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IDÉA DA POPULAÇÃO

DA

Capitania de Pernambuco, e das suas annexas, extenção de

suas Costas, Rios, e Povoações notáveis, Agricultura,

numero dos Engenhos, Contractos, e Rendimentos Reaes,

augmento que estes tem tido &il desde o anno

de 1774 em que tomou posse do Governo das mesmas

Capitanias o Governador e Capitam General

JOZÉ CEZAR DE MJSNJfcGZKS

BREVE NOTICIA DA CAPITANIA DO SEARA' GRANDE

# 
A Capitania do Seará Grande, Governo subalterno do de Pernambuco, do

qual dista cento e oitenta legoas, e tem cento e sessenta legoas de costa que

principiando ao Sul da Linha Equinocial em dous gráos e trinta minutos de la-

titude, e trezentos e trinta e seis gráos e cincoenta e quatro minutos de Lon-

getude nos Matoens do Rio Parnaiba, que a divide das Capitanias de S. Luis

do Maranhão e S. Jozé do Piauhi, corre quazi ao rumo de Leste quarta de sueste

até quatro gráos e dez minutos de Latitude, e trezentos e trinta e quatro gráos

e cincoenta minutos de longetude onde o Rio Mossoró que o regimento dos

Pilotos dam a Ypanema lhe faz extremos com a Capitania do Rio Grande do

Norte; de Certão tem em partes quaze as mesmas legoas, confinando ao Puente

com a dita Capitania de Piauhi, e ao Sul também com a da Paraiba, pelo Rio do

Peixe, é com a de Pernambuco pelo Rio grande de S. Francisco; comprehende esta

Capitania do Seará quatro Ribeiras muito extenças a saber: A Ribeira do Seará

que fica na Costa no meio da Capitania que por ser a Capital dá o nome a Ribeira

do Acaracú, que fica ao Norte, a de Jaguaribe ao Sul, e a do Icó no Certão ao

Poente da Ribeira de Jaguaribe.

Ribeira do Seará

Esta Ribeira que como fica dito está no meio das cento e sessenta legoas

de Costa, que tem a Capitania, e por ser Capital lhe dá o nome, e principia

pela parte do Norte no rio Mundaú que fica em tres gráos e quarenta minutos

de Latitude, e trezentos trinta e quatro gráos e oito minutos de Longetude,

e correndo quaze cincoenta legoas pelo rumo de Leste quarta de sueste, acaba

nos Salgados que ficão quaze em tres gráos e quatro minutos de latitude, e

trezentos e quarenta e quatro gráos e oito minutos de Longetude. Pelo Certão

entra pouco mais ou menos cincoenta legoas, nesta Ribeira ha duas Villas com

A.B.4O l
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suas Freguezias de Portuguezes e quatro Villas, e huma Povoagão com outras

tantas Freguezias de índios que são as seguintes:

Villa e Freguezia da Fortaleza de Nossa Capeiaa Pessoas

Fazendas Fogos de
Senhora d'Assumpgao {iUaes desobriga

Esta Villa he a que d& o nome S. Fortaleza

de Nossa Senhora d' Assumpsao que fica na

sua Marinha, he de Portugal, digo, de Portu-

guezes, nella reside o Capitao Mor, Governador da

Capitania e o vigario geral da Comarca que he

juntamente Parocho desta Freguezia, a qual tem

trinta e tres legoas de Costa, principiando pela

parte do Norte no rio Mundati que a divide da Ri- '

beira do Acaracu, confina pela do Sul com a Fre¬

guezia da Villa dos Aquiras, e pelo Puente com as

de Santo Antonio de Quexeramobim e Amontada

em mais de quarenta legoas de distancia. Tem esta

Freguezia segundo o rol da desobriga do anno de

mil sete centos sessenta e seis 4 61 467 1.635

4 61 467 1.635

Villa e Freguezia de Sao Jose da

Ribeira dos Aquiras

Na qual por ser cabega de Camara assistem

os Ouvidores, he tambem de Portuguezes, tem

quaze onze legoas de costa da qual dista duas,

partindo outras duas ao Norte com a Freguezia

da Villa da Fortaleza, e quaze quinze ao Sul com

a de Nossa Senhora dos Prazeres das Russas da

Ribeira de Jaguaribe, pelo Puente em mais de

4 61 467 1.635
f

Capelas j Pessoas

Fazendas Fogos 
j 

de

filiaes j desobriga

Transporte 4 61 467 1.635

quarenta legoas de distancia divide com

a Freguezia da Villa de Monte Mor o novo da

America, e tambem com o de Santo Antonio de

Quexeramobim: o Parocho della he collado e se¬

gundo o Rol da desobriga do anno de 1766 tem 6 32 530 2.251
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Villa de Soure

Esta Villa he de Indios da Lingoa geral

e fica tres legoas ao Norte da Villa da Fortaleza,

e quaze outras tantas da Costa: o orago desta Fre-

guezia he de Nossa Senhora dos Prazeres, tem

so uma legoa em quadra, e huma grande serra

em que plantao as suas lavouras com 0 243 621

Villa de Arronches

Que he de Indios da lingoa geral, e da mesma

sorte so tem huma legoa em quadra, e outra

grande serra em que plantao; fica mais de legoa

da Villa da Fortaleza para o Puente: o Senhor

Jesus dos Aflictos he o Orago desta Freguezia

que tem 0 585 1.472

Villa da Masejana

De- cuja Freguezia he Padroeira Nossa Se¬

nhora da Conceigao, he tambem de Indios da

Lingoa geral, que s6 possuem a sua legoa de

terra e serra para plantas como as outras, fica

10 93 1.825 5.979

Capelas Pessoas

Fazendas Fogos de

filiaes desobriga

Transporte  10 93 1.825 5.979

entre as Villas da Fortaleza e Aqu-iras em distan-

cia de tres legoas desta, e duas daquella com igual

vizinhanga de Costa: tem  0 450 1.060

Villa de Monte Mor o novo d'America

Cuja Freguezia tem por Padroeira Nossa

Senhora da Palma esta cituada na Serra do

Butirite, e dista mais de quarenta legoas da costa

tambem tem bastantes terras ainda nao cultivadas,

com muitas legoas de Mata, e sufficiente nu-

mero de Portuguezes no termo que se destinou

a esta Villa que habitao indios de lingoa tra-

vada de nassao chamada Genipapo dos quaes tem 0 99 249

E de Portuguezes 0 30 106
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Monte Mor o Velho

Povoagao de Indios da lingoa travada a que

chamao Paiacfis a qual fica nove Legoas da Costa

a margem do rio Chord na parte que fica quaze

ao Puente da Villa dos Aquir&s; a sua Parochia

he de Invocagao Xossa Senhora da Conceigao. 30 206

Nas Marinhas desta Ribeira ha sete Com-

panhias do Tergo da Infantaria Auxiliar a que

chamao das Marinhas do Seara, e as tres que

faltam residem na Villa de Santa Cruz do Aracati

pertencente a Ribeira de Jaguaribe  ~

| 
10| 93 2.490 7.600

Os Dizimos desta Ribeira se achão arrematados por hum

anno que teve principio no primeiro de Julho do prezente

anno de mil sete centos setenta e quatro pelo preço de  1.120J000

Ribeira do Acaracu'

Esta grande Ribeira (que toda he da distincta Real Villa do Sobral, excepto

a Serra da Tabainha, ou Ibiapaba que he da Villa Viçoza Real, a melhor de

Índios que ha em todas estas Capitanias) tem setenta e cinco legoas dè Cot a

principiando da parte do Norte nos Matoens da Parnaiba, e dividindo pela do

Sul no rio Mundaú com a Ribeira do Seará como acima vimos, e mais de sessenta

do Certão, até confinar com a Serra do Quexeramobim que pertence á Ribeira

de Jaguaribe, ficando-lhe a hum lado a da Tabainha, e a dos Cocos que fazem

extremas com a Capitania do Piauhi. Nesta Ribeira ha tres portos a que costumão

vir huns annos per outros vinte Barcos a carregar de Carnes secas, Couros e

Páu Violete, e fazem florente o seu Commercio, e também da Capitania do

Piauhi, da qual se vem vender aqui muitos gados, tem quatro freguezias de

Portuguezes huma Villa e huma Povoação com suas respectivas Parochias de

índios e são as seguintes.

Freguezia de S. Jozé da Macabcqueira

Esta Freguezia tem mais de vinte Legoas

de Costa qué principia do Norte onde a Serra

descahe para o Mar, e acaba pelo Sul na praya

a que chamão de Castelhano; e corre trinta e

seis pela terra dentro, por onde parte com a de

S. Gonçalo da Serra dos Cocos, ficando-lhe ao

Sul a de Caisara. A Igreja Matriz, (que he mui-

to asiada) fica meia legoa do Porto de Ca-

mossi, e pelo seu Commercio tem já sufficiente

Povoação: tem segundo o rol da desobriga de

1763 

Capelas ' 
| 

Pessoas

Fazendas Fogos 
j 

de

filiaes jdesobfiga

3 70 225 1358
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Villa e Freguezia de Nossa Senhora da Con-

feição da destincta real Villa do Sobral.

Esta Freguezia principia da parte do Norte

na praia chamada do Castelhano, e confina pela

do Sul com a Freguesia de Nossa Senhora da

Conceição da Amontada na Barra de Itapagé, e

tendo só 15 legoas de Costa tem mais de quaren-

ta de largo pela terra dentro, pela qual corre

outras tantas, até fazer estremas pelo Puente pela

Freguezia de S. Gonsalo da Serra dos Cocos, e

Santo Antonio do Quexeramobim. A Villa está

situada 19 legoas da Costa, a margem do rio

Acaracú da parte do Norte com mais de 150

fogos, e edifícios vistozos, e fora da Villa de Santa

Cruz do Aracati, he a melhor desta Capitania;

tem pelo rol do anno de 1765 105

175

678

903

2708

4.066

Transporte 

Freguezia de Nossa Senhora da Conceição

da Amontada

Principia na Barra de Itapagé e acaba no rio

Mundaú com quase vinte e quatro Legoas de

Costa, e pela terra dentro corre mais de cinco-

enta Legoas até á Serra de Quexeramobim: tem

pelo rol do dito anno de 1765

Freguezia de S. Gonçalo da Serra

dos Cocos

Esta Freguezia tem perto de duzentas legoas

de circumferencia he a ultima da Ribeira, e que

faz extremas com os Caratius da Capitania de

Piuahi, tem pelo rol de 1765

Villa Vigosa Real

Esta Villa he de índios da Lingoa geral,

e foi fundada na grande Serra da Tabainha,

e sua Matris he da invocação de Nossa Senhora

da Assumpção, e tem a Freguezia que compre-

nhende todo o termo da Villa mais de quarenta

Legoas de comprido, e vinte de Largo com

Capelas Pessoas

Fazendas Fogos de

filiaes desobriga

8 

J 

175 903 4.068

|

53 339 1.234

97 544 1.875

0 1.559 3.908
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Povoagao de Almofala

Esta Povoagao fica na Costa ao Sul da Barra

do Itapage he de Indios da Lingoa travada, a que

chamao Tramanbes: a sua Matriz he nobre, e rica

por ter hum Patrimonio os quaes possuem huma

s6 legoa emquadra 0 59 137

13 325 3.404 11.220

Nas Marinhas desta Ribeira ha hum Terço de Infantaria Auxiliar, e no

Certão delia dous Regimentos de Cavallaria, hum formado nas tres Freguezias

da Villa do Sobral, S. José da Macaboqueira, e Nossa Senhora da Conceição

da Amontada, e outro na Freguezia de S. Gonçalo da Serra dos Cocos.

Os Dizimos desta Ribeira que costumão andar em dous ramos, se achão

arrematados na forma sobredicta por  3:330$000

Ribeira de Jaguaribe

Esta Ribeira tem trinta e cinco legoas de Costa, que da parte do Norte

principião nos Salgados que a divide da Ribeira do Seará, e faz extremas no rio

Mosoró onde principia a Capitania do Rio grande, como acima se disse: por esta

parte só entra trinta Legoas pela terra dentro; mais pela do Norte como corre

pela Freguezia de Quexeramobim até os caratius tem mais de oitenta. Toda

ella he do Termo da Villa de S. Jozé de Riba Mar dos Aquirás, excepto meia

legoa emquadra ao entrar da Barra, que he da Villa de Santa Cruz do Aracati,

na qual ha trezentos e sessenta e dqüs fogos, he de grosso commercio, por

virem a ella mais de trinta Barcos cada anno: tem esta Ribeira só duas Fre-

guezias que são as seguintes.

Freguezia de Nossa Senhora do Rozario das Russas.

Com trinta legoas pelo rio de Jaguaribe acima principiando na Costa, e

acabando no Boqueirão, pelo que comprehende a Villa de Santa Cruz do Aracati

posto que a Matris esteja des Legoas acima em huma vistoza Povoação que

deu o nome a toda a Freguezia, a qual para o fim he muito mais larga do que

na Costa por pertencer a esta Capitania todo o Riacho do Figueiredo e Ser-

ras vizinhas que fazem a divisão das Ribeiras do Assú, e Apudi da Capitania

do Rio Grande: tem pelo Rol de mil sete centos sessenta e cinco: Cinco Capelas

filiaes; cento e vinte e tres fazendas; mil e vinte e sette fogos; quatro mil

quinhentos vinte e cinco pessoas de desobriga.

Freguezia de Santo Antonio de Quexeramobim

Esta Freguezia esta quarenta e tres Legoas da Marinha, e trinta e dufis

acima da Matris das Russas da qual foi desmembrada, e como corre para a

parte do Norte fica ao Puente da Ribeira do Seará, ao Sul do Acaracú me-

diando entre ella, e a dos Caratius da Capitania do Piauhi: tem mais de qua-

renta Legoas de comprido e outras de largo, mas para o fim só tem vinte e
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Cinco Legoas de Largura, pelo rol do anno de mil sete centos sessenta e cinco

tem: huma Capela filial, cento e dezesete Fazendas; duzentos e vinte e seis

fogos, Fogos, e nove centos e vinte e quatro Pessoas de desobriga.

Na Yilla de Santa Crus do Aracati e sens arrabaldes ha tres Companhias

pertencentes ao Terço de Infantaria auxiliar das Marinhas do Seará, e da

Matris das Russas para o Certão hum Regimento de Cavallaria Auxiliar for-

mado em observancia da Carta Regia de 22 de Março de mil sete centos ses-

senta e seis.

Os Dizimos desta Ribeira que andão em dois ramos foram arrematados

por hum anno com os outros  2:929$000

Ribeira do Icó

He a ultima das quatro em que se divide a Capitania do Seará, porque
principiando no Boqueirão onde devide com a de Jaguaribe corre pela terra
dentro quaze noventa Legoas, no fim das quaes está o famozo Rio de S. Fran-

cisco que a divide da Capitania de Pernambuco, e de largo tem muitas mais,

porque lhe pertence todfi a terra que medeia entre a Ribeira dos Caratius que
lhe fica ao Norte, e lhe serve de extremas com a Capitania do Piauhi, e a do
Rio do Peixe, pelo qual parte com o da Paraíba: nesta Ribeira ha duas Villas
e cinco Parochias, que são as seguintes.

Capelas 
j 

Pessoas

Freguezia de Nossa Senhora da | FazendasJ Fogos 
j 

de

Espectagao da Villa do Ic6 j filiaes 
jdesobriga

Esta Freguezia principia no Boqueirao que
fica vinte e cinco abaixo da Villa e desta para
sima corre mais desoito, tendo desta sorte qua-
renta e tres legoas de comprido e mais de cinco-

enta de largura; pelo rol do anno de 1765 tem 5 157 725 3.312

Freguezia de Nossa Senhora do

Carmo dos Inhamus

Esta Freguezia tem mais de cincoenta Le-

5 157 725 3.312

Transporte 

goas de comprimento, e de sessenta de largura, fica

ao Norte das Villas do Icó da qual he termo, e da

do Crato ao Puente de Quexeramobim e ao Sul dos

Capelas

l Fazendas

filiaes

| 
Pessoas

Fogos 
| 

de

I desobriga

157 725 3.312
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Caratius: tem pelo rolado anno de 1766.

Povoação de Arneiros

He de Índios da lingua travada da Nação

Iucá, que só tem uma legoa emquadra, fica mui-

to na extrema da Capitania pela parte que divi-

de como Piauhi tem.

Freguezia de Nossa Senhora da Penha

da Real Villa de Grato

Esta Villa he de índios da lingoa travada,

e a sua Freguezia só tem duas legoas do Nascen-

te ao Puente, e meya do Norte ao Sul nella ha

Freguezia de S. Jozé dos Careris

He a mais fértil o amena de toda a Capita-

nia; fica ao Sul da Capitania digo Freguezia dos

Inhamús e ao Puente da do Icó, entre a Villa e

o rio de S. Francisco tem trinta legoas de lar-

gura, e outras tantas de comprimento; onde me-

nos sustenta de farinhas, fructas, e rapaduras

não só a todas as Freguezias das suas vizinhan

ças, mas também de outros Certoens mais re-

motos vem combois grandes a prover-se destes

generos, que fazem l'"*ido o seu Commercio

138

10 295

613 2.519

103

172

1.613

470

412

6.713

Transporte 

tem oitenta e sette Engenhos de Meis e rapadu-

ras nos quaes se faz também algum assucar,|

muito claro, posto que de pouco pezo, pelo rolj

da desobriga do referido anno consta ter..

| 
Capelas 

j 
Pessoas

j | 
Fazendas Fogos 

j 
de

j 
filiaes 

jdesobriga.

10 
| 

295 1.613 6.713

"I 
I

'I I

| 
2 

| 
19 980 

1 
3.199

n 

'

I 12 314 2.583 I 9.912
I

Nesta Ribeira ha hum terço de infantaria Auxiliar de homens pardos,

formado em observaneia da Carta Regia de vinte e dous de Março de mil sette

centos sessenta e seis, e tres regimentos de Cavallaria, hum na Freguezia

da Villa de Nossa Senhora da Espectação do Icó, outro na Freguezia da Villa de
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Nossa Senhora do Monte do Carmo de Inhamuns, e outro na Freguezia de S. Jozé

dos Careris Novos.

Os Dízimos desta Ribeira andão em tres ramos, e forão arrematados por

hum anno com os mais, por,,  3:840$000

Rezumo

Ribeira do Seará tem: seis Villas; sette Freguezias; dez Capelas; hum

Regimento noventa e tres Fazendas; dois mil quatro centos noventa e hum

Fogos; e sete mil e seis centas Pessoas.

Ribeira do Acaracú tem; duas Villas; seis Freguezias; treze Capelas;

tres Regimentos; trezentas e vinte e cinco Fazendas; tres mil quatro centos e

quatro Fogos; e onze mil duzentas e vinte Pessoas.

A Ribeira de Jaguaribe tem: huma Yilla, duas Freguezias; seis Ca- .

pelas; hum Regimento; noventa e tres Fazendas; dois mil quatro centos no-

venta e hum Fcgos; digo duzentas e quarenta Fazendas; mil dusentos cin-

coenta e tres Fogos; e cinco mil quatro centas quarenta e nove Pessoas.

A Ribeira do Icó tem: duas Villas; cinco Freguezias; doze Capelas;

quatro Regimentos; trezentas e quatorze Fazendas; dois mil quinhentos

oitenta e tres Fogos: e nove mil nove centas e doze pessoas.

Total = onze villas; vinte Freguezias; quarenta e huma Capelas; nove

regimentos nove centas setenta e duas Fazendas; nove mil sete centos trinta

e hum Fogos: e tres mil digo, trinta e qfuatro mil cento oitenta e huma

pessoas.

Rendimentos dos Dízimos

Ribeira do Seará 1:120$000

Dita do Acaracú 3:330$000

Dita de Jaguaribe 2:929$000

Dita do Icó 3 : 840$000

11:219$0000

BREVE NOTICIA DA CAPITANIA DO RIO GRANDE DO NORTE

A Capitania do Rio Grande do Norte Governo subalterno do de Pern^m-
buco do qual dista setenta Legoas, tem noventa de Costa, que principiando
na Serra Negra do Capitão Mor Francisco de Oliveira Ledro, que a divide com
a Capitania da Paraiba, pelo rio do Peixe: corre ao rumo do Norte pelo do
Apodi abaixo, até a barra Mosoró ao sul da linha equjnocial, em quatro gráos
o des minutos de Latitude, e tresentos trinta e quatro gráos, e cincoenta mi-
nutos de Longetude, ao qual o Regimento dos Pilotos chamão Upanema; faz
extremas com a Capitania do Seará grande, e virando ao rumo de Leste até
quaze quatro gráos e trinta e seis minutos de Latitude, e trezentos quarenta e
sete gráos, e quatorze minuto? de Longetude no Porto do Touro, vira qua«e

A.B. 4O 2
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ao rumo do Sul até cinco gráos e trinta e cinco minutos de Latitude, e trezentos

quarenta e oito gráos e tres minutos de Longetude na ponta da Pipa, e dahi

a sette gráos, ao lugar dos Marcos confina com a Capitania da Paraiba, a qual

he Commarca desta do Rio Grande, comprehende-se nella cinco Ribeiras a

saber: a ribeira do Norte, que fica quaze ao meio da Capitania, a Ribeira do

Assú que fica a Oeste da do Norte, a Ribeira do Apodi, que fica quaze no

mesmo rumo da do Assú; a ribeira do Seridó que he no Certão da Capitania,

e fica ao Nascente da do Apodi, e a ribeira do Sul que fica ao mesmo da do

Norte.

Ribeira do Norte

Esta Ribeira que como fica dito, está quaze no meio da Capitania, e das

noventa legoas que tem a dita de Costa na qual principia no Porto de Agua

Maré, em quatro gráos e vinte e cinco minutos de Latitude e trezentos qua-

renta e seis gráos, e sete minutos de Longetude onde faz a divisão do Assú,

e para o Sertão ao rumo do Sul com a ribeira do Siridó na Fazenda chamada

S. Pedro, Cabeceiras do Rio Putigi, e com a do Sul no rio Pirangi, que corre ao

rumo de Oeste, a Leste, e com sete legoas vae ao mar fazer Barra; dista qua-

renta e tres legoas da Costa com desaseis Portos abertos. Tem esta ribeira do

Norte ao Sul quinze legoas de largo, e de Leste ao Este vinte e oito de com-

prido. Ha nella uma Cidade, a qual he Capital, e uma Villa dp Tndios com

suas Freguezias, as quaes são as seguintes.

Cidade do Natal

Ao pé desta Cidade corre um rio caudelozo, a que chamão rio grande,

de que toma esta Capitania o nome, e faz barra junto a Fortaleza delia, que

fica distante quaze meia legoa, em cinco gráos, e desesete minutos de la-

titude, e trezentos e quarenta e sete gráos, e cincoenta e seis minutos de Lon-

getude, onde a mayor parte dos moradores, e sertão ficão além do Rio; e para

a parte do Norte delia, em pouca distancia, está a Ribeira da mesma, onde he

o Porto das embarcaçoens, e tem bastantes moradores que tratão de pescarias:

o orago da, Freguezia he Nossa Senhora da Aprezentação Vigararia Colada,

e nella reside o Capitão Mor Governador e Provedor da Real Fazenda, e duas .

Companhias de Infantaria paga: tem seis legoas, de Costa que priiicipião para

a parte do Norte ao Rio Quajerú que faz barra no mesmo rio grande, e faz

divisão com a Villa e Freguezia de Estremos e para o Sul confina com a Villa

de S. Jozé da Ribeira do mesmo Sul, no riacho Pitembú, que desagua no Rio

Pirangi, donde divide a Ribeira do Norte, com a dita do Sul, e para o Certão

confina com a Freguezia do Caicó da Ribeira do Siridó na Fazenda de S. Pedro,

onde também divide as ditas Ribeiras com acima fica dito. Tem cinco Engin-

hocas das quaes algumas dellas fazem finos assucares de bom peso que em- •>

caixão; e segundo o rol da desobriga do anno de mil setecentos setenta e cinco

tem: seis Capelas filiaes; doze Fazendas; quatrocentos setenta e dois fogos;

e duas mil duzentas e trinta pessoas de desobriga.

Villa de Extremoz do Norte

Esta Villa he de índios da Lingua geral, com algum numero dos da tra-

vada das Nassões Panacú, Assú, e Capella fica tres legoas ao Puente da Cidade
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duas Legoas de terra muito superior onde plantão suas lavouras todo o anno

sem necessidade de chuvas por terem bons alagadiços, os quaes ficão distantes

da Villa tres . Legoas ao principio dellas, com sufficiente numero de Portu-

guezes, principia pela parte de oeste no Porto de Agoa maré que faz divizas

com a Preguezia da Ribeira do Assú, ainda que para a jurisdicção das Justiças

he mais acima sete Legoas no rio amargozo, por se desmembrar do dito Assú,

e para Leste confina no rio Guajerú com a Freguezia da Cidade do Natal: o

orago desta Freguezia he Nossa Senhora dos Prazeres, e São Miguel e segundo o

rol da desobriga do anno de mil sete centos setenta e cinco tem: desaseis Fa-

zendas; quatro centos e oitenta e quatro Fogos; e mil cento e vinte e tres

pessoas de desobriga:

Da Lingoa travada cento e noventa e quatro fogos, e cento e noventa e

quatro pessoas de desobriga.

E dos Portuguezes duzentos e oito fogos; e mil sessenta e sete pessoas

de desobriga.

Os Dizimos desta Ribeira forão rematados por triennio este anno de mil

sete centos setenta e cinco por preço de  1:050$000

que terá principio no primeiro de Janeiro de 1776.

E o gado do Invento por 44$000

Rs. 1:094$000

Ribeira do Assú

Esta Ribeira tem vinte e huma Legoas de Costa que principia na Fa-

zenda do Jatobá ao Sul delia, que divide com a Ribeira do Apodi, e correndo

para o Norte buscando a Marinha até a dita Costa na ponta do Mel em quatro

gráos e vinte e dous minutos de Latitude, e trezentos e quarenta e cinco grãos,

e vinte minutos de Longetude, também divide com a mesma ribeira do Apodi

e correndo o rumo de Leste até o Porto de Agoa maré em quatro grãos, e vinte

e cinco minutos de Latitude, e trezentos e quarenta e seis grãos e sete minutos

de Longetude, divide com a ribeira do Norte, e virando ao rumo do Sul vai

té a fazenda do Sauha-há, e o riachp chamado graganta do Padre David, onde

vae confinar em huma e outra parte com a Capitania da Parahiba, e a ri-

beira do Sirido: He esta Ribeira de algum commercio, por virem todos os

annos tres ou quatro Barcos ás officinas a factura de Carnes secas, e courama:

Tem huma Povoação com sua Freguezia a qual he a seguinte.

Povoação <' Fiegue/.ia de S. João Baptista da Ribeira do Assú ¦

Esta dista desaseis legoas ao Mar, e tem vinte e huma de Costa, nella

reside o Juiz espadano, e Cura da Freguezia, e contem toda a extenção da

ribeira, e segundo o rol da desobriga do anno de mil sete centos setenta e

cinco tem: tres Capellas filiaes; noventa e seis Fazendas; quinhentos setenta

e hum fogos; e duas mil outo centas sessenta e quatro pessoas de desobriga.

Os Dizimos desta Ribeira forão rematados por triennio neste anno de

mil sete centos setenta e cinco, que terá principio no primeiro de Janeiro de
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mil sete centos setenta e seis por preço de

E o do gado do Invento por

f 4:8 5 0 $ 0 0 0

4G5$000

Rs. 5:255?000

Ribeira do Apodi

Esta Ribeira está no principio das noventa legoas, que tem de Costa a

Capitania que principia pela parte do Sul na Serra negra do Capitão Mor Pran-

cisco de Oliveira Ledro, que a divide com a Ribeira do Pinhacó da Capitania

da Paraiba, e correndo para o Norte faz extrema com a ribeira de Jaguaribe

da Capitania do Seará grande na Serra de S. João, e na de Santos Cosme, e

segundo o mesmo rumo até a barra do Rio Mosoró que faz divisão com a dita

Capitania do Seará grande, e para o rumo de leste pela mesma Costa té a ponta

do Mel confina com a Ribeira do Assú. Comprehende-se nesta Ribeira huma

Villa de índios com sua Freguezia, e duas Paroquias de Portuguezes as quaes

são as seguintes:

A qual he de índios da Lingua travada na Nassão Paiacú, esta situada

em huma famoza serra onde plantão, e tem somente duas legoas e meia de

comprido, legoa e meia de largo pouco mais ou menos que he o que compre-

hende a Freguezia, suposto que a jurisdicção das Justiças se extende mais

até a passagem funda do Rio Mosoró: tem bastantes Portuguezes, morador.es,

e agregados a Villa; o orago desta Freguezia he Nossa Senhora da Conceição,

e S. João Baptista, e tem segundo o rol da de'sobriga: setenta e cito fogos;

duzentas setenta e seis pessoas de desobriga.

E dos Portuguezes sessenta e tres fogos; e trezentas e sessenta pessoas

de desobriga.

Freguezia de .Vossa Senliora da Conceição dos Páos dos Ferros

Esta freguezia divide com a das Russas da Ribeira de Jaguaribe, e com

a da Villa do Pombal da Ribeira do Piancó da Capitania da Paraiba, e na

Serra dos Martins com as Freguezias das Varzes do Apodi, ficando a dita Serra

na jurisdicção delia a qual he famozissima, e a melhor das plantas, digo, de

plantas que tem a Capitania: pertence alguma parte desta freguezia, a júris-
dicção das Justiças de Jaguaribe, e da dita Villa do Pombal, aquella da Ca-

pitania do Seará, e esta da Parahiba, por se desmembrarem dellas para esta;

e segundo o rol da desobriga tem: tres Capelas filiaes; 6 fazendas; 210 Fogos;
2:058 pessoas de desobriga.

Freguezia de .Vossa Senhora da Conceição, e S. João Baptista das Varzes

Villa de Portalegre

Esta Freguezia está a oeste da Serra dos Martins, na qual abaixo delia
principia e divide com a Freguezia dos Páos dos Ferros, e para o Norte até a
Barra do Mosoró, e ponta do Mel, que confina com a Freguezia do Assú, está
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toda na Jurisdicção das Justiças de Portalegre, e da Povoação do dito Assá.

conthem treze legoas de Costa, e dista delia quinze com duas Capelas filiaes,

quarenta e oito Fazendas; setenta fogos; e mil e quatro eentas pessoas de de-

sobriga.

Total: cinco Capelas filiaes; cincoenta e quatro Fazendas; quatrocentos

vinte e um Fogos;, e quatro mil e noventa e quatro pessoas de desobriga.

Os dizimos desta Ribeira forão arrematados por triennio este anno de mil

sete centos setenta e cinco, que terá principio no primeiro de Janeiro de mil

sete centos setenta e seis por prego de  ¦ ¦ 4:100$000

E o do gado do invento  212$000

Rs. 4:312$000

Ribeira do Seridó

A qual he toda do Termo da Cidade do Natal, principia ao Poente na Fa-

zenda chamada dos Patos, extremando no rio das Piranhas com a Capitania da

Parahiba e Ribeira do Assú, e correndo para o Nascente, confina no rio Can-

haá com os encostos do Rio Putugi, e Pituassú na Fazenda do Molungú e Serra

do Coité, finalisando pelo Certão com a Ribeira do Sul. Ha nella uma Paro-

chia de Portuguezes, a qual he a seguinte.

Freguezia de Santa Aima do Oaicó

' 
Esta Freguezia comprehende toda a extenção da Ribeira do Sirido, e ainda

alguma parte da jurisdicção da Villa do Pombal da Ribeira do Piancó da

Capitania da Parahiba, por se desmembrar para esta Freguezia: tem sete

Capelas filiaes; setenta fazendas: duzentos Fogos; e tres mil cento setenta e

quatro pessoas da desobriga.

Os Dizimos desta Ribeira, forão arrematados por triennio este anno de

mil sete centos setenta e cinco, que terá principio no primeiro de Janeiro de

mil sete centos setenta e seis por preço de  2:635$000

E o do Gado do Invento 81?520

Rs. 2:716$520

Ribeira do Sul

Esta Ribeira he a ultima das cinco de que se compõem a Capitania, tem

treze legoas de Costa, que principia para a parte do norte no rio Pirangi,

que divide com a ribeira do norte, e para o sul confina com a Capitania da

Paraíba no lugar dos Marcos, onde também divide a Capitania com a dita

Paraíba; e para o Certão vai com trinta legoas a Fazenda do Mulungú, adonde

confina com a ribeira do Siridó para a parte do Poente: tem esta tres villas de

irdios com suas Freguezias, e uma Parochia de Portuguezes, que são as" se-

guintes.

Vi!Ia e Freguezia de S. Jozé

A qual he de indios de lingoa geral, e dos da travada da Nação Pega,

fica nove legoas ao Sul da Cidade do Natal, tem mais de duas legoas de Costa
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da qual dista seis, e duas onde cultivas com sufficiente numero de Pertu-

guezes no termo que se lhe assignou: tem esta duas Matrizes, liuma na mesma,

o o seu orago he a Senhora Santa Anna, e- outra no Papari distante meia le-

goa, que lhe fica ao nascente, cuja foi Curato, e hoje unida a dita Villa na

creação delia, onde reside o Coadjutor: o orago he Nossa Senhora do O', di-

vide esta Freguezia para a parte do Norte no riacho Pitumbú que desagua no

rio Pirangi com a Freguezia da Cidade do Natal, e para o Sul no riacho Santo

Alberto, confina com a Villa de Arrez; tem vinte e duas Enginhocas que só

fazem mel, e rapaduras, e segúndo o rol de desobriga tem: vinte e cinco Fa-

zendas; dusentos cincoenta e um fogos; e quinhentas e doze pessoas de deso-

briga.

Pegas: vinte e cinco Fazendas: digo 110 Fogos, e 205 pessoas de deso-

briga.

E de Portuguezes tem trezentos e noventa e quatro fogos, e mil sete

centos e cinco pessoas de desobriga.

Villa e Freguezia de Arés

He de índios de lingoa geral, fica doze legoas ao Sul da Cidade do Natal,

dista ao Mar tres legoas, e tem huma pequena extenção de termo que lhe assig-

nalou a Freguezia, com pequeno numero de Portuguezes a qual principia

no riacho santo Alberto, que divide com a Freguezia de S. Jozé para a parte

do Norte, e confina na Alagoa Guarairá da parte do Sul com a Freguezia de Goya-

ninha, ainda que a jurisdicção das Justiças se extendem até ao riacho Sumaré que di-

vide com a da Villa Flor, e para o Certão com a Freguezia do Caicó na Serra do

Japi; tem duas legoas de terra onde plantão: o orago he S. João Baptista e segundo

o rol de desobriga tem: huma Capela filial: trezentos e quarenta Fogos; e mil

cento e cinco pessoãs de desobriga.

E de Portuguezes: quarenta e seis Fogos, e duzent.as e nove pessoaa de

desobriga.

Villa e Freguezia de Villa Flor

Também é de índios de lingoa geral e está ao Sul da Cidade de Natal,

desesete legoas, e huma de vizinhança a Costa, e tem somente duas Legoas

em quadra na qual cultivão, ainda que a jurisdicção das Justiças no termo

que lhe assignalou, principia no riacho sumaré, correndo para o Sul até aos

Marcos, que divide com a Capitania da Paraiba, e para o Certão confina ao

Poente com a Freguezia de São Pedro, e São Paulo da Villa do Monte Mor

o novo no citio chamado do Boqueirão da dita Capitania da Parahiba e tem

segundo o rol da desobriga: duzentos sessenta e quatro fogos; e seis centas

quarenta e oito pessoas de desobriga.

Freguezia de Nossa Senhora dos Prazeres de Goyaninha

Esta Freguezia está ao Sul da Cidade do Natal quinze legoas, e tem onze

de Costa, da qual dista cinco, e esta situada nas jurisdicçoens das Justiças da

Villa de Arez, e Villa Flor com a mesma extenção dos termos de huma, e de

©utra villa, excepto abeirada da Alagoa guarairá, pegando do Riacho Santo
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Alberto athé ao pé da dita Alagoa, com» já fica dito que pertence a Freguezia

de Arez, por se desmembrar delia, da qual fica ao rumo do Sul tres legoas; tem

no destricto desta Freguezia onze Enginhocas que so fabricão meis, e rapa-

duras, e tres engenhos Reaes, e segundo o rol da desobriga de mil sete centos

setenta e cinco tem: tres Capelas filiaes; dez fazendas; quatro centos oitenta

cinco fogos, e dois mil duzentos setenta e sete pessoas de desobriga.

Total: quatro Capelas filiaes; trinta e cinco fazendas; mil oito centos

fogos; digo mil oito centos e noventa Fogos; e seis mil seis centos sessenta

e huma pessoas de desobriga.

Os dizimos desta ribeira forão arrematados por triennio este .anno de

mil sete centos setenta e cinco, que terá principio em o primeiro de Janeiro

de mil sete centos setenta e seis por preço de  1:725$000

E do gado do Invento por 22$00 0

Rs. 1:747$000

Rezumo

A ribeira do Norte tem: uma Cidade; uma Villa; vinte e oito Fazendas;

seis Capelas; mil tresentos cincoenta e oito Fogos; quatro mil seis centas e

quatorze pessoas de desobriga; A ribeira do Assú tem: uma freguezia; no-

venta e seis fazendas; ti-es Capelas; quinhentos setenta e hum Fogos; e duas

mil oito centas sessenta e quatro pessoas de desobriga.

A ribeira do Apodi tem: uma Villa; duas fazendas, aliás freguezias; cin-

coenta e quatro fazendas; cinco Capelas; quatro centos vinte e hum fogos; e

quatro mil e noventa e quatro pessoas de desobriga.

A ribeira do Siridó tem: uma freguezia, setenta fazendas; sete Capelas;

duzentos fogos, e tres mil cento setenta e quatro pessoas de desobriga.

A Ribeira do Sul tem: tres villas; huma freguezia; trinta e cinco fazendas;

quatro Capelas; mil oito centos e noventa fogos: e seis mil e seis centas sessenta

e uma pessoas de desobriga.

Total: uma Cidade: cinco Villas; cinco freguezias; duzentas e oitenta e tres

fazendas; vinte e cinco capelas; quatro mil quatro centos e quarenta fogos; e

vinte hum mil quatro centas e sete pessoas de desobriga.

Dizimos pelos annos de 1776 té 1778

A Ribeira do Norte.

A Ribeira do Assú.

A Ribeira do Apodi.

A Ribeira do Siridó.

A Ribeira do Sul.

Rs.

1:094$000

5:255$000

4:312$000

2:716$520

1:747$000

15:124$520

BREVE NOTICIA DA CAPITANIA DA PARAHIBA

A Capitania da Parahiba do Norte subordinada a de Pernambuco de que

dista vinte e seis legoas, tem vinte e sete de Costa, principiando ao Sul da linha
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Èquinocial, ém seis grãos e vinte e tres minutos de Latitude, e em trezentos

quarenta e oito grãos e quinze minutos de Longetude na Barra do Rio Guajú

que a divide da Capitania do Rio grande do Norte, correndo o rumo de sueste

e sul té sete grãos e des minutos de Latitude, e trezentos quarenta e oito de

longetude em o rio do Abiai, que o Regimento dos Pilotos chama porto dos

Francezes que lhe ias extremas com a Capitania de Pernambuco. Tem mais

de cento e cincoenta legoas de comprido, e mais de cem de largo, confina mais

de cento e sessenta com a Capitania de Pernambuco, principiando no referido

Abiai pelo Sul, e parte do Puente com a do Seará pelo rio do Peixe ao Puente,

e pelo rio Guajú ao Norte com a do rio grande; contem seis ribeiras, Piancó,

Piranhas, Espinhares, Sabugi, Patú, e Rio do Peixe, e o principal o rio da

Paraiba que dá o nome a Cidade dirivado da palavra Pará, que no idioma

racional significa Rio Elba braço, principia ao Puente nos vastos Certoens

do Piancó, corre para o Norte em distancia de oitenta legoas, doze antes da

barra do Cabedelo, banha as pingues e deliciozas vargens que comprehendem os

engenhos do melhor Assucar da America. As margens se ornão de pompozos

pomares de espinho, e copadas arvores, que fazem amena e deleitoza a Citu-

agão cheia de muitos habitadores. He navegavel em distancia de tres legoas,

té ao yaradouro onde ancorão os navios: abundante de peixe, e marisco; sobe

a maré mais de sete legoas conveniente a conducção das Caiías e mais generos;

e comprehende as freguezias seguintes: 
'

Freguezia da Capitania da Parahiba da Senhora das Neves

Esta Capitania erecta no anno de mil quinhentos oitenta e quatro que

dista da de Olinda ao Sul vinte e sete legoas, e quarenta ao Norte, a Cidade do

Natal do rio grande do Norte, situada em uma airoza planície salutifera, com

excellentes aguas, abundante de Peixe da Praia do Tambaú que dista uma le-

goa. Tem esta Freguezia de Costa nove legoas quatorze de comprido e nove*

de largo, confina ao Puente com a do Taipú; ao Sul com a da Villa do Conde,

e ao Norte com a de Mamanguape, em| distancia de cinco legoas, ao Norte fica

a Fortaleza do Cabedelo, que defende a Barra que tem vinte palmos na baixa

mar: Tem tres Conventos, do Carmo, de S. Francisco, e de S. Bento, e hum

que foi dos denominados Jesuitas, em que reside o Governador, e no Semi-

nario o Ouvidor. Tem Hospício da Guia do Carmo.

Tem Hospital, Alfandega Caza de Contos, e da Companhia, Miziricordia,

outro Igrejas, e da Matris edificada ejn quatro de Agosto de mil quinhentos oi-

tenta e tres, dedicada á Senhora das Neves, em reconhecimento da mercê

de conseguirem as pazes dos Tabayaras, e vencerem os Potiguares. Tem vigário

encommendado, e da Vara, por se achar removido em Pernambuco o Vigário

Collado, e tem segundo o rol da desobriga de mil sete centos setenta e quatro:
trinta e tres Capelas filiaes; desesete engenhos; dois mil quatro centos trinta

e sete fogos; e dez mil e cincoenta pessoas de desobriga.

Freguezia do Taipú da Senhora Rainha dos Anjos

Esta Freguezia desmembrada da da Paraíba em o anno de mil sete centos,

quarenta e cinco, fica ao Puente distante des legoas da Cidade, e onze da Costa,

tem vinte e duas de comprido, e quatorze de largo, confina ao Norte com a

Cidade, e de Mamanguape, ao sul com a do desterro: tem cinco enginfiocas,



e os Engenhos indicados com dispozição para muitos: tem cura amovivel; e

pelo rol de desobriga de mil sete centos setenta e quatro tem: seis Capelas;

doze engenhos; noventa e nove fazendas; sete centos e oitenta Fogos; e três

mil e sete centas pessoas de desobriga.

Kr<'j>ut>/,ia c Yilla da Senhora do Pilar

Esta Freguezia erecta, em villa 110 anno de mil sete centos sessenta e tres,

lie de índios de Nassão Careri, e Corema da língua geral, e travada; com-

prehende muitos habitantes Portuguezes, fica ao Puente distante da Cidade

treze legoas, e quatorze da Costa; tem hiima legoa em quadra, confina com

a do Taipú: o seu Commercio he de louça, algudão, e mais generos que produz

a excellente Varze em que está situada; tem liuma rica Igreja, e Hospício em

que reside o vigário amovivel, e Coadjutor: e tem pelo rol da desobriga do

anno de mil sete centos setenta e quatro uma fazenda; duzentos e quarenta e

nove fogos, e nove centas sessenta e cinco pessoas de desobriga.

Freguezia <la Campina Grande da Senhora da Conceição

Esta Freguezia desmembrada das dos Careris de fora em o anno de mil

sete centos sessenta e nove, fica ao Este da Cidade trinta e cinco legoas, e da

Costa trinta'e seis; he de Portuguezes; tem vinte e huma legoa de largo para

o sul, confina com a do Jardim e de comprido vinte e duas para o Puente;

confina ccm a dos Careris de fora; he o seu Commercio de Gado Vacum, e

Cavallar; tem Cura amovivel; e pelo rol da desobriga de mil sete centos se-

tenta e quatro tem tres Capelas filiaes; quarenta e sete Fazendas; quatro-

centos vinte hum fogos; e mil quatro centos e noventa pessoas de desobriga.

Frosuozia <ios < 'areris 
(le Fora a Senhora dos Milagres

Esta Freguezia fica ao Puente, e dista da Cidade sessenta legoas, sessenta

e huma da Costa, composta de Portuguezes, tem vinte e cinco legoas de largo

para o Norte confina com a Campina grande, e de comprido quarenta e cinco

para o Poente confina com a Freguezia do Caicó; o seu Commercio he gado

vacum, e Cavallar; tem cura amovivel, e pelo rol de desobriga de 1774 tem

duas Capelas filiaes; oitenta e sete Fazendas; 410 fogos; e 1799 pessoas de

desobriga.

Villa do Conde Fresuezia (la Senhora da Conceição

Esta villa é de Índios da lingua geral, e vários portuguezes, fica ao Sul

da Cidade 4 legoas, e da Costa 3; tem 5 de largo para o sul, confina no rio

Tapirubú, com a freguezia de Goaiana para o norte no rio Gramame, con-

fina com a da Paraiba, ao poente com a do Taypú; tem vigário amovivel e

coadjuctoiy e pelo rol de desobriga de 1 77 4 tem: duas Capelas filiaes; 3 nn-

genlios; 445 fogos; e 7 44 pessoas de desobriga.

A.B. 40



Villa da Alhandra. Freguezia da Senhora «TAssumpoão

Esta Villa he de índios da lingua geral, com alguns habitantes portuguezes,

fica ao sul da Cidade nove legoas, e da Costa 3, sem outra extenção mais que

a da situação, tem vigário e Coadjuctor amovivel, e pelo rol de desobriga de

1774 tem um engenho, 620 fogos, e 1009 pessoas de desobriga.

Vil In dn Traição Freguezia de S. Miguel

Esta vila he de Índios da lingoa geral com alguns Portuguezes, he situada

», beira mar, ao norte da Cidade doze legoas, confina pelo rio Camaratubá,

ao Norte com o do Monte Mor, tem 4 legoas de Costa, -e 
Çe comprido 3, tem

uma famosa Bahia, chamada da Traição capaz de grandes embarcações, onde

entrão muitos Barcos a commerciar; tem uma grande lagoa de agoa doce com

tres legoas de comprido entre a Villa e o Mar; o seu commercio he de pescar;

teve no alto um reducto, onde ainda se conservão algumas pessas de arte-

lharia, com que se defendia a Barra para cuja laboração se destacavão sol-

dados do Cabedelo; tem Vigário amovivel, e Coadjuctor, e pelo rol da des-

obriga de mil sete sentos setenta e quatro, tem duzentos sessenta e cinco fogos

e seis centas e vinte e oito pessoas de desobriga.

Villa de Monte Mor Freguezia de S. Pedro, e S. Paulo

Esta villa he de indios da lingua geral, fica ao norte da Cidade doze le-

goas, e da Costa sete, com muitos habitantes portuguezes, com doze legoas

de largura, confina ao norte com o rio dos Marcos extrema do rio grande, e

ao sul no rio Jacoipe com a freguezia do Taypú, e ao poente confina com o

serido, tem quarenta 
'e 

quatro legoas de comprido; tem Parocho collado, e

pelo rol da desobriga de mil sete centos setenta e quatro tem; oito Capelas

filiaes: quatro engenhos; setenta e cinco fazendas; mil - trezentos e treze

Fogos; e quatro mil quatro centas noventa e oito pessoas de desobriga.

Ki beira do Pianeó, Villa do Pombal Freguezia do.Bom Successo

Esta freguezia foi erecta em Villa no anno de 1772, fica ao Puente e

dista da Cidade mais de cem legoas, 101 de Costa, tem de comprido cincoenta

e seis legoas, e de largo mais de trinta e duas, confina ao norte com a Fre-

guezia do Assú, e ao sul com a do Cabrabó Capitania de Pernambuco; a si-

tuação no centro dos Certoens, he salutifera, tem grande Commercio de gados

vacum e Cavallar; tem tres serras povoadas, e muito ferteis; minas de excel

lente oiro, que se achão vedadas comprehendem as ribeiras que se seguem

desobrigando-se os habitadores dellas nesta Freguezia: tem Cura e juntamente

Vigário da Vara amovivel, e pelo rol da desobriga de mil sete centos, setenta

e quatro: tem sete Capelas filiaes; setenta e sete Fazendas; dois mil quatro

centos ciacoenta e hum Fogos; e cinco mil quatro centas e vinte e duas pea-

soas de desobriga.
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Os Dízimos ««st# rihflira, torào rematados por tres atino»; que tiveráo

principio em vinte e dois de Novembro de mil sete centos setenta e quatro

por  1:355$000

Ribeira das Piranhas

Esta ribeira fica ao poente da Cidade distante mais de sessenta e três

legoas tem setenta e tres de comprido, e sessenta e tres de largo, confina ao

norte com a ribeira do Carari, e ao Puente com a das Espinharas, e seridó

que juntamente tem as fazendas indicadas, uma Capela filial, e cento e ses-

senta e quatro Fazendas:

Os dízimos foram rematados por tres annos, que tiverão principio em vinte

e dous de Novembro de mil sete centos setenta e quatro por  1:550$000

Ribeira <las Espinharas

Esta ribeira fica a oeste da Cidade de mais de setenta legoas, tem sete

de comprido, e sessenta e tres de largo, confina ao nascente com a ribeira do Sabogi,

e ao Puente com a do Piancó ao Norte com a do Assú; o seu Commercio he única-

mente de gados; tem as fazendas indicadas: tres Capelas filiaes, e cincoenta e

nove fazendas.

Os dizimos desta Ribeira, forão rematados por tres annos, que tiverão

principio em vinte e dous de Novembro de mil sete centos setenta e quatro

por  1:325|000

Ribeira do Saboji

Esta Ribeira dista da Cidade sessenta e duas legoas, tem trinta de com-

prido, e sessenta e oito de largo, confina ao Puente com as Espinharas, ao

Nascente com a Freguezia do rio grande ao sul com a serra da Burburema;

o seu Commercio he unicamente de Gados, e- tem as Fazendas indicadas:

uma Capela filial, e setenta e oito Fazendas.

Os Dizimos desta Ribeira forão rematados por tres annos que tiverão

principio em vinte e dous de Novembro de mil sete centos setenta e quatro

Por 2:120$000

Ribeira do Patú

Ssta ribeira dista da Cidade mais de oitenta legoas, tem vinte e nove

de comprido, e trinta e oito de largo, confina ao norte com a serra Branca,

Freguezia do Assú e ao sul com a ribeira das Piranhas; o seu Commercio he

gado vacum, e cavallar, tem as fazendas indicadas: uma Capela filial, e cento

e vinte e sete fazendas.

Os dizimos desta ribeira forão rematados por tres annos que tiverão

principio em vinte e dous de Novembro de mil sete centos setenta e quatro

 1:760$000
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Kibeira do Rio do IVive

Esta ribeira, he a ultima que dista desta Cidade cento e quarenta legoas,

tem de comprido quarenta e duas, e de largo oito, confina ao Poente com a

ribeira de .Taguaribe do Seará, ao Norte com a Freguesia do rio grande e ao

Sul com o Pajahú de-Pernambuco: o seu Commercio he de Gados; e tem as

fazendas indicadas: uma Capela filial e cincoenta e cinco Fazendas.

Os dizimos desta ribeira forão rematados por tres ánnos, que tiverão

principio em vinte e dous de Novembro do anno de mil sete centos setenta

e quatro por  2:800.$000

RESUMO DOS RENDIMENTOS

Dos Contrários arrematados por tres a mios em o de 1774 a sabei'.

Os Dizimos Eeaes do Careri por tres annos 13:020$000

O Subsidio das Carnes por...dito 8:920$000

O Subsidio do Assucar 5:5 00$000

Os Dizimos da Ribeira do Piancó 1:355$000

Ditos das Ribeiras das Piranhas '1:550$000

Ditos da Ribeira das Espinharas 1:325$000

Ditos da Ribeira do Saboji 2:120$000

Ditos da Ribeira do Patú . 1:760$000

Ditos da Ribeira do Rio do Peixe 2:800$000

Rs. 38:350$000

RESUMO DOS RENDIMENTOS

Contingentes do arnio de 1774

A Dizima e Donativo d'Alfândega 5:872$388

Novos Direitos dos Officios e Cartas de seguro 26$200

Direitos das Caixas e Fexos 469$360

Dizimos da Villa do Pilar e Conde . 37$S4Ü

Rs. 6:405$788

Não entrando o rendimento das mais villas por não estar liquidado.

Remataçâo nova do Gontracto dos Barbatoens por tres annos 1:000$000

Somma tudo Rs. .45:755?000

Rezumo

A Freguezia da Parahiba tem: nove Igejas; trinta e tres Capelas:

cinco conventos: desesete Engenhos: dois¦ mil quatro centos e trinta p: sete

Fogos: e dez mil e cincoenta pessoas.

4
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A Freguezia de Taipú tem: tuna Igreja: seis Capelas: doze engenhos;

noventa e nove Fazendas; sete centos e oitenta Fogos; e tres mil e sete

centas pessoas.

Freguezia do Pilar tem: uma Igreja: unia Villa: uma Fazenda; duzentos

e quarenta e nove Fogos; nove centas e sessenta e cinco pessoas.

Freguezia da Campina tem: huma Igreja: tres Capelas: quarenta e sete

Fazendas; quatro centos e vinte e um fogos: mil quatro centas e noventa

pessoas.

Freguezia de Iacocá tem: huma Igreja duas Capelas; huma Villa: tres

Engenhos quatro centos quarenta e cinco fogos: sete centas quarenta e

quatro pessoas:

Alandra tem: huma Igreja huma Villa: hum Engenho: seis centos e

vinte fogos: e mil e nove pessoas.

Traição tem: huma Igreja: huma Villa: dusentos sessenta e cinco fogos:

seis centas vinte e oito pessoas.

Careris tem: huma Igreja: duas Capelas: oitenta e sete fazendas: qua-

tro centos e dez fogos: e mil sete centas noventa e nove pessoas.

Mamanguape tem: huma Igreja: oito Capelas: huma Villa: quatro en-

genhos: setenta e cinco Fazendas: mil trezentos e treze fogos: quatro mil

(luatro centos noventa e oito pessoas.

Pombal tem: huma Igreja: quatorze Capelas: huma Villa: quinhentas

e sessenta fazendas: dois mil quatro centos e trinta e hum Fogos: e cinco

mil quatro centas e vinte e duas pessoas.

Total: desoito Igrejas: sessenta e oito Capelas: cinco Conventos: seis

Vill.as: trinta e sete engenhos: oito centas sessenta e nove fazendas: nove mil

trezentos noventa e hum Fogos: e trinta mil trezentas e cinco pessoas.

BREVE NOTICIA DA CAPITANIA I>E PKKNAMBUCO

A Capitania de Pernambuco tem principio no rio Abiay, denominado no

Regimento dos Pilotos, o Porto dos Francezes, donde extrema com a Capi-

tania da Paraiba (que he subordinada a este Governo) em sete gráos e dez

minutos de latitude, ao Sul da Equinocial, e em trezentos quarenta e outo

gráos, e trinta e seis minutos de longetude, dista da Cidade de Olinda de-

seseis legoas por linha, e por Costa (le Mar desoito legoas fazendo os rumos

de Norte, Sul, Noroeste, e Susueste.

Vai confinar na parte do Sul, com o rio de S. Francisco, hum dos mais

caudelosos Rios na Costa da America, que está na latitude do Sul, em dez

gráos e cincoenta e oito minutos, e em trezentos quarenta e sete gráos e de-

soito minutos de Longetude donde extrema com a Capitania da Bahia: fica

distante da Cidade de Olinda cincoenta e nove legoas por linha, e por Costa de Mar

sessenta e quatro, fazendo vários rumos, de Norte, Sul, Nordeste, Sudoeste; com-

prehende essa Capitania em surama por Costa do Mar oitenta e duas legoas, com
muitos Rios, Barras, Enciadas, e entradas por entre Arrecifes, que por providencia
Divina cobre toda esta Costa.

Os rios máis notáveis que ha nesta Cesta, por serem navegaveis, he

Capibaribe de Goyana, que sobe por elle acima sumacas sete legoas de Costa,



té o pé da Villa: O Rio S. Miguel das Alagoas, que sobem sumacag quatro

legoas té á villa de São Miguel, e o Rio de S. Francisco, sobem sumacas por

elle acima sete legoas té á Villa do Penedo.

Adverte-se que da Barra do Abiay ou Porto dos Franceses, donde se

divide a Capitania de Pernambuco, tem principio a Commarca de Goyana

até á Barra dos Marcos, donde se divide da Capitania de Iguaraçú, Comarca

de Pernambuco. Esta Comarca de Goyana foi Donataria ao Marquez de Lou-

riçal e Caza de Cascaes: hoje pertencé á Coroa.

Comprehende em si esta Commarca tres villas, e seis Freguezias a saber:

a Villa de Itamaracá, que foi Capital, hoje sojeita a de Goyana, que he Ca-

pitai, a Villa Nova da Alhandra dos índios.

O ouvidor da Comarca de Goyana era provido pelo Donatario, de pre-

sente serve de Ouvidor, o Juiz ordinário mais velho com titulo de Ouvidor

pela Ley, e Privilegio: esta ouvedoria também he provida pelo Governador

e Capitam General de Pernambuco.

He corregida esta Comarca pelo Ouvidor da- Capitania da Parahiba.

As appellaçoens e aggravos da Justiça deste termo vão remettidas para o

Estado da Bahia tanto as Civis, como crimes, menos os crimes de gente

preta, parda e Vermelha, porque estes são justiçados pela Junta da Praça

de Pernambuco.

As seis freguezias são as da Taquara, Goyana, Itamaracá, També, Te-

jucopapo, e a da Villa da Alhandra dos índios.

Descripçân tia Freguezia <le Taquara

Tem principio lia liarra do rio Abiay, ou Porto dos Francezes, donde

se divide a Capitania da Paraíba em sete gráos, e dés minutos de latitude

ao sul da linha Equinocial, e em trezentos quarenta e oito gráos e trinta e

seis minutos de Longetude, como já dissemos: principia da parte da Costa

do rio Abiay, e no rio Capibaribe de Goyana, finda da parte do sul; de norte

a sul se contão quatro legoas, de leste a oeste parte com a Villa do Conde

dos índios Comarca da Parahiba, pela parte do sul com a Fréguezia de Go-

yana pelo rio Capibaribe, e por esta parte de leste, a Oeste com a freguezia

da Alhandra dos índios, pela estrada que vae para a Parahiba.

A sua povoação fica longe da Costa legoa e meia, e entre os dois rios

Abiay, e Capibaribe. Esta Povoação he alta e aprazível com vários arvoredos,

e na praya com vários Coqueiros, e Curraes de apanhar Peixe: foi Curato

esta Freguezia até o anno de mil quinhentos noventa e dois. Tem a Povoação

em si duas Igrejas a de Nossa Senhora do Rozario dos pretos, e a Matris, de

Nossa Senhada da Penha de França. Na praia do Gajurá, a Capella de Santa

Rita. Comprehende esta Freguezia em si, sete Engenhos de fazer assucar,

seis moeni com Cavallos, e hum com agua, todos com suas Capelas para-

mentadas: os Povos, desta Freguezia, o» de beira Mar, vivem de seus pes-

cados e as condutas destes são para a Villa de Goyana, e Praça do Recife

donde lhe dão consumo, os da terra de plantarem Tabacos, Roças, Arrozes

e mais Lavouras, e outros de cultiverem Canas de assucar.

He Vigário Colado desta Freguezia o Reverendo Sebastião Pereira da

Silva, e Vigário encommendado Pedro de Araújo, e tem segundo o rol de

desobriga: dez igrejas filiaes; .sete Engenhos; quinhentos e vinte fogos; e

dous mil trezentos quarenta e sete pessoas de desobriga.
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Villa da Alhandra dos índios desta Comarca

Foi Missão dos Padres da Congregação do Oratorio da Madre de Deos.

e de prezente Vigairaria, parte a sua Freguezia da parte do Norte com a

Capitania da Parahiba, no rio chamado Popoca, que íica na extrema que vae

para a Cidade (ia Parahiba, e pela parte de Leste com a Freguezia de Goyana

e com a parte de Oeste com a Freguezia de Nosa Senhora do Desterro do

També, íicando quaze em figura triangular. Nesta Villa ha Caza de Camara

e serve nas respublica os homens brancos com a gente Vermelha.

Os Habitadores desta Freguezia vivem de plantarem tabacos, e roças.

O Contracto dos Gados, que aqui se matão, está separado do da Villa de

Goyana, e he o seu rendimento.

As Igrejas que ha, he a Igreja Matris, Orago Nossa Senhora da As-

sumpção da qual he Vigário interino Antonio Coelho do Amaral, e tem

segundo o rol de desobriga:- quinhentos vinte e bum Fogos; • mil trezentas

sessenta e quatro pessoas de desobriga.

Villa tle Goyana Capital da Comarca

A sua Barra está na Latitude de sete gráos e desesete minutos ao sul

da linha equinocial, e em trezentos quarenta e oito gráos, e trinta e sete

minutos de Longetude.

Principia a sua Freguezia neste lugar donde se divide com a Freguezia

de Taquara que lhe fica ao Norte, e navegando da Barra do Rio Capibaribe

por elle acima para Oeste, se divide com a Freguezia da Villa de Alhandra,

Freguezia do Fambe, Freguezia de Tracunhaem, e Curato do Bom Jardim,

por vários rios e estradas, buscando para o sul por vários rumos, vae pro-

curar o rio Tapirema, donde se divide com a Freguezia de Itamaracá, e

deste rio acompanhando as margens delle pelo caminho de Leste, na es-

trada que vae para Pernambuco em outra estrada acima da Arataca se ex-

trema ccm a Freguezia de Tijucupapo que lhe fica neste lugar a Leste. Esta

Villa he situada em planície amena entre os rios Capibaribe que lhe fica ao

Norte em hum braço do rio Tracunhaem que fica ao sul, e dista de hum rio

do outro meia legoa, ficando situada a Villa em huma chapada de Terra

mais alta do que as Vargens das margens dos Rios que a cercão. Da Barra

á Villa pelo rio acima haverá sete legoas, e da Villa dá Alhandra tres, que

por este Lado terá des legoas de Leste a Oeste, e da parte de Oeste para o

Sudueste donde se encontra com a Freguezia do Bom Jardim deseseis legoas,

e donde se encontra com a Freguezia de Itamaracá, em partes cinco, sete,

e oito, e donde se encontra com a Freguezia de Tejucupapo em partes sete,

seis, cinco, até quatro legoas. A sua entrada da parte do Sul, he por pontes

de Madeira, que ficâo no Engenho Bujari, e neste lugar se achão quatro,

da parte de leste na estrada que vae para as prayas, em o lugar que chamão

Japcmim, ha outra ponte, e da parte de Norte outras (todas de Madeira) junto

a esta ponte se acha hum grandiozo Tr.apixe com quindaste, por onde se

embarcão caixas a conduta dellas, digo oude se embareão caixas de assucar

dos Engenhos, estas Caixas a conduta dellas he em Lanchas, e Canoas, que

descem pelo rio abaixo huma legoa, lugar onde dão runüo as suwacas que

ás recebem, e transport&o para a praça do R«cif«.

*
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Junto a este Trapixe da parte do Norte delle; está erecto o Convento

dos religiozos de Nossa Senhora do Carmo da Reforma: <¦ qual he Cabeça da

Província, e da parte de leste defronte do mesmo Convento, fica a igreja

Matriz de Nossa Senhora do Rozario, e nc meio da rua a Caza da Gamara,

com Cadeia, e defronte desta o Pelourinho. Da igreja Matriz para o Sul,

fica a igreja dé Nossa Senhora do Rozario dos homens pretos, e ao sul desta,

a Igreja de Nossa Senhora do Amparo dos homens pardos, outra de Nossa

Senhora da Conceição dos pardos captivos, a de Noâsa Senhora da. Soledade,

a Igreja da Misericórdia com seu bellissimo Hospital (no qual ainda não ha

pobres por falta de réditos para sustentação delles) fora da Villa tem os mes-

mos religiosos do Carmo 2 Hospícios, o de Nossa Senhora da Lus, no lugar

do Japomim, o de S. Jozé no Acaú: comprehende em si esta freguezia vinte

e nove engenhos de faser assucar, seis, inoem com agua, e os mais com

Cavallos: todos tem suas Capelas paramentadas. No arrebalde da Villa entre

a Matris, e o Engenho da Mariuna se fazem as feiras dos Gados que dessem

do Certão; junto a mesma Villa se acha um famozo Curtume, de curtir solla,

e junto ao Convento dos Padres do Carmo, a Capela dos Terceiros incom-

pleta.

Foi erecta esta Villa em o anno de mil seis centos oitenta e cinco, por

Provisão Real passandó-se para ella as Justiças e Camara da Villa de Itama-

raeá, que foi Capital desta Comarca, e perceverando até o anno de mil sete

centos e nove por ordem Real mandou o Governador Sebastião de Castro e

Caldas, tornassem as Justiças e Camara para a Villa de Itamaracá, e que

Goiana se erigisse também Villa, o que foi executado pelo Bispo Governador

Dom Manoel Alvarez da Costa em trinta de Dezembro de 1710, levantando-se

Villa em o mesmo dia, e mez do anno de mil sete centos e onze, declarando-se

ao mesmo tempo por Cabeça de toda a Capitania de Goyana, em virtude de

huma. Carta ao Donatário por permissão de Sua Magestade determinando-lhe

por termo da Villa também a Freguesia da Taquara, e do També.

Pouco permaneceu esta creação por quanto em cinco de Dezembro de

1713, forão apiadas as Justiças da Villa de Goiana, pelo Ouvidor que então

servia pela lei João Guedes Alcamforado, ficando as Justiças, e Camara da

Villa de Itamaracá, com jurisdicção plena naquella Capitania.

Em o anno de mil sete centos e quatorze, mais ou menos, sendo Ou-

vidor por trienio, o Doutor Feleciano Pinto de Vasconcellos; vendo as dií-

íiculdades grandes que se seguião as partes em passarem á Ilha de Itamaracá

(por não ter ponte e ca reter de maré) a solicitarem seus feitos; e outros por
isso mesmo os deixavão a revelia; e resolveu se a fazer algumas audiências,

e o que se !lie offerecia de seu julgado na Viila de Goyana. Seguindo este exem-

pio os Juizes Ordinários queixou-se o povo de Itamaracá ao Covernador e

Capitão General Manoel de Souza Tavares em o anno de mil sete centos e

dezanove, ponderando este os motivos ou inconvenientes oppostos, approvou

a resolução do Ouvidor, Juizes, e Camaristas, desprezando a queixa do povo,
e perceverou assim té o anno de mil sete centos quarenta e dons em que foi

confirmado por Sua Magestade conservar-se a Justiça da villa de Goiana,

sem mais novidade alguma té ao presente.

He Vigário collado desta Freguezia. Antônio Corrêa Pinto, e Encom-

mendado Francisco Monteiro; e tem segundo o rol de desobriga tres Con-

ventos è Hospícios; trinta e oito igrejas filiaes, vinte e nove engenhos: dois'

mil duséntos noventa e lnnn Fogos; e onze mil trezentas quarenta o cinco

pessoas de desobriga.
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Freguezia de Nossa Senhora do Desterro do També

Tem principio no Rio Capibaribe pela parte do Norte, e deste rumo ao

do Sul, tem perto de oito legoas, e de Leste ao Oeste dez da parte do Norte

confina com a Freguezia do Taipú, Capitania da Paraiba, pela parte do Sul

com a Freguezia de Santo Antonio de Tracunhaem, e a de Goyana; pela parte

de leste, e Oeste, com o Curato do Bom Jardim do termo de Iguaraçú.

A pequena Povoação desta Freguezia he alta, e só tem nella a muito

pequena Matris de Nossa Senhora do Desterro feita de Taipa, que vem a ser

de Madeira e Barro; e em outro lugarejo, chamado o Caricé, se acha erecta

a Igreja de Nossa Senhora do Rozario; junto ao engenho da Caxoeira a de

S. Sebastião: ambas de povo.

Foi esta Freguezia erecta pelo primeiro Bispo Dom Estevão Briozo, em

o anno de mil seis centos setenta e nove, e o Governador, e Restaurador de

Pernambuco André Viciai de Negreiros, fundou Capella por ser Collegiata, e

se confirmou por Sua Magestade, ajudiciando-lhe o Engenho de Goyana, e'

o de palha, ,e outras muitas terras, e bens, porem nunca se estabeleceu a

Coligiata, nem se fez a igreja, conservando-se sempre a mesma Capela de

Taipa: o Engenho de palha se acha demolido, ou de fogo morto: o Engenho

Novo de Fogo Vivo, e bem fabricado, porem ha muitos annos que anda ar-

rendado, e neste de mil sete centos setenta e sete tomou posse delle a Santa

Mizericordia de Lisboa.

Conthem esta Freguezia alguns Engenhos, os quaes vão no numero dos

da Freguezia de Goyana. He Cura amovivel desta freguezia o Reverendo

Antonio de Sousa, e tem segundo o rol de desobriga: tres igrejas filiaes:

sete centos e doze fogos: e duas mil trezentas sessenta e oito pessoas de

desobriga.

Freguezia de S. Lonrenço de Tejucupapo, Capitania de Itamaracá

Esta Freguezia pela parte da Costa tem tres legoas e de Leste a Oeste

cinco, donde se divide com a Freguezia de Goyana, que lhe fica ao Norte,

no lugar chamado o Cajueiro que fica da parte de leste, e caminhando deste

rumo para o 
'Sul 

se divide com a Freguezia de Itamaracá no rio Tapirema,

e buscando para o Leste acompanhando as margens do rio até ao Salgado,

se divide com a freguezia de Itamaracá, e por este lado lhe fica ao Sul, e

neste lugar terá quatro legoas, buscando o braço do Rio chamado Jagua-

ribe, se encontra a povoagão, e muitos Coqueiraes, e Arvoredos. O seu lu-

gar he agradavel, e ha nesta Freguezia duas poVoações, huma mais chegada

a Costa donde he a rezidencia do Vigário com duas Igrejas, a do Rozario dos

pretos, e a igreja Matris de S. Lourenço; esta povoação he montuosa, e delia

para leste em a distancia de legoa e meya, fica outra Povoação em lugar

razo com a Igreja de Nossa Senhora do Rozario dos brancos, Conthem esta

Freguezia seis engenhos de faser assucar com suas Capellas paramentadas;

todos mcem com Cavallos; também ha outra igreja na Tapera do Seri, Al-

deia que foi dos indios. Os habitadores desta freguezia vivem a maior parte

delles de plantarem roças e tabacos, por cujo motivo ha muita farinha, a qual

se extrahe para a Praça do Recife, e Certoens do Norte, em sumacas que a vão

buscar, entrando* pela barra dos Marcos, e desta pelo rio Jaguaribe acima,

distancia de uma legoa, donde carregão estes effeitos, e as Caixas de assucar

Úos Engenhos,

4-B. <J0
4
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Esta Freguezia he uma das( mlmozas por ser abundante de Peixe, Carne,

frutas, Cocos, e mais comestíveis do Pais; e tem Commercio para varias partes;

He seu Vigário Collado o reverendo João da Costa Ferreira; e tem segundo

o rol da desobriga: nove Capelas filiaes: seis engenhos: seis centos e sete

• Fogos; e duas mil seis centas trinta e seis pessoas de desobriga.

Ilha de Itamaracá do termo da Villa de Goyana

O meyo desta Ilha está na latitude de sete gráos e trinta e cinco mj-

nutos ao Sul da Equinocial, em trezentos e quarenta e oito gráos, e quarenta

e seis minutos de longetude; esta Ilha foi capital da Comarca de Goyana, hoje

sujeita ás justiças delia, como já se referio no fim da relação da Villa de

Goyana: de norte a sul tem tres legoas, e de leste a oeste huma, pela parte

do norte fica a Barra da Catuama, pela qual só podem entrar sumacas: da

parte da terra desta barra, teve um pequeno reducto, o qual mandou reedi-

ficar o Governador que foi desta Capitania Luiz Diogo Lobo da Silva: da

parte do sul junto a Barra principal da Ilha, está uma Fortaleza guarnecida

de Infantaria. Por esta Barra podem entrar navios: estas duas barras he

por onde desaguão os rios; a saber: pela parte do Norte, os Rios Jaguaribe,

Tapirema, e Araripe, que fasem a barra chamada Catuama, e da parte do

sul o Rio de Santa Cruz que vem da Villa de Iguaraçú. Esta Freguezia he

dividida em duas partes por ser a Ilha circuláda com os braços dos rios

referidos. Da parte de dentro da Ilha, rezicle o vigário, e na parte de fora

o seu Coadjutor: dentro desta Ilha, fica a Villa com caza de Cam,a,ra, Cadea,

e Pelourinho, e a igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição: da parte

da Costa do mar tem duas Povoações com suas. Igrejas a saber: huma de

Nossa Senhora do Pilar; outra de Nossa Senhora do O', mas para dentro

fica a Capella do Senhor Bom Jesus donde ha muitas parreiras, e sallinas

de sal; e deste sal se salga carne, e Couros das officinas dos Certoens do

norte, que he excellente para esse fim: da parte do rio á margem delle

estão situados tres engenhos de fazer assucar, todos com suas Capellas pa-

ramentadas. Da parte de fora atravessando o rio (o qual he passagem real)

se acha um Trapixe e armazém donde se recebem as caixas dos Engenhos

da Freguezia, e das circumvezinhas, por ser este lugar o embarcador, e porto
de suas condutas, e deste para a praça do Recife. Junto a este passo, está

huma pequena aldeya de Paizanos pescadores, e a igreja de S. Gonçalo; aqui

era a rezidencia do Coadjutor, e Matris da parte de fora.

Em o anno de mil sete centos setenta e um, por determinação do Bispo

defuncto D. Frey Francisco Xavier Aranha, foi transferido o Coadjutor

para a Povoação do Pasmado, e serve de Matriz ao presente a igreja de

nossa Senhora da Boa Viagem, a qual fica no meio da Povoação, e legoa

e meia distante da igreja de S. Gonçalo, foi assim mandado pelo Bispo pela

razão de ficar esta igreja mais no corpo da Freguezia, e melhor se admi-

nistrar os sacramentos aos enfermos.

Esta Freguezia parte com a Freguezia de Goyana, pelo rio Tapirema

por vários círculos, e com a Freguezia de Iguaraçú Comarca de Pernambuco

pela parte do sul; pela parte de leste fica a costa entre as duas barras donde

se divide da parte do Norte com a Freguezia de Tejucupapo, pelo sul outra

vez com a de Iguaraçú: pèla parte de oeste terceira vez com a Freguezia

dita de Iguaraçú: na estrada que vae para o Engenho do Carau', e neste

lugar faz figura triangular; advertindo que este engenho e o do Matto
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groço são da Freguezia de Itamaracá, porem do termo de Iguaraçú: a razão

deste, principio não ha lembrança. Dentro do corpo desta Freguezia da

parte- de fora, estão situadas mais tres engenhos de agua com suas Capellas,

e dois na ribeira do Araripe na estrada que vem de Goyana para a praça do

Recife; e outro chamado Araripe do meio na estrada que desse da Matta

para o paço da Tapicima, donde vem os barcos receberem as Caixas como já

se disse: neste meio, entre 0 engenho Tapirema, e o Engenho Araripe de

baixo ha huma ermida de Nossa Senhora do Carmo, administrada pelos reli-

giozos do Carmo da observancia, e junto uma pequena Aldeia de Paizanos;

os quaes o seu Viver he de plantar mandiocas, fabricarem farinhas, e con-

duzirem-nas para a praça do Recife.

Os moradores da povoação do Pasmado donde está a igreja da Boa

Viagem (que se disse servia de Matris da parte de fora) vivem de seus officios

Ferreiros, Latoeiros, Çapateiros, Marcineiros, Carpinteiros, Alfaiates e Ten-

deiros, donde ha também huma Loja de Fazenda seca, e varias de molhados..

Os mais Povos vivem de suas lavouras, e de plantarem assucar. He Vigário

tollado desta Freguezia João Machado Fernandes, e tem segundo o rol de

desobriga: deseseis igrejas filiaes; nove engenhos nove centos e oitenta e

quatro fogos; e tres mil nove centos setenta e quatro pessoas de des-

obriga.

Somma: tres Conventos e Hospícios: setenta igrejas filiaes: cincoenta

e hum engenhos: cinco mil seis centos trinta e cinco fogos': e vinte e quatro
mil e trinta e quatro pessoas de desobriga.

RESUMO DAS FREGtTEZIAS

da Comarca de Goyana, e Capitania de Itamaracá

A Freguezia de Taquara tem: des igrejas filiaes: sete engenhos: quin-
hentos e vinte fogos: e duas mil trezentas quarenta e sete pessoas de deso-

briga.

A Freguezia da Alhandra tem: quinhentos vinte e um fogos: e mil tre-

zentas sessenta e quatro pessoas de desobriga.

A Freguezia de Goyana tem: tres conventos e Hospícios: trinta e oito
igrejas filiaes; vinte e nove engenhos: dous mil duzentos noventa e um
fogos: e dois mil seis centas trinta e seis pessoas de desobriga.

També tem: tres igrejas filiaes: sete centos e doze fogos: e duas mil
trezentas sessenta e oito pessoas de desobriga.

Tejucupapo tem: nove igrejas filiaes: seis engenhos: seis centos e sete
fogos: e dois mil seis centos trinta e seis pessoas de desobriga.

Itamaracá tem: deseseis igrejas filiaes: nove engenhos nove centos e
oitenta e quatro fogo^: e tres mil nove centas setenta e quatro pessoas de
desobriga.

Total: tres Conventos e Hospícios: setenta e seis igrejas filiaes: cin-
coenta e um engenhos: cinco mil seis centos trinta e cinco fogos: e vinte e

quatro mil nove centas e quatro pessoas de desobriga; digo vinte quatro mil
e trinta e quatro pessoas de desobriga.
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Rendimentos da Villa e Comarca de Goyana, e Capitania de Itamaracá, que

se cobrão pela Real Fazenda

O contraeto das carnes da Villa de Goiana, remata-se pela Camara da

mesma ficando do preço da sua arrematação 420$000 ieis para despezas da

mesma, e o mais se paga na Thesouraria Geral de Pernambuco: lie rematado

por triennio pagando, em cada um anno a Real Fazenda  1:

Relativos a Capitania de Itamaracá, administrados pela Real Fazenda

Contraeto dos Dízimos rematados no anno de mil sete

centos setenta e seis, por triennio: rende annual

Contraeto do subsidio do assucar e tabaco, rematado

como acima  

Contraeto da pensão dos engenhos e passagens dos Rios,

em tudo ccmo acima

Contraeto do subsidio das Carnes, da Villa da Alhandra

da mesma Capitania, rematado no anno de mil sete centos se-

tenta e cinco; no mais como acima

Somma tudo Rs.

Villa de Iguaraçú da Camara de Olinda

He constante tradição ser a mais antiga villa da Capitania de Pernam-

buco, e por isso intitulada a muito nobre, e sempre leal, e antiga. Fica cinco

legoas ao norte da Cidade de Olinda: começa a sua Freguezia, na Barra dos

Marcos da Freguezia de Itamaracá que lhe fica ao sul: a sua barra he o rio

de Santa Crus, chamado ao prezente a barra de Maria farinha, a qual fica

distante da yillà mais de meia legoa: a parte do sul finaliza no rio Jagua-

ribe, duas legoas e meia, distante da Villa donde se termina com, a freguezia

de Maranguape. Da parte do Norte buscando para Oeste se divide com a

freguezia de Itamaracá pelas voltas do rio Tabatinga, e se finaliza no En-

genho da Aldeia sete legoas da Costa, donde parte com a Freguezia de Tra^

cunhaem do mesmo termo este rio Tabatinga que corre rumos, vai fazer

Barra no rio de Santa Cruz. Buscando o rumo de Oeste para o Sul se vem

topar com a Freguezia de Maranguape do Rio de Jaguaribe.

Os Rios que se comprehendem nesta Freguezia he o Rio de Santa Cruz,

o rio Tabatinga, o qual tem seu nascimento na mata do Engenho Araripe

de cima; e correndo duas legoas e meia por vários rumos, vai desaguar no

rio de Santo Cruz: o rio Cahepi, que sua origem he acima da Villa huma

legoa, encontrando-se com o rio Iguaraçú pitanga, passa ao norte da villa,

e desemboca no rio de Santa Cruz; este rio busca a Villa, e passa por debaixo

de huma ponte, e vai fazer a Barra chamada da Marinha Farinha, donde em

algum tempo vinhão barcos té a villa do Rio Araripe, busca ao Norte, e

junto ao Mar: unindo-se com o rio Tapirema fazem a Barra do sul da Villq,

de Itamaraçá chamada Catuama: ultimamente o rio Jaguaribe que tem seu
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nas-cimento nesta Freguezia, e finaliza na de Maranguape; daremos noti-

cia no lugar da mesma Freguezia.

Esta Villa está situada em hum monte alto e vistozo, tem em cima na.

entrada da parte do Sul para o Norte a Igreja de Nossa Senhora do Rosário

dos homens pretos, mais adiante a igreja da Misericórdia, mais abaixo desta

a Ermida de Nossa Senhora dos Prazeres (que antigamente foi a igreja de

Santa Cruz, e com a invazão dos Holandezes se destruio) adiante mais, no

lugar alto a igreja de Nossa Senhora da Conceição, e recolhimento de mu-

lheres virtuozas com primissão de professarem, e logo a igreja matriz de

Santos Cosme, e Damião, abaixo fica o Convento de S. Francisco dos reli-

giozos Capuxinhos: na mesma baixa ao pé da ponte a Igreja de Nossa Sen-

hora do Livramento dos homens pardos, da outra parte da ponte a Igreja

de S. Sebastião, que administra a Camara.

Esta ponte que nomeamos he de pedra; por baixo da qual passa o rio

de Santa Cruz, delle cortarão as recolhidas hum braço, e o meterão dentro

da Cerca. Os povos habitadores da Villa, bebem do mesmo rio: os

moradores' da Villa vivem de seus negocios, donde ha algumas lojas de Fa-

zendas, os povos de fora, vivem da cultura, principalmente de Canas de as-

sucar.

Ao pé da Villa da parte do Norte da ponte a margem do Rio Santa Cruz,

tem dous Curtumes de curtir solla. A Caza da Camara he a mais aciada que

ha nesta Capitania com sua Cadea por baixo mui forte, e fica em lugar alto

no meio da villa, entre a igreja da Mizericordia, e recollhimento. O Termo

da Villa alem da Freguezia de Santos Cosme e Damião comprehende mais

tres, os quaes são o Curato do Bom Jardim, a Vigararia Tracunhaem que

ficão mais no Certão, e a de Maranguape pela parte da Costa de Mar.

Comprehende em si esta Freguezia quinze Engenhos de fazer assucar,

os quaes só hum moe com agua, e os mais com cavallos, todos com suas Ca-

pelas paramentadas.

He seu Vigário Côllado o Reverendo Marcos Soares de Oliveira; e tem

segundo o rol de desobriga: dous Curtumes: vinte e duas igrejas filiaes:

um recolhimento: -hum Convento: quinze Engenhos; nove centos oitenta e

oito fogos: e cinco mil quinhentos oitenta e oito pessoas de desobriga.

Termo de Iguaraçú Freguezia de Tracunhaem

Esta Freguezia tem seu principio no lugar chamado Tapirurama onde

houve, huma aldeia de índios, e igreja de Santa Luzia: neste mesmo lugar

se extrema com a Freguezia de Goiana, e buscando o rio Tracunhaem por
elle acima, caminha do Norte até o engenho Süpual; deste para cima em

distancia de meia legoa, torna de ambas as partes a ser da Freguezia de

Iguraçú, até o lugar chamado do Jundiahi, e Lagoa da palma; e deste lugar

vae ao engenho da Pasasunga onde se. finaliza a Freguezia de Tracunhaem,

o principia a do Curato do Bom Jardim, que lhe fica a oeste, e a de Goiana

ao Norte, e caminhando do mesmo lugar pelo rumo do sul lhe fica a leste

o lugar da Tapisurama que foi aldeia; este Lugar busca o engenho Crasahi,

e delle a Freguezia de S. Lourenço da Matta que lhe^ fica ao Sul, cortendo

ambas as Freguezias, até ao lugar chamado Caruaru poço do Rio Capibaribe,

e neste lugar finda a freguezia pelo rio acima até o ribeiro do mel donde acaba

ficando-lhe desta parte a Freguezia de Nossa Senhora da Lus do termo de
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Olinda, e neste meio da parte de Tracunhaem a Micão dos índios do Limoeiro

que foi administrada pelos Padres da Congregação do Oratorio da Madre de

_Deos, e de presente he a Povoação de Nossa Senhora da Aprezentação com

seu vigário o Reverendo Domingos Dias Moreira e tem segundo o rol de

desobriga: huma igreja filial: cincoenta e sete fogos: e cento e trinta e

tres pessoas de desobriga.

Foi fundador desta Igreja o Veneravel padre João Duarte do Sacramento,

Bispo eleito deste Bispado de Pernambuco, do qual faz menção Francisco

Barreto Freire.

Os Engenhos que ha no meio são da Freguezia de Tracunhaem; em

dous não tem Capellas; e trinta tem suas Capelas paramentadas. Tem vários

montes, e serras, as quaes he Tirapuá, Morojo, Serra branca, a Serra do Car-

neiro, a do Geraubé, e a da Rapoza. He abundante de lavouras, menos nos

annos secos por serem suas terras altas; e os seus Rios só correm no inverno

por cujo motivo uzão de asudes para as Fabricas dos Engenhos; porem he

abundante de fontes das quaes bebem os Povos.

A sua Povoação he alta. As igrejas que nella ha, he a do Rozario dos

pretos, e a Matriz de Santo Antonio e outras mais distantes duas legoas, em

huma pequena aldeia de paizanos com invocação Nossa Senhora da Conceição.

O Rio Tracunhaem que deu o nome a esta Freguezia tem seu principio no

Curato do Bom Jardim, e vae findar no rio de Goiana.

Os Povos desta Freguezia, huns vivem de plantarem suas lavouras,

as quaes são Carrapatos, Algodão, Roças e Canas de assucar. He seu Vigário

Collado Francisco Machado Portela, e tem segundo o rol de desobriga:

trinta e uma igrejas filiaes trinta e dous Engenhos; mil seis centos e trinta

e cinco fogos; e oito mil setenta e nove pessoas de desobriga.

Freguezia de Santa Aima Curato do Bom. Jardim

?

Tem seu principio por fora da cerca do Engenho Pasasunga, donde se

divide com a Freguezia de Tracunhaem, e procurando pelo rumo do Norte,

Alagoa comprida, Alagoa da Palma, e Jundiai donde se divide na freguezia

de Tracunhaem, com a de Goiana pela parte da Natuba, e esquecido, da

parte da Paraiba se divide com a Freguezia de índios do Taipú, que lhe fica

a Leste, e com os Careris de fora no lugar do Vrusú passo do Tapuya, e

boraco; no rumo de Oeste ficando-lhe o rio da Paraiba ao Norte, e ao Sul

o rio Capibaribe, entre os quaes de Leste a Oeste tem doze legoas, e distante

da Cidade de Olinda perto de trinta.

Os Montes principaes desta Freguezia he a serra da Velha, Taquari,

Natuba (com muitas vertentes) Dorondogas, Boa Vista Outeiro torto, a verde,

a das Pedras, a da Remenda, a de Joanna Dias, a do Carrapato, a 
"da 

Matta

Virgem, e a da Taquarintinga na quaj ha uma Enginhoca de fazer mel; e

tem Ermida.

Os Povos desta Freguezia vivem de suas Lavouras, o mais pobleo de

serem Vaqueiros, e crearem os Gados Vacum e Cavallar dos Engenhos donde

vem passar o verde depois da moenda das Canas. Nesta Freguezia fora da

Ermida só ha a grande Igreja Matris da Senhora Santa Anna.

He Cura amovivel o Reverendo Francisco de Aguiar Teixeira e tem

segundo o rol da desobriga: duas igrejas filiaes: lium Engenho: seis centos
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sessenta e sete fogos: e dous mil quatro centos trinta e quatro pessoas de

desobriga.

Freguezia de Maranguape

Está situada no Rio Paratibe, e o Rio Jaguaribe, este a divide da parte

do Norte com a Freguezia de Iguaraçú, aquelle com a Freguezia da Sé Ca-

tliedral de Olinda, que lhe fica ao sul. Estes dous rios quando chegão á Costa

do Mar, tomão differentes nomes: o de Paratibe na sua Barra, tem o nome

de rio doce: o de Jaguaribe que, em distancia de huma legoa se uniu com o

rio Inhaman, que tem o seu nascimento na freguezia de Iguaraçú; quando

chegão a Costa se appelida Barra de Maria Farinha. Na praia em sete gr.áos

e cincoenta minutos de latitude e trezentos quarenta e oito gráos, e quarenta

e quatro minutos de longetude ao sul da linha Equinocial, está situada a For-

taleza do Páu amarelo, que a defende goarnecida pela Infantaria do Regi-

mento de Olinda: pela barra podem entrar ambarcaçoens grandes.

Na situação da Freguezia, não tem povo; e só reside nella o vigário,

e o seu Coadjutor; e os vistigios do Palacio' de João Fernandes Vieira res-

taurador de Pernambuco, que depois de acabar o seu Governo, elegeo este

sitio para a sua residencia, reedificando nelle o Templo de Nossa Senhora

dos Prazeres, o qual hoje serve de matriz.

No lugar do rio doce, ouve ponte de Madeira, pela qual entravão os

povos habitadorès, e circumvisinhos em todo o tempo' e de presente se passão

de maré vazia. Nesta Freguezia não ha povoação notável: na praia tem vários

sítios de Coqueiros e Curraes de apanhar Peixe, com algumas jangadas, e

da parte do Norte fica a igreja de S. Jczé: neste lugar ha sallinas de Sal,

e hum forno de fazer cal: também crião alguns gadinhos vacuns. Os En-

genhos que ha nesta Freguezia, são somente dous de agua, que fasem assu-

car, e duas Engenhocas de fazer mel.

Dista esta freguezia da Cidade de Olinda legoa e meia, e da Freguezia
'de 

Iguaraçú tres e meia; o povo da parte de oeste vivem de plantar suas

lavouras. He vigário encommendado desta Freguezia Jozé Victorino Pereira

Torres e tem segundo o rol da desobriga: quatro igrejas filiaes: quatro

Engenhos: quatro centos oitenta e quatro fogos: e duas mil sete centas

setenta e sete pessoas de desobriga.

Rezinno

A Freguezia de Iguaraçú tem: dous curtumes: vinte e duas igrejas

filiaes: um recolhimento: hum Convento: quinze Engenhos: nove centos

oitenta e oito fogos: e cinco mil quinhentos oitenta e oito pessoas de deso-

briga.

Freguezia do Limoeiro tem uma Igreja filial: cincoenta e sete fogos:

e cento e trinta e tres pessoas de desobriga.

A Freguezia de Tracunhaem tem trinta e huma igrejas filiaes: trinta e

dois engenhos; mil seis centos trinta e cinco Fogos; e oito mil setenta e

nove pessoas de desobriga.

Freguezia do Bom Jardim tem: duas igrejas filiaes: um engenho: seis

centos sessenta e sete fogos: e duas mil quatro centas trinta e quatro pes-

soas de desobriga.
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Maranguape tem quatro igrejas filiaes: quatro engenhos: quatro centos

oitenta e quatro fogos: e duas mil sete centas setenta e sete pessoas de desobriga.

Total: dous Curtumes: sessenta igrejas filiaes hum recolhimento; um

Convento: cincoenta e dous engenhos: tres mil oito centos trinta e hum

fogos: e dezanove mil e onze pessoas de desobriga.

líendimentos ila Camara da Villa de Iguaraçú para sustentação das suas des-

pesas, e as sobras se rcmettem a Thesouraria de Pernambuco

Ccntracto do subsidio das Carnes da dita Villa, rematado

por tres annos que tiverão principio em mil sete centos setenta

e quatro: rende em cada anno

Contracto da Cazinha da Polvora rematado em mil sete

centos setenta e tres, em tudo mais como acima

Contracto da Pesqueira do Mar alto, rematado em mil

sete centos setenta e tres: em tudo o mais como acima

Rs.

1:783$333

40$000

2$000
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Cidade de Olinda e seu Termo, Freguezia de S. Salvador, Cathedral deste

Bispado

Esta Cidade fica ao Sul da Bquinocial, em oito grãos de Latitude, e
trezentos quarenta e oito grãos, e quarenta e seis minutos de longetude.
He tradição que antes da invazão dos Holadezes tinha setenta e duas ruas

principaes, fora becos e travessas; e de presente está tão diminuta, que só
lhe restará a quarta parte, e esta com vários edifícios arruinados, e outros

de todo derribados: Junto a Sé estão as ruinas do Palacio do Bispo pegado
a este fica as Cazas da residencia do Illustrissimo e Excellentissimo Bispo.
He guarnicida esta Cidade com hum regimento de Infantaria.

Na praia chamada de S. Francisco tem um Fortinho de prezente: se
acha reparado de suas ruinas. Adiante deste para a parte do Sul, mais um

quarto de legou, fica a Fortaleza de Santo Antonio dos Coqueiros da Fre-

guezia de S. Pedro Mártir da mesma Cidade. Adverte-se que a Cidade de
Olinda tem duas Freguezias: a Cathedral, e a de S. Pedro Mártir, esta tem seu

principio da parte de Leste na praia chamada de S. Francisco, e finda da parte
de Oeste, na Ermida de Nossa Senhora de Belem parte da Sallinas huma
legoa distante. No termo desta freguezia se comprehende tres Conventos,
o dos Religiosos de Nossa Senhora do Carmo da observancia, fica este em
alto junto a praia, cem frente para a parte do Sul. Também em lugar alto
esta o Convento dos Religiosos Monges de S. Bento: ao Sul deste, junto ao
alagado que procede do Varadouro, se acha erecto o Convento de Nossa Sen-
hora do Desterro dos Religiozos Carmelitas descalços. Entre a Igreja, ou
Convento dos observantes, e a igreja Matriz de que falamos, esta erectà a
igreja dos Clérigos de S. Pedro Apostolo. Junto ao Varadouro se acha a
igreja de S. Sebastião, que he administrada pela Camara, com seo Capelão.
A Caza da Camara, Cadeia, e Pelourinho pertence a esta Freguezia, a qual
se divide da da Sé, pela rua do Carmo, quatro cantos, até o biquinha.
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Também se comprehende a ponte do Varadouro, com onze bicas donde

vem os moradores do Recife conduzir em Canoas e Lanchas aguas para os

Navios, e sumacas, e Povo. Nesta mesma Freguezia está o Palacio dos Go-

vernadores, no qual residem quando vão a Olinda. Os Povos desta Freguezia,

vivem de negocio. He seu vigário encommendado Manoel de Sousa Maga-

lhaens- e tem, segundo o rol da desobriga: quatro igrejas filiaes: tres Con-

ventos: trezentos e quatro fogos: e mil dusentas quarenta e cinco pessoas de

desobriga.

Freguezia da Sé

Ao Norte da Freguezia de S. Pedro Mártir junto a praia, esta erecto

o Convento de Nossa" Senhora das Neves dos religiosos Capuchinhos. Adver-

te-se que a Festa do Orago deste Convento, a fazem os Religiosos do Con-

vento de S. Francisco da 
'falia 

do Recife e por esse beneficio lhes derão

as esmolas que havião de tirar na povoação da Boa Vista, que lhes pertencião,

por ser da Freguezia da Sé. Mais ao Norte fica o Convento que foi dos deno-

minados Jesuítas; acima deste a Cathedral; para a parte do Oeste em lugar

mais baixo, o recolhimento das mulheres virtuozas, com a Igreja de Nossa

Senhora da Conceição, e logo a igreja da Misericórdia com Hospital, para se

curarem os enfermos; mais a oeste se segue a Igreja do Rozario dos pretos;

a igreja de São João dos Soldados; a igreja de Nossa Senhora da Agua do

Lupe, e dos homens pardos: ao sul destas, a igreja de Nossa Senhora do

Amparo priviligiada.

Caminhando pelo rio de Bebiribe acima, na extrema que vae para Goi-

ana, e Iguaraçú, se encontrão a igreja de Nossa Senhora da Conceição, com

o Sacrario do Santíssimo Sacramento, que se administra aos enfermos de-

centemente em arelicario: a Capella de S. Boaventura: aqui ha huma Aldeia

de Paizanos, e a Fabrica magnífica do anil, entre duas cazas grandes de so-

brado: ao pé de outra, huma enginhoca de fazer mel.

Divide-se esta Freguezia pela parte do Norte no rio Paratibe da Fregue-

zia Maranguape, e junto a este rio na mesma estrada que vem de Iguaraçú

fica a igreja de Santo Antonio chamado do Paratibe, e neste meio em hum

monte alto dous quartos de legoa da Cidade de Olinda, fica a Igreja de

Nossa Senhora do Monte, com hospicío dos Monjes de São Bento; mais ao

norte e para Oeste huma fazenda que foi dos denominados Jesuitas com

sua igreja; e de presente se levantou hum Engenho de faser assucar; mais

ao sul ficão dous fornos de fazer assucar chamado do Fragozo.

Meia legoa da Cidade emcostado ao Rio Beberibe tem tres Fornos de

Cal preta: caminhando para o Sul no lugar das sallinas, até a Povoação da

Boa vista se comprehende as Capellas seguintes: a de Nossa Senhora do Ro-

zario; a de Nossa Senhora dos Aflictos, a de Nossa Senhora do Bom Sue-
cesso, a de S. Jozé, a de Nossa Senhora da Conceição; e no poço da panella
donde se divide a Freguezia da Sé, com a da Varzem, a de Nossa Senhora

da Conceição e a de Nossa Senhora de Saúde.

Neste lugar do Poço da Panela são os banhos mais saudaveis neste

Paiz: as quintas (ou Citios no idioma da terra) que ficão neste meio são apra-

ziveis, com muitas fruetas, pomares de espinho, muita Melancia, Melão,

e ortaliça. Na estrada que vem de Iguaraçú para a praça hum quarto de legoa

da Povoação da Boa Vista, se acha outra Povoação menor, e a Igreja de

a.6. 40
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Nossa Senhora da Soledade, com sacrario do Santissimo Sacramento para

se administrar aos enfermos Lazarinos do Hospital da Soledade.

Mais adiante poucos paços está o palacio que erigio o Illustrissimo e

Excellentissimo Bispo que foi desta Dioceze Dom Prey Luis de Santa The-

reza. Dentro da Povoação da Boa Vista da parte de Leste, está erecto o Hos-

picio dos Religiosos de Jerusalem, e junto ao rio que vae para a Cidade, a

Capella do gloriozo Santo Amaro, com cazas de Romeiros, e salinas de Sal:

neste rio sobre o qual ha huma ponte de madeira, se divide a Freguezia da

Sé da do Recife, que por esta parte lhe fica a Leste. As Igrejas que ha na

Boa Vista são as seguintes: a de Nossa Senhora da Conceição, a de S. Gon-

çalo, a de Santa Crus que serve de Matriz com sacrario, e Santissimo Sacra-

mento, e paramento necessário para se administrar aos emfermos, a Igreja

de Nossa Senhora da Gloria com recolhimento de molheres virtuosas.

He administrador do Santissimo Sacramento o Reverendo Francisco

Teixeira, com titulo de Cura: aqui ha nove curtumes, e tres fabricas de

Atanados. Ao Esudoeste da Capital de Olinda, tres quartos de legoa fica

o sumptuozo Hospicio de Santo Amaro dos religiosos de São Felipe Neri.

Os Povos desta Freguezia, os da parte da praia vivem de suas pescarias;

os de dentro de seus officicfs, e industrias, os da Boa Vista de negocios, onde

ha muitas lojes de fazendas molhadas, e secas, que medem por vara, e co-

vado; outros de Citios e lavouras de canas.

Comprehende esta Freguezia seis engenhos de fazer assucar todos com

suas Capellas, dos quaes moem com agua dous, e os mais com Cavallos.

He Cura desta Cathedral o Reverendo Ignacio Victorino o qual percebe
Congrua do Real Erário: e tem segundo o rol da desobriga: doze curtumes,

e fabricas de atanados: desasete igrejas filiaes; dous recolhimentos: cinco

conventos e Hospícios: dous Hospitaes: seis Engenhos mil nove centos oi-

tenta e oito fogos; e nove mil e vinte e seis pessoas de desobriga.

Freguezia da Varzem Termo de Olinda »

Tem de latitude humà legoa, e de Longetude quatro, pela parte do Norte

com a Freguezia da Sé, e pelos mais ventos com a freguezia de Santo Amaro

de Jaboatão que lhe fica ao Sul, com a de São Lourenço da Matta, e a de

Hossa Senhora da Luz, que lhe ficão a oeste. Comprehende em si dez en-

genhos de faser Assucar com suas Capellas paramentadas. Divide-se esta

Freguezia com os rios Capibaribe, e Tejipió: nas margens destes rios estão

erigidos os engenhos supra.

Da parte que chamão dos Afogadçs, estão edificadas as Capelas seguintes:

a de S. Gonsalo; a de Nossa Senhora da Conceição das Fronteiras donde foi

a residencia do Mestre de Campo Henrique Dias.

A Povoação he em lugar razo, nella só ha tres igrejas: a de Nossa Sen-

hora do Livramento dos homens pardos, a de Nossa Senhora do Rozario dos

homens pretos e a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rozario. Os povos desta

Freguezia vivem de plantas de Canas de assucar, outros de suas lavouras,

fructas, e ortalices, que lhe dão consumo na Praça do Recife.

He Vigário Encemmendado desta Freguezia o Reverendo Francisco

Lopes; e tem segundo o rol da desobriga: desaseis igrejas filiaes; dez En-

genhos; quinhentos, cincoenta e quatro fogos; e tres mil trezentas e quarenta

pessoas de desobriga.



Freguezia de Santo Amaro de Jaboatão, Termo de Olinda

Tem de longetude dez legoas, e de latitude em partes tres, quatro, e

cinco legoas, parte com a Freguezia de São Lourenço da Mata, que lhe fica

ao Norte, e com a freguezia da Varzem pela parte de Leste. Comprehende em

si quatorze engenhos com suas Capelas, dos quaes oito moem com agoa e

os mais com Cavallos. Esta Freguezia tem duas Ribeiras: a de Jaboatão que

tem seu principio em huma mata, e com as vertentes, e Ribeiras que nelle

desagoão o fazem engroçar, outro he o rio Grujaú que da mesma sorte, corre

com maior corrente, e nas margens delle, estão situados os Engenhos de

Agoa.

Os habitadores desta Freguezia, o plebeo vivem de seus negocios, e

plantarem Lavouras, Arrozes, Algodão, Mandioca etc., os mais de plantarem

canas de assucar.

A sua povoação he uma pequena aldeia, as Igrejas que nella ha: he a

igreja Matriz de Santo Amaro. He seu Vigário Collado o Reverendo Ignacio

de Araújo Gondim; e tem segundo o rol da desobriga: quinze igrejas filiaes;

quatorze engenhos: oito centos sessenta fogos: e quatro mil sete centos e

quarenta pessoas.

Freguezia de S. Lourenço da Mata, Termo de Olinda

Dista da Cathedral de Olinda seis legoas, tem de longetude desaseis,

em partes duas, tres, e quatro, e pela parte do Norte confina com a Fregue-

zia de Tracunhaem, pela parte de Oeste com o Curato do Bom Jardim, ambas

do termo de Iguaraçú; pela parte de Leste com a Freguezia da Vargem, e

pela parte do Sul com a Freguezia de Santo Amaro.

Comprehende em si vinte Engenhos de faser assucar, com suas Capellas,

dos quaes só dous moem com agua de Vertentes, e assudes, os mais com

cavallos; alem das Capelas dos Engenhos ha tres Ermidas: a de S. Pedro,

a de Nossa Senhora da Conceição, e a de Santa Roza, pelo rio Caparibe

abaixo, digo Capibaribe. Os habitadores desta Freguezia: o plebeo vivem

de suas Lavouras, algodão, Roças, e milho: outros de plantarem canas de

assucar.

As igrejas que ha na povoação he a de Nossa Senhora do Rozario dos

homens pretos, e a Igreja Matriz de S. Lourenço. He Vigário collado o re-

verendo Felipe de Sousa Leam; e tem segundo o rol de desobriga: vinte

e cinco igrejas filiaes; vinte engenhos; nove centos e vinte fogos: e quatro
mil quinhentas sessenta e cinco pessoas de desobriga.

Freguezia de Nossa Senhora da Luz, termo de Olinda

Tem de Longetude cincoenta legoas e de Latitude, cinco, seis, sete, oito,

e nove em partes donde parte com o Curato do Bom Jardim de que fizemos

menção, e junto ao Limoeiro Povoação de índios Matriz Nossa Senhora

da Aprezentação junto ao rio Capibaribe do Termo de Iguaraçú.

Comprehende em si desaseis Engenhos de fazer assucar com suas Ca-

pellas: as suas terras são altas e secas: os seus habitadores vivem de cul-
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tivar cana de assucar; outros de plantarem roças, feijoens e mais lavouras,

principalmente de plantarem e tecerem algodoens: alem das Capellas dos

Engenhos, tem huma Ermida de Nossa Senhora dos Remedios Imagem mui

milagroza: he administrada pelos Monjes de S. Bento.

Entre a Freguezia de São Lourenço, e a de Tracunhaem tem outra

igreja do Espirito Santo na povoação do Páu do Ailho donde ha varias lojas

de Fazendas secas que se vendem a vara, e Covado, como também molhadas:

neste lugar se fasem todos os sabados huma grande feira, pela razão de se

matarem neste dia noventa e cem Bois, e os povos circumvisinhos que vem to-

marem carne para o seu sustento, trazem effeitos do Pais para ahi os dispo-

rem.

Neste mesmo dia, se fazem vendas de Gado vacum, e cavallar, e junta-

mente muitas trocas, ou braganhas. Os moradores deste lugar do Páu do

Ailho bebem da agua do Rio Capibaribe, havendo junto a elle huma Fonte

nascida entre dous .penedos: despresão a agua deste por ser de máu sabor.

He de notar que sobre as pedras donde brota a fonte, nasceu uma arvore

de monstruoza. grandeza chamada Molungú, que lhe faz sombrio, e o pezo

desta não faz abrir a rocha: suppoem-se que esta Povoação tomou o nome

do Páu do Alho de huma arvore que ha junto a ella que a sua casca cheira

como o proprio alho; e havendo muita madeira desta qualidade das matas

deste Paiz naquelle lugar: este he o único.

No lugar da residencia do Vigário ha só duas igrejas: a do Rozario dos

pretos e a matriz de nossa Senhora da Luz. He seu Vigário Collado o reve-

rendo José Teixeira de Azevedo, e tem segundo o rol da desabriga desanove

igrejas filiaes: desaseis Engenhos: mil seis centos quarenta e nove fogos:

e sete mil dusentas e desaseis pessoas de desobriga.

Freguezia de Santo Antão da Matta, Termo de Olinda

Tem de latitude vinte e cinco legoas, donde parte com o Curato de S.

Jozé chamado dos Bezerros, extrema-se com a Freguezia de Santo Antonio

do Vrurubá dos índios, na qual comprehende também as Villas, e Aldeias

seguintes: a Villa de Simbres, a de Agoas Bellas, a do Navio, Pipão, e a do

Arapuá Certoens do Pajahú.

Comprehende em si tres Engenhos de faser assucar com. suas Capellas,

e assim mais trinta Engenhos de faser mel, e rapaduras; os Certoens são

secos, o mais notável ribeiro que ha neste Certão he o Rio Pajahú, qual vae

faser Barra no Rio de S. Francisco.

A sua povoação he alta, aos sabados se matão nella vinte e cinco té

trinta bois: aqui também ha outra feira nestes dias donde os moradores

vendem os seus effeitos e pano de algodão, que fabricão nesta freguezia em

abundancia, por cujo motivo vem combois do Certão e de Minas a comprar

este genero neste lugar. Os habitadores também crião seus gadinhos por
serem já lugares de Certoens, outros vivem de suas Enginhocas de faser ra-

paduras: e o consumo destas he o Certão.

Alem das Capellas dos Engenhos, ha a Igreja Matris de Santo Antão.

He seu Vigário Collado o reverendo Manoel da Fonseca Neves; e tem1 segundo

o rol da desobriga,: quatro igrejas filiaes: tres Engenhos: mil e nove fogos:

e tres mil tresentas cincoenta e cinco pessoas de desobriga.
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Certão dos Uaraulius

Freguezia do Santo Antonio do Ararobá. termo de Olinda

Tem sessenta legoas de Latitude e de trinta até vinte he a sua Longe-

tude; comprehende a Villa de Simbres dos índios, a do Agoas Bellas, a do

riacho do Navio, e Pipáó, e outra chamada a Serra do Arapuá.

He seu principio no lugar chamado Capaçaça, lugar pouco povoado, e

por essa razão tem muitas legoas sem habitadores.

Tem vinte e cinco Fazendas de gados: nos Brejos plantão lavouras,

milhos, feijoens, algodões, roça, e Canas de assucar de que fazem mel, e

rapaduras, e outros curtem seus couros, e sollas, outros vivem de passar

boyadas para a praça de Pernambuco, e Cidade da Bahia, e alguns de serem

Vaqueiros. Esta Freguezia he mui pobre, e por isso delatada: as Igrejas que

nella ha, he a Igreja Matriz, orago Santo Antonio. He Cura amovivel o

Reverendo Antonio Cezar Bringel; e tem segundo o ròl da desobriga: huma

Igreja filial: vinte e cinco Fazendas; quatro centos e onze Fogos: e mil quin-

hentas quarenta e seis pessoas de desobriga.

Villa de Simbres

De índios relativa ao dito Certão, termo d'01inda

i

He situada em hum alto, as suas Cazas são de Palha, tem Caza de Ca-

mara, Cadea, e Pelourinho: Capitão Mor e Director. As igrejas que ha nesta

Villa, he tam somente a igreja Matriz de Nossa Senhora das Montanhas:

seus povos vivem de plantar algumas lavouras para seu sustento, e de se

alugarem por tangedores, das boiadas que passão para a Bahia, e Pernam-

buco. He seu Vigário interino Jozé Ribeiro, e tem segundo o rol da desobriga

huma igreja filial: dusentos e vinte e dous fogos: e quatro centas sessenta

e cinco pessoas de desobriga.

Y7illa de Agoas Bellas de índios relativa ao dito Certão, teimo de Olinda

He situada em um alto, as suas Cazas são de palha. Tem Caza de Ca-

mara, Cadea, Pelourinho, Capitão Mor e Director. As igrejas que ha nesta Villa

he tam somente a igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Seus Povos

vivem de plantar algumas lavouras para seu sustento, e de se alugarem

para conduta das Boiadas que dessem dos Certoens para a Praça de Per-

nambuco e Cidade da Bahia. He de seu Vigário interino Antonio João Morato

Roza; e tem segundo o rol da desobriga: huma Igreja filial: cento e sessenta

e seis fogos: e dusentas e treze pessoas de desobriga.

Certão do Pajahú

Freguesia do Cabrabó, Termo de Olinda

Tem de latitude cincoenta legoas em parte, em outras de quarenta té

trinta, e de Longetude de cem té oitenta. Comprehende em si sessenta Fa-

zendas de gado vacum e cavallar; o seu principal rio he o de Pajahú donde
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toma o nome este Certão. Os habitadores vivem de crear seus gados, e as suas

condutas he para a Cidade da Bahia e Pernambuco. Nos brejos plantão al-

gumas lavouras para se manterem. As igrejas que ha nesta Freguezia, he

tão somente a igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, e quatro Ca-

pellas mais. He Vigário encommendado Gonçalo Coelho de Lemos; e tem se-

gundo o rol da desobriga: cinco igrejas filiaes: sessenta Fazendas: seis centos

trinta e tres fogos: e tres mil trezentas e noventa pessoas de desobriga.

Freguezia de S. Jozé dos Bezerros

relativo ao dito Certão, termo de Olinda

Tem de Longetude de dusentas té dusentas e cincoenta legoas, e de

Latitude o mesmo pouco mais ou menos: comprehende oitenta e oito Fa-

zendas de gado Vacum e Cavallar.

Os Povos desta Freguezia vivem de crear gados, outros de alguma la-

voura que plantão nos brejos, e de curtir couros e sollas: a conduta destes

gados he para a Cidade da Bahia, onde fica mais proximo.

Nesta Freguezia não ha outra igreja mais do que a Igreja Matriz de

S. Jozé. He Cura amovivel o Reverendo Lourenço Paes Lelou: e tem segundo

o rol da desobriga: huma igreja filial: oitenta e oito fazendas: trezentos e

oitenta e dois fogos; e mil oito centas oitenta e duas pessoas de desobriga.

Freguezia do Tacaratú

relativa ao dito Certão, termo de Olinda

Tem cincoenta Legoas de Longetude, e seu principio no Rio Lajabú que
lhe fica ao Norte, e de latitude em partes doze legoas, oito até cinco e menos,

e em outras partes menos de meia legoa. Os habitadores vivem de criar seus

gados Vacum e Cavallar, e miúdo, e haverá sessenta Fazendas: outros lu-

gares são despovoados sem moradores alguns, por quanto não servem de criar

gados por falta de agoas: outros habitadores vivem de seus negocios, e de

passar boiadas para a Bahia, e de lá trazem varias fasendas para seu Com-
mercio.

A Igreja que ha nesta Freguezia, he a Matriz de Nossa Senhora da Saúde.

He Cura amovivel o Reverendo Rafael da Cunha Lima; e tem segundo o rol
da desobriga: huma igreja filial; sessenta fazendas: duzentos sessenta e hum
fogos; e mil cento e vinte e huma pessoas de desobriga.

.Freguezia do Pillâo Arcado, relativo ao dito Certão, termo de Olinda

Pertence em parte a Villa do Rio Grande do Sul, e em parte ao Termo
de Olinda, isto he desde a Fazenda do Pau Amarello digo, do Pau a pique,
até a passagem: tem de Longetude trinta legoas, e de Latitude até ao Brejo
chamado do Teixeira distante do Hio de S. Francisco doze legoas, donde ha
varias Aldeias de índios de que não tenho certeza.

Os habitadores vivem de criar seus gados vacum e Cavallar, que os fazem
conduzir para Min^s, para donde ha a maior parte do Commereio dos Povos
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deste Paiz: as Fazendas de gado que haverá serão trinta e cinco, pouco mais ou

menos.

As Igrejas que ha de que temos noticia he a Igreja Matriz de Santo An-

tonio, e duas Capellas mais. He Cura amovivel Jozé Caetano Viegas : e tem

segundo o rol da desobriga.

Tres Igrejas filiaes: trinta e cinco fazendas: quatro centos desanove

fogos: e mil oito centos e cinco pessoas de desobriga.

Rezumo das Freguezias

A Freguezia de S. Pedro Mártir tem quatro Igrejas filiaes: tres Con-

ventos e Hospícios; trezentos e quatro fogos; e mil dusentas quarenta e

cinco pessoas de desobriga.

Santa Sé Cathedral tem: desesete igrejas filiaes; cinco Conventos e

Hospícios: dois recolhimentos: dois Hospitaes: seis Engenhos: doze Cur-

tumes; mil nove centos oitenta e oito fogos: e nove mil e vinte e seis pessoas

de desobriga.

Freguezia da Vargem tem: desaseis igrejas filiaes: dez Engenhos: quin-

hentos cincoenta e quatro fogos: e tres mil trezentas e quarenta pessoas de

desobriga.

Jaboatão tem: quinze igrejas filiaes quatorze Engenhos: oito centos e

sessenta fogos: e quatro mil sete centos e quarenta pessoas de desobriga.

S. Lourenço tem: vinte e cinco igrejas filiaes: vinte Engenhos nove

centos e vinte fogos: e quatro mil quinhentos e vinte e cinco, digo, sessenta

e cinco pessoas de desobriga.

Freguezia da Lus tem: dezanove Igrejas filiaes: desaseis Engenhos: mil

seis centos quarenta e nove fogos: e sete mil dusentos e desaseis pessoas de

desobriga.

Freguezia de Santo Antão tem: quatro igrejas filiaes: tres Engenhos:

mil e nove fogos: e tres mil tresentas cincoenta e cinco pessoas de desobriga.

Ararobá tem: huma igreja filial: vinte e cinco fasendas: quatro centos

e onze fogos: e mil quinhentas quarenta e seis pessoas de desobriga.

Simbres tem: uma Capela filial: dusentos vinte e dous fogos; e quatro

centas sessenta e cinco pessoas de desobriga.

Agoas Bellas tem: uma igreja filial: cento sessenta e seis fogos; e du-

sentas e trese pessoas de desobriga.

Freguesia de Cabrabó tem: cinco igrejas filiaes: sessenta fazendas: seis

centçs trinta e tres fogos; e tres mil tresentas e noventa pessoas de deso-

briga.

Bezerros tem: uma igreja filial: oitenta e oito fasendas; tresentos oi-

tenta e dois fogos: e mil oito centas oitenta e duas pessoas de desobriga.

Tacaratú tem: uma igreja filial: sessenta fazendas, dusentos sessenta

e huma fazendas, digo, fogos: e mil cento e vinte e huma pessoas de deso-

briga.
' 

Píllão Arcado tem' tres igrejas filiaes: trinta e cinco fazendas: quatro

centos e desanove fogos; e mil oito centas e cinco pessoas de desobriga.

Somma: cento e treze igrejas filiaes: oito Conventos e Hospícios: dois

recolhimentos; dois Hospitaes: sessenta e nove Engenhos: doze curtumes:

dusentas sessenta e oito fazendas; nove mil sete centos setenta e oito fogos;

e quarenta e tres mil nove centas e nove pessoas de desobriga.
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Rendimentos dos Contractos que se cobrão pelo Senado da Camara da Cidade do

Olinda para sustentarão das suas despezas e as sobras se remettem

a Thesouraria geral de Pernambuco

O Contracto dos Cepos, e repezos dos Açougues da Cidade

ile Olinda, e seu termo, rematados por tres annos, que tiverão

principio em mil sete centos setenta e seis; rende cada anno 40$033

O Contracto dos Cepos do açougue do lugar da Boa Vista;

rematado como acima !)3$36(i

O Contracto do repezo do Açougue da Boa Vista; Cepos

e repezos do Açougue da Crus das Almas, rematado como acima 5S$000

O Contracto da Caza da polvora da aterro da Boa Vista

rematado como acima 321$000

O Contracto da Balança Real do Assucar da Villa do Re-

ciíe, rematado como acima 800$333

O Contracto das aferiçoens dos pezos e Balanças, da dita

Cidade, e seu termo, rematado como acima... 103$700

O Contracto das Pesqueiras do Mar grande, desde a Barra

de Maria Jorge, até o rio tapado, como acima 37$333

O Contracto das Pesqueiras do Mar grande, desde o Rio

Tapado te a forca, e goritas da Cidade de Olinda, rematado

como acima 13$000

O Contracto novamente estabelecido de 200 reis por cada

Porco que se remata, rematado como acima 35$000

Rs. 1:501?765

Vllla de Santo Autoiiio tio Recife de Pernambuco, e seu termo

Fica huma legoa ao Sul da Cidade de Olinda, em oito grãos, e quatro

minutos de latitude, e de longetude em trezentos quarenta e oito gráos, e

quarenta e seis minutos distante da Linha Equinocial: he a mais opulenta

Villa desta America, pelo grande commercio, e trafico da Navegação da Eu-

ropa, Guiné, e Angola, e mais Costa de África que continuamente entrão no

seu porto, e actualmente sumacas dos Certoens, que lhe ficão ao Norte, e

dos mais portos desta America. Tem duas barras principaes por entre os

Recifes, os quaes formão um porto muito abrigado, e pacifico, com fundo

muito bom, donde estão ancorados Navios em grande numero e sumacas que

conduzem para a praça mantimentos e effeitos, como sejão Caixas de assucar,

Tabacos, Couros, Sollas, Páu Brasil,, Taboados e Madeiras; e que por ser de

muitos effeitos esta praça a fazem de grande Commercio.

He ornada e defendida com quatro Fortalezas bem guarnecidas; a de

Santa Crus junto ao Picão na restinga que faz o Arrecife, defronte desta

fica a Fortaleza de S. João Baptista do Brum, na restinga que vae pela praia

para a Cidade de Olinda; contíguo á Igreja do Senhor Bom Jesus das Portas,

a fortaleza chamada Quebra pratos (esta igreja he sobre arcos, por baixo

delia, passão duas ruas) a ultima Fortaleza he da parte de Santo Antonio junto

aos Afogados, e fim da Praça, cuja fortaleza defende a pequena Barra,
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que fica á parte do Sul a que chamão a Barreta, e por esta só podem entrai"

Bateis: aqui ha dous Curtumes de curtir solla.

Esta Praça he circulada de dous braços de Rios, Beberibe, e Capibaribe;

c lio Bebiribe dr parte do Norte do alagado da Cidade de Olinda, onde se

divide a agoa doce, da salgada, donde chamão o Varadouro: deste lugar á

Praça do Recife vai huma legoa de distancia: este rio he navegavel. O rio'

Capibaribe que vem da parte do Sul, também he navegavel, e passando este

por baixo de huma ponte de Madeira donde divide a Freguesia da Sé com a

desta Praça, no lugar da Boa Vista, se vem ambas encontrar entre Palicio das

Torres, e a Ilha de Thomaz Quoqui, e assim'unidos fazem outro braço com

o qual dividem esta Praça em duas partes, da parte do Norte que chamão o

Recife, e do Sul Santo Ântonio; neste rio até junto a Barra, he que dão fundo

os Navios, e Sumacas. As igrejas que ha da parte do Recife são as seguintes:

Nossa Senhora do Pilar na Praya que vem de Olinda, ao Sul da Fortaleza

de São João Baptista do Brum: a do Senhor Bom Jesus das Portas chamada

em outro tempo dos Navegantes, a do Corpo Santo dos homens do Mar (esta

serve de Matriz) o Convento Magnífico dos Padres Neris chamados da Con-

gregação do Oratorio da Madre de Deos, desta parte fica a praça, e Pelou-

rinho, entre a Caza da Inspecção e Alfandega Real.

A Caza da Inspecção e Balança Real he da Camara de Olinda a quem

pagão renda. Nesta mesma parte se achão tres Trapixes, e hum arruinado,

pelos quaes se desembarcão os effeitos que vem para Terra, como também as

que saem delia para fora; ao Sul destes donde se achão as ruinas da Forta-

leza chamada do Matos, são os Estaleiros donde se fabricão as embarcaçoens.

O paço da parte do Recife, para a de Santo Antonio he por huma ponte de

Madeira, e Pilares, e logo na entrada esta o Magnífico Arco de pedra la-

vrada, e nelle collocado a Imagem de Nossa Senhora da Conceição, e sobre

a ponte de huma parte e outra Lojas de Fazendas secas, que se vendem ao

Povo por miúdo, e no fim desta da parte de Santo Antonio, obra do Gover-

nador que foi desta Capitania Henrique Luis Pereira Freira, tanto do agrado

de Deos parece ser, que estas duas imagens tem feito repetidos milagres: he

goarnecida com duas guardas huma da parte de Santo Antonio, outra da

parte do Recife. As Cazas que se achão sobre a ponte, são arrendadas pela

Fazenda Real, cujo Rendimento esta applicado para a redificação da mesma

ponte, como èm seo lugar se mostrará.

As Igrejas que ha da parte de Santo Antonio são as seguintes: o Con-

vento que foi dos denominados Jesuítas da Companhia contiguo á Capella que foi

de Nossa Senhora da Paz dos Estudantes do Pátio, hoje serve de Caza da

Mizericordia; a Igreja de Nossa Senhora do Rozario dos homens pretos; a

de Nossa Senhora do Livramento dos homens pardos; a igreja do Hospital,

a de Nossa. Senhora da Conceição dos Soldados; a de Santa Rita; a de São

Jozé de Riba Mar, o magnifico Templo de S. Pedro dos Clérigos: a igreja do

Santissimo Sacramento que serve de Matriz desta parte, o Convento de Santo

Antonio dos Capuxinhos com sua ordem Terceira, o de Nossa Senhora do

Carmo da Reforma com ordem Terceira, e o de Nossa Senhora da Penha de

França dos Religiozos Barbadinhos; desta parte fica a Caza da Camara, Ca-

dea, e os Ministros da Justiça, e he a residencia do Governador, e Capitão

General, em hum Palacio que fica em huma ponta de Terra donde se ajunta

os braços dous rios Beberibe, e Capibaribe, unindo a este a excellente obra

do Erário Real.

Os Edifícios desta Praça são magníficos; antes da invasão dos Holan-

A.B. 4Q
I
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deses, .era huma pequena Aldea de Pescadores e o Governador dos Hollan-

dezés Dom Mauricio levantou Cidade dando-lhe o titulo de Cidade Mauricêa

derivada do seu nome; depois da restauração perdeu este titulo, ficando com

o de Povoação sujeita á Camara de Olinda, conservando-se assim até o anno

de mil sete centos e onze, em que foi erecta Villa, e separada do Termo de

Olinda, pelo Governador que foi desta Capitania Sebastião de Castro e

Caldas. Os Povos desta Praça vivem de Commercio e outros de seus officios.

Tem Vigário collado Frey João da Cunha Menezes, o qual reside da

parte do Recife, e Coadjutor Collado, que reside da parte de Santo Antonio,

e tem segundo o rol da desobriga: doze igrejas filiaes: cinco Conventos: dous

Curtumes: tres mil e nove fogos: e quinze mil dusentas e sete pessoas de

desobriga

Freguezia da Moribeca. Termo do Recife

Tem o seu assento na Marinha em figura quadrada, percebe tres legoas

de Costa do Mar do Norte ao Sul, e de Leste a Oeste o mesmo; fica ao sul da

Villa do Recife sua Capital com a qual não confina por mediar entre ambas a

Freguesia de Santo Amaro de Jaboatão, Termo de Olinda.

No combro do Mar se extrema com a Freguesia de Santo Amaro no lugar

chamado Situval encostado ao Ribeiro chamado Jordão, neste Combro fica

o Templo de Nossa Senhora da Boa Viagem, e huma pequena rua dos Ro-

meiros.

Em distancia de huma legoa he o nascimento do Rio Jordão, nas Que-

bradas dos Montes chamados Guararapes; na primeira eminencia destes;

está erecta a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, da qual foi fundador

Francisco Barreto de Menezes Governador que foi destas Capitanias, em

lembrança de se concluir naquelle lugar as batalhas que tiverão estes Povos

com os Hollandezes pela sua liberdade.

Daqui se segue os mesmos montes em forma de serra pelo mesmo rumo

de Leste a Oeste, distante uma Legoa, formou a Natureza uma baixa, e por

ella se introduzio o rio Jaboatão trazendo até alli o seu -curso 
pela Fregue-

sia de Santo Amaro, mais adiante se encontra este com o rio Suasuna, e por

elle acima se extremão estas Freguesias em espaço de legoa e meia donde faz

a primeira quadra, principiando o rumo no lugar situval como fica exposto,

a segunda quadra corre de Norte a Sul, ficando esta Freguezia a Leste, e a

de Santo Amaro a Oeste donde se vão dividindo por vertentes, e Citios até o

ribeiro chamado Sicupema, neste se divide da Freguesia de Santo Antonio do

Cabo que lhe fica ao Sul, deste lugar se vae extremando the o ric chamado

Quionge huma legoa de seu curso, desagoa no rio Jaboatão-donde se encontra

huma ponte de madeira chamada 
'dos 

Carvalhos, por haver alli uma arvore

deste nome, abaixo desta Ponte huma legoa se encontra o Rio Jaboatão, com

o Rio Carassari de igual grandeza, unindo-se estes Rios entrão no Mar, e

tomão o titulo do Barra da Jangada, donde he a ultima divisão desta Fre-

guezia, com a do Cabo.

Nesta Barra da Jangada, está erecta a Capella de Santo Antonio, adi-

ante huma legoa ao Sul, no combro da praia a igreja de Nossa Senhora da

Candalaria, adiante mais meia legoa, ha huma pequena barra, mais adiante

outra meia legoa pela terra dentro no lugar chamado dos Curcuranas se en-

contra a Capella de Nossa Senhora cio Loreto: desta Barra que dissemos se-

guindo a Costa um quarto de legoa no Combro delia, está erecto o Hospício

<
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de Nossa Senhora da Piedade, administrada por hum vigário prior dos Reli-

giozos da Reforma de Nossa Senhora do Carmo.

Aquelle Rio chamado Jaboatão he o maior desta Preguezia, e amedeya

correndo o rumo de Noroeste, e Lesueste, passando uma legoa depois de

entrar na freguezie faz nelle Barra outro menor chamado Moribeca que deo

o nome a esta Freguezia; e perdendo este nome dali para baixo só conserva

o de Jaboatão, o qual divide a Freguesia em duas partes: a que fica a

Leste he a Campanha raza, e da parte de Oeste a Montuoza; nesta parte

esta situada a Povoação de trinta e dous visinhos e a igreja de Nossa Se-

nhora do Rozario dos pretos, a de S. Goncalo, e a igreja Matriz de Nossa Se-

nhora do Rozario.

Conthem esta Freguezia em si outo Engenhos com1 suas Capellas, a

igreja d$ Nossa Senhora dos Prazeres de que falamos he Adminstrada pelos

Religiozos Monges de São Bento, e tem seu Hospício, e huma rua de cazas

que serve aos Romeiros. He Vigário collado o Reverendo João de Barros

Rego, e tem segundo o rol da desobriga desoito igrejas filiaes: dois Hospícios:

oito Engenhos: mil nove centos, noventa e seis fogos: e quatro mil sete centas

setenta e quatro pessoas de desobriga.

Freguesia de Santo Aiitonio do Cabo, Termo do Recife.

Oito Legoas ao Sul da Cathedral de Olinda e sete da praça do Recife,

fica ao Cabo de St°. Agostinho, na altura de oito grãos, e vinte e sete minutos

de Latitude, e trezentos quarenta e oito grãos, e quarenta e seis minutos

de longetude (bem conhecido dos Navegantes) o mais alto deste Cabo está si-

tuado huma Povoação de noventa vizinhos com quatro igrejas das quaes

huma dellas he a igreja Matriz de Santo Antonio. Esta povoação he muito

antiga, e distincta das mais pela fertilidade das terras, lavadas dos ventos,

abundante de pescados, e fructas de toda a qualidade, e trato de seus habi-

tadores. Duas legoas a leste lhe fica a Marinha, e pela Costa a baixo tem

outro tanto de extenção: divide-se esta freguezia da parte do Sul com a

de Ipojuca na barra do Rio deste nome antigamente entravão por este rio

embarcaçoens grandes, hoje só o fazem embarcações ligeiras.

Na Praia se encontra huma Fortaleza com muitas peças de bronze, e

guarnição de infantaria.

Na eminencia de hum Monte contíguo a mesma praia está fundado um

Convento dos Religiozos de Nossa Senhora do Carmo da observancia, com

titulo de Nossa Senhora de Nazareth, e uma exigoa Povoação de cincoenta

e sete vizinhos: este lugar seria inhabitavel se a natureza o não refrescasse

com a corrente de oito Fontes de christalinas agoas que destes montes desce.

Meia legoa ao norte da sobredita Fortaleza na enciada do Gaibú, podem
dar fundo embarcações, e haver desembarque, razão porque o Governador que
foi destas Capitanias Luis Diogo Lobo da Silva, mandou levantar um reducto

sobre um Penedo alto com quatro pessas de arthelaria (cujo reducto se

acha incompleto). Desta Enciada legoa e meia para o Norte; fica a passagem

ou barra da Jangada (que já apontamos quando dividimos a freguezia de

Jaboatão com a da Moribeca) onde se ajunta este rio Arasuagi, dividindo-se

esta Freguesia com a da Moribeca da Matris para oeste tem cinco legoas

de longetude, tudo povoado de visinhos, com mais ou menos distancia huns

dos outros: desta parte se não encontra com a Freguesia, digo com outra

Freguesia. Duas legoas ao sul no riacho chamado Tabatinga parte com a

Freguesia de Ipojuca, e em igual distancia da parte do Norte com a Freguesia
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da Moribeca no riacho Guionge, e no riacho Canzanga com a de Santo Amaro,

Tem vinte e seis Engenhos de faser assucar, todos com suas capellas

paramentadas; e alem desta ha mais cinco Igrejas. Os habitadores deste Paiz

occupão suas fabricas na cultura das canas, e mais lavouras, outros da ne-

gociação. O Rio Arasuagi, e outros de que se accompanha com as suas cor-

rentes, e innundação, fertilizão as terras dos Engenhos, aquelle que de mais

alto traz o seu nascimento se nomeia por mais copiozo, corre de Oeste a

Leste, e delle bebem não só os moradores desta Povoagão como os vizinhos.

He Vigário collado o Reverendo Simão Ribeiro Ribas, e tem segundo

o rol da desobriga: trinta igrejas filiaes: hum Hospício, vinte e seis en-

genhos; mil tresentos cincoenta e dois fogos: e sete mil quinhentas vinte e

duas pessoas de desobriga.

Freguezia de S. Miguel de Ipojuca, Termo do Recife

Dista da Cidade de Olinda, e sua Cathedral treze legoas, e da Villa do

Recife doze reparte-se com a Freguesia de Santo Antonio do Cabo no rio

Tabatinga (de que já fizemos menção quando falíamos na repartição desta

Freguesia) e com o termo da Villa de Serinhaem que lhe fica ao Sul na dis-

tancia de cinco legoas, pela parte de leste fica a Costa do Mar, e pela de

Oeste a povoação dos indios de Nossa Senhora da Escada em distancia de seis

legoas, e assim vem a ficar em angulo. quadrado, tanto em latitude

como longetude, he banhada esta' freguesia de tres ribeiros de huma margem

do rio Masangano que a divide da Freguesia do Cabo, a leste de Ipojuca

vae desagoar, este rio de Ipojuca, e rio Pendàrema no Cabo de Santo Agos-

tinho junto a fortaleza de Nazareth de que já demos noticia: nas ribeiras

destes rios, e suas margens contem vinte seis Engenhos de faser assucar com

suas Capellas paramentadas. Também he lavada do rio Irimbi, que fica á

margem do rio Sibiró, o qual vae faser barra no rio de Serinhaem.

Todas estas ribeiras são mui fructiferas e excelllentes na producção
de canas de assucar, algudoens, Arrozes, e roças, e se avanteja mais do que
as outras na produção dos pomos da America, como sejão laranjas, Limoens

doces, Limas, Mangas, Jambos, Pinhas, Romana, Jacas, Cocos, Figos, Mel-

lancias, Melloens, e toda a qualidade de frustas silvestres.

Alem da' Barra do rio Ipojuca tem mais tres: a primeira he a do Cupê
acomodada para embarcações pequenas, outra no porto de gallinhas, donde
ha um trapixe com armazém donde se recolhem as caixas: e nas sumacas
se transportão para o Recife. Esta barra he limpa: a ultima he a de Mara-

çaipe acomodada para sumacas pequenas; estas barras notadas não tem
deféza. Os habitadores das praias vivem de suas pescarias, e de fazerem con-
dutas de taboados, arrozes, e mais effeitos da terra, em balças ou jadgadas
para a praça do Recife. As Igrejas da Povoação, e seu termo são cinco: a
de Nossa Senhora do Livramento dos homens pardos, a de Nossa Senhora do
Rozario dos homens pretos, e a Matris de S. Miguel, um Convento de S. Fran-
cisco dos Religiozos capuxinhos, collocado nelle a imagem do Senhor Santo
Christo de Ipojuca, memorável pelos continuos favores que actualmente faz
aos pescadores: conservando a mesma côr com que sahio da mão do Artífice
ha perto de dusentos annos.

Logo meia legoa a Leste da Freguezia fica o Templo de Nossa Senhora
do O com sacrario do Santissimo Sacramento decentemente para se adminis-
trar os enfermos debaixo do pallio; e em arrelicario aos de longe.
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Neste lugar tem outra povoação, legoa e meia adiante, distante da Ma-

triz tres legoas: esta erecta da parte do Sul a igreja de Nossa Senhora da

Conceição, e para a parte do norte legoa e meia a de Nossa Senhora das Mer-

cez; nesta Freguesia ha uma pequena fasenda de gado Vacum, do Orago de

S. Miguel. He Vigário encommendado o Reverendo Jozé Pereira de Sá, e tem

segundo o rol da desobriga: vinte e tres igrejas filiaes: um Convento: uma

Fazenda: vinte e seis engenhos: dois mil e desaseis fcgos: e sete mil

quinhentas cincoenta e nove pessoas de desobriga.

Freguezia de Nossa Senhora

Da Escada de índios, do Termo do Recife

Extrema com a Freguesia acima no lugar citado: He Vigário interino o

Reverendo Jozé de Brito; e tem segundo o rol da desobriga: uma igreja fi-

liai: cento, e tres fogos: e duzentas e doze pessoas de desobriga.

Rendimentos dos Contractos

que se cobrão pelo Senado da Camara da Villa do Recife de Pernambuco, para

sustentação de suas despesas e as sobras para a Thesouraria geral.

O Contracto da Caza da polvora do aterro das cinco pon-

tas, rematado por tres annos que tiverão principio em Janeiro

de mil sete centos setenta e seis, rende em cada anno

O Contracto das aferiçoens, rematado por tres annos ren-

de cada anno

O Contrato do repezo, rematado por tres annos: rende

em cada anno

Rs.

Bezumo das Freguezia»

A Freguezia de São Frei Pedro Gonsalvez tem doze igrejas filiaes: cinco

Conventos: dois Curtumes, tres mil e nove fogos: e quinze mil dusentas e

sete pessoas de desobriga.

Moribeca tem desoito igrejas filiaes: dois Hospícios; oito engenhos: mil

nove centos noventa e seis fogos: e quatro mil sete centas setenta e quatro

pessoas de desobriga.

A Freguesia do Cabo tem: trinta igrejas filiaes: hum hospício: vinte e

seis engenhos: huma fasenda: dois mil e desaseis fogos; e sete mil quin-

hentas vinte e duas pessoas de desobriga.

Ipojuca tem vinte e tres igrejas filiaes: hum hospício, digo Convento:

Vinte e seis Engenhos: huma fasenda: dois mil e desaseis fogos: e sete mil

quinhentos cincoenta e nove pessoas de desobriga.

Freguezia da Escada tem: huma igreja filial: cento e três fogos: e du-

sentas e doze pessoas de desobriga.

215$000

370$000

104$000

689$000
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Total: oitenta e quatro igrejas filiaes: tres Hospicios: seis conventos:

sessenta Engenhos: dois Curtumes: huma fasenda: oito mil qüatro centos

setenta e seis fogos: trinta e cinco mil dusentas setenta e quatro pessoas de

desobriga.

Villa de Serinhaem Termp do Recife

Esta Villa fica distante de Pernambuco detaseis legoas ao Sul, tem onze

legoas de Costa, principiando ao norte no rio Maracaipe, que parte com a

freguesia de Ipojuca, e .corre ao Sul até o Rio Paracinunga da Freguesia de

Vna, que faz extrema com a Villa de Porto Calvo: comprehende assim parte

da freguesia de Ipojuca pela Costa em quatro legoas, e par.te da freguesia

de Vna: em cinco legoas se vê situada duas legoas e meya, pelo Regimento

dos Pilotos; está na latitude de oito grãos, e quarenta e nove minutos, e na

longetude de trezentos quarenta e oito grãos, e trinta e nove minutos.

Tem de Comprido entrando pelo rio Maracaipe correndo o rumo de Leste

para os Certoens do Jupi mais de quarenta legoas a saber: seis até ao En-

genho Arantagil todas povoadas, em mais e menos distancias, e mais de

trinta de mattas incultas que correm pelo poente: nos ditos Certoens onze

legoas ao Sul, e destes buscando o rumo direito para o nascente desce mais

de trinta e seis legoas de Mattas despovoadas até o Engenho de Buenos-ares,

e dahi até a Costa pelo dito rio Paracinunga quatro legoas povoadas em mais,

e menos distancias.

Entrando depois de quatro legoas de costa da parte de Ipojuca no lugar

do Toco que faz lado a esta Freguesia da Villa de Serinhaem, sobe sete legoas

até o Engenho Qnitinduba, fazendo hum quaze arco para cima, busca ao sul

o Engenho da Cuiambuca, e deste descahe outro lado em distancia de doze

legoas, até sahir a costa pela barra do rio formoso.

Contem em si quatro portos ou barras, de mais ou menos fundo a saber:

Serinhaem e Rio formozo nesta Freguesia. Ilhetas e Caixão na de Vna dis-

tante humas das outras duas legoas em que desagoão quatro Rios princi-

paes desta Villa, que são o rio de Serinhaem, que nasce ao poente
em um brejo dos ditos Certoens do Jupi, e da a Freguesia o nome de Serin-

haem, que na lingoa nacional quer dizer Seri, natigélla. O Rio Formozo que
nasce ameno, e deliciozo pela Freguesia dentro no lugar dos tojos e por isso

lhe derão o nome de Formozo.

O Rio Ilhetas, que nasce em humas Matas, e vem tomar o nome ás Ilhe-

tas Engenhos da Freguesia de Vna: o Rio da Barra do Caixão que he o que

pela terra a dentro chamão dè Vna, e dá o nome á Freguesia, nasce acima

dos certoens Jupi sessenta legoas da barra ao seu principio.
Todos estes nascendo pequenos, se misturão, e crescem com outros rios,

regatos, e vertentes que encontrão, e fazendo-se caudelozos, e grandes re-

partem as correntes em multiplicados braços, que tomão diversos nomes dos
lugares em que surgem, e perdem metendo-se nos mesmos donde nascerão,

e com todo o cabedal de agoas que abraçarão, se dirigem as ditas barras,

deixando de caminho as terras beneficiadas de christalinas agoas, que as
fertilizão para todas as producções de fructas, legumes, roças, e canas para
os seus habitantes, e para famozos Engenhos da maior abundancia dos me-
nores assucares, em pezo, e qualidade dos que se fabricão em todo o Brasil.

São povoados de muitas caixoeiras, e pedras, por cuja cauza só em al-

guns lugares são navegaveis de Canoas e Balgas, em que se tirão e conduzem
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ciozas: tem muita abundancia de mimozos peixes, brancos e pretos; e duas

legoas antes de suas barras, adornão muito as suas margens com grossos e

altos mangues, em que se crião muitos Caranguejos e Mariscos; com as suas

agoas, e a do Mar que por elles entrão as ditas duas legoas em cuja maior

ou menos distancia, sobem, e ancorão barcos, a carregar os effeitos da Terra.

Huma legoa antes da baira do rio Formozo, estende este para o Norte

hum braço a que chamão paço, onde entrão barcos, e ahi esprayando-se for-

ma huma Ilha que contem ferteis sallinas em que se. fabrica copiozo sal de

pedra, e se colhe todo o genero de Peixe, mariscos, e caranguejos pela terra

a dentro, larga meia legoa: tem cincoenta braças antes da costa. Meia legoa

ao mar para o nascente defronte da dita barra de Serinhaem, se levanta a

Ilha chamada de Santo Aleixo alcaptilada de pedras, e coberta de arvoredos

com quaze meia legoa de comprido, hum quarto de Largo, e huma legoa de

circuito: tem pequeno plaino no seu cabeço, em que apenas pode assistir hum

habitante que planta roça, carrapato, e melancias para se sustentar, ajudado

de Vianda de Aves que caça, e de peixe grosso que pesca: por entre os seus

rochedos brotão copiozas vertentes de agoa doce, em que tem acontecido refa-

zer-se de agoadas algumas Nãos Estrangeiras amparadas pela sua sombra:

da parte da Mar a ella, saltão os seus Navegantes pela parte de terra, he maré

vasia sem Vento, porque com maré cheia e vento rijo he inaccessivel pela

braveza das ondas, que a combatem pelas raizes de toda a sua redondeza.

Freguesia de ,\ ossa Senhora da Conceição da Villa de Serinhaem

Termo do Recife

Esta tem por Brazão a sempre leal e formoza Villa de Nossa Senhora da

Conceição de Serinhaem: foi erecta no anno de mil seis centos e vinte sete, dista

da Parochia de Ipojuca sete legoas ao Norte, e outras sete da Parochia de

Vna ao Sul, está cituada em um crespo, e levantado monte dos muitos de

que abunda este continente, duas legcas distantes da marinha que lhe faz

testa duas legoas pela costa, desde o lugar do Toco antes da Barra do rio

de Serinhaem, que outros chamão Barra da Villa até o rio formozo, e com

a mesma largura sobe para o Certão doze legoas pouco mais, ou menos até

os Engenhos de Vicente Campeio, e Cuyambuca. Logra vistoza planície, em

comprimento de tresentos paços, e largura de quarenta em que formão duas

alas de cazas com ares salutiferos, bella vista, e excellentes aguas, que lhe

refrescão ambos os lados, da parte do norte o mesmo rio serinhaem que lhe

deu o nome, e da parjte do sul, huma christalina e copiozissima fonte, que brota

de raiz de hum Outeiro vizinho. Tem a Freguesia duas legoas de costa, cuja

testa vae continuando pela terra dentro até a ultima de quatro legoas (de

sorte que no seu primitivo tempo constava de duas legoas em quadra, em

cujo meio estava a Matriz) e dahi se alarga meia legoa para cada lado, e sobe

na mesma, ou mais largura oito legoas para o poente, confinando em meio

circulo de Ipojuca Santo Antão, Garanhus, e Vna.

Tem a matr^ (que he a maior que se acha ao Sul de Pernambuco) edi-

ficada á mais de cento e cincoenta annos, dedicada a Nossa Senhora da Con-

ceição, em memória de huma Capella da mesma Senhora de huma Aldeia

que no tempo immemoravel houve no mesmo lugar. Tem hum Convento de

Franciscanos sobre hum Outeiro distante cento e cincoenta paços ao lado da



4*

Matriz da parte do Envangelho: tem tres Capellas de São Roque sobre um

muro de pedra, na entrada da Villa a igreja de Nossa Senhora do Rozario

dos homens pretos, outra de Nossa Senhora do Livramento dos homens par-

dos: na alia das cazas da parte do norte, tem oaza da Camara, e residencia

do Ouvidor, Corregedor de Pernambuco na alia das cazas da parte do Sul.

Meia legoa fora da Villa huma Capella do povo, de invocação de Santo

Amaro, outra na barra de rio Formozo com invocação de Nossa Senhora da

Agoa de Lupe, alem de Vinte e tres Capellas de muitos Engenhos da Fre-

guesia, que por todos são" trinta-e sete, os quaes vinte e dous moem com

agua, e quinze com bestas: contem em si cincoenta e sete rios, de mais ou

menos corrente, que cahem no Serinhaem, e Rio Formozo. He seu Vigário

Colado o Reverendo Antonio Teixeira Lima, e tem segundo o rol da des-

obriga: vinte e oito igrejas filiaes: trint^ e sete Engenhos: mil oito centos

cincoenta e seis fogos: e nove mil seis centas desasete pessoas de desobriga.

Parte da Freguezia de S. Miguel de Ipojuca, comprehendida 11a Villa de

Serinhaem, Termo da Villa do Recife

A Freguesia de Ipojuca, fica ao Norte de Serinhaem comprehende em

si grande distancia, entrando nesta Villa quatro legoas de Costa desde o

lugar de Maracaipe, que lhe fica ao Sul, e dahi rumo direito pela terra dentro,

sobe seis legoas povoadas até o Engenho Aratangil, e distão sete legoas da

sua Povoação, e Parochia, em que não falo porque pertence a mesma Fre-

guesia de Ipojuca, e só sim falo na porção das ditas quatro legoas, em que

se acha a ponta, a que chamão do Sarrambi, sahida ao Mar, e por dentro

está a terra regada de muitos riachos, sendo seus principaes rios, o de Aran-

tagil, que se mistura com o de Tapirussú e Sibiró novo, e velho,.que também

misturados entre si desbocão todos no mesmo Serinhaem, estes meia legoa

aquelles duas antes da Barra.

As ditas quatro legoas de Costa, ou praia, são abundantíssimas de peixe;
a terra he fértil para pastos de animaes: da costa para dentro meia legoa,
tem em si muitos mangues, regados de agua salgada, em que se cria todo o ge-
nero de mariscos, e caranguejos, e seus Rios crião Peixe, e regão as suas terras

para todas as producções, principalmente para roças, e Canas: contem em si a
dita porção seis rios, tres Capelas, huma do Povo nos Outeiros de Marcaipe,
e tres de Engenhos, que fazem quatro, dous que moem com agua, e dous com
bestas: o seu Vigário he o que fica explicado na descripção que se fez da dita
Freguesia, e tem nesta distancia de quatro legoas segundo o rol da deso-
briga: quatro Capelas filiaes: quatro Engenhos: dusentos e sessenta Fogos:
e mil dusentas e onze pessoas de desobriga.

Freguezia. de Nossa Senhora da Purificação e S. Gonçalo de Vna.

A Freguesia de Vnna que fica ao sul de Serinhaem tem cinco legoas de
Costa principiando ao Norte na barra do rio Formozo, e 

^escorre 
as ditas

cinco legoas ao Sul até a barra do rio Paracinunga, donde sobe com a mesma
largura para o poente doze legoas de povoado, em mais e menos distancia,
desde os Certoens despovoados do Jupi quarenta iegoas, e na sua largura com-

prehende a Matriz de Nossa Senhora da Purificação, e São Gonçalo, erecta ha
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mais de cem annos, a sua Povoação está situada em hum Monte a que chamao

de São Gonçalo vizinho ao rio de Ynna, que deu o nome á Freguesia.

He este Rio hum dos mais caudelosos desta Yilla, e tem o inconveniente de

não poder ser navegado de Embarcaçoens de Vella, pelo embaraço de muitas

Caixoeiras, e pedras que só consentem em alguns lugares particularmente

em distancia de duas legoas pouco mais ou menos a barra, o chegar lanóhas,

e Jangadas a conduzir as Caixas dos assucares dos seus Engenhos, e outros

generos da terra.

He regada de vinte e nove rios, que se misturão huns nos principaes da

Freguesia, que são o de Ynna Mambucabas, Ilhetas, Tintuga, e Paracinunga,

que nascendo em mais e menos distancias desbocão no Mar; e outros no Rio

Formoso; e daquelles só dous fasem barras capazes, que são o das Ilhetas,

e o de Vnna, a que chamão Caixão como ao principio se descreve.

Em distanoia de duas legoas de Norte, a Sul na costa está a Fortaleza

de Tamandaré, fundada no tempo do Senhor Dom Pedro Segundo de Portugal

com sua Capella de Santo Ignacio de Laiola; tem goarnição de Infantaria

paga, guarnecida de artelharia, que defende as duas Barras daquelle conti-

nente.

As ditas cinco legoas de Costa, são abundantes de peixes que fartão a

Freguesia, e dão negocio para Pernambuco: as margens dos rios principaes

são povoadas de Mangues, em que se crião caranguejos, e mariscos: contem

esta parte da Freguesia de Vnna, alem da Matriz, e Capella da Fortaleza,

huma com invocação de Nossa Senhora do Rozario dos homens pretos, na po-

voação, outra do Povo, de invocação de S. Jozé no lugar da Coroa grande, desa-

nove Capellas de Engenhos, os quaes são vinte e tres, e destes cinco moem com

agoa, e desoito com bestas; he vigário encommendado o Reverendo Jozé Ignacio

Xavier e tem segundo o rol da desobriga: vinte e duas Capelas filiaes; vinte

e tres Engenhos nove centos sessenta e quatro Fogos; e seis mil e doze pes-

soas de desobriga. - 
-

Freguesia de S. Miguel

dos Barreiros da Villa de Serinhaem, Termo do Recife

Pertence a Villa de Serinhaem a dita Freguesia de Barreiros que fica ao

Poente do Sul da Freguesia de Vnna, quatro legoas pela terra dentro da

costa, e meia da Matriz. He Povoação de índios da lingoa geral, e Careris

que no mesmo lugar estavão aldeados e por ordem de Sua Magestade de mil

sete centos cincoenta e nove, se lhe extinguio o nome de Aldeia, e se lhe dirigio o de

Povoação que conserva; foi dismembrada da Freguesia de Vnna, erecta Parochia

amovivei, ficando-lhe servindo de Matriz a Capella da aldeia, invocação de S.

Miguel: Está cituada em hum alto, e escalvado monte da Barreiros: que lhe dão o

nome, por cuja raiz da parte do Norte corre o rio de Vnna com muita abundancia
'de 

Peixes.

Comprehende em si huma legoa em quadra, onde plantão Roças e le-

gumes os seus Habitantes. He Vigário encommendado o Reverendo Antonio

Coelho Nigramonte, e tem segundo o rol da desobriga Huma Igreja filial;

dusentos quarenta e cinco fogos; e quinhentas e onze pessoas de desobriga.

A.B. 40 7
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x Rezumo das Freguezias

A Freguesia de Serinhaem tem: huma Igreja filial: vinte e oito Capellas:

um Convento: huma villa: trinta e sette Engenhos; cincoenta e sette Rios:

mil oito centos cincoenta e seis fogos; e nove mil seis centas desasette pes-

soas de desobriga.

- A freguesia de Ipojuca tem: quatro Capellas: quatro Engenhos: seis

Rios: quatro centos e sessenta Fogos: e mil dusentas e onze pessoas de des-

obriga.

A Freguesia de Vnna tem: huma Igreja: huma Povoação: vinte e tres

Engenhos: vinte e nove rios: nove centos sessenta e quatro fogos: e seis mil

e doze pessoas de desobriga.

Freguesia de Barreiros tem: uma Igreja filial: vinte e duas Capelas:

huma Povoação: hum rio: dusentos quarenta e cinco fogos: e quinhentas

e onze pessoas.

Total: tres igrejas: cincoenta e quatro Capellas: hum Convento: huma

Villa: duas Povoações: sessenta e quatro Engenhos: noventa e tres rios: tres

mil quinhentos vinte e cinco fogos: e desasette mil tresentas cincoenta e huma

pessoas de desobriga.

Rendimentos dos Contractos que se cobrão pelo Senado da Camara da Villa

de Serinhaem da Commarca do Recife, para sustentação das suas

despesas, e as sobras se remettem para a Thesouraria

Geral de Pernambuco

O Contracto do subsidio das Carnes da dita Villa, e re-

matados por tres annos, que tiverão principio em Outubro

de mil sette centos setenta e cinco, vende cada anno 830$000

O Contracto do subsidio das Carnes, e agoas ardentes

da Freguesia de Vnna, rende em cada anno rematado por

tres annos 317$000

O Contracto do Subsidio das agoas ardèntes, e Balança da

dita Villa rematado por tres annos, rende em cada anno 12$000

O Rendimento dos Provimentos passados pela Camara aos

Officios de Justiça 30$400

O Contracto das Aferições,. por tres annos d." 1$000

Total: hum conto cento e noventa mil reis.

Villa do Porto Calvo Termo do Recife

A Villa do Porto Calvo, está distante da de Pernambuco trinta e tres

legoas ao sul tem de costa desaseis legoas, principiando do rio Paracinunga,

e ao Norte té o rio Sapucai ao Sul: tem de fundo esta Villa da Costa correndo

o rumo de Oeste para os Certoens quarenta legoas pouco mais ou menos,

he povoada em uma partes mais, e em outras menos, por serem sette, oito,

nove, dez, e onze legoas, aonde mais chega a cultura; sendo povoada até o

arraial de Jacuipe, por este rumo, com distancia de onze legoas, e o mais

despovoado, isto emquanto a parte do Norte, e pela do sul tem a mesma dis-

tancia pelo mesmo rumo para os Certoens, sendo só povoado cinco legoas,
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até o Engenho Getituba: demarca-se esta Villa, com a de Serintiaem pelo rio

Paracinunga, com a das Alagoas pelo Rio Sapucai. Comprehende em si três

Freguesias completas que são a da Villa, a de Camaragibe, e a de S. Bento,

e as duas incompletas são, parte da de Ynna, e parte da do Meirim: tem de

Costa o que comprehende na parte do curato de Meirim huma legoa, que prin-

cipia do rio Sapucay, até o rio Santo Antonio grande, deste até o rio Ta-

tuamunha se contão seis legoas, que he a Costa da Freguesia de Camaragibe

. do rio Tatuamunha até o de Porto das Pedras ha distancia de legoa e meia,

que he toda a Costa da Freguesia da Villa: deste rio até o dos Páos se con-

tão cinco legoas que formão a Costa da Freguesia de S. Bento; dista o rio

dos Páos do de Paracinunga duas legoas, que he a costa da parte da Fre-

guesia de Vnna pertencente a esta Villa: tem os portos seguintes:

O da Barra grande que dista do rio Paracinunga duas legoas: he sua

barra larga, e desembaraçada, e pode receber em si embarcações de trezentas

toneladas, e mais: está esta barra cituada na parte que pertence a Freguesia

de Vnna. Desta barra grande para o sul tres legoas, está o Lagamar de Ja-

paratuba, que so consente em si Embarcaçoens mais pequenas: deste Laga«

mar correndo ,o mesmo rumo duas legoas, está o Lagaínar do Boqueirão

capaz de receber em si embarcações de quinhentas toneladas, e ambos estes

portos pertencem á Freguesia de S. Bento, deste pelo mesmo rumo distancia

de huma legoa, está o Lagamar do Rateia, em cujo meio corre a Barra do

Porto das Pedras, e seguindo o mesmo rumo distancia de meia legoa, esta

outro lagamar chamado o dos Páos cahidos e ambos estes Lagamares per-

tencem a Freguesia da Villa dos Páos cahidos para o sul meia legoa, está a

barra do, Rio Tatuamunha, com pouca capacidade, e desta huma legoa adi-

ante, fica o Lagamar Taturé, e deste seguindo o mesmo rumo em distancia

de huma legoa se encontra outro a que chamão Barra do Leão, e desta com

igual distancia fica a Barra do Rio Camaragibe, da qual em distancia de hum

quarto de legoa, fica o Lagamar chamado o Valle das Egoas, ou por outro nome

o Morro; e deste para o Sul huma legoa fica o Lagamar de Santo Antonio

Grande, com a barra a que chamão das sebollas.

Todas estas Barras, e Lagamares, que principião do rio Tatuamunha, até
o de Santo Antonio Grande, são pertencentes á Freguesia da Camaragibe: da
barra das sebollas huma legoa ao sul fica o Lagamar do Sapucay, que recolhe
Embarcações que levam todo o ,'genero de effeitos, e pertence á Freguesia do
Meirim: tem esta Villa quatro rios principaes, o rio Manguaba que faz barra
no Porto das Pedras, he navegavel em a distancia de sette legoas com a maré,

até o Porto do Varadouro, que dista da Villa sinco ou seis tiros de Arcabuzes.

As embarcações que por elle Navegão, são Barcos de cincoenta, até seis

Caixas, Lanchas, Canoas, e Jangadas; a sua nascença he em mattas despo-

voadas, dista da sua Barra vinte legoas: tem em si varias Caxoeiras de pouco
nome excepto huma chamada a das Piábas que tem de comprido huma legoa:

he povoada até o Engenho das duas bocas, que dista da marinha nove legoas,

e pertence á Freguesia da Villa: da Barra deste rio ao Sul duas legoas esta

o rio Tituamunha, que he um dos quatro principaes desta Villa; dista a sua

nascença da Marinha nove legoas e só duas legoas são navegaveis para Ca-

noas, Jangadas, e Lanchas, não consentindo entrar em si Barcos: he muito

pobre de agoas, em seu nascimento, porem faz-se caudelozo pelos muitos ria-

chos que se lhe ajuntão.

O terceiro rio he o de Camaragibe que a todos excede no diclive da sua cor-

rente, no agradavel das suas margens, na belleza dos seus arvoredos, no sau-
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davel dos seus banhos, e na pureza das suas agoas: na lingua nacional signi-

fica rio roncador, pelas muitas caixoeiras, posto que razas por onde passa,

excepto a caixoeira grande, que tem de comprido mais de meia legoa: he po-

voada por suas margens até o lugar da Caxoeira, que dista da Marinha nove

legoas, tem a sua nascença em Mattas despovoadas, junto ao Certão do Jupi,

que distará da sua barra quarenta legoa:;: he navegavel distancia de quatro

legoas por embarcações pequenas, como sejão lanchas, Canoas, e Jangadas,

até o lugar da Caxoeira acima mencionada, he este rio pertencente a Fre-

guezia de Camaragibe. He o ultimo dos principaes o rio de Santo Antonio

grande, que se navega por elle té á distancia de quatro legoas, porem por em-

barcações pequenas, como lanchas, Canoas, e Jangadas, até o Engenho de

Santo Antonio Grande que dista da sua Barra cinco legoas, e he só povoado

até este mesmo Engenho: tem a sua nascença em mattas virgens, que dista

da sua Barra quinze legoas. Todos estes rios nascendo pequenos se fazem

caudelozos pelos muitos rios, regatos, e vertentes que encontrão, e com quem

se encorporão repartindo as suas correntes, em multiplicados braços, que to-

mão diversos nomes e com todo o cabedal de agoas desembocão em suas Bar-

ras, deixando de caminho as terras beneficiadas de agoas christalinas, para

comodo de seus habitadores, e de pingues producções de fructas, legumes,

roças, e canas.

São abundantes de toda a diversidade de peixes preto e branco, p as suas

margens junto á Marinha, de Caranguejos, e Mariscos; as suas mattas vir-

gens, de preciozas madeiras, como sejão: Páos amarellos, Sicopiras, páos de

arco, Gurubús, Cupaubas que de si lanção estimavel oleo, Sapucaias, Cedros,

e louros, que se transportão por suas correntes até ás suas Barras, como tam-

bem assucares, couramas, e mais effeitos, tudo em beneficio de seus habitan-

tes. Alem destes quatro rios principaes, tem esta Villa tres rios mais pequenos

que também formão barras no Mar: não são navegaveis, porem sempre ser-

vem de se acolher nellas Jangadas, Canoas, e Lanchas no tempo de tempes-

tades: o primeiro he o rio dos Páos que divide a Freguesia de São Bento de

Vnna, dista a sua barra 8 legoas da sua nascenoa. He o segundo o rio Mara-

guji, e dista a sua Barra da sua nascença seis legoas.

He o terceiro rio o Salgado com distancia de oito legoas do seu nasci-
mento ao Mar, e todos estes pertencem a Freguesia de S. Bento. Foi esta
Villa assento de Illustres familias, que do Reino, o de outras partes da Eu-
ropa passarão a habitar neste vasto continente.

Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação da Villa do Bom

Successo do Porto Calvo

Não consta com certeza quando fosse promovida a Igreja collada desta
Freguesia, e só se sabe que o era antes da invazão dos Hollandezes. Foi erecta
em Villa pelo Donatario de Pernambuco Duarte de Albuquerque Coelho, em
doze de Abril de mil seis centos trinta e seis; e pelos Regimentos dos Pilotos,
esta na altura de nove gráos, e vinte minutos de Longetude: esta situada em
um Outeiro pouco plano, e menos agradavel, cahido pelas tres partes, e so
pela. rumo do Norte acompanhado de outro mais alto, cercão-na dous rios
pela parte do nascente o rio Cumandaituba e pela parte do poente o rio Man-

guaba. Dista esta Villa da Marinha pelo rio Manguaba sete legoas, e por terra,
cinco, dista a Parochial desta Villa da da Povoaçâo de Camaragibe cinco le-
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goas ao sul e outras cinco legoas da de S. Bento ao Norte; tem de costa le-

goa e meia, que correm da barra do porto das pedras, até a barra do rio Ta-

tuamunha: tem de largura pelo poente oito legoas de povoado, e por esta

parte confina com as Freguesias de Camaragibe, Garanhus, e Vnna. Tem

Igreja Matriz, dedicada a Nossa Senhora da Aprezentação: tem Casa da Ca-

mara e Cadeia, e he corregida pelo Ouvidor das Alagoas, desta Villa distancia

de seis legoas ao Norte, esta o Arraial de Jacoipe, que actualmente consta a

sua Infantaria de hum Alares, dous sargentos, quatro Cabos de Esquadra,

doze soldados brancos, e quarenta índios de Nação Careri.

Tem treze Capellas filiaes, e onze Engenhos - e actualmente moem Ca-

nas, e todos de Bestas, e dous de fogo morto. Fertilizão esta freguesia alem

dos Rios'Mítnguaba, e Comandaituba deseseis mais pequenos, porem de puras,

e christalinas agoas, alem de saudaveis, e varias vertentes que nelle se incor-

porão. Tem Vigário colado, e pelo rol da desobriga do anno de mil sete centos

setenta e sete tem: treze Igrejas filiaes: doze Engenhos: sete centos Fogos:

e quatro mil e quatro centas pessoas de desobriga.

Freguezia do Senhor Bom Jesus, de Camaragibe

A Freguesia de Camaragibe que dista da Villa do Porto Calvo cinco le-

goas ao sul esta situada em huma alegre Vargem visinha ao saudavel rio

Camaragibe que a circula pela parte do poente: tem Igreja Matriz com a in-
vocação do Senhor Bom Jesus, e huma Capella de Nossa Senhora do Rozario

dos pretos, que está totalmente arruinada: íoi erecta em collativa no anno

de mil sete centos e oito; he povoada de poucas Cazas: dista da Marinha por
terra sete legoas, e pelo rio nove: tem de costa do rio Tatuamunha que divide

pela parte do Norte, da Villa do Porto Calvo; té.a Barra de Santo Àntonio

Grande, que a divide da Freguesia de Meirim seis legoas: tem de largura pelo

poente seis legoas de povoado; e por esta parte confina com a Freguesia do

Meirim Garanhus, e Villa de Porto Calvo. He a mais fértil e rica de rios, e

riachos, pois a regão setenta e dous, huns de mais, outros de menos agoas,

porem todas puras e christalinas; sendo a mais nobre e estimavel a do rio

Camaragibe, onde os mais delles desembocão, e nelle perdem os seus nativos

nomes: são. as suas verdes e copadas Mattas muito abundantes de todo o

genero de Caças, de que se sustentão muitos de seus habitantes; tem varias

lagoas com abundancia de peixes, e mangues cheios de toda a qualidade de

mariscos, e Caranguejos nos seus fertis, e delatados pastos se crião gados

muito pingues, assim vacum, com cavalar, e são as suas terras aptissimas para

todas as lavouras, principalmente para canas, roças, e Fumos.

Da Matriz desta Freguesia para a Marinha, junto a borda do rio Man-

guaba, e Camaragibe, esta cituado hum Hospicio de Religiozos Carmelitas

Reformados: tem hum Vigarie Prior, e a Igreja dedicada a Nossa Senhora da

agoa de Lupe. Tem esta freguesia Vigário colado: e tem segundo o rol da de-

sobriga de mil sete centos setenta e sete: onze Igrejas filiaes: hum Convento:

onze Engenhos: mil cento setenta e sete fogos: e quatro mil cento e vinte

pessoas de desobriga.

Freguesia de S. Bento do Porto Calvo

A Freguesia de São Bento, fica ao Norte da Villa de Porto Calvo, em

distancia de cinco legoas: esta situada em hum Outeiro bastantemente alto,
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com pouca planície: tem Igreja Matriz dedicada ao gloriozo Patriarcha São

Bento.

Nesta Povoação só se vem as Cazas dos Reverendos Vigário, e Coadjutor,

e mais algumas poucas palhoças. Foi erecta e desmembrada da Villa do Porto

Calvo, e em Curato no' anno de mil seis centos noventa e dois, e em Colativa

no anno de mil sete centos e desoito: dista da Marinha tresentos paços. Tem

de costa do rio dos Páos que a divide pelo Norte da Freguesia de Vnna, a

barra do Posto das Pedras, que a divide pelo Sul ?la Freguesia da Villa sínco

legoas, são as suas praias ferteis de pescado: são os principaes rios que ban-

hão o Salgado, Maranguji,- e o dos Páos, cujos Mangues são abundantes de

todo genero de Mariscos: tem de fundo tres legoas, e he cuberta por esta parte

pelas Freguesias do Porto Calvo, e Vnna, alem dos Rios principaes tem seis

riachos que nelle desagoão: tem cinco Engenhos moentes todos de Bestas, e

hum de fogo Morto. Tem Vigário Collado; e segundo o rol da desobriga de

mil sete centos setenta e sete tem: cinco Capellas filiaes: cinco Engenhos:

seis centos fogos: e tres mil pessoas de desobriga.

Parte da Freguesia de Vnna pertencente a esta Villa

A Freguesia de Vnna, que fica ao Norte da Villa do Porto Calvo pertence

a esta Villa duas legoas de Costa, que principião do rio Parasinunga ao Norte,

e até o rio dos Páos ao Sul: da Costa sobe para o Poente com quatro legoas

de Povoado, e destes para os Certões despovoados do Jupé com quarenta le-

goas: o principal rio que a fertiliza he o da Parasinunga, alem de outros oito

riachos que nelle desembocão, sendo innumeraveis os que se encontrão pelas

suas incultas Mattas.

He a sua Marinha abundante de pescado e os Mangues de Mariscos e

Caranguejos pelo poente confina com as Freguesias *da Villa do Porto Calvo,

e Garanhus; e pelo rol da desobriga do anno de mil sete centos setenta e

sete tem: tres Capelas filiaes: quatro Engenhos: tresentos cincoenta, um

fogos: e mil quatro centas vinte e tres pessoas de desobriga. •

Parte da Freguesia de Nossa Senhora do O', Curato Meirim, pertencente

a esta Villa

Dá esta Freguesia, a esta Villa huma legoa de Costa que principia no

rio Sapucai ao Sul, e acaba no de Santo Antonio grande ao Norte: são dous

os principaes rios que a banhão, o de Getituba que desagoa no de Santo An-

tonio Grande, e sapucay que faz barra no Mar, em que se recolhem Embar-

caçoens de Vella: he a sua pequena Costa abundante de peixes, alem dos rios

principaes tem dez riachos, que a regão, tem de fundo tres legoas povoadas,

e dez de Mattas incultas, e por esta parte acercão as Freguesias de Camara-

gibe, e Norte: tem dous Engenhos moentes; e pelo rol da desobriga do anno

de mil sete centos setenta e sete tem: uma Capela filial: dois Engenhos: se-

tenta fogos; e quatro centas setenta e duas pessoas de desobriga.

Rendimentos dos Contractos das Freguesias desta Villa, que se rematão

na Camara da mesma

O Contracto do subsidio das Carnes da Freguesia da Villa 25$000

O Contracto do subsidio das Carnes das Freguesias de Ca-
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maragibe de' Meirim

O Contracto do subsidio da Carnes das Freguesias de São

Bento e Vnna.

0 Contracto das Aferições

40$500

38$500

10$000

Reis 114$000

Rezumo das Freguezias

A Freguesia de Porto Calvo tem: huma Igreja: treze Capelas: huma

Villa: doze engenhos: desoito Rios: sete centos Fogos: e quatro mil e quatro

centas pessoas de desobriga.

A Freguesia de Camaragibe tem: huma igreja: onze Capellas: hum Con-

vento: huma povoação: onze Engenhos: setenta e tres rios: mil cento se-

tenta e sete fogos: e quatro mil cento e vinte pessoas.

Freguesia de São Bento tem: uma Igreja cinco Capelas: huma Povoação:

cinco Engenhos: nove Rios: seis centos fogos: e tres mil pessoas de desobriga.

Freguesia de Vnna tem: tres Capellas: quatro Engenhos: nove Rios:

tresentos cincoenta e hum fogos: e mil quatro centas vinte e tres pessoas de

desobriga.

Freguesia de Meirim: huma Capela: dous Engenhos: doze Rios: setenta

fogos: quatrocentas setenta e duas pessoas' de desobriga.

Total: tres Igrejas: trinta e tres Capellas: hum Convento: huma Villa:

duas povoações: trinta e quatro Engenhos: cento e vinte hum rios: dois mil

oito centos noventa e oito pessoas, digo, fogos: treze mil quatro centas e quin-

ze pessoas.

A Villa das Alagoas Capitania de Pernambuco, he Cabeça da Camara;

fica distante da Villa de Santo Antonio do Recife, cincoenta e nove legoas:

tem quarenta e cinco de Costa, esta cituada em des grãos, e trinta e cinco

minutos ao sul, em huma eminencia aprazível, ficando-lhe na frente e pela

parte do Norte a famoza Alagoa, de que toma o nome, abundante de excel-

lente pescado, que se colhe em toda a distancia da sua Longetude, que ha

de quatro legoas, desde a boca do riacho, ou Canal, que sahe para a barra na

costa do Mar, que fica na frente da dita Villa, e pelo lado da mesma se es-

tende té a terra firme, tendo de latitude legoa e meia, em humas partes, e

em outras huma; banhando a dita Alagoa os Citios que se observão de huma

e outra parte, coberto de arvoredos, de espinhos, e de outras qualidades agra-

daveis ao gosto, e a vista e igualmente cultivados de muitas lavouras de man-

diocas, milhos e arrozes em seus devidos tempos, fazendo-as mais pujante os

Rios Parahiba, e Salgadinho que na dita Lagoa fazem barra distante tres le-

goas da dita Villa, ambos os ditos Rios navegaveis de Embarcações chamadas

Canoas de hum só páu, de qualidade vinhatico, que transportão no seu bojo

tres e quatro caixas de assucar de trinta e cinco e quarenta arrobas, cada

huma, e outras mais pequenas que servem de cargas miúdas, e das armações

das pescarias.

Tem de comprido sette legoas, té confinar com a Villa de Atalaya, qjue

lhe fica ao poente nas costas da dita Villa para a parte do Norte, e seis de

Villa das Alagoas, Capitania de Pernambuco
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largo entre as duas povoações do Norte e S. Miguel, com as quaes confina

pelos lados da parte do Norte e Sul.

He a dita Alagoa toda navegavel, em distancia de sette legoas, the o

lugar do trapixe donde recebem as Caixas, e mais generos, que pela dita -Ala-

goa se transportão de donde em carros se condusem huma legoa por terra

the o porto, ou Bahia chamada Jaraguá, onde ancorão as Sumafcas, que não

sobem pela Alagoa acima, pelos muitos baixos que encontrão the defronte

da mesma Villa. ?

Freguesia da Villa das Alagoas da Senhora da Conceição

Esta Villa e a Freguesia não ha- certesa da sua erecção por causa do

descuido de se guardarem estes monumentos; porem somente se sabe, que já

no anno de mil seis centos cincoenta e quatro era erecta e tinha Vigário con-

firmado por El-Rey.

Tem dous Conventos dos Capuchos de S. Francisco, e o do Carmo da ob-

servancia, com o titulo de Hospício. Tem Ouvidor Liberado. Tem tres Igrejas

de Nossa Senhora do Rozario dos Pretos, Nossa Senhora do Amparo dos Par-

dos, e a devotissima Igreja do Senhor Jesus de Bom Fim na vizinhança da

Villa, em hum terreno que se intitula pela sua amenidade Campo Alegre, e

a Igreja Matriz dedicada a Nossa Senhora da Conceição.

Tem Vigário Geral da Commarca, e Parochial collado: tem. Coadjutor;

e segundo o rol da desobriga do anno de mil sette centos setenta e sette tem:

quatro Igrejas: seis Capelas: dois Conventos: huma Villa; des Engenho»:

mil quinhentos sessenta e nove fogos: e quatro mil oito centas noventa e nove

pessoas de desobriga.

*

Freguezia de S. Miguel da Senhora do O'

Esta Freguesia dista da Villa das Alagoas para a parte do Sul cinco le-

goas por Costa e sette pela terra firme: tem desoito legoas de comprido, e

doze de largo: confina ao Sul com a da Villa, e com a do Penedo, tem a Igreja

Matris de Nossa Senhora do O', a de Nossa Senhora do Rozario dos pretos:

não consta ao certo da erecção da dita Freguesia, somente ha memória de

que no anno de mil seis centos oitenta e tres já era Curato, e no de mil sete

centos e dous foi Vigário o Reverendo Padre Antonio de Sousa Carneiro: tem

nove Engenhos de faser assucar, e trinta e duas Fazendas de criar gados.

Tem Vigário Collado, e Coadjutor, e segundo o rol da desobriga do anno de

mil sete centos e setenta e sete tem: duas Igrejas: seis Capelas: nove En-

genhos: trinta e duas Fazendas; mil e trinta e sete fogos: e tres mil sete centas

quarenta e nove pessoas de desobriga.

Freguesia da Povoarão da Alagoa do Norte, da Senhora Santa Luzia

Esta Freguesia da qual ao certo não consta a sua erecção, e só ha me-

moria de que no anno de mil seis centos cincoenta e quatro, já era Povoação,

e tinha Vigário, esta lançada entre as Freguesias da Villa da Alagoa, pela

parte do Sul da do Meirim, pela parte do Norte com a da Atalaia, pelo poente

tendo a Alagoa, e o Mar, pelo Levante, tem tres legoas de costa, e sete de
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fundo: tem a Igreja Matriz da Senhora Santa Luzia, a da Senhora do Ro-

zario dos homens pretos, e os Engenhos indicados. Tem algum Commercio

de assucar, Madeiras, Peixe, e algum azeite, cujo commercio he commum, e

também commerceão em algum Tabaco da Páu Brasil.

Tem Vigário Eticommendado, e Coadjutor; e tem segundo o rol da des-

obriga do anno de mil sete centos setenta e sette: duas Igrejas: nove Capellas:

oito Engenhos: mil e setenta fogos: e tres mil e desaseis pessoas de desobriga.

Freguezia de Santo Antonio Meirim de N. Senhora do O*

Esta Freguesia se desmembrou da Freguesia do Norte, e da de Camara-

gibe, pela razão dos longes rios caudelozos, e marés da Costa, que impedião

aos Parochos o Administrarem os Sacramentos aos seus Freguezes: Foi ere-

cta matriz em desasette de Julho do anno de mil sette centos e treze pelo

Visitador do Sul que então foi o Doutor Domingos Pereira Gil, com a facul-

dade que tinha do Illustrissimo e Reverendissimo Senhor Dom Manoel Al-

varez da Costa Bispo que foi de Pernambuco: esta cituada em nove gráos,

o quarenta e cinco minutos da parte do sul, em huma eminencia á beira do

Mar distante da das Alagoas nove legoas, e cinco da Costa.

Tem de comprimento cinco legoas e tres de largo, que confinão para a

parte do sul com a Freguesia do Norte, e pela do Norte com a de Camaragibe,

e pelo poente com a da Atalaia: o seu Commercio he Madeiras de Secopira,

Peixes, Azeite de mamona, e pouco assucar, e os Engenhos indicados, e com

disposição para outros.

Tem Cura amovivel, e segundo o rol da desobriga do anno de mil sette

centos setenta e sette tem: huma Igreja huma Capella: tres Engenhos: tre-

sentos trinta e quatro fogos: e nove centas noventa e oito pessoas de deso-

briga.

Freguesia de Nossa Senhora das Brotas, c Santo Antonio da Real

Villa da Atalaia

Foi erecta esta Freguesia em trinta e hum de Julho de mil sete centos

sessenta e tres, e Villa no primeiro de Fevereiro do anno de mil sete centos

sessenta e quatro: dista da Villa das Alagoas seis legoas ao Norte, da parte

do Poente, e por costa oito' legoas, está cituada a margem do rio Parahiba

do Sul da parte do Norte, e dantes cituarão este lugar as Infantarias dos Pai-

mares de que ainda hoje se conserva uma Companhia de índios, e brancos,

pagos pela Vedoria Geral de Pernambuco. Tem a Freguesia vinte e huma

legoas de comprido e doze de largo, termina pela parte do Nascente com a

Freguesia do Norte, pela parte do Sul com a freguesia de Nossa Senhora da

Conceição da Villa da Alagoa, e pelo Poente com a Freguesia de Nossa Se-

nhora do O' de S. Miguel, e Curato de Santo Antonio dos Garanhús, e bus-

cando para o Norte feicha com o Curato de Santo Antonio Meirim. He po-
voada de índios e alguns habitantes Portuguezes: assiste nella duas Nasções,

huma de lingoa geral, e outra da lingoa travada.

O Terreno he sobre hum Monte, pouco aprazível mas muito fértil para
a producção das lavouras, das quaes uzão muito pouco os seus habitantes,

por se empregarem no commercio da Papaconha: também tirão para negoceo,

páos para jangadas, Canoas e algum tabaco.
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Tem Vigário amovivel, e Coadjutor, e pelo rol da desobriga de 1777 tem:

huma Igreja filial, duas Capellas: huma Villa oito fazendas: seis centos cin-

coenta fogos: e mil quatro contas oitenta e quatro pessoas de desobriga.

Kendimentos contingentes do anno de mil sete centos setenta e sete

Novos direitos dos Officios e Cartas de Seguro 55$483

Contracto das Carnes das tres Freguesias, rematados por

tres annos 143$980

Molhados das Agoas ardentes 48$500

Rs. 247|963

Rendimentos da Real Villa da Atalaia

Contracto das Carnes da Freguesia da dita Villa rende

por anno 8$ 000

Dizimos das lavouras dos índios da dita Freguesia, tudo

cobrado pelo Director da mesma Villa 7$000

Reis 15$000

Rezumo das Freguesias

A Freguesia das Alagoas tem: quatro Igrejas: seis Capelas: dois Con-

ventos: huma Villa: dez Engenhos: mil quinhentos sessenta e nove fogos: e

quatro mil oito centas noventa e nove pessoas de desobriga.

S. Miguel: tem duas Igrejas: seis Capelas: nove Engenhos: trinta e

duas Fazendas: mil e trinta e sete fogos: e tres mil sete centas quarenta e

nove pessoas.

Freguesia do Norte tem: duas Igrejas: nove Capellas: oito Engenhos:

mil e setenta fogos: e tres mil e desaseis pessoas.

Freguesia de Meirim tem: huma Igreja: huma Capella: tres Engenhos:

tresentos trinta e quatro fogos: e nove centas noventa e oito pessoas de de-

sobriga.

Freguesia da Atalaia tem: uma Igreja: duas Capellas: huma Villa: oito

fasendas: seis centos cincoenta Fogos: e mil quatro centas oitenta e quatro

pessoas de desobriga.

Total: des Igrejas: vinte e quatro Capellas: dois Conventos: duas Villas:

trinta Engenhos: quarenta fasendas: quatro mil seis centos sessenta fogos: e

quatorze mil cento quarenta e seis pessoas.

Villa do Penedo, da Capitania de Pernambuco

A Villa do Penedo do Rio de S. Francisco, subordinada a Capitania de Per-

nambuco, de cuja praça dista ao principio delia oitenta legoas, principiando

da Barra do dito rio: tem de costa correndo para o Norte ao rumo do Nordeste

quinze legoas té a barra do Quiquiá onde finda, e confina com a da Alagoa:

está o mesmo rio em altura de dez grãos e trinta e tres minutos de latitude,
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e trezentos e quarenta e sette grãos e dez minutos de longetude: a Barra

delle tem em baixa mar nove legoas, digo, palmos, esta he de areia, e fica fora

do pontal ao mesmo Mar huma legoa, servindo de divisão desta Capitania a

da Bahia o mesmo Rio, e tem a dita Villa correndo pello rio acima de leste

a oeste cincoenta e quatro legoas, sendo o seu limita na Barra do Moxotó, con-

finando com a do Tacaratú pela parte de oeste.

Tem esta Villa quatro Freguesias: a do Curato do Peixim, a do Penedo,

a do Porto Real, e a de Nossa Senhora do O': esta cituada a Villa de Penedo na

margem do dito Rio, dirivando o seu nome do continuo rochedo que na su-

perficie da terra se nota: está situada oito legoas em distancia da Barra, até

onde se fas commum a navegação das Sumacas, por que delia para sima, so-

mente navegão continuadas Canoas te o Porto das Piranhas, distancia de

trinta legoas de donde não passão pela eminencia das Caixoeiras, e já para

chegar ao dito lugar quatro legoas antes, a fazem com evidente risco, por ser

por entre pedras, e arrebatadas correntes por se avisinhar dahi quinze legoas

a grande Caixoeira de Paulo Afonso, também celebre, como admiravel, pois

o seu susurro se faz patente em distancia de mais de duas legoas, aos seus vi-

sinhos montes e campos: amedronta as feras; espanta as Aves, salpica ou bor-

rifa com suas agoas por huma grande distancia os seus contornos; prohibe

aos homens a sua Visinhança: corre todo por hum Estreito ou Canal, que

por entre Serranias de huma e outra parte se dispenha, sendo este hum dos

maiores rios, que rega, e reparte a terra do Brasil. Causa admiração: se encami-

nhem todas as agoas delle por hum estreito Canal, e he provável que por debaixo

das ditas serranias, ou pederneiras, ha Cavernas, Sumidouros, e varedas mais

estensas por onde façam sua carreira muitas dellas: a terra que corre por

sima destas serranias, he toda raza a que chamão taboleiro, e por elle fazem

seus caminhos os que sobem para os Certões.

Tem este rio delicioza agoa, e inda que na sua innundação se torna involta,
tanto pela delatada carreira que trazem do espaço para sima de quinhentas
legoas (segundo as melhores notcias que tantas fai'em desta conio.ndancia ao prin-
ciplo das suas nascenças) como porque innunda nos lugares, a que se estende,
sendo a sua largura, em algumas partes de duas legoas, depois do que se
torna aprazíveis vargens: tão delatadas, que ha algumas que tem mais de

quatro legoas, em cujas se recolhem tantas agoas que ficão ao liver do mesmo
rio, e são ellas quem o faz evitar um annual dilúvio; pois retrocedendo estas

para os ditos lugares dão menos lugar a que a corrente, ou enchente do dito
rio, suba as maiores eminencias, cujas agoas se detem nellas por espaço de
seis meses, sendo o principio da sua innundação o tempo do maior verão ppr
serem os meses de Outubro e Novembro que vae continuando the Março e

Abril finda a dita innundação, se tornão as mesmas Vargens, que dantes erão

recreio dos peixes; e muita abundancia de gados Vacum e Cavalar, em cujos

pastos se refazem os ditos animaes.

Conthem em si no espaço tia Villa para cima de trinta Ilhas, sendo as
mais dellas habitadas de muitos moradores, por serem terras fecundas para
todos os fruetos, e muito principalmente a chamada do Brejo grande, que o

seu comprimento he mais de legoa e meia, e de largo tem quase huma legoa,

dentro da qual tem tres Engenhos de assucar, e muita abundancia de fruetos,

e arvores de Espinho: a maior dellàs chamada a Ilha grande, esta tem tres

legoas de comprido, e quase huma e meia de largo, dentro da qual se achão

cinco fasendas de gados Vacum e Cavalar, com capacidade de se fabricarem

nella alguns Engenhos: ainda que nas innundações grandes do dito rio humas
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e outras se. alagão com notável prejuízo dos seus moradores, em cujo tempo

seca a fartura do muito peixe que em todo o mais superabunda.

Todas as referidas Ilhas pertencem ao Termo desta Villa por ser todo o

rio da jurisdicção delia: repreza nelle a maré mais de doze legoas, chegando

athe o Porto Real huma das freguesias dita: esta e as mais são as seguintes.

Freguesia de São Jozé, e Madre de Deos, Curato do Poxim

Esta Freguesia foi erecta no anno de mil sete centos e desoito, desmem-

brada da da Villa do Penedo: fica ao Norte da dita Villa desoito legoas: tem

de costa cinco, e de fundo as mesmas: confina pelo Norte com a de São Mi-

guel e pelo Sul com a do Penedo: está cituada em huma amena planicie dis-

tante, do Mar tres quartos de legoa, abundante de agUa e de peixe, tanto por

ficar Visinha do Mar, como por estar nas margens do Rio Poxim: tem na sua

visinhança huma dilatada lagoa que recolhe em si muita abundancia delle.

Tem Cura amovivel, e pelo rol da desobriga do anno de mil sete centos

setenta e quatro uma Igreja: duas Capelas: dois Engenhos: quatorze fasen-

das: quatro centos setenta e dois fogos: e mil seis centas oitenta e duas pessoas.

Freguesia de Nossa Senhora do Rozario da Villa do Penedo

Esta freguesia foi erecta no anno de mil seis centos trinta e seis, que dista da

Cidade de Olinda, que lhe fica ao Norte oitenta legoas, e para o sul confina

com a Villa Nova Real dei Rey da Capitania da Bahia: esta situada em um

airozo Rochedo e vistozo lugar por cujo motivo se patenteia muito ao longe.

He summamente abundante de agoa por ser cita na margem do dito Rio.

Tem quatro Enginhocas; e tem hum Convento de S. Francisco e mais

tres Igrejas e da Matris, edificada em o anno de mil seis centos quarenta e

nove a Nossa Senhora do Rozario.

Tem Vigário Collado e serve também da Vara; e tem segundo o rol da

desobriga do anno de mil sette centos setenta e quatro: tres Igrejas: des

Capellas: hum Convento: huma Villa: sete Engenhos: oitenta Fasendas:

mil seis centos sessenta e um fogos: e cinco mil seis centas vinte e seis pessoas.

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Porto Real

Esta Freguesia foi dismembrada da de Nossa Senhora do O', em o anno

de mil sette centos sessenta e tres: he de índios Cropótos, e Careris, e alguns

Portugueses, que vivem de agricultura, servindo-lhe de Matriz huma Capella,

que foi dos denominados Jesuítas, edificada no anno de mil quinhentos se-

tenta e oito: está cituada na margem do mesmo rio em huma delicioza pia-

nicie: tem duas legoas de comprido e huma de largo: confina pelo sul com

a Freguesia de Santo Antonio do Urubú da Capitania da Bahia, e pela parte

de Oeste, e Norte com a de Nossa Senhora do O', e pela parte de Leste, com

a da Villa do Penedo. «

Tem Vigário Encommendado, e pelo rol da desobriga do anno de mil

sette centos setenta e quatro: huma Igreja, cento e doze fogos: e du-

sentas cincoenta e seis pessoas de desobriga.
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Freguesia de N. Senhora do O'

Esta Freguesia foi desmembrada da da Villa do Penedo no anno de mil

sette centos e quatorze servindo-lhe de Matriz huma Capella da Administra-

ção do Capitão Mor João Marinho sendo Orago da mesma Nossa Senhora do O'.

Fica a Oeste da villa do Penedo quatorze l.egoas pelo rio acima: tem de com-

prido quarenta legoas; e vinte de largo: confina pela parte do Sul com a

mesma Freguesia de Santo Antonio do Urubú, servindo-lhe de extrema o

mesmo rio, e pelo Òeste com a Freguesia do Tacaratú, e pelo Norte com a de

Garanhuns, e pela de Leste com a do Porto Real: está situada na margem do

mesmo Rio, em hum lugar agreste, e Certão; e os seus habitadores vivem

de criar gados em cujo limite se acha a Matta do Páu grande, summamente

abundante de lavouras e bastantemente habitada pela sua fertilidade. Tem

Yigario Encommendado, que serve também da Vara, e pelo rol da desobriga do

anno de mil sete centos setenta e quatro tem: huma Igreja: cinco Capellas:

cento e quatorze fasendas: seis centos oitenta e nove fogos: e duas mil tre-

sentas trinta e tres pessoas:

Rendimentos contingentes do Anno de 1774

Novos Direitos dos Officios e Cartas de Seguro  . 8$930

Rezumo das Freguesias

A Freguesia do Poxim tem: huma Igreja duas Capellas: dois Engenhos:

quatorze fazendas: quatro centos setenta e dous fogos; e mil seis centas oi-

tenta e duas pessoas de desobriga.

A Freguesia do Penedo tem: tres Igrejas: dez Capellas: hum Convento

huma Villa: sete Engenhos: oitenta fasendas: mil seis centos setenta e hum

fogos: e cinco mil seis centas vinte e seis pessoas de desobriga.

A Freguesia do Porto Real tem: huma Igreja: cento e doze Fogos: e

dusentas cincoenta e seis pessoas de desobriga.

Freguesia de Nossa Senhora do O' tem huma Igreja: cinco Capellas:

cento e quatorze fazendas: seis centos oitenta e nove Fogos: e duas mil tre-

sentas trinta e tres pessoas de desobriga. .

Total: seis Igrejas: desasette Capellas: hum Convento: huma Villa:

nove Engenhos: dusentas e oito fasendas: dois mil nove centos trinta e qua-

tro Fogos: e nove mil oito centas noventa e sette pessoas de desobriga.

Comarca da Manga que se segue o Rio de S. Francisco acima

Villa de S. Francisco na Barra do Rio Grande do Sul

Nesta Freguesia pertence o Governo das almas, ao Bispo de Pernambuco,

e o da Justiças ao Ouvidor da Jacobina, districto da Bahia para onde vão os

dizimos (e segue o mesmo a Freguezia do Campo Largo) he mui vistoza, apra-
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zivel por seus edifícios, e muito commercio: no termo delia se comprehendem

varias Aldeias de índios.

Da parte do Norte fica o Certão do Pillão Arcado, termo da Cidade de

Olinda, e pela parte do Sul com a Freguesia de Santo Antonio de Japoré,

encostado a esta Freguesia de S. Francisco, só tem quatro rios correntes em

todo o tempo, e estes são: Jacaré, o Riacho da Brizida, Pajahú, e Panema que as

suas Barras são de nado em qualquer tempo. Os Riachos que se encontrão

nestes meios, não fazemos menção delles, por serem as suas correntes em

tempo de Verde.

Entre o Riacho da Brazida chamão a terra Nova; entre o rio Panema,

e Pajahú da parte da Bahia, e Pernambuco, ha hum Certão chamado Porto

da Folha: daquella parte da Bahia, tem o seu Morgado Alexandre Gomes

Ferrão deste lugar para sima onde chamão as Piranhas, principião as Cai-

xoeiras que fasem o Rio de S. Francisco innavegavel: a primeira chamada de

Paulo Afonso, dirivado talvez do primeiro morador deste nome, esta tem

trinta léguas de comprido pella margem do rio acima: duas léguas acima desta,

he a segunda Caixoeira, chamada Taparica, da mesma sorte innavegavel, e

desta para cima até a Fasenda chamada do Sobrado, ha muitas Caixoeiras,

estas são navegaveis, com mais trabalho, ou menos, por industria dos natu-

raes índios, porem as mais perigosas são a do Certão do Rodellas, a do Pin-

guello, a dos Inhunhuns a que chama a Panella, porquanto no meio desta

faz agoa hum remoinho e apanhando Canoa he perigo evidente.

Da Barra do Pajahú para sima, tem dentro do rio muitas Ilhas, até o

pontal grande, e são estas as mais deliciozas, e muito povoadas de moradores,

com muito gado Vacum, e Cavallar: farta de pescados do rio, e abundantis-

sima de lavouras: nestas Ilhas tiverão os Franciscanos quatro Missoens, e os

Barbadinhos seis: huma chamada do Pambú, e de presente Villa da Assum-

pção, outra de Sancta Maria que abaixo se mostrará seus fogos.

Para estas Villas se ajunctarão os Gentios das mais Missões, sem fructo

algum porque esta Nação, se não une com outra, e a mayor parte do Gentio,

se forão para as Catingas.

Da missão do Juazeiro para sima, fora do Rio de S. Francisco, de huma

e outra parte ha muitas sallinas de sal, e muito maior numero da parte de

Pernambuco até a Freguesia do Campo Largo que se extrema com esta: este

Sal faz que estas Freguesias sejão abundantíssimas de Comercio, por quanto

o vem buscarèm os habitadores da Comarca de Goiazes, Paracatú, Geraes,

Serro, Minas novas do fanado, Rio das Contas, Jacobina, e todos os Certões

vizinhos, que condusem o dito Sal pelo Rio acima em muitas Barcas, e Canoas

grandes de Vellas, e pella terra dentro, em Cavalgaduras, por vir a nacença

deste rio, acima dos Geraes, como melhor se pode perceber do Mapa insexto

figurado.

O orago desta Freguesia he S. Francisco: he Cura am,ovivel o Reverendo

Manoel Rodrigues de Almeida, e tem segundo o rol da desobriga: huma Igre-

ja: seis centos noventa e dois Fogos; e duas mil seis centas sessenta pessoas

de desobriga.

Freguesia do Campo Largo Comarca da Manga

* 
No Governo e dizimos, segue a mesma direcção da Freguesia retro. Já

dissemos que esta Freguesia, e a outra da mesma Direcção erão de muito
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Comercio, pela abundancia das muitas Sallinas de Sal, que ha entre huma e

outra; agora he preciso lembrar que do Pillão Arcado para cima, todos os

ribeiros, que vão assignalados no mapa e desagoão no rio de S. Francisco,

correm todo o anno, e as suas Barras sempre de nado: nestes lugares ha

sémpre muita Caça, e abundantes de fructos silvestres: entre as cazas, ha

huns Viados, a que chamâo em Portugal Serros, e no idioma da terra Susa-

paras: na Verdade são mui grandes no corpo, e galhada. No rio Preto que

entra no Paracatú ha huns passaros a que chamão Inhumas, estes tem na ca-

bega uma ponta verdadeiro Vnicorne do Brazil: já bem experimentado pela

virtude contra o veneno.

Os Povos desta Freguesia, vivem de Comercio, e de criarem gado Vacum

e Cavallar. He Cura amovivel o Reverendo Jozé de Magalhães Neiva: e tem

segundo o rol da desobriga: huma Igreja: dusentos e oitenta Fogos; e mil

sete centas trinta e sette pessoas de desobriga.

. He orago desta Freguesia a Senhora Santa Anna.

Freguesia de São Romão, ou Santo Antonio do Paracatú e a Manga

Esta Freguesia comprehende em si muitas legoas: no governo das almas

e Dízimos he sujeita a Marianna, ou Villa Rica, e no das Justiças ao Sabará.

O Arraial desta Freguesia he o maior que tem as minas, porque são quatro

contíguos. Os habitadores desta Freguesia vivem de minar, e do comercio.

O orago desta Freguesia he São Romão e Santo Antonio: he seu Vigário

encommendado o Reverendo Jozé Pereira; e tem segundo o rol da desobriga:

huma Igreja: cento setenta e nove Fogos: e nove mil nove centas noventa e

nove pessoas de desobriga.

Villa de índios dentro das Ilhas do Rio de S. Francisco chamada da

Assumpção

Esta Freguesia ou Villa comprehende em si cinco legoas: foi da direcção

dos Religiosos Capuxinhos de S. Francisco: de presente tem Vigário inte-

rino: os seus habitadores vivem de suas lavouras, e de passarem Canoas, e

Barcos nas Caixoeiras, gados para a Cidade da Bahia. He da Igreja Matriz

Orago Nossa Senhora da Assumpção, e S. Gonçalo, e seu Vigário interino

Jozé Gonçalves Chaves, e tem segundo o rol da desobriga: huma Igreja:

cento vinte seis fogos: e tresentas vinte e tres pessoas de desobriga.

Villa de Sancta Maria dos índios. Ilha do Rio de São Francisco

Esta Villa digo, Ilha he menor do que a da Assumpção: os seus habi-

tadores vivem da mesma industria de passar Canoas, e Barcas, nas Caxoeiras,

e gados para a Cidade da Bahia. He orago da Igreja Matriz, Santa Maria.

He Vigário interino Antonio Guedes de Moura; e tem segundo o rol da des-

obriga: huma Igreja: noventa e tres fogos: e cento noventa e seis pessoas.
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Demonstração do augmento que tem tido os Contractos Reaes

desta Capitania de Pernambuco e suas annexas Depois que tomou posse

do Governo o Capitão General Jozé Cezar de Menezes

Capitania de Pernambuco. Contracto dos Dízimos Reaes

Foi arrematdTdo no triennio que decorreo desde Julho do

anno de mil sete centos setenta e quatro, até Junho de

mil sete centos setenta e sete, a qual arrematação foi a

ultima feita no tempo do Governador e Capitão General

antecessor pelo preço annual de 20:90ü$000

Dito no triennio que decorreo desde o anno de mil sete centos

setenta e sete até mil sete centos e oitenta, primeira

arrematação do Governador, e Capitão General Jozé Ce-

zar de Menezes pelo dito preço de  20:900$000

Dito no triennio que decorreo desde o anno de mil sete centos

e oitenta, até mil sete centos oitenta e tres pelo preço

annual de  29:395$000

Foi o dito preço em que o dito Senhor achou o Contracto. ... 20:900$000

Importa o augmento cada anno  8:495$000

E nos tres annos importa Rs. 25:485$000

Dito no triennio que ha de findar em Junho de mil sete centos

oitenta e seis pelo preço annual de  31:900$000

Era o dito preço em que estava o Contracto  20:900$000

Importa o augmento cada anno  11:000?000

E nos tres annos importa  33:000$000

No triennio, que decorreo do primeiro de Julho de mil sette

centos oitenta e seis a Junho de mil sette centos oitenta

e nove que por assento da Junta se rematou, dividido

em ramos pelas Freguesias ábaixo declaradas, de cuja

providencia rezultou muita utilidade á Real Fasenda:

= Dizimos do pescado da Villa do Recife por anno in-

clusive todas as propinas Reaes 634$00 0

Dos gados do Certão do Rodellas 2:880$000

Dos assucares, e miunças da Villa das Alagoas l:471$333y3

Idem da Villa do Penedo 1:595$000

Villa do Porto Calvo 1:533$33373

Villa de Serinhaem 3:787$000

Villa de Iguaraçú, ^ Freguesia de Maranguape 2:504$000

Freguesia de Ipojuca 3:222$000

Idem do Cabo 3:620?000
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Xdem da Moribeca e Corcuranas 1:190$000

Idem de Santo Amaro 2:355$000

Idem de Nossa Senhora da Luz 1:920$000

Idem de Santo Antão e suas pertenças 931$000

Idem de São Lourenço da Mata 1:290$000

Idem de Tracunhaem 3:002$000

Idem de Vnna 3:370$000

Idem da Vazea 591$000

Idem da Sé 24$000

Lugar das Sallinas 241$000

Importa por anno Rs. 36:220$6662/3

Dos quaes habatidos as Propinas da obra Pia, e as mais an-

nuaes que importão em 2:708$183

Pica para o principal do Contracto 33 :512$4832/3

Era o preço em que estava o Contracto 20:900$000

Importa o augmento em um anno 12:612$4832/3

E nos tres annos, importa em 37:837$451

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 20:900$000

a 33:512$4832/3 reis annuaes e que pelo dito augmento

entrou de mais nos reaes Cofres Reis 96:322$451

Contracto do Subsidio do Assucar

Foi arrematado no triennio que decorreo desde Julho de mil

sete'Centos setenta e tres até Junho de mil sette centos se-

tenta e seis, a qual arrematação foi a ultima do Gover-

nador e Capitão General antecessor pelo preço annual de 8:000$000

Dito no triennio que decorreo desde Julho de mil sete centos

setenta e seis, até Junho de mil sete centos setenta e

nove, primeira arrematação do Governador e Capitão Ge-

neral Jozé César de Menezes pello preço annual de  9:000$000

Era o preço em que estava o Contracto  8:000$000

Importa o augmento, em um anno  1:000$000

E nos tres annos importa em  3:000$000

"»

Dito no triennio que decorreo desde Julho de mil sette centos

setenta e nove, até Junho de mil sete centos oitenta e

dois pelo preço annual de  10:975$000

Era o preço em que estava o Contracto  8:000$000

Importa o augmento em hum anno  2:975$000

E nos tres annos importa em  8:925$000
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Dito no triennio que decorreu desde Julho de mil sete centos

oitenta e dous, e ha de findar em Junho de mil sete cen-

tos oitenta e cinco 12:260$000

Era o dito preço em que estava o Contracto 8:000$000

Importa o augmento em hum anno 4:285$000

E nos tres annos importa em Rs. 12:855$000

Dito no triennio que ha de correr desde Julho de mil sette

centos oitenta e cinco, a Junho de mil sette centos oitenta

e oito 15:001$000

Era o dito preço em que estava o Contracto reis 8:000$000

Importa o augmento em um anno 7:001$000

E nos tres annnos importa em 21:003$000

Mostra-se que subio o preço do dito Contracto de 8:000$ reis

a 15:000$000 reis annuaes, e que do dito augmento, re-

sultou entrar de mais nos Reaes Cofres Rs. 45:783$000

Contracto do Subsidio dos Vinhos e Agoas-ardentes

que vem de Mar em fora

Foi arrematado no triennio que decorreo desde o anno de mil

sete centos setenta e tres, até mil sete centos setenta e

cinco a qual arrematação foi a ultima do Governador e

Capitão General antecessor pelo preço annual de....... 3:200$000

Foi administrado no triennio seguinte de mil sette centos se-

tenta e seis a mil sete centos setenta e oito.

I" 
Foi arrematado no triennio seguinte de mil sete- centos 

^

| 
setenta e seis a mil sete centos setenta e oito. ^

Foi arrrematado no triennio de mil sete centos setenta e nove a

mil sete centos oitenta e hum, primeira arrematação do

Governador e Capitão General Jozé Cezar de Menezes

por  3:200$000

Dito no triennio corrente que ha de findar no anno de mil

sete centos oitenta e quatro, pelo preço annual de.... 5:000$000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 3:200$000

Importa o augmento em um anno Rs. 1:800$000

E nos tres annos importa em Rs. 5:400$000

Dito no triennio que corre, e que ha de findar no anno de

mil sete centos oitenta e sete, pelo preço annual de. . . .Rs. 6:510$000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 3:200$000

Importa o augmento em hum anno Rs. 3:310$000
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E nos três annos importa em Rs. 9:930$000

Mostra-se que subio o prego do dito Contracto de 3:200$000

reis, a 6:510$000 reis annuaes e que do dito augmento

resultou entrar de mais nos Reaes Cofres Reis 15:330$000

Contracto do Subsidio das Agoas Ardentes da Terra que se

enibarcão para fora desta Capitania

Foi arrematado no triennio que decorreo desde mil sete centos

setenta e tres até mil sete centos setenta e cinco, a qual

arrematação foi a ultima do Governador e Capitão

General antecessor pelo preço annual de Reis 240$000

Dito em todos os triennios seguintes do tempo do Governador

e Capitam General Jozé Cezar de Menezes, até o que ha

de findar no anno de mil sete centos oitenta e quatro,

em que se contão nove annos, pelo prego annual de. . .Rs.

Foi o dito preço antecedente

Importa o augmento em um anno

E nos ditos ditos nove annos em

Dito no triennio corrente que ha de findar no anno de mil sete

centos oitenta e sette pelo preço annual de Reis

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs.

Importa o augmento em um anno

E no triennio importa em Reis

Mostra-se que subio o preço do dito Contracto de 240$000 a

336$000 reis annuaes, que do dito augmento resultou en-

trar de mais nos Reaes Cofres Rs.

Contracto da Vintena do Peixe e Passagens

dos rios desta Capitania

Foi arrematado no triennio que decorreo desde mil sete cen-

tos setenta e tres a mil sete centos setenta e cinco, a

qual arrematação foi a ultima do Governador e Capitam

General antecessor pelo preço annual de Reis

Dito no triennio que decorreo desde mil sete centos seten-

ta e seis a mil sete centos setenta e oito, primeira arre-

matação do Governador e Capitão General Jozé Cezar

de Menezes pelo preço annual de Reis

Era o dito preço em que estava o Contracto Reis

Importa o augmento em um anno

E nos tres annos importa em Rs.

280$000

240$000

40$000

360$000

336$000

240$000

96$000

288$000

648$000

200$000

260$000

200$000

60$000

180$000
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Dito nos dous triennios que tiverão principio no anno de mil

sete centos setenta e nove, e hão de findar no de mil sete

centos oitenta e cinco pelo preço annual de Rs. 334$000

Era o dito preço em que estava o Contracto 200$000

Importa o augmento em um anno 134$000

E nos tres annos importa em 804$000

Dito no triennio actual que ha de findar no anno de mil sete

centos oitenta e sete pelo preço annual de.... Reis 400?000

Era o dito preço em, que estava o Contracto 200$000

Importa o augmento em um anno 200$000

E nos tres annos importa em Rs. 600$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 200$000 rs.

a 400$000 reis annuaes, e que do dito augmento resultou

entrar de mais nos Reaes Cofres Rs. 1:584$000

Rendimento da Pensão de oitenta reis por Caixa, e quarenta reis por feixo

do assucar, que se embarca para fora da Capitania

Foi arrematado no triennio que decorreo desde mil sette cen-

tos setenta e tres, athé mil sete centos setenta e cinco,

a qual arrematação, foi a ultima do Governador e Ca-

pitão General antecessor, pelo preço annual de Rs.

Dito no triennio de mil sette centos setenta e seis athé mil

sete centos sétenta e oito primeira arremataçam do Go-

vernador e Capitam General Jozé César de Menezes pelo

preço annual de Rs.

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs.

Importa o augmento em um anno

E nos tres importa em Reis

Dito no triennio de mil sete centos setenta e nove, a mil sete

centos oitenta e um pelo preço annual de Reis

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs.

Importa o augmento em hum anno

E nos tres annos importa em Rs.

Dito no triennio que decorreo desde mil sete centos oitenta e

dois, e hade findar em mil sete centos oitenta e quatro,

pelo preço annual de Rs.

Era o dito preço em que estava o Contracto

Importa o augmento em hum anno

E nos tres annos importa'em

Dito no triennio que ha de findar no anno de mil sette cen-

tos oitenta e sette, pelo preço annual de Rs.

Era o preço em que estava o Contracto Rs.

Importa o augmento em hum anno

E nos tres annos importa em

410$'000

460$000

410$000

50$000

150$000

591$000

410$000

181$000

543$000

646$000

410$000

236$000

708$000

774$000

410$000

364$000

1:092$000
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Mostra-se que subio o prego do dito Contracto de 41ü$000 reis

a 774$000 reis annuaes, e que do dito augmento rezultou

entrar de mais nos Reaes Cofre Rs. 2:493?000

Rendimentos das Lojas da Ponte do Recife

Foi arrematado no triennio que decorreo desde o anno de

mil sete centos setenta e tres, a mil sete centos setenta e

cinco, ultima arremíataçam que fez o Governador e Capi-

tam General antecessor pelo preço annual de. . 

Dito nos dous triennios de mil sete centos setenta e seis até

mil sete centos setenta, digo, oitenta e hum, primeira arre-

matação que fez o Governador e Capitão General José César

de Menezes; pelo prego annual de . ....

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs.

Segue o accrescimo do Rendimento das Lojas da Ponte do Re-

cife, tem por somma

Importa o augmento em um anno Rs.

E nos seis annos em Rs.

Dito no triennio presente que ha de findar no anno de mil sete

centos oitenta e quatro pelo preço annual de Rs.

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs.

Importa o augmento em hum anno

E nos tres annos importa em

Arrendarão-se no anno de mil sete centos oitenta e cinco pelo

dito preço annual de Rs.

Era o preço em que estavão Rs.

Importa o augmento em. Rs.

Arrendarão-se no anno de mil sete centos oitenta e seis pelo

sobredito preço annual de . . 

Era o dito preço em que estava

Importa o augmento em Reis

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 1:430?000

reis, a 3:255$000 reis annuaes, e que do dito augmento

resultou entrar de mais nos Reaes Cofres Rs.

1:430$000

1:451$000

1:430$000

1:451?000

21$000

126$000

3:255$000

1:430$000

1:825$000

5:475$000

3:255S00Í

1:430$000

1:825$000

3:255$000

1:430$000

1:825$000

:251$000

Rendimento do Subsidio das Carnes da Cidade de Olinda, e Villa

do Recife e seus termos

Foi arrematado no triennio que decorreo desde mil sete centos

setenta e tres a mil sete centos setenta e cinco, a qual

arrematação foi a ultima do tempo do Governador e Capi-

tão General antecessor pelo preço annual de  25:700$000

Dito no triennio de mil sette centos, setenta e seis a mil sette

centos setenta e oito: primeira arrematação do Governa-

dor e Capitão General José César de Menezes, pelo dito

prego em que estava.

Dito no triennio de mil sete centos setenta e nove a mil sete

centos oitenta e hum pelo preço annual de Rs. 25:705$000
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Era o dito preço em que estava Rs. 25:700$000

Importa o augmento em um anno Rs. 5$000

E nos tres annos importa em 15$000

Dito no triennio actual que hade findar no anno de mil sete

centos oitenta e cinco pelo preço annual de Rs. 25:720$000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 25:700$000

Importa o augmento em um anno 20$000

E nos tres annos importa em Rs. 60$000

Dito no triennio que hade findar, digo, principiar em Janeiro

de mil sete centos setenta (sic) e seis, e findar em Dezembro

de mil sete centos oitenta e oito pelo preço annual de Rs. 32:100$000

Era o dito preço em que estava o Contracto 25:700$000

Segue o accrescimo do Rendimento do Subsidio das Carnes

da Cidade de Olinda Villa de Recife, e seus Termos, e tem

por somma 32:100$000

Importa o augmento em um anno 6:4Q0$000

E nos tres annos importa em Rs. 19:200$000

Mostra-se que este Contracto tendo subido somente 5$000 reis

annuaes, desde o anno de mil sete centos setenta e tres

até mil sete centos oitenta e cinco, por causa das extraor-

dinarias secas, que padecerão estas Capitanias, de que re-

sultou morrer a maior parte dos gados, e ficarem sem

huma Cabeça muitas fasendas delles, teve na ultima arre-

matação hum extraordinário augmento Rs. 19:275$000

Rendimento das Passagens do Rio Cabrabó

Foi arrematado no triennio que decorreo desde mil sete centos

setenta e tres a mil sete centos setenta e cinco, a qual ar-

rematação foi a ultima do tempo do Governador e Capitam

General antecessor pelo preço annual de Reis 620$000

Dito no triennio de mil sette centos setenta e sette a mil sete

centos setenta e nove, primeira arrematação do tempo do

Governador e Capitam General José César de Menezes pelo

prego annual de Rs. 705$000

Era o dito prego em que estava o Contracto 620$000

Segue o accrescimo do Rendimento das passagens do Rio de

Cabrabo, e vem por somma Rs. 705$000

Importa o augmento em um anno 85$000

E nos tres annos importa em ..Rs. 255$000

Dito no triennio actual que ha de findar no anno de mil sete

centos oitenta e cinco pelo prego annual de Rs. 802$000

Era o dito prego em que estava Rs. 620$000

Importa o augmento em um anno 182$000

E nos tres annos importa em. Rs. 546$000

Dito no triennio de mil sette centos oitenta e seis, a mil sette

centos oitenta e oito, pelo dito prego annual de Rs. 802$000

Era o dito prego em que estava o Contracto Rs. 6,20$000

Importa o augmento em um anno 182$000

E nos tres annos importa em Rs. 546$000
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Mostra-se que o prego do dito Contracto subio de 620$000 reis

a 802$000 reis annuaes, que do dito augmento rezultou

entrar de mais nos Reaes Cofres Reis 1:347$000

Rendimento das Pensoens dos Engenhos e Passagens dos Rios

desta Capitania

Foi arrematado no triennio que decorreo desde Julho de sette-

centos setenta e tres até Junho de mil sette centos se-

tenta e seis, a qual arrematação foi a ultima do tempo

do Governador e Capitam General antecessor pelo preço

annual de Rs.

Segue o accrescimo do Rendimento das Pensões dos Enge-

nhos e Passagens dos Rios desta Capitania, e vem por

ssomma Rs.

Dito no triennio de Julho de mil sete centos setenta e seis

a Junho de mil sete centos setenta e nove; primeira arre-

matação do tempo do Governador e Capitão General José

Cezar de Menezes, pelo preço annual de Reis

Era o dito preço em que estava o Contracto Reis

Importa o augmento em um anno

E nos tres annos importa em Rs.

Dito no triennio de mil sette centos setenta e nove, a mil

sete centos oitenta e dois pelo preço annual de Reis

Era o dito preço em que estava o Contracto

Importa o augmento em um anno

E nos tres annos importa em Rs.

Dito no triennio actual que ha de findar em Junho de mil sete

centos oitenta e cinco, pelo preço annual de Rs.

Era o dito preço em que estava o Contracto

Importa o augmento em um anno 

JE nos tres annos importa em Rs.

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e cinco

a Junho de mil sete centos oitenta e oito pelo preço annu-

al de

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs.

Importa o augmento em um anno 

E nos tres annos importa em Rs.

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 1:000$000 rs.

a 1:500$000 rs. annuaes, e que do dito augmento rezultou

entrar de maes nos Cofres Reaes Rs.

1:000$000

1:000$000

1:100$000

1:000$000

100$000

300$000

1:480$000

1:000$000

480$000

1:440$000

1:500$000

1:000$000

500$000

1:500$000

1:500$000

1:000$000

500$000

1:500$000

4:740$000

Demonstração do interesse que teve a Real Fazenda com, a extinção da

Companhia Geral desta Capitania. Dizima e Donativo que pagão as Fasendas

que se despachâo na Alfandega

Renderão no anno de mil sete centos setenta e tres .Rs. 42:844$545

Dito no anno de mil sete centos setenta e quatro Rs. 39:525$826

Dito no anno de mil sete centos setenta e cinco Rs. 42:744$777
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Dito no anno de mil sete centos setenta e seis Rs. 41:929$875

Renderão os ditos quatro annos juntos, que forão os últimos da

dita Companhia exclusiva Rs. 16,7:045$023

E cada hum delles..'. Rs. 41:761$266

Extinguio-se a dita Companhia Geral, e principiou o Commer-

cio livre no primeiro de Agosto de mil sete centos e oiten-

ta, e foi tanta a concorrência das Fasendas, que nos cinco

meses que se contarão desde o dito dia até o ultimo de

Dezembro daquelle anno importou o dito Rendimento em

Rs 36:021$204

E nesta proporção importaria todo o anno em Rs. 86:450$889

Rendeo no anno de mil sete centos oitenta e hum Rs. 81:355$264

Segue a Demonstração do interesse que teve a Real Fasenda

com a extinção da Companhia Geral desta Capitania;

Dizima e Donativo, que pagão as Fasendas, que se des-

pachão na Alfandega, e vem por somma 86:450$889

Rendeu no anno de mil sette centos oitenta e dois Rs. 87:154$137

Dito no anno de mil sette centos oitenta e tres Rs. 51:211$957

Dito no anno de mil sette centos oitenta e quatro Rs. 59:234$270

Renderão os ditos 5 annos juntos 365:406$522

E cada hum delles 73:081$304

Rendia no tempo da Companhia como se vê 41:761$256

Por consequencia ha hum augmento annual nos ditos rendi-

mentos de Rs. 31:320$048

Que nos ditos cinco annos importão 156:600$240

Dízimos Reaes da Capitania do Itamaracá

Foi arrematado no triennio que decorreo desde Julho de mil

sete centos setenta e quatro até Junho de mil sete centos

setenta e sete, a qual arrematação foi a ultima que se

fez no tempo do Governador e Capitam General anteces-

sor pello preço annual de Rs.

Dito no triennio de Julho de mil sette centos setenta e sete \

centos setenta e sete a Junho de mil sete centos e oiten- 
^

ta primeira arrematação do tempo do Governador e Ca-

pitão General José César de Menezes pelo preço annual

de • Rs-

Dito no triennio de Julho de mil sete centos e oitenta a Ju-

nho de mil sette centos oitenta e trez, pelo preço annual

de Rs.

Foi o dito preço em o dito Senhor achou o Gontracto Rs.

Importa o augmento em um anno Rs.

E nos tres annos importa em Reis

Dito no triennio de Julho de mil sette centos oitenta e tres, a

Junho de mil sete centos oitenta e seis pelo preço an-

nual de Reis

Foi o dito preço em que o dito Senhor achou o Contracto. . .Rs.

Importa o augmento em um anno • ¦

E nos tres annos importa em Rs.

4:100$000

4:100$000

4:105$000

4: lOOífOOO

5$000

15$000

4:444$000

4:100$000

344?000

l:032f000
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No triennio que decorreo do primeiro de Julho de mil sete

centos oitenta e seis a Junho de mil oito centos (sic) oitenta

e nove que por assentó da Junta se arrematou dividido

nos annos abaixo declarados, de cujo providencia resul-

tou muita utilidade á Real fasenda.

Segue o accrescimo do Rendimento dos Dizimos Reaes da Ca-

pitania de Itamaracá, e vem por somma 1:032$000

Ilha de Itamaraca: Rs. 1:06.5$000

Freguesia da Taquara Rs. 1:021$600

Yilla de Goyanna Rs. 3:600$000

Importa por*anno em Rs. 5:686$600

Dos quaes, habatidos a propina do 1 p C (sic) que importa em Reis 40$771

Fica para o principal do Contracto 5:645$829

Era o preço em que estava o dito Contracto Rs. 4:100$000

Importa o augmento em hum anno Rs. 1:545$829

E nos tres annos importa em Rs. 4:637$487

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 4:100$000 reis

a 5:645$829 reis annuaes, e que do dito augmento resultou

entrar de mais nos Reaes Cofres Rs. 5:684$487

Contracto das Pensoens dos Engenhos e Passagens dos Rios da Capitania

de Itamaracá

Foi arrematado no triennio que decorreu desde Julho de mil

sette centos setenta e tres , até Junho de mil sete centos

setenta e seis a qual arrematação foi a ultima que se fez

no tempo do Governador e Capitão General antecessor pelo

preço annual de Rs.

Continua o Contracto das Pensões dos Engenhos, e Passagens

dos Rios da Capitania de Itamaracá.

Dito no triennio de Julho de 1776 a Junho de 1779, Ia. arrema-

tação do tempo Governador e Capitão General Jozé Cezar

de Menezes, pelo preço annual de Rs.

Dito no triennio de Julho de 1779 a Junho de 1782, pelo preço

annual de... Rs.

Foi o dito preço em que o dito Senhor achou o Contracto. . .Rs.

Importa o augmento em um anno .Rs.

E nos tres annos importa em. Rs.

Dito no triennio de Julho de 1782 a Junho de 1785, pelo preço

annual

Foi o dito preço em que o dito Senhor achou o Contracto Rs.

Importa o augmento em hum anno Rs.

E nos tres annos importa em Rs.

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e cinco, a

Junho de mil sete centos oitenta e oito pelo preço annual

de -

Foi o dito preço em que o dito Senhor achou o Contracto Rs.

Importa o augmento em um anno

E nos tres annos importa em

A.B, 40

550$000

550$000

800Í000

550$000

250$000

750$000

915$000

550$000

365$000

1:095?000

922$000

550$000

372$000

l:116f000-

IQ
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He o augmento total do Contracto Rs.

Por ter subido de 550$000 reis em que estava a 922$000 reis

annuaes em que se acha.

2: 961$000

Contracto do Subsidio do Assuear e Tabacos da Capitania de Itamaracá

Foi arrematado no triennio que decorreo desde Julho de mil

sete centos setenta e tres até Junho de mil sete centos se-

tenta e seis a qual arrematação foi a ultima do tempo do

Governador ,e Capitão General antecessor, pelo preço annu-

al de Rs.

Dito no triennio de Julho de mil sete centos setenta e seis, a

Junho de mil sete centos setenta e nove primeira arrema-

tação do Governador e Capitão General Jozé Cezar de

Menezes, pelo preço annual de Rs.

Foi o dito preço em que o dito Senhor achou o Contracto Rs.

Importa o augmento em um anno

E nos tres annos importa em

Dito no triennio de Julho de mil sete centos setenta e nove a

Junho de mil sete centos e oitenta e dois, pelo preço an-

nual de Rs.

Foi o dito preço em que o dito Senhor achou o Contracto Rs.

Importa o augmento em um anno

E nos tres annos importa em Rs.

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e dois a

Junho de mil sete centos oitenta e cinco, pelo preço an-

nual de

Foi o dito preço em que o dito Senhor achou o Contracto. . .Rs.

Importa o augmento em um anno

E nos tres annos importa em Rs.

Dito no triennio que hade correr de Julho de mil sete centos

oitenta e cinco, até Junho de mil sete centos oitenta e oito

pelo preço annual de Rs.

Foi o dito preço em que estava o Contracto

Importa o augmento em um anno Rs.

E nos tres annos importa em Rs.

He o augmento total do Contracto Rs.

Por ter subido de 2:105$000 reis a 2:660$000 reis annuaes

em que se acha o dito Contracto.

2:105$000

2:400$000

2:105$000

295$000

885$000

2:634$000

2:105$000

529$000

1:587$000

2:660$000

2:105$000

555$000

1:665$000

2:660$000

2:105$000

555$000

1:665$000

5: 802$000

Rendimentos da Capitania do Seará Grande. Contracto dos Dízimos Reaes

Distribuídos pelas Ribeiras abaixo declaradas.

Russas

Foi arrematado no anno que decorreo desde Julho de mil sete

centos setenta e cinco até Junho de mil sete centos setenta

e seis, ultima arrematação do tempo do Governador e

Capitam General pelo preço de Rs. 2:070?000
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Dito no tríennio de Junho de mil sete centos setenta e seis, a mil

sete centos setenta e nove, primeira arrematação do tempo

do Governador e Capitam General José Cezar de Menezes

pelo dito preço annual de Rs.

Dito no triennio de Julho de mil sete centos setenta e nove a

Junho de mil sete centos oitenta e dois pelo preço annual

de Rs.

Continua o Contracto dos Dizimos Reaes da Ribeira de Russas,

na Capitania do Seará Grande, e vem por somma Rs.

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs.

Importa o augmento em um anno Rs.

E nos tres annos importa em  Rs.

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e dois

a mil sete centos oitenta e cinco pelo preço annual de Rs.

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs.

Importa o augmento em um anno Rs.

E no triennio importa em Reis

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e cinco a

mil sete centos oitenta e oito pelo preço annual de... . Rs.

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs.

Importa o augmento em um anno Rs.

E nos tres annos importa em Reis

Mostra-se que o preço da dita Ribeira das Russas subio de

2:070$000 reis a 4:333$333y, annuaes; e que por este

augmento entrarão mais nos Reaes Cofres Reis

2:070$000

2:2.33$333.y,

2:070$000

2:070$000

163$333 '/a

490?000

2:466^666 2/s

2:070$000

3 9 6 $ 6 6 62/3

1: 190$000

4:333$333 y3

2:070$000

2:263$333 V.,

6:790$000

8: 470$000

Dizimos de Quexeramobim

Foi arrematado no triennio que decorreo desde Julho de mil

sete centos setenta e cinco até mil sete centos setenta e.

seis, ultima arremataçam do tempo do Governador e Capi-

tam General antecessor, pelo preço annual de Rs. 1:176$000

Dito no triennio de Julho da mil sete centos setenta e nove a

Junho de mil sete centos oitenta e dois, segunda arrema-

tação do tempo do Governador e Capitam General José Ce-

sar de Menezes, a primeira foi pelo mesmo preço antece-

dente, pelo preço annual.... 1:200$000

Era o dito preço em que estava o Contracto 1:170$000

Importa o augmento em um anno 30$000

E no triennio importa em Rs. 90$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e dois a

Junho de mil sete centos oitenta e cinco pelo preço annual l:333$333y,

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 1:170$000

Importa o augmento em hum anno 163$333ya

E no triennio importa em Reis 490$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e cinco a

Junho de mil sete centos oitenta e oito, pelo preço annual

de Rs. 2:016$666'2/a

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 1:170?000

Importa o augmento em um anno 846$6662/3

E no triennio importa em Reis 2:540$000
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Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 1:170$000

reis, a 2:016 $ 6 6 6 y3 reis aimuaes, e que por este augmento

entrarão mais nos Reaes Cofres: Rs. 3:120$000

Dízimos dos Careris Novos

Forão arremattados no anno que decorreo desde Julho de mil

sete centos setenta e cinco a Junho de mil sete centos se-

tenta e seis; ultima arrematação do tempo do Governador,

e Capitão General antecessor pelo preço annual de 850$000

Na arrematação que se fez no anno de mil sete centos setenta e

cinco do triennio que decorreo de Julho de mil sete centos

setenta e seis, a Junho de mil sete centos setenta e nove,

primeira arremataçam do tempo do Governador e Capitam

General José César de Menezes, se dividirão os ditos Dizi-

mos em dous ramos, e resultou desta providencia muita

utilidade: os dous ramos são Careris Novos, arrematados

no dito triennio pelo preço annual 533$333V3

Crato 366$666a/,

900$000

Era o preço em que estava o Contracto 850$000

Importa o augmento em um anno Rs. 50$000

E no triennio importa em Reis 150$000

Forão arrematados no triennio de Julho de mil sete centos se-

tenta e nove a Junho de mil sete centos oitenta e dois, pelo

dito preço, e por consequencia houve augmento de. . . .Rs. 150$000

Segue o accrescimo dos Dizimos dos Careris Novos, e vem de

somma...-. Rs. 150$000

Dito no triennio que decorreo de Julho de mil oito centos oitenta

e dois a Junho de mil sete centos oitenta e cinco a saber.

Careris Novos pelo preço annual de 7 70 $ 33 3 V,

Crato Rs. 529$9662/3

1:299$966Va

Era o preço em que estava o Contracto no tempo dó Governador

antecedente Rs. 850$000

Importa o augmento em um anno 449$966!/s

E no triennio importa em Reis 1:349$900

Foi arrematado no triennio que decorreo de Jülho de mil sete

centos oitenta e cinco a Junho de mil sete centos oitenta e

oito a saber:

Careris Novos pelo preço annual de  ... l:466$6662/3

Crato 800$000

2:266$666 2/3

Era o preço em que estava o Contracto 850$000

Importa o augmento n'um anno Rs. l:416$6662/3

E no triennio' importa em Reis 4:250$000
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Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 850$000 reis

a 2:266$66,62/3 reis annuaes, e que por este augmento re-

zultou entrar de mais nos Reaes Cofres Reis 5:899$000

Dízimos do Acaracú

Forão arrematados no anno que decorreo.desde Julho de mil

sete centos setenta e cinco a Junho de mil sete centos se-

tenta e seis, ultima arrematação do tempo do Governador e

Capitão General antecessor pelo preço annual de Rs. 2:081$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos setenta e seis,

a mil sete centos setenta e nove primeira arrematação do

tempo do Governador, e Capitam General José César de

Menezes, dividindo-se os ditos Dízimos em tres ramos,

que se arrematarão a saber: Villa do Sobral pelo preço

annual de •• Rs. l:416$6662/3

Serra dos Cocos  716$6662/3

Amontoada  5 5 6,$ 000

2:689$333 '/a

Era o dito preço em que estava o Contracto 2:081$000

Importa o augmento em um anno 60 8$ 3 33 y8

E nos tres annos importa em Rs. 1:825$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos setenta e nove

a Junho de mil sete centos oitenta e dois a saber.

Villa do Sobral 1:450$000

Serra dos Cocos 716$6662/3

Amontoada 633$333y3

2:800$000

Era o prego em que estava o Contracto Rs. 2:081$000

Importa o augmento n'um anno 719$000

E no triennio importa em Rs. 2:157$000

Forão arrematados no triennio de Julho de mil sete centos oi-

tenta.

Continuão os Dízimos do Acaracü, e vem por somma. . . . i .Rs. 2:157$000

Forão arrematados no triennio de Julho de mil sete centos oi-

tenta e dous até Junho de mil sete centos oitenta e cinco

a saber:

Villa do Sobral 1:600$000

Serra dos Cocos 716$6662/3

Amontoada 697$000

3:013$66G 2/3

Era o dito preço em que estava o Contracto 2:081?000

Importa o augmento em um anno Rs. 932$6662/3

E no triennio importa em Reis 2:798$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e cinco

até Junho de mil sete centos oitenta e oito a saber:

Villa do Sobral 2:800$000
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Serra dos Cocos . ..  l:083$333y3

Amontoada  l:666$666Va

5:550$000

Era o dito preço em que estava o Contracto  2:018$000

Importa o augmento em um anno  3:469$000

E no triennio importa em Reis 10:407$000

Mostra-se que o preço do dito Contrácto subio de 2:081$000 rs.

a 5:550$000 reis annuaes, e que por este augmento re-

sultou entrar de mais nos Reaes Cofres Rs. 17:187$000

Dízimos do Icó

Forão arrematados no anno que decorreo desde Julho de mil

sete centos setenta e cinco, a« Junho de mil sete centos se-

tenta e seis, ultima arrematação do tempo do Governador

e Capitão General antecessor pelo preço de Rs. 1:950$000

Dito nos triennios de Julho de mil sete centos setenta e seis a

Junho de mil sete centos oitenta e dous primeiras arrema-

tações do tempo do Governador e Capitam General Jozé Ce-

zar de Menezes pelo preço annual dito.

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e dois a

Junho de mil sete centos oitenta e cinco, pelo preço annual

de • Reis 2:400$000

Era o preço em que estava o Contracto  1:950$000

Importa o augmento n'um anno  450$000

E no triennio importa em Rs. 1:350$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e cinco

até Junho de mil sete centos oitenta e oito, pelo preço an-

nual de Rs. 3:666$666 z/s

Era o preço em que estava o Contracto  1:950$000

Importa o augmento em um anno  l:716$6662/3

E no triennio importa em Rs. 5:150$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 1:950$ rs. a -

3:666$6662/s annuaes, e que por este augmento entrarão

mais nos Cofres Reaes T.  6:500$000

Dízimos de Inhamuns

Forão arrematados no anno que decorreo desde Julho de mil

sete centos setenta e cinco a Junho de mil sete centos se-

tenta e seis, ultima arrematação do tempo do Governador e

Capitão General antecessor pelo preço de Rs. 1:031$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos setenta e seis a

Junho de mil sete centos setenta e nove primeira arrema-

tação do tempo do Governador e Capitão General José Ce-

sar de Menezes pelo preço annual de....: Rs. l:07ú$000

Era o preço em que estava o Contracto Rs. 1:031$000

Importa o augmento num anno Rg. 39$000
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E no triennio importa em Rs. 117$000

Dito nos triennios que decorrerão desde Julho de mil sete centos

setenta e nove até Junho de mil sette centos oitenta e dois,

e desde Julho deste anno até Junho de mil sete centos oi-

tenta e cinco pelo prego annual de Rs. l:136$6662/3

Era o prego em que estava o Contracto Rs. 1:031$000

Importa o augmento em hum anno 105$000

E nos triennios ditos importa em 634$000

Dito no triennio que decorreo desde Julho de mil sete centos oi-

tenta e cinco até Junho de mil sete centos oitenta e oito

pelo preço annual de Rs. 2:216$6662/3

Era o preço em que estava o Contracto Rs. 1:031$000

Importa o augmento em hum anno Rs. l:185$6662/3

E no triennio importa em Rs 3:557$000

Continuão os Dizimos de Inhamuns^ e vem por somma Rs. 3:557$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 1:031$000 rs.

a 2:216$6662/3 reis annuaes, e que por este augmento en-

trarão mais nos Reaes Cofres Rs. 4:308$000

. Dízimos do Curuai ú

Porão arrematados no anno que decorreo desde Julho de mil

sete centos setenta e cinco a Junho de mil sete centos se-

tenta e seis ultima arrematação do tempo do Governador

e Capitão General antecessor pelo preço annual de  466$6662/3

Dito no triennio que decorreo de Julho de mil sete centos se-

tenta e seis a Junho de mil sete centos setenta e nove, pri-

meira arrematação do tempo do Governador, e Capitão Ge-

neral José César de Meneses dividindo-se os ditos Dizimos

em dous ramos, que se arrematarão a saber: Curuai ú pelo

preço annual de   766$666z/3

Villa Yicoza pelo preço de Rs. 25$000

791$6,66 "/a

Era'o preço em que estava o Contracto 466$66 6Va

Importa o augmento n'um anno. . .7". . . . . Rs. 325JOOO

E r.os tres annos importa em Rs. 975$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos setenta e nove a

Junho de mil sete centos oitenta e dois a saber:

Curuai ú pelo preço annual de Rs. 783$333%

Continuação dos dizimos do Curuai ú, e vem por soma Rs. 783$333V3

Villa Vicoza .• SOSÇSSS1/»

Era o preço em que estava o Contracto 466$6662/3

Importa o augmento em hum anno 341$6662/a

E no triennio importa em Rs. 1:025$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e dous

a Junho de mil sete centos oitenta e cinco a saber:

Curuai ú pelo preço annual de  .Rs. 872$1662/3

Villa Viçosa 2 2 $ 8 3 3 V3

900$000



80

Era o preço em que estava o Contracto 46 6$6662/3

Importa o augmento n'um anno 433$333'Va

E no triennio importa em Reis 1:300$000

Forâo arrematados no triennio de Julho de mil sete centos oi-

tenta e cinco a Junho de mil sete centos oitenta e oito

a saber:

Curuai ú pelo prego annual de 1:400$000

Villa Viçoza pelo preço annual de 30$000

1:430$000

Era o preço em que estava o Contracto 466$666 2/3

Importa o augmento n'um anno 963$333y3

E no triennio importa em Reis 2:890$000

Mostra-se que o preço dos ditos dizimos subio de 46 6$666y3

a 1:430$000 reis annuaes; e que por este augmento entra-

rão mais nos Reaes Cofres Rs. 6:190$000

Dizimos do Seara

Foram arrematados no anno que decorreo desde Julho de mil

sete centos setenta e cinco a Junho de mil sette centos se-

tenta e seis, ultima arrematação do tempo do Governador

e Capitam General antecessor pelo preço de Rs. 1:175$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos setenta e seis,

a Junho de mil sete centos setenta e nove, primeira arrema-

tação do tempo do Governador e Capitam General Jozé

César de Menezes, dividindo-se os dizimos ditos em tres

ramos que se arrematarão a saber:

Forte Rs. 666$666!/a

Monte Mor o Novo Rs. 16$6662/j

Aquiraz Rs. 481$666z/a

Rs. 1:165$000

Era o preço em que €stava o Contracto 1:175$000

Houve de diminuição em hum anno Rs. 10$000

E no triennio importa em ..Rs. 30$000

Dito no triennio de Julho de mil setecentos setenta e nove a

Junho de mil sete centos oitenta e dous a Saber:

Forte 6 6 6 $ 6 6 6 z/3

Monte Mor o Novo 20$000

Aquiraz 483$000

1:170$000

Era o apreço em q estava o Contr." 1:175$000

Houve de deminuição n'um anno 5$000

E no triennio importa em Rg. 15$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e dois a

Junho de mil sete centos oitenta e cinco a saber:

Forte Rs. 750$000

Monte Mor o Novo» rs. 20?000
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Aqulraz Rs. 563$333 V3

1:333$333V3

Continuão os Dizimos do Seará, e vem por somma Rs. 1:333$333V3

Era o dito preço em que estava o Contracto 1:175$000

Importa o augmento em um anno 158$333V3

E no triennio importa em Reis 475$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e oito

a saber:

Forte Rs. 1:575$000

Monte Mor o Novo 42$000

Aquiraz 1:183$000

2:800$000

Era o dito preço em que estava o Contracto 1:175$000

Importa o augmento em um anno 1:625$000

E nos tres annos importa em Rs. 4:875$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 1:175$000 reis

a 2:800$000 reis, e que por este augmento entrou mais

nos Reaes Cofres Rs. 5:305$000

Rendimentos da Capitania, da 1'araiba. Contracto dos dizimos reaes

dos Assucares até o Careri de fora

Foi arrematado no triennio que decoíreo do primeiro de Ju-

lho de mil sete centos setenta e quatro, até o ultimo de

Junho de mil sete centos setenta e sette, ultima arrema- 1

tação do tempo do Governador e Capitam General ante-

cessor pelo preço annual de •• Rs. 4:340$000

Dito no triennio que decorreo de Julho de mil sete centos se-

tenta e sette a Junho de mil sete centos e oitenta, pri-

meira arrematação do tempo do Governador, e Capitam

General José Cezar de Menezes pelo preço annual de. . .Rs. 4:533$333V3

Era o dito preço em que o dito Senhor achou o Gentracto. . .Reis 4:340$000

Importa o augmento em um anno Rs. 193$33 3

E nos tres annos importa em Rs. 580$000

No triennio que decorreo de Julho de mil sete centos e oitenta

a Junho de mil sete centos oitenta e tres, segunda arre-

matação do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor General,

divididos por. ordem da Junta em mais ramos e resultou

desta providencia muita utilidade, e os ramos são:

Os Assucares dos Engenhos até o Careri de fora pelo preço an-

nual de ••  2.^666$666V,

Dizimos da Cidade rs. 350$333V3

Careris de fora Rs. 666$6662/3

Ribeira dos Engenhos Ra. 151$6662/3

Curimatau Rs. 170$6662/3

Taipu Rs. 375$000

Mamanguape  233$333V3

. A.B. 40 ,,
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Praia da Lucena  233$33373

4:847$66673

Era o preço em que o mesmo Senhor achou o Contracto  4:340$000

Importa o augmento n'um anno Rs. 507$666 7,
E no triennio importa em Rs. 1:523$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e tres a

Junho de mil sete centos oitenta e seis pelo preço an-

nual a Saber:

Continuão os Dizimos Reaes dos Assucares até o Careri de tora,

na Capitania da Paraiba, e somma 1:523$000

Os Assucares dos Engenhos até o Careri de fora Rs. 3:833$333 73

Dizimos da Cidade Rs. 350$333 73

Careri de fora 1:666$66673

Ribeira dos Engenhos 151$66673

Curimatau 253$333 7a
Taipú 375$333V»

Mamanguape 250$666 73

Praia da Lucena 233?3337a

Que todas importa por anno Reis 7:114$666y3

Era o preço em que o mesmo Senhor achou o Contracto 4:340$000

Importa o augmento n'um anno .Rs. 2:774$66673

E nos tres annos importa em .' Rs. 8:324$000

Dito no triennio de mil sete centos oitenta e seis a mil sete

centos oitenta e nove pelo preço annual a saber:

Os assucares dos Engenhos até o Careri de fora Rs. 2:666$666 73
Dizimos da Cidade 472$000

Careris de fora 1:677$333 73
Ribeira dos Engenhos 153$333 73
Curimatau 500$000

Taipu 646$66673

Mamanguape 467$000

Praia do Lucena 334$000

6:917$000
Era o preço em que estava o Contracto 4:340$000

Importa o augmento em um anno Rs. 2:577$000

E nos tres annos importa em Rs. 7:731$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 4:340$000

reis, a 6:917$000 reis annuaes, e que por este augmento

entrarão mais nos Reaes Cofres Rs. 18:158$000

t^ontracto dos Dizimos. Dos Gados e miunças das Piranhas

Foi arrematado no triennio que decorreo de Julho de mil sete

centos setenta e quatro a Junho de mil sete centos se-

tenta e sette, ultima arrematação do tempo do Governa-

dor e Capitam General antecessor pela quantia annual de Rs. 516? 6 6 67,

Dito no triennio que decorreo de Julho de mil sete centos se-
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tenta e sete, a Junho de mil sete centos e oitenta, pri-

meira arrematação do tempo do Governador e Capitam Ge-

neral Jozé César de Menezes pela quantia annual de. . .Rs. 668$000

Era o dito preço em que estava o Contracto  516$6662/3

Importa o augmento em um anno  . .Rs. 151$333Vs

E nos tres annos importa em Rs. 454$000

Dito no triennio que decorreo de Julho de mil sete centos e oi-

tenta a Junho de mil sete centos oitenta e tres, foi ad-

ministrado pela Real Fasenda, e constando, que utilisou

a Real Fasenda em lugar ,de prejuizo que os Rendeiros re-

cearão, se calcula pelos mesmos preços acima, vindo a go-

zar-se neste triennio o mesmo avanço de Rs. 454$000

Foi arrematado no triennio de Julho de mil sete sentos oi-

tenta e tres a Junho de mil oito centos oitenta^e seis

pelo preço annual de  743$6662/3

Era o dito preço em que estava o Contracto  516?6 662/3

Importa o augmento n'um anno Rs. 227$000

Continua os Dizimos dos Gados e miunças das Piranhas, e vem

por somma Rs. 227$000

E nos tres annos importa em Rs. 681$000

No triennio que decorreo de mil sete centos oitenta e seis, a

mil sete centos oitenta e nove pelo preço annual de. . . .Rs. 1:100$000

Era o preço em que estava o Contracto  516$6662/3

Importa o augmento em um anno.  583$333y3

E nos tres annos importa em Reis 1:750$000

Mostra-sé que o preço do dito Contracto subio de 516$666 2/3 a

1:100$000 reis annuaes, e que por este augmento entrarão

mais nos reaes Cofres.  . 3:339$000

Contracto das Ribeiras do Piancó

Foi arrematado no triennio que decorreo de Julho de mil sete

centos setenta e quatro a Junho de mil sete centos setenta

e sete, ultima arrematação do tempo do Governador e Ca-

pitam General antecessor pelo preço annual de

Dito no triennio que decorreo desde Julho de mil sete centos

setenta e sete até Junho de mil sete centos e oitenta, pri-
meira arrematação do tempo do Governador e Capitam Ge-

neral José Cezar de Menezes pelo preço annual de... . Rs.

Dito no triennio que decorreo desde Julho de mil sete centos

setenta e sette até Junho de mil sette centos e oitenta, pri-
meira arrematação do tempo do Governador e Capitam Ge-

neral Jozé César de Menezes pelo preço annual de

Segue o Contracto das Ribeiras do Piancó, e vem por somma Rs.

Era o preço em que estava o Contracto

Importa o augmento em um anno Rs.

E nos tres annos importa em Rs.

Dito no triennio de Julho de mil sete centos e oitenta a Junho

de mil sete centos oitenta e tres pelo preço annual de. . . Rs.

Era o preço em que estava o Contracto

451$e662/3

644$ 500

644?500

644$500

4 51 $ 6 6 6 2/s

192$833 Va

578$500

644$833ya

45iíj>6662/a
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Importa o augmento em hum anno 193$1662/3

E nos três annos importei em ....Rs. 579$500

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e tres a

Junho de mil sete centos oitenta e seis pelo preço annual

de Rs. 1:033$6662A

Era o preço em que estava o Contracto 451$6662/3

Importa o augmento em um anno .Rs. 582$000

E nos tres annos importa em Rs. 1:746$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e seis a

Junho de mil sete centos oitenta e nove pelo preço annual

de Rs. 1:233$666 y,

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 4.51$6662/;,

Importa o augmento em um anno Rs. 818$000

E nos tres annos importa em Rs. 2:454$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 451$6662/3 a

l:233$6662/3 reis annuaes, e que por este augmento entra-

rão mais nos Reaes Cofres Rs. 5:358$000

Contracto das Ribeiras dos Espinhares

Foi arematado no triennio que decorreo de Julho de mil sete cen- •

tos setenta e quatro a Junho de mil sete centos setenta e se-

te, ultima arrematação do tempo do Governador, e Cappitam

General antecessor pelo preço annual  441$666ya

Dito no triennio que decorreo desde Julho de mil sete centos

setenta e sete até Junho de mil sete centos e oitenta, pri-

meira arrematação do tempo do Governador e Capitam Ge-

neral Jozé César de Menezes pelo preço annual de. . . .Rs. 627$000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 441$6662/3

Importa o augmento em hum anno Rs. 185$333y3

E nos tres annos importa em Rs. 556$000

Dito no triennio que decorreo de Julho de mil sete centos e

oitenta até Junho de mil sette centos oitenta e tres, pelo

preço annual  6 2 7$ 03 3 y,

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 441$666 y3

Importa o augmento em um anno  185$3662/3

E nos tres annos importa em ,.Rs. 556$ 100

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e tres a

Junho de mil sete centos oitenta e seis, pelo preço annual

de Rs. 800$000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 441$666 2/3

Importa o augmento em um anno  358$333y3

E nos tres annos importa em Rs. 1:075$000

Segue o Contracto das Ribeiras dos Espinhares, e vem por somma 1:075$000

Dito no triennio de Julho de-mil sete centos oitenta e seis a

Junho de mil sete centos oitenta e nove, pelo preço an-

nual de l:160$333y,

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 441$6662/3

Importa o augmento n'um anno 718$6662/3
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E nos tres annos importa em Rs. 2:156$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 441$6662/3 a

l:160$3 3 31/3 reis annuaes, e que por este augmento en-

trarão nos Reaes Cofres mais Rs. 4:343?000

Contracto da Ribeira do Patú

Foi arrematado no triennio que decorreo do primeiro de! Julho

de mil sete centos setenta e quatro até o ultimo de Junho

de mil sete centos setenta e sete, ultima arrematação do

tempo do Governador, e Capitão General antecessor pelo

preço annual de Rs. 586$6662/3

Dito no triennio de Julho de mil sete centos setenta e sete a

Junho de mil sete centos e oitenta, primeira arrematação

do tempo do Governador e Capitam General Jozé César de

Menezes, pelo preço annual de Rs. 808$333V3

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 586$6662/3

Importa o augmento n'um anno Rs. 221$666Vs

Continua o Contracto da Ribeira do Patú, e vem por somma. . . 221$666 2/3

E nos tres annos importa em  .Rs. 665?000

No triennio de Julho de mil sete centos e oitenta a Junho de

mil sete centos oitenta e tres administrou-se pela Pasenda

Real, e pelas informações que já existem na Contadoria,

se vê que houve maior lucro, que o dito preço antece-

dente; porem como ainda não está liquido, por não te-

rem chegado as Contas, se orça aqui o mesmo preço an-

tecedente, e por consequencia o mesmo augmento no trien-

nio que foi  665$000

Foi arrematado no triennio de Julho de mil sete centos oi-

tenta e tres a Junho de mil sete centos oitenta e seis

pelo preço annual  1:017$000

Era o preço em que estava o Contracto  586$6662/s

Importa o augmento em um anno  430$333V3

E nos tres annos importa em Rs. 1:291$000

Dito no triennio que decorreo de Julho de mil sete centos oi-

tenta e seis a Junho de mil sete centos oitenta e nove

pelo preço annual de Rs. l:611$6662/3

Era o dito preço em que estava o Contracto  586$6662/3

Importa o augmento em um anno.  1:025$000

E nos tres annos importa em Rs. 3:075$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subiu de 586$66,62/3

a 1:611$666 2/3 reis annuaes, e que por este augmento

entrarão mais nos Reaes Cofres Rs. 5:6.96$000

Contracto do Rio do Peixe

Foi arrematado no triennio que decorreo do primeiro de Ju-
lho de mil sete centos setenta e quatro, até o ultimo de

Junho de mil sete centos setenta e sete, ultima arremata-

ção do tempo do Governador e Capitam General anteces-

sor pelo preço annual de 9 3 3 $ 3 3 3 y 3
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Dito no triennio de Julho de mil sete centos setenta e sette

a Junho de mil oito centos e oitenta, primeira arremata-

gão do tempo do Governador e Capitam General Jozé Ce-

sar de Menezes, pelo preço annual de  970$6662/

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 933$333V

Importa o augmento n'um anno 37$333y;

E nos tres annos importa em Reis 112$000

Dito no triennio que decorreo do primeiro de Julho de mil

sete centos e oitenta até trinta de Junho de mil sete cen-

tos oitenta e tres, pelo preço annual de Rs. 1:116$666 2/

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 933$333*/

Importa o augmento em um anno Rs. 183$333y

E nos tres annos importa em Rs. 550$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e tres,

até trinta de Junho de mil sete centos oitenta e seis pelo

preço annual de Rs. 1:350$000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 933$333y;

Importa o augmento n'um anno Rs. 416$6662/

Continua o Contracto do Rio do Peixe, e vem por somma. . .Rs. 4;016$6662/;

E nos tres annos importa em Rs. 1:250$000

Dito no triennio de Julho de mil sette centos oitenta e seis

a Junho de mil sete centos oitenta e nove pelo preço an-

nual cie  2:070$000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 933$333y3

Importa o augmento em hum anno  l:136$6662/3

E nos tres annos importa em Rs. 3:410$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 933$33"3 V, a

2:070$000 reis annuaes, e que deste augmento resultou en-

trar nos Reaes Cofres Rs. 5:322$000

Contracto da Ribeira do Sabogi

Foi arrematado no triennio que decorreo do primeiro de Julho

de mil sete centos setenta e um a Junho de mil sette centos

setenta e quatro, ultima arrematação do tempo do Gover-

nador e Capitam General antecessor pelo preço annual de 500$000

Dito no triennio que decorreo de Julho de mil sete centos se-

tenta e quatro a Junho de mil sete centos setenta e sette,

primeira arrematação do tempo do Governador e Capitam

General Jozé César de Menezes, pelo preço annual de. . .Rs. 707$000

Continuão Contracto da Ribeira do Sabogi, e vem por somma 500$000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 500$000

Importa o augmento n'um anno 207$000

E nos tres annos importa em Rs. 621$000

Dito no triennio que decorreo de Julho de mil sete centos se-

tenta e sete a Junho de mil sete centos e oitenta pelo preço
annual de Rs. 1:000$000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 500$000

Importa o augmento em um anno 500$000

E nos tres annos importa eih Rs. 1:500$000

No triennio que decorreo de Julho de mil sete centos e oitenta
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a Junho de mil sete centos oitenta e tres, se administrou

pela Real Fasenda, e pelas rematações dos gados se julga

exceder ao preço annual da arrematação antecedente de Rs. 1:000$000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 500$000

Importa o augmento em um anno Rs. 500$000

E nos tres annos importa em ....Rs. 1:500$000

Dito no triennio que decorreo de Julho de mil sete centos

oitenta e tres a Junho de mil sete centos oitenta e seis pelo

preço annual de : . . .Rs. 1:000$6662/3

Era o preço em que estava o Contracto 500$000

Importa o augmento em um anno 500$6662/3

E no triennio importa em Rs. 1:502$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e seis a Ju-

nho de mil sete centos oitenta e nove pelo preço annual de 1: 214$333y3

Continua o Contracto da Ribeira do Sabogi, e vem por somnía 1:502$000

Era o preço em que estava o Contracto Rs. 500$000

Importa o augmento em um anno Rs. 714$333y.

E no triennio importa em. Rs. 2:143$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 500$000 reis

a 1:214$333 ya reis annuaes, e que por este augmento en-

trarão mais nos Reaes Cofres Rs. 7:266$000

Cointracto dos Subsídios das Carnes

Foi arrematado no triennio que decorreo do primeiro de Ja-

neiro de mil sete centos setenta e dois, até o ultimo de De-

zembro de mil sete centos setenta e quatro, ultima arre-

matação do tempo do Governador e Capitam General an-

tecessor pelo preço annual de Rs. l:733$333y,

Dito no triennio que decorreo de Janeiro de mil sette centos

setenta e cinco a Dezembro de mil sete centos setenta e

sete, primeira arrematação do tempo do Governador e Ca-

pitam General Jozé César de Menezes pelo preço annual

de Rs. 2:973$3 33

Era o dito preço em que estava o Contracto-• Rs. 1:733$333y3

Importa o augmento n'um anno Rs. 1:240$000

Continua o Contracto do Subsidio das Carnes e vem por som-

ma Rs. 1:240$000

E nos tres annos importa em Rs 3:720$000

Dito no triennio de mil sete centos setenta e oito a mil sete

centos e oitenta pelo preço annual de  2:973$800

Era o dito preço em que estava o Contracto- Rs. 1:733$333y3

Importa o augmento em um anno  l:240$4662/3

E nos tres annos importa em Rs. 3:721$400

No triennio de mil sete centos oitenta e um a mil sete centos

oitenta e tres, administrou-se pela Fasenda Real, porque

não houve quem chegasse ao dito preço, por causa da

grande mortandade de Gado que houve, procedida das

extraordinarias secas que se experimentarão nos annos an-

tecedentes; e rendeo a saber:
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No anno de mil sete centos oitenta e hum Rs. 1:961$420

Dito. . . de mil sete centos oitenta e dous. 1:376$159

Dito. . . de mil sete centos oitenta e tres 1:433$161

E nos tres annos importa em Rs. 4:770$740

Era o dito preço em que estava o Contracto por anno

l:733$333 y, que dá no triennio 5:200$000

Importa a diminuição que houve, que se abate dos lucros acima 429$260

Tornou-se a administrar o dito Contracto no anno de mil sete

centos oitenta e quatro e produzio liquido Rs. 2:203$705

Era o preço em que estava o Contracto. Rs. l:733$333ya

Importa o lucro que houve em Rs. 470$371

No corrente anno de mil sette centos oitenta e cinco continua a

administrar-se por conta da Fasenda Real, porque também

não chegarão os Lançadores ao preço da ultima arrema-

tação.

Continua o Contracto do Subsidio das Carnes, e vem por somma 470$3 71

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 1:733$333 y3

até 2:973$800 reis annuaes, e que do dito augmento en-

trarão mais nos Reaes Cofres. Rs. 7:482$511

Contracto do Subsidio do Assucar

Foi arrematado no triennio que decorreo de Julho de mil sette

centos setenta e dois até Junho de mil sete centos setenta

e cinco ultima arrematação do tempo do Governador e Ca-

pitam General antecessor pelo preço de Rs. l:516$6662/s

Dito no triennio de Julho de mil sete centos setenta e cinco

a Junho de mil sete centos setenta e oito, primeira arrema-

tação do tempo do Governador e Capitam General Jozé Ce-

sar de Menezes pelo preço annual de Reis l:833$333y3
Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. l:516$6662/3
Importa o augmento em um anno Rs. 316$666 2/3

E nos tres annos importa em Rs. 950$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos e oitenta a Junho

de mil sete centos oitenta e tres pelo preço annual de. . .Rs. 1:870$000

Continua o Contracto do subsidio do Assucar, e vem por somma

Rs  95ÒÍ000
Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. l:516$6662/3

Importa o augmento n'um anno  353$333y3

E nos tres annos importa em Rs. 1:060$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e tres a Ju-

nho de mil sete cento:? oitenta e seis pelo preço annual de Rs. 2:400$000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. l:516$6662/3

Importa o augmento em um anno  883$333V3
E nos tres annos importa em ...Rs. 2:650$000

Dito no triennio de Julho de mil sete centos oitenta e seis a Ju-

nho de mil sete centos oitenta e nove pelo preço annual

de  Rs. l:870|000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. l:516$6662/3

Importa o augmento em hum anno  353$333ys
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E nos três annos importa em Rs. 1:060$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 1:516$666 Vs.

a 2:400$000 reis annuaes, e que por este augmento en-

trarão mais nos Reaes Cofres, Rs- 5:720$000

CAPITANIA DO RIO GRANDE

Contracto dos Dizimos da Ribeira do Norte

Forão arrematados no triennio que decorreo do primeiro de Ja-

neiro de mil sete centos setenta e tres até trinta e um de

Dezembro de mil sete centos setenta e cinco, ultima arrema-

tação do tempo do Governador e Capitam General anteces-

sor pelo preço annual de Rs. 266$6662/3

Dito nos triennios de Janeiro de mil sete centos setenta e seis

a Dezembro de mil sete centos oitenta e hum, primeira e

segunda arrematação do tempo do Governador e Capitam

General Jozé Cezar de Menezes pelo preço annual de. . .Rs. 350$000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 266$6662/„

Importa o augmento em um anno 83$333y3

E nos seis annos importa em Rs. 500$000

Dito no triennio que decorreo de Janeiro de mil sete centos oi-

tenta e dois a Dezembro de mil sete centos oitenta e quatro

pelo preço annual de Rs. 470$000

Era o dito preço em que estava o Contracto Rs. 266$"6662/3

Importa o augmento n'um anno Rs. 203$333V3

E no trisnnio importa em Rs. 610$000

Dito no triennio que decorreo de Janeiro de mil sete centos oi-

tenta e cinco, a Dezembro de mil sete centos oitenta e sete,

pelo preço annual 703$6662/3

Continua o Contracto dos Dizimos Reaes da Ribeira do Norte na

Capitania do Rio Grande, e vem por somma Rs. 610$000

Era o preço em que estava o Contracto 266$666 s/3

Importa o augmento n'um anno 437SÇ000

E no triennio importa em Rs. 1:311$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 266$666 2/3

a 703$666 2/3 reis annuaes, e que por este augmento entra-

rão mais nos Reaes Cofres Rs. 2:421$000

Contracto dos Dizimos Reaes

Da Ribeira do Assú

Forão arrematados no triennio de Janeiro de mil sete centos se-

tenta e tres até Dezembro de mil sete centos setenta e cinco

ultima arrematação do tempo do Governador e Capitam Ge-

neral antecessor pelo preço annual de Rs. 1:100?000

A.tí. 40 13



90

Dito no triennio de mil sete centos setenta e seis a mil sete

centos setenta e oito, primeira arrematação do tempo do Go-

. vernador e Capitão General José Cezar de Menezes, pelo

preço annual de Rs. l:616$666 2/3

Era o preço em que estava o Contracto 1:100$000

Importa o augmento em hum anno 516$666 2/3

E nos tres annos importa em Rs. 1:550$000

No triennio que decorreo de Janeiro a Dezembro de mil sette

centos oitenta e um, administrarão pela Real Fasenda, e

renderão liquido a saber:

Continua o Contracto dos Dizimos Reaes da Ribeira do Assú, e

vem por somma ...Rs. 1:550$000

No anno de mil sete centos setenta e nove Rs. 799$425

No anno de mil sete centos e oitenta ". 2:467$755

No anno de mil sete centos oitenta e um 1:986?700

Importão os tres annos em.  .Reis 5:253$88Q

Era o preço annual em que estava o Contracto 1:100$000 reis

que faz no triennio Rs. 3:300$000

Por consequencia importa o augmento 1:953$880

Nos dous annos- seguintes continuou a administrar-se pela

Real Fasenda, e rendeo liquido a saber:

No anno de 1782.. Rs. 3:315$965

Idem de mil sete centos oitenta e tres 3:956$967

Importão ambos: em Rs. 7:272$932

Era o preço annual em que estava o Contracto Rs. 1:100$000

Que fas nos dous annos Rs. 2:200$000

Por consequencia importa o augmento 5:072$932

Forão arrematados no triennio que 
'decorreo 

de Janeiro 
'de 

mil

sete centos oitenta e quatro a Dezembro de mil sete cen-

tos oitenta e seis em dous differentes ramos, por se co-

nhecer que desta divisão resultaria haver mais lançado-

res, e maior utilidade, e com effeito a houve: os dous

ramos são: Assú da parte do Nascente pelo preço annual

de Rs. 1:201$166 y3

Da parte do Poente Rs. 833$666y3

Importão ambas por anno em.. 2:034$833y3

Era o preço annual em que estava o Contracto Rs. 1:100$000

Importa o augmento em hum anno Rs. 93 4$ 83 3 '/•

Continua o Contracto dos Dizimos Reaes da Ribeira do Assú,

e vem por somma Rs. 9345833%

E no triennio importa em Reis 2:U04$500

Forão arrematados no triennio que decorreo de Janeiro de mil

sete centos oitenta e sete a Dezembro de mil sete centos

oitenta e nove em dois differentes ramos a saber:

Assú da parte do Nascente', pelo preço annual de Rs. l:733$333y3

Da parte do Poente Rs. 1:850$000

Importão ambas por anno Rs. 3:583$333y3

Era o preço annual em que estava o Contracto Rs. 1:100?000

Importa o augmento em um anno 2:483$333y3

E no triennio importa em Rs. 7:450$QQQ



Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 1:100$000

reis a 3:583$333 y3 reis annuaes, e que por este augmento

entrarão mais nos Reaes Cofres Rs. 18:831$312

Contracto dos IMzimos Reaes da Ribeira do Apodi

Forão arrematados no triennio que decorreo desde Janeiro de

mil sete centos setenta e tres até Dezembro de mil sete

centos setenta e cinco, ultima arrematagão do tempo do

Governador e Capitam General antecessor pelo preço an-

nual de •• Rs. 1:017$000

Dito no triennio de mil sete centos setenta e seis a mil sete

centos setenta e oito, primeira arrematação do tempo do

Governador e Capitão General Jozé César de Menezes,

pelo preço annual de Rs. l:366$6662/3

Continua o Contracto dos Dízimos Reaes da Ribeira do Apodi

e vem por somma. Rs. 1:017$000

Era o preço em que estava o Contracto Rs. 1:017$000

Importa o augmento em um anno  . 349$666s/3

E nos tres annos importa em. Rs. 1:049$000

No triennio de mil sete centos setenta e nove a mil sete centos

e oitenta e hum, administrarão-se por conta da Real Fa-

senda, e renderão a Saber:

No anno de mil sete centos setenta e nove Rs. 559$125

Dito de mil sete centos e oitenta ....Rs. 2:240$774

Dito de mil sete centos oitenta e hum!  2:057$678

Importão os tres annos em Rs. 4:857$577

Era o preço em que estava o Contracto por anno 1:017$00 reis

que faz no triennio. Rs. 3:051$000

Importão os tres annos em Rs. 1:806$577

Nos dous annos de mil sete centos oitenta e dois e mil sete

centos oitenta e tres, continuarão a ser administrados,

e renderão a Saber:

No anno de mil sete centos oitenta e dois Rs. 2:111$175

Dito de mil sete centos oitenta e tres Rs. 2:930$720

Importão os dous .annos em Rs. 5:041$895

Era o preço em*que estava o Contracto por anno 1:017$000

reis e nos dous annos Rs. 2:034$000

Importa o augmento nos dous annos ....Rs. 3:007?S95

Continua o Contracto dos Dizimos Reaes da Ribeira do Apodi,

e vem por somma Rs. 3:007$895

Forão arrematados no triennio de mil sete centos oitenta e

quatro a mil sete centos oitenta e seis, em dous differen-

tes ramos, por se conhecer que desta divisão resultaria

haver mais lançadores, e maior utilidade e com effeito

a houve: os dous ramos são a saber:

Freguesia da Vargea athe a Serra da Villa de Portalegre  l:0G7$333ya

Dita do Páu do ferro ate á fazenda da Areceira. Rs. 733$66G2/3

Importão ambas por anno em Rs. 1:801$000

Era o preço em que estava o Contracto  1:017$000
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Importa o augmento em um anno 784$000

E no triennio importa em Rs. 2:352$000

Forão arrematados no triennio de Janeiro de mil sete centos

oitenta e sete a Dezembro de mil sete centos oitenta e

nove, em differentes ramos a saber:

Freguesia da Varzeaaté á serra de Portalegre Rs. l:366$666y

Páu do Ferro athe á Fasenda da Areceira Rs. 1:136$6662/

Importão ambas por anno Rs. 2:503$333y

Era o preço em que estava o Contracto Rs. 1:017$000

Importa o augmento em hum anno. 1:486$333 V

E no triennio importa em Rs. 4:459$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 1:017$000

rs. a 2:503$333 V3 reis annuaes, e que por este augmento

entrarão mais nos Cofres Reaes....  Rs. 12:674$472

Contracto dos Dízimos da Ribeira do Sul

Forão arrematados no triennio que decorreo desde o anno de

mil sete centos setenta e tres até mil sete centos setenta

e cinco, ultima arrematação do tempo do Governador e

Capitão General, antecessor pelo preço annual de. . . .Rs.

Dito nos triennios de mil sete centos setenta e seis a mil sete

centos oitenta e um, primeira, e segunda arrematação

do tempo do Governador e Capitão General José César

de Menezes pelo preço annual de Rs.

Era o preço em que estava o Contracto

Importa o augmento em um anijo. 

E nos tres annos importa em jts.

Dito no triennio de Janeiro de mil sete centos oitenta e dois

a Dezembro de mil sete centos oitenta e quatro pelo preço
annual de

Era o preço em que estava o Contracto

Importa o augmento em hum anno

E nos tres annos importa em Rs.

Dito no triennio de Janeiro de mil sete centos oitènta e cinco a

Dezembro de mil sete centos setenta e sete, pelo preço an-

nual 

Era o preço em que estava o Contracto

Importa o augmento n'um anno

E no triennio importa em  rs.

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 400$ rs. a

l:243$333 y, rs. annuaes e por este augmento entrarão

mais nos Reaes Cofres

400$000

575Ç000

400$000

175$000

l.:050$000

l:233$333y,

400$000

833$333 ys

2:5001000

1:243$333 y3

400$000

843$333 y,

2:530$000

6:080$000

Contracto dos Dízimos Reaes da Ribeira do Seridó

Forão arrematados no triennio que decorreo desde Janeiro de
mil sete centos setenta e tres a Dezembro de mil sete
centos setenta e cinco, ultima arremataçam do tempo do
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Capitão e Governador General antecessor, pelo preço annual

de Rs. 866$666 V3

Dito no triennio de Janeiro de mil sete centos setenta e seis

a Dezembro de mil sete centos setenta e oito, primeira arre-

matação do tempo do Governador e Capitão General Jozé

César de Menezes, pelo preço annual de Rs. 878$333y3

Era o preço em que estava o Contracto 866$666y3

Importa o augmento em hum anno ¦ ll$666y3

E nos três annos importa em Rs. 35$000

No triennio de Janeiro de mil sete centos setenta e nove a De-

zembro de mil sete centos oitenta e hum foi administrado

pela Fazenda Real, por não haver quem chegasse ao preço

da dita arrematação antecedente, desanimando a todos a

grande seca, que se experimentava naquella Ribeira; e

rendeo a saber:

No anno de mil setecentos setenta e nove 208$793

Dito de mil sete centos e oitenta Rs. 1:118$062

Dito de mil sete centos oitenta e hum 1:165$354

Importão os tres annos em Rs. 2:492$209

Era o preço em que estava o Contracto 866$6662/3

E no triennio importa em. Rs. 2:600$000

He a diminuição em tres annos 107$791

Nos annos de mil sete centos oitenta e dous, e mil sete. centos

oitenta e tres continuarão a administrar-se pela Fasenda

Real e renderão a Saber:

Continua o Contracto dos Dízimos Reaes da Ribeira do Seridó

e vem por somma Rs. 107$791

No anno de mil sette centos oitenta e dous Rs. 1:560$250

No anno de mil sete centos oitenta e tres Rs. 1:845$425

Importão os dous annos em Reis 3:405$675

Era o preço em que estava o Contracto por anno 866$666s/3e

nos ditos dous annos importa em Rs. l:733$333ys

Importa o augmento em Rs. l:672$34iy3

Do qual abatida a diminuição acima ficão líquidos l:564$550y3

Forão arrematados no triennio de mil sete 'centos 
oitenta e

quatro a Dezembro de mil sete centos oitenta e seis pelo

preço annual de Rs. 1:340?000

Era o preço em que estava o Contracto 866$666y3

Importa o augmento em hum anno 473$333ys

E nos tres annos importa em Rs. 1:420$000

Forão arrematados no triennio que decorre de Janeiro de mil

sete centos oitenta e sete a Dezembro de mil sete centos

oitenta e nove pelo preço annual de. .... Rs. l:803$666y„

Era o preço em que estava o Contracto 866$666a/3

Importa o augmento em um anno 937$000

E no triennio importa em Rs. 2:811$000

Mostra-se que o preço do dito Contracto subio de 866$666 "/, a

l:803$666 y3 reis annuaes, e que por este augmento en-

trarão mais nos Reaes Cofres ..Rs. 5:830$550ys
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Rezumo do accrescimo que houve nos preços dos Contractos Keaes desta Ca»

pitania de Pernambuco, e suas aiuiexas, e da importancia

total do mesmo accrescimo no tempo do Governador e Capitão General

José César de Menezes, calculado o dito accrescimo so-

bre os preços das arremataçoens, qne corria® quando tomou posse do

Governo no anno de mil sete centos setenta e quatro

CAPITANIA DE PERNAMBUCO

O Contracto dos Dizimos Reaes andava em 20:900$000 reis

annuaes, e ao presente está em 33:512$483 2/3 do qual

resultou entrar mais nos Reaes Cofres Rs.

O Contracto do Subsidio do Assucar andava em 8:000$000 reis

annuaes, e ao presente acha-se em 15:001$000 reis de

que resultou entrar de mais nos Reaes Cofres:

O Contracto do Subsidio dos Vinhos e Agoas ardentes, que

vem de Mar em fora andava em Rs. 3:200?000 rs. annuaes,

e acha-se ao presente em 6:510$000 reis annuaes, do qual

accrescimo resultou entrar de mais nos Reaes Cofres. .Rs.

O Contracto do Subsidio das Agoas ardentes da terra que se

embarcão para fora da Capitania andava em 240$000 reis

annuaes, e acha-se ao presente em 336$000rs. do qual

accrescimo resultou entrar de mais nos Reaes Cofres. . Rs.

96
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: 322$451

:783?000

Continua o accrescimo, digo resumo do accrescimo que houve

nos rendimentos dos Contractos Reaes da Capitania de

Pernambuco e vem por somma Rs.

O Contracto da vintena do Peixe, e Passagens dos Rios andava

em 200$000 reis annuaes, e acha-se ao presente em rs.

400$000 annuaes, do qual accrescimo resultou qntrar

de mais nos Reaes Cofres, Rs.

O Contracto da Pensão de 80 reis por Caixa, e 40 reis por
feixo de assucar, que se embarca para fora da Capitania,

andava em 410$ reis annuaes, do qual accrescimo re-

sultou entrar de mais nos Reaes Cofres Rs.

O Rendimento das Lojas da Ponte do Recife, andava em

1:430$ reis annuaes, e ao presente está em 3:255$000

reis annuaes, do qual accrescimo resultou entrar de mais

nos Reaes Cofres. . Rs.

O Contracto do Subsidio das carnes da Cidade de Olinda e

seu Termo, andava em 25:700?000 reis annuaes, e ao

presente está em 32:100$000 reis annuaes do qual ac-

crescimo resultou entrar de mais nos Reaes Cofres.... Rs.

Não tem subido mais pelas secas que soffrerâo estas Capi-

tanias nos annos antecedentes, de que resultou morrer

a maior parte dos Gados e ficarem muitas fasendas delles

sem huma Cabeça.

15:330$000

648$000

158:083$451

158:083$451

1:584?000

'2:493$000

9:251$000

19:275$000

190:686$451
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Continua o resumo do accrescimo que houve nos Rendimentos

dos Contractos Reaes da Capitania de Pernambuco, e

vem por somma Rs. 190:686$451

O Contracto das Passagens do Rio Cabrabô andava em

620?000 rs. annuaes, e ao presente está em 802$000 reis

annuaes, do qual accrescimo resultou entrar de mais nos

Reaes Cofres Rs. 1:347$000

O Contracto das Pensões dos Engenhos desta Capitania andava

em 1:000$000 reis e ao presente está em 1:500$000 reis

annuaes do qual accrescimo resultou entrar de mais nos

Reaes Cofres Rs. 4:740$000

Mostra-se que os preços das arrematações dos sobreditos

Contractos se achão com hum augmento annual de

32:490?483 '/3, e que deste augmento resultou entrar

de mais nos Reaes Cofres pertencentes aos annos acima

contemplados Rs. 196:773$451

A Dizima e Donativo da Alfandega renderão um anno por outro

em quatro annos de Commercio exclusivo da Companhia

Geral Rs. 41:761$256

ídem rendeo nos annos que se contão já de liberdade do Com-

mercio, hum anno por outro  73:081$304

Por consequencia ha hum augmento annual de Rs. 31:320$048

Que nos ditos cinco annos de Commercio livre importão em Rs. 156:600$240

Rs. 353: 373$691

CAPITANIA DE ITAMARACA'

O Contracto dos Dizimos Reaes andava administrado em
4:100?000 reis, e ao presente está em 5:645?829 reis

annuaes, do qual accrescimo resultou entrar de mais nos

Reaes Cofres jjg.

O Contracto das Pensões dos Engenhos, e Passagens dos Rios,
andava em 550$000 reis, e ao presente está em 922$000
reis annuaes, resultando deste accrescimo entrar de mais
nos Reaes Cofres 

O Contracto do Subsidio do Assucar e Tabaco andava em
2:105$000 reis annuaes, e ao presente está em reis
2:660$000 annuaes, resultando deste accrescimo entrar
mais nos Reaes Cofres Rs.

Mostra-se os preços dos tres sobreditos Contractos tiverão

um augmento annual de 2:472$829 reis, e que deste au-

gmento resultou entrar de mais nos Reaes Cofres perten-
centes aos annos acima contemplados Rs.

5:684$487

2:961$000

5:802$000

14:447$487

CAPITANIA DO 8EABA' GRANDE

O Contracto dos Dizimos Reaes da Ribeira das Russas andava

em 2:070$000 reis, e ao presente está em 4:333$333 y3
reis annuaes, e deste augmento resultou entrar de mais

nos Reaes Cofres. rs. 8:470$000
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Continua o resumo do accrescimo que houve nos rendimentos

dos Contractos Reaes da Capitania do Seará Grande.

O Contracto dos Dízimos da Ribeira de Quexeramobim, andava

em 1:170$000, e ao presente está em Rs. 2:016$6662/3

reis annuaes, e deste augmento resultou entrar de mais

nos Reaes Cofres Rs. 3:120$000

O Contracto dos Dizimos Reaes dos Careris Novos andava em

850$000 reis, e ao presente está em 2:266$666 2/3 reis an-

nuaes, do qual accrescimo resultou entrar de mais nos

Reaes Cofres Rs. 5:899$900

O Contracto dos Dizimos do Acaracú andava em 2:081$000 rs.

e ao presente está em 5:550$000 reis annuuaes, e deste

augmento resultou entrar de mais nos Reaes Cofres. . .Rs. 17:187$000

O Contracto dos Dizimos do Icõ andava em 1:950$000 reis e

ao presente está em 3:666$6662/3 reis annuaes, e deste

augmento resultou entrar de mais nos Reaes Cofres. .Rs. 6:500$000

O Contracto dos Dizimos do Inhamuns andava em 1:031$000

reis e ao presente está em 2:216$666 2/3 reis annuaes, e

deste augmento resultou entrar de mais nos Reaes Co-

fres Rs. 4:030$000

O Contracto dos Dizimos do Curuaiú andava em 466$666 reis

e ao presente está em 1:430$000 rs. annuaes, e deste au-

45:206$000

Continua o resumo do accrescimo que houve nos rendimentos

dos contractos Reaes da Capitania do Seará Grande e

soinma 

gmento resultou entrar de mais nos Reaes Cofres Rs.

O Contracto dos Dizimos Reaes do Seará grande andava em

rs. 1:175$000, e ao presente está em 2:800$ reis annuaes,

e deste augmento resultou entrar mais nos Reaes Co-

fres Rs.

Mostra-se que os pregos dos ditos Contractos tiverão um au-

gmento de 13: 486$334 rs. annuaes, e que por elle entrou

de mais nos Reaes Cofres, pertencentes aos annos acima

contemplados 

CAPITANIA DA PAKAHIBA

45:206$000

6:190$000

5:305$000

56:701$900

O Contracto dos Dizimos Reaes dos Assucares até o Careri de

fora andava em 4:340$ reis, e ao presente está em

7:114$666 2/„ rs. annuaes, do que resultou entrar mais

nos R. Cofres Rs.

O Contracto dos Dizimos dos Gados e miungas das Piranhas

andava em 516$666 2/3 rs", e ao presente acha-se em Rs.

1:100$ rs. annuaes e deste augmento resultou entrar mais

nos Reaes Cofres Rs.

O Contracto dos Dizimos da Ribeira do Piancó, andava em

451$666 2/3 e ao presente está em l:233$666 2/s rs. an-

nuaes, e por este augmento resultou entrar mais nos

R. Cofres .Rs.

18:158$000

3:339$000

5:358$000
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O Contracto, dos Dizimos da Ribeira dos Espinhares andava

em 441$6,662/s, e ao presente está

26:85>5$000

Continua o resumo do aecreseimo, que houve nos rendi-

mentos dos Contractos Reaes da Capitania da Paraiba, e

somma  26:855$000

em l:160$333y3 reis annuaes e deste augmento resultou

entrar de mais nos Reaes Cofres Rs. 4:343$100

O Contracto da Ribeira do Patú andava em 586$666 s/„ e ao

presente está em 1:611$666 reis annuaes, e deste au-

gmento resultou entrar mais nos R. Cofres Rs. 5:696$000

O Contracto do Rio do Peixe andava em 933$333 y3, e ao pre-
sente está em 2:070$000 reis annuaes e deste augmento

resultou entrar de mais nos Reaes Cofres Rs. 5:322$000

O Contracto da Ribeira do Sabugi andava em 500$000 reis

e ao presente está em 1:214$333 y, reis annuaes, e deste

augmento resultou entrar de mais nos Reaes Cofres.... Rs. 7:266$000

O Contracto do Subsidio das Carnes andava em 1:733$333

reis e ao presente está em 2:973$800 reis annuaes, e

deste augmento resultou entrar de mais nos Reaes Co-

fres Rs. 7:48 2$511

O Contracto do subsidio do assucar andava em l:516$6662/3

e ao presente está em 2:400$ rs. annuaes e deste augmento

resultou entrar de mais nos Reaes Cofres ^Rs. 5:720$000
Mostra-se que os pregos dos ditos Contractos tiverão 

"um 
au-

gmento de rs. 9: £94$866 ¦/, annuaes, e que por este

augmento resultou entrar mais nos R. Cofres, pertencen- 
te aos annos acima contemplados  62:684$611

CAPITANIA DO RIO GRANDE DO NORTE

O Contracto dos Dizimos Reaes da Ribeira do Norte andava

em 266$666 2/s, e ao presente está em 703:666 V3 reis

annuaes, e que deste augmento resultou entrar de mais

nos Reaes Cofres Rs. 2:421$000

O Contracto dos Dizimos Reaes da Ribeira do Assú andava

em 1:100$000 reis, e ao presente está em 3:583$333 VS
reis annuaes e deste augmento resultou entrar de mais

nos Reaes Cofres Rs. 18:831$312
O Contracto dos Dizimos Reaes da Ribeira do Apodi andava

em 1:017$000 reis e ao presente está em 2:503$333 ya
reis annuaes e deste augmento resultou entrar de mais

nos Reaes Cofres  12:674$472
O Contracto dos Dizimos Reaes da Ribeira do Sul andava em

400$000 reis, e ao presente está em 1:243$333 1/s reis an-
nuaes, e deste augmento resultou entrar de mais nos Reaes
Cofres 6:080$000

O Contracto dos Dizimos Reaes da Paraiba, digo, da Ribeira

do Seridó andava em Reis 8 8 6 $ 6 6 6 2/3, 
e ao presente

a.b. 40 ,3
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está em 1:803$666 y3 rs. annuaes, e deste augmento re-

sultou entrar de mais nos Reaes Cofres  5:830$550 2/3

45:837$334

Mostra-se que os preços dos ditos Contractos tiverão hum au-

gmento annual de 6:187$002 reis annuaes, e que por
Continua o resumo, e Somma •.  45:837$334

este augmento resultou entrar de mais nos Reaes Cofres,

pertencente aos annos acima contemplados Rs. 45:837$334

DEMONSTRANDO-SE FINALMENTE

que o accrescimo que houve nas respectivas Capitanias

em todos os referidos annos monta. A saber.

Na de Pernambuco em que os Contractos andavão na somma

total de 61:700$000 reis, e se achão ao presente em

94:190$483 y„ reis annuaes, importa todo o accrescimo

incluídos 156:60031240 rs. do augmento da Dizima e Do-

nativo da Alfandega Rs. 353:373$691

Na de Itamaracá em que os Contractos estavão na somma

total de 6:665$000 reis, e se achão ao presente em

9:227$829 rs. importa o dito accrescimo em Rs. 14:447$487

No Seara Grande em que os Contractos se achavão na somma

total de 10:793$666 ya e andão ao presente em 

24:280$000 reis importa o dito accrescimo em  56:701$900

Na da Paraiba do Norte cujos Contractos estavão na Somma

de 11:020$000 reis e andão ao presente em20:878$466 J/3

reis importa o dito accrescimo em Rs. 62:684$611

Rs. 487:207$689

Continua o resumo, e vem por Somma Rs. 487:207$689

Na do Rio Grande do Norte cujos Contractos estavão em

3:650$333ys e andão ao presente em Reis 9:837$333 ys

importa o dito accrescimo 45:837$334

Importa o accrescimo total de todas as Capitanias em Rs. 533:045$023ys

Que vem a importar em hum milhão tresentos trinta e dous

mil, seis centos e doze crusados.

MAPPA DOS HABITANTES DA COMMARCA DE PERNAMBUCO DIVIDIDA

PELAS CLASSES ABAIXO EM VIRTUDE DA ORDEM

DE SUA MAGESTADE

Sexo Mascolino

A Primeira Classe são as Crianças até á idade de sette annos completos.

A Segunda Classe são os rapazes até á idade de quinze annos completos.

A Terceira Classe os Hoibens até á idade de Sessenta annos completos.

A Quarta Classe os Velhos de 60 annos para cima.
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Fresuezias la Classe 2a Classe 3a Classe 4 Classe

Se de Oljnda 683 394 2.542 [ 
175

Sao Pedro Martir 247 178 415 | 
44

Villa do Recife 1.341 1.070 4.814 | 
310

Varzea 458 396 1.118 19

S. Lourenco da Mata 913 830 1.853 203

Tracunhaem 1.805 1.252 3.450 320

Luz 1.167 1.557 2.063 531

Santo Antao da Mata 970 441 902 120

Jaboatao 1.130 807 2.203 222

Moribeca 949 519 1653 62

Cab0 1.070 695 3.650 193

Ipojuca 1-190 745 3.015 312

Serinhaem 1.152 755 2.483 548

Vnna 513 872 1.019 3.080

S. Bento do Porto Calvo 412 200 986 113

Porto Calvo 6^6 509 1.357 108

Camaragibe 698 542 1.520 162

Alagoa do Norte 665 425 1.321 137

Villa das Alagoas 345 427 1.422 134

S. Miguel das Alagoas 145 374 940 700

Penedo 483 727 969 241

Somma 17.012 13.715 39.695 7.734

Preguesias 1" Classe 2* Classe 3'Classe | 4" Classe

__ 

Somma retro 17.012 13.715 39.695 7.734

S. Francisco das Chagas do R.

Grande do Sul 552 385 1.523 172

Cabrabo 600 464 1.498 122

Limoeiro 29 19 85 10

Escada 83 140 8

Somma 18.276 14.623 42.941 8.046

Resumo

A Freguesia da Sé de Olinda tem tres mil sete centas noventa e quatro

pessoas do sexo masculino; a de S. Pedro Mártir oito centas e oitenta e quatro:

Viila do Recife sete mil quinhentas trinta e sinco: Varzea mil nove centas no-

venta e huma pessoas. S. Lourenço da Matta dusentas e tres; digo, tres mil
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sete centas noventa e nove: Tracunhaem seis mil oito centas vinte e sete:

Luz cinco mil tresentas e desoito: Santo Antão da Matta duas mil quatro

centas trinta e tres: Jaboatão quatro mil tresentas sessenta e duas: Moribeca

tres mil cento oitenta e tres: Cabo cinco mil seis centas e oito pessoas.

Ipojuca tem cinco mil dusentas sessenta e duas: Serinhaem quatro mil

nove centas trinta e oito: Vnna cinco mil quatro centas oitenta e quatro:

S. Bento do Porto Calvo mil sette centas e onze: Porto Calvo dois mil seis

centas e cincoenta: Camaragibe duas mil nove centas vinte e duas: Alagoa do

Norte duas mil quinhentas quarenta e oito: Villa das Alagoas duas mil tre-

sentas e vinte oito. S. Miguel das Alagoas duas mil cento e cincoenta e nove:

Penedo duas mil quatro centas e vinte. S. Francisco das Chagas do Rio Grande

do Sul duas mil seis centas trinta e duas; Cabrabó duas mil seis centas oitenta

e quatro; Limoeiro cento quarenta e tres; Escada dusentas setenta e huma.

E por consequencia somma tudo oitenta e tres mil oito centas oitenta e

seis pessoas dó sexo mascolino.

Serinhaem tem tres velhos que passão de noventa annos, que já vão in-

cluidos na 4" classe: Sé de Olinda hum: S. Lourenço da Matta hum: Santo

Antão da Matta hum: Penedo tres: Cabrabó dous: que somma tudo onze.

Sexo Femenino

A Quinta Classe são as Crianças até á idade de sette annos completos.

A Sexta Classe são as raparigas até á idade de quatorze annos completos.

A Septima Classe as Molheres até á idade de cincoenta annos.

A Oitava Classe as Velhas de cincoenta annos para sima.

Freguezias 5a Classe 
^ 

6a Classe 7" Classe 8a Classe

Se de O'.inda 608 555 2.418 2.012

S. Pedro Martir 254 123 424 112

Villa do Recife 1.354 906 6.888 1.251

Varzea 463 345 1.256 23

S. Lourengo da Mata 841 458, 1.421 416

Tracunhaem 1.750 1.122 2.569 859

Luz 1.140 1.534 2.171 831

Santo Antao da Mata 842 378 991 222

Jaboatao 1.005 730 1.986 565

Somma 8.257 6.151 20.124 6.291

Freguesias 
5" 

Classe 6a Classe 7° Classe 8° Classe

Somma retro 8.257 6.151 20.124 6.291

Moribeca 889 629 
j 

1.566 154
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Cabo 1.090 770 2.687 790

Ipojuca 1.151 730 2.304 611

Serinhaem 1.139 811 2.356 552

Vnna 703 560 421 349

S. Bento do Porto Calvo 370 186 890 140

Porto Calvo 640 439 858 415

Camaragibe 678 453 1.178 544

Alagoa do Norte 674 417 1.195 389

Villa das Alagoas 458 386 1.532 312

S. Miguel das Alagoas 156 466 840 700

Penedo 963 1.456 1.935 484

S. Francisco das Chagas do R.

Grande do Sul 546 452 895 ' 348

Cabrabo 590 418 961 307

Limoeiro 30 16 55 28

Escada 74 42 92 34

Somma 10.151 8.231 19.598 6.157

Total 18.408 14.382 39.889 12.448

Resumo

A Sé de Olinda tem cinco mil quinhentas noventa e tres pessoas do sexo te-

menino: São Pedro Mártir nove centas e treze: Villa do Recife des mil tresentas

noventa e nove: Varzea duas mil oitenta e sete. S. Lourenço da Mata tres mil

cento e trinta e seis: Tracunhaem mil e tresentas: Luz cinco mil seis centas

setenta e seis:Santo Antão da Mata duas mil quatro centas trinta e tres:

Jaboatão quatro mil duzentas oitenta e seis: Moribeca tres mil dusentas trinta e

oito: Cabo cinco mil tresentas trinta e sette: Ipojuea quatro mil sette centas
*

noventa e seis: Serinhaem quatro mil oito centas cincoenta e oito: Vnna duas

mil trinta e tres: S. Bento de Porto Calvo mil quinhentas oitenta e seis: Porto

Calvo duas mil tresentas cincoenta e duas: Camaragibe duas mil oito centas cin-

coenta e tres Alagoa do Norte duas mil seis centas setenta e cinco. Villa das

Alagoas duas mil seis centas oitenta e oito: Penedo duas mil cento sessenta e

dous, digo S. Miguel das Alagoas: Penedo quatro mil oito centas trinta e oito:

S. Francisco das Chagas do Rio Grande do Sul duas mil dusentas quarenta e

hum: Cabrabó duas mil dusentas setenta e seis: Limoeiro cento vinto e nove:

Escada dusentas quarenta e duas.

E por consequencia somma tudo oitenta e cinco mil, cento vinte e sete pes-

soas do sexo femenino.

A Villa do Recife tem quatro Velhas, que passão de noventa annos, que vão

incluídas na oitava Classe: Varzea duas, aliás são Lourenço da Màtta: Tra-

cunhaem, huma: Serinhaem tres: Alagoa do Norte tres: Penedo huma: somma

quatorze.
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Total do sexo Mascolino e Femenino a saber

Sé de Olinda

S. Pedro Martyr

Villa do Recife

Varzea 

S. Lourenço da Mata.

Tracunhaem 

Luz 

Santo Antão da Mata

Jaboatão 

Moribeca

Cabo

Ipojuca 

Serinhaem 

Somma

9.387

1.797

17.934

4.078

6.935

13.127

10.994

4.866*

8.648

6.421

10.945

10.058

9.796

114.986

Somma retro

S. Bento de Porto Calvo..

Porto Calvo... 

Camaragibe 

Alagoa do Norte

Villa das Alagoas

S. Miguel das Alagoas

Penedo 

S. Francisco das Chagas do

Rio Grande do Sul....

Cabrabó 

Limoeiro 

Escada 

Ynna 

Somma

As Crianças nascidas no dito anno já incluídas na primeira e quinta Classe,

vão aqui designadas nesta Ia Columna.

As pessoas falecidas no dito anno vão designadas ne 2." Columna; a Saber.

Freguesias 1" Columna 2" Columna

S6 de Olinda 318- 449

S. Pedro Martyr 55 71

Villa do Recife 733 887

Varzea 142 117

S. Lourengo da Mata 160 110

Tracunhaem 376 270

Luz 391 217

Sancto Antao da Mata . . 266 68

Jaboatao 185 115

Moribeca 273 162

Cabo 470 338

Ipojuca 448 367

Serinhaem 242 239

Vnna 211 246

S. Bento do Porto G'alvo.. 193 165

Porto Calvo 153 1.021

Camaragibe 243 134
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Alagoa do Norte  
208 98

Villa das Alagoas 232 178

S. Miguel das Alagoas.... 180 100

Penedo 104 82

S. Francisco das Chagas do

Rio Grande do Sul.... 225 59

Cabrabo 127 50

Limoeiro 11 9

Escada 31 65

Somma  , 6.077 5.617

Sexo Mascolino

Freguezias la Classe 2" Classe 3a C'iasse j 4* Classe | Sommas

Atalaya 482 283 642 92 1.499

Porto Real 19 29 65 121

Agoas Bellas  50 28 75 80 ' 233

Simbres 112 129 243 28 512

Assumpeao 75 55 135 272

Santa Maria 35 65 90 ,194

Meirim 173 145 406 40 764

Poxim 238 264 712 76 1.290

Tacaratu 225 196 314 212 947

Bom Jardim 884 I 528 966 140 2.518

Bezerros 277 216 479 32 1.004

Garanhuns 673 365 812 56 1.906

Maranguape 256 205 619 67 1.147

Iguaragu 774 603 1.871 164 3.412

Itamaraca 720 552 1.431 200 2.903

Goyana 2.094 969 4.063 386 7.512

Tijucupapo 496 324 988 49 1.851

Taquara 280 233 1.276 59 1.848

Alhandra 248 152 375 53 828

Exu 15 19 40 10 84

Sommas 8.126 | 5.360 15.602 1.763 30.851

Poxim tem tres velhos que passão de noventa annos que já vão incluídos

na quarta Classe.

Garanhuns tem dous; Itamaracá hum: digo Iguaragú: que somma seis.
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Sexo Femenino

Freguezias 5" Clasae 6" Classe 7a Classe 8a Classe Sommas

Atalaya 479 230 656 
1 146 1.511

Porto Real 24 24 27 39 114

Agoas Bellas 53 30 120 100 303

Simbres 204 117 245 62 628

Assumpgao 94 47 107 87 335

Santa Maria 45 55 96 40 236

Meirim 159 120 300 120 699

Poxim 216 259 663 144 1.282

Tacaratu 254 199 334 215 1.002

Bom Jardim 670 452 775 272 2.169

Bezerros 258 164 339 71 832

Garanhuns 685 346 684 48 1.763

Maranguape 246 179 544 189 1.158

Iguaracu 758 533 1.827 376 3.494

Itamaraca 603 521 1.190 408 2.722

Goyana 1.595 966 3.450 983 6.994

Tijucupapo 430 204 996 79 1.709

Taquara 216 249 980 430 1.875

Alhandra 301 131 415 94 941

Exu 13 16 
44 82

Sommas.! 7.303 4.842 13.792 3.912 29.849

Velhas que passão de noventa annos que já vão incluídas na oitava Ceasse

Poxim tem huma: Garanhuns huma: Iguaraçú huma: Itamaracá huma: total

quatro.

As Crianças nascidas no dito anno que já vão incluídas na primeira e quinta

Cllasse vão designadas na Ia Columna - seguinte.

As pessoas falecidas no dito vão designadas na 2a Columna seguinte.

E o total tanto do sexo Mascolino, como do sexo feminino das Freguesias

seguintes, vae designado na 3a Columna.

Freguezias la Columna 2a Columna j 3a Columna

Atalaya 165 80 3.010

Porto Real 14 235

Agoas Bellas 35 13 536

Simbres 50 23 1.140

Assumpsao 34 14 607
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O Contraeto dos Dízimos da Ribeira dos Espinhares andava

em 441$6,66VS, e ao presente está,

* 
26:855$000

Continua o resumo do aeereseimo, que houve nos rendi-

mentos dos Contractos Reaes da Capitania da Paraiba, e

somma  26 :^S55$000

em l:160$333y3 reis annuaes e deste augmento resultou

entrar de mais nos Reaes Cofres Rs. 4:343$100

O Contraeto da Ribeira do Patú andava em 586$666 2/3, e ao

presente está em 1:611$666 reis annuaes, e deste au-

gmento resultou entrar mais nos R. Cofres Rs. 5:696$000

O Contraeto do Rio do Peixe andava em 933$333 Vs, e ao pre-

sente está em 2:070$000 reis annuaes e deste augmento

resultou entrar de mais nos Reaes Cofres Rs. 5:322$000

O Contraeto da Ribeira do Sabugi andava em 500$000 reis

e ao presente está em 1:214$333 y3 reis annuaes, e deste

augmento resultou entrar de mais nos Reaes Cofres, . . .Rs. 7:266$000

O Contraeto do Subsidio das Carnes andava em 1:733$333

reis e ao presente está em 2:973$800 reis annuaes, e

deste augmento resultou entrar de mais nos Reaes Co-

fres ; . . .Rs. 7:482$5U

O Contraeto do subsidio do assucar andava em 1:516?66 6V3

e ao presente está em 2:400? rs. annuaes e deste augmento

resultou entrar de mais nos Reaes Cofres Rs. 5:720$000

Mostra-se que os preços dos ditos Contractos tiverão um au-

gmento de rs. 9:?94$866-/3 annuaes, e que por este

augmento resultou entrar mais nos R. Cofres, perteneen- 

te aos annos acima contemplados  62:684$611

CAPITANIA DO RIO GRANDE DO NORTE

O Contraeto dos Dizimos Reaes da Ribeira do Norte andava

em 266$666 2/,„ e ao presente está em 703:666 2/3 reis

annuaes, e que deste augmento resultou entrar de mais

nos Reaes Cofres Rs. 2:421$000

O Contraeto dos Dizimos Reaes da Ribeira do Assú andava

em 1:100$000 reis, e ao presente está em 3:583$333 V3
reis annuaes e deste augmento resultou entrar de mais

nos Reaes Cofres Rs. 18:831$312

O Contraeto dos Dizimos Reaes da Ribeira do Apodi andava

em 1:017$000 reis e ao presente está em 2:503$333 ya
reis annuaes e deste au gmento resultou entrar de mais

nos Reaes Cofres  12:674$472

O Contraeto dos Dizimos Reaes da Ribeira do Sul andava em
400$000 reis, e ao presente está em 1:243$333 y, reis an-

nuaes, e deste augmento resultou entrar de mais nos Reaes

Cofres Rs. 6:080$000

O Contraeto dos Dizimos Reaes da Paraiba, digo, da Ribeira

do Seridõ andava em Reis 8 8 6 ? 6 6 6 s/3, 
e ao presente

A.B. 40
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está em 1:803$666 2/3 rs. annuaes, e deste augmento re-

sultou entrar de mais nos Reaes Cofres 5:830$550 V3

45:837$334

Mostra-se que os preços dos ditos Contractos tiverão hum au-

gmento annual de 6:187$002 reis annuaes, e que por

Continua g resumo, e Somma  45:837$334

este augmento resultou entrar de mais nos Reaes Cofres,

pertencente aos annos acima contemplados -.Rs. 45:837$334

DEMONSTRANDO-SE FINALMENTE

que o accrescimo que houve nas respectivas Capitanias

em todos os referidos annos monta. A saber.

Na de Pernambuco em que os Contractos andavão na somma

total de 61:700$000 reis, e se achão ao presente em

94:190$483 2/3 reis, annuaes, importa todo o accrescimo

incluídos 156:600$240 rs. do augmento da Dizima e Do-

nativo da Alfandega Rs. 353:373$691

Na de Itamaracá em que os Contractos estavão na somma

total de 6:665$000> reis, e se achão ao presente em

9:227$829 rs. importa o dito accrescimo em Rs. 14:447$487

No Seara Grande em que os Contractos se achavão na somma

total de 10:793$666 V3 e andão ao presente em 

24:280$000 reis importa o dito accrescimo em  56:701$900

Na da Paraíba do Norte cujos Contractos estavão na Somma

de 11:020$000 reis e andão ao presente em20:878$466 2/3

reis importa o dito accrescimo em Rs. 62:684$611

Rs. 487:207$689

Continua o resumo, e vem por Somma. . . Rs. 487:207$689

Jía do Rio Grande do Norte cujos Contractos estavão em

3:650$333 V3 e andão ao presente em Reis 9:837$333 y3

importa o dito accrescimo  45:837$334

Importa o accrescimo total de todas as Capitanias em Rs. 533:045$023 2/3

Que vem a importar em hum milhão tresentos trinta e dous

mil, seis centos e doze crusados.

MAPPA DOS HABITANTES DA COMMARCA DE PERNAMBUCO DIVIDIDA

PELAS CL/ASSES ABAIXO EM VIRTUDE DA ORDEM

DE SUA MAGESTADE

Sexo Mascoliiio

A Primeira Classe são as Crianças até á idade de sette annos completos.

A Segunda Classe são os rapazes até á idade de quinze annos completos.

A Terceira Classe os Homens até á idade de Sessenta annos completos.

A Quarta Classe os Velhos de 60 annos para cima.
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¦ Freguezias la Classe I 2" Class© 3a Classe 
j 

4 Classe

_I_

Se de Olinda 683 394 2.542 175

Sao Pedro Martir 247 178 415 44

Villa do Recife 1.341 1.070 4.814 310

Varzea 458 396 1.118 19

S. Lourengo da Mata 913 830 1.853 203

Tracunhaem 1.805 1.252 3.450 320

Luz 1.167 1.557 2.063 531

Santo Antao da Mata 970 441 902 120

Jaboatao 1.130 807 2.203 222"

Moribeca 949 519 1.653 62

Cal)0 1.070 695 3.650 193

Ipojuca 1-190 745 3.015 312

Serinhaem 1.152 755 2.483 548

Vnna 513 872 1.019 3.080

S. Bento do Porto Calvo 412 200 
986 113

Porto Calvo 676 509 1.357 108

Camaragibe 698 542 1.520 162

Alagoa do Norte 665 425 1.321 137

Villa das Alagoas 345 427 1.422 134

S. Miguel das Alagoas 145 374 940 700

Penedo 483 727 969 241

Somma 17.012 13.715 39.695 7.734

Freguesias la Classe 2a ClassG 3a Classe 
| 

4a Classe

Somma retro 17.012 13.715 39.695 7.734

S. Francisco das Chagas do R.

Grande do Sul 552 385 1.523 172

Cabrabo 600 464 . 1.498 122

Limoeiro 29 19 85 10

Escada 83 40 140 8

Somma 18.276 14.623 42.941 8.046

Resumo

A Freguesia da Sé de Olinda tem tres mil sete centas noventa e quatro

pessoas do sexo masculino; a de S. Pedro Mártir oito centas e oitenta e quatro:

Villa do Recife sete mil quinhentas trinta e sinco: Varzea mil nove centas no-

venta e huma pessoas. S. Lourenço da Matta dusentas e tres; digo, tres mil
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sete centas noventa e nove: Tracunhaem seis mil oito centas vinte e sete:

Luz cinco mil tresentas e desoito: Santo Antão da Matta duas mil quatro

centas trinta e tres: Jaboatão quatro mil tresentas sessenta e duas: Moribeca

tres mil cento oitenta e tres: Cabo cinco mil seis centas e oito pessoas.

Ipojuca tem cinco mil dusentas sessenta e duas: Serinhaem quatro mil

nove centas trinta e oito: Vnna cinco mil quatro centas oitenta e quatro:

S. Bento do Porto Calvo mil sette centas e onze: Porto Calvo dois mil seis

centas e cincoenta: Camaragibe duas mil nove cent^ vinte e duas: Alagoa do

Norte duas mil quinhentas quarenta e oito: Villa das Alagoas duas mil tre-

sentas e vinte oito. S. Miguel das Alagoas duas mil cento e cincoenta e nove:

Penedo duas mil quatro centas e vinte. S. Francisco das Chagas do Rio Grande

do Sul duas mil seis centas trinta e duas; Cabrabó duas mil seis centas oitenta

e ^quatro; Limoeiro cento quarenta, e tres; Escada dusentas setenta e huma.

E por consequencia somma tudo oitenta e tres mil oito centas oitenta e

seis pessoas do sexo mascolino.

Serinhaem tem tres velhos que passão de noventa annos, que já vão in-

cluidos na 4" classe: Sé de Olinda hum: S. Lourenço da Matta hum: Santo

Antão da Matta hum: Penedo tres: Cabrabó dous: que somma tudo onze.

Sexo Femenino

A Quinta Classe são as Crianças até á idade de sette annos completos.
A Sexta Classe são as raparigas até á idade de quatorze annos completos.
A Septima Classe as Molheres até á idade de cincoenta annos.

A Oitava Classe as Velhas de cincoenta annos para sima.

Freguezias 

5" 

Classe 
' 

6" Classe 7a Classe 8a Classe

Se de Olinda 608 555 2.418 2.012

S. Pedro Martir 254 123 424 112

Villa do Recife 1.354 906 6.888 1.251

Varzea 463 345 1.256 23

S. Lourengo da Mata 841 458 1.421 416

Tracunhaem 1.750 1.122 2.569 859

Luz 1.140 1.534 2.171 831

Santo Antao da Mata 842 378 991 222

Jaboatao 1.005 730 1.98$ 565

Somma 8.257 6.151 20.124 6.291

Freguesias 5" Classe 6" Classe 7" Classe 8a Classe

Somma retro 8.257 6.151 20.124 6.291

Moribeca 889 629 1.566 154
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Cabo 1.090 770 2.687 790

Ipojuca 1.151 730 2.304 611

Serinhaem 1.139 811 2.356 552

Vnna 703 560 421 349

S. Bento do Porto Calvo... 370 186 890 140

Porto Calvo 640 439 858 415

Camaragibe 678 453 1.178 544

Alagoa do Norte 674 417 1.195 389

Villa das Alagoas.. 458 386 1.532 312

S. Miguel das Alagoas 156. 466 840 700

Penedo 963 1.456 1.935 484

S. Francisco das Chagas do R.

Grande do Sul 546 452 895 348

Cabrabo 590 418 961 307

Limoeiro 30 16 55 28

Escada 74 42 92 34

Somma 10.151 8.231 19.598 6.157

Total 18.408 14.382 39.889 12.448
i
i

Resumo

A Sé de Olinda tem cinco mil quinhentas noventa e tres pessoas do sexo fe-

menino: São Pedro Mártir nove centas e treze: Villa do Recife des mil tresentas

noventa e nove: Varzea duas mil oitenta e sete. S. Lourenço da Mata tres mil

cento e trinta e seis: Tracunhaem mil e tresentas: Luz cinco mil seis centas

setenta e seis:Santo Antão da Mata duas mil quatro centas trinta e tres:

Jaboatão quatro mil duzentas oitenta e seis: Moribeca tres mil dusentas trinta e

oito: Cabo cinco mil tresentas trinta e sette: Ipojuca quatro mil sette centas

noventa e seis: Serinhaem quatro mil oito centas cincoenta e oito: Vnna duas

mil trinta e tres: S. Bento de Porto Calvo mil quinhentas oitenta e seis: Porto

Calvo duas mil tresentas cincoenta e duas: Camaragibe duas mil oito centas cin-

coenta e tres Alagoa do Norte duas mil seis centas setenta e cinco. Villa das

Alagoas duas mil seis centas oitenta e oito: Penedo duas mil cento sessenta e

dous, digo S. Miguel das Alagoas: Penedo quatro mil oito centas trinta e oito:

S. Francisco das Chagas do Rio Grande do Sul duas mil dusentas quarenta e

hum: Cabrabó duas mil dusentas setenta e seis: Limoeiro cento vinto e nove:

Escada dusentas quarenta e duas.

E por consequencia somma tudo oitenta e cinco mil, cento vinte e sete pes-

soas do sexo femenino.

A Villa do Recife tem quatro Velhas, que passão de noventa annos, que vão

incluídas na oitava Classe: Varzea duas, aliás são Lourenço da Matta: Tra-

cunhaem, huma: Serinhaem tres: Alagoa do Norte tres: Penedo huma: somma

quatorze.
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Total do sexo Mascolino e Femenino a saber

Sé de Olinda

S. Pedro Martyr. . . .

Villa do Recife

Varzea

S. Lourenço da Mata.

Tracunhaem 

Luz 

Santo Antão da Mata

Jaboatão 

Moribeca

Cabo

Ipojuca 

Serinhaem 

Somma

9.387

1.797

17.934

4.078

6.935

13.127

10.994

4.866

8.648

6.421

10.945

10.058

9.796

114.986

Somma retro ....

S. Bento de Porto Calvo..

Porto Calvo

Camaragibe 

Alagoa do Norte

Villa das Alagoas

S. Miguel das Alagoas

Penedo 

S. Francisco das Chagas do

Rio Grande do Sul....

Cabrabó 

Limoeiro 

Escada 

Vnna 

Somma

As Criangas nascidas no dito anno já incluídas na primeira e quinta Classe,

vão aqui designadas nesta 1" Columna.

As pessoas falecidas no dito anno vão designadas ne 2." Columna; a Saber.

Freguesias j 1" Columna 2" Columna

SS de Olinda 318 44$

S. Pedro Martyr 55 71

Villa do Recife 733 887

Varzea 142 117

S. Lourengo da Mata 160 110

Tracunhaem 376 270

Luz 391 217

Sancto Antao da Mata ... 266 68

Jaboatao 185 115

Moribeca 273 162

Cabo 470 338

Ipojuca 448 367

Serinhaem 242 239

Vnna 211 246

S. Bento do Porto Calvo.. 193 165

Porto Calvo 153 1.021

Camaragibe 243 134
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Alagoa do Norte 208 98

Villa das Alagoas 232 178

S. Miguel das Alagoas.... 180 100

Penedo 104 82

S. Francisco das Chagas do

Rio Grande do Sul.... 225 59

Cabrabo 127 50

Limoeiro 11 9

Escada 31 65

Somma 6.077 5.617

Sexo Mascolino

Freguezias la Classe 
j 

2" Classe 3" G'iasse 
j 

4" Classe 
J 

Sommas

I I I
-

Atalaya 482 283 642 92 1.499

Porto Real 19 29 65 , 121

Agoas Bellas 50 28 75 80 233

Simbres 112 129 243 28 512

Assumpgao 75 55 135 7, 272

Santa Maria 35 65 90 194

Meirim 173 145 406 40 764

Poxim 238 264 712 .76 1.29Q

Tacaratu 225 196 314 212 947

Bom Jardim 884 528 966 140 2.518

Bezerros 277 216 479 32 1.004

Garanhuns 673 365 812 56 1.906

Maranguape 256 205 6-19 67 1.147

Iguaragu 774 603 1.871 164 3.412

ItamaracS 720 552 1.431 200 2.903

Goyana 2.094 969 4.063 386 7.512

Tijucupapo 496 324 988 49 1.851

Taquara 280 233 1.276 59 1.848

Alhandra 248 152 375 53 828

Exu 15 19 40 10 84

Sommas 8.126 5.360 15.602 1.763 30.851

Poxim tem tres velhos que passão de noventa annos que já vão incluidos

na quarta Classe.

Garanhuns tem dous; Itamaracá hum: digo Iguaraçú: que somma seis.
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Sexo Femenino

Freguezias 5a Classe 6a Classe 

7" 

Classe 8a Classe Sommas

Atalaya 479 230 656 146 1.511

Porto Real 24 24 27 39 114

Agoas Bellas 53 30 120 100 303

Simbres 204 117 245 62 628

Assumpgao 94 -47 107 87 335

Santa Maria 45 55 96 40 236

Meirim 159 120 300 120 699

Poxim 216 259 663 144 1.282

Tacaratu 254 199 334 215 1.002

Bom Jardim 670 452 775 272 2.169

Bezerros 258 164 339 71 832

Garanhuns 685 346 684 48 1.763

Maranguape | 246 179 544 189 1.158

Iguaracti 758 533 1.827 376 3.494

Itamaraca 603 521 ,1.190 408 2.722

Goyana 1.595 966 3.450 983 6.994

Tijucupapo 430 204 996 79 1.709

Taquara 216 249 980 430 1.875

Alhandra 301 131 415 94 941

EXu *. 13 16 44 82

Sommas 7.303 4.842 13.792 3.912 29.849

Velhas que passão de noventa annos que já vão incluídas na oitava C"asse

Poxim tem huma: Garanhuns huma: Iguaraeú huma: Itamaracá huma: total

quatro. 
'

As Crianças nascidas no dito anno que já vão incluídas na primeira e quinta

Cllasse vão designadas na Ia Columna seguinte.

As pessoas falecidas no dito vão designadas na 2a Columna seguinte.

E o total tanto do sexo Mascolino, como do sexo feminino das Freguesias

seguintes, vae designado na 3a Columna.

Freguezias 1° Columna i 2" Columna | 3a Columna

Atalaya 165 80 3.010

Porto Real 14 235

Agoas Bellas 35 13 536

Simbres 50 23 1.140

Assumpsao 34 14 • 607
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Santa Maria 25 12 430

Meirim 102 42 1.463

Poxim 82 102 2.572

Tacaratu 88 17 1.949

Bom Jardim 278 66 4.687

Bezerros 106 24 1.836

Garanhuns 96 24 3.669

Maranguape 117 89 2.305

Iguaragti 238 228 6.906

€tamarac& 140 112 5.625

Goyana 564 686 14.506

Tijucupapo Ill 96 3.566

Taquara 137 49 3.723

Alhandra 125 49 1.769

Exu 166

Sommas 2.501 1.740 60.700-

COMARCA DA PARAÍBA

Sexo Mascolino

A' Primeira Classe pertencem as Crianças até a idade de sette annos com-

pletos.

A' segunda Classe pertencem os rapazes de quinze annos completos.

A' Terceira Classe os homens até a idade de 60 annos.

A' Quarta Classe os velhos de sessenta annos para sima.

1" Classe 2" Classe 3" C'iasse 4U Classe Sommas

Cidade da Paraiba 1.355 1.333 3.729 1.950 8.367

Mamanguape 1.360 762 2.121 180 4.423

Villa do Conde 157 193 588 82 1.020

Pilar 150 78 194 30 452

Bahia de S. Miguel 189 116 312 22 639

Villa Flor. 109 63 207 32 411

Taipti 566 592 -914 425 2.497

Careri Velho 375 405 950 100 1.830

Campina Grande 367 268 555 83 1.273

Pombal 996 864 2.152 1.083 5.095

Seridfi 370 459 1.089 132 2.050

Sommas 5.994 5.133 12.811 4.119 28.057

A-.B. 40 '4
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Pombal tem quatrq velhos que passão de noventa annos, que já vão

incluídos na quarta Classe: a Cidade da Paraíba hum: e Seridó hum: total seis.

Sexo Feminino

A' Quinta Classe pertencem as Crianças até a idade de sette annos completos.

A' Sexta Classe pertencem as raparigas até á idade de quatorze annos com-

pletos.

A' Sétima Classe pertencem as mulheres até a idade de cincoenta annos.

A' Oitava Classe pertencem as velhas de cincoenta annos para cima.

A Cidade da Paraíba tem tres velhas, que passão de noventa annos, e que

hão de ir incluídas na oitava Classe: Mamanguape tem huma: Campina Grande

duas: Pombal huma: Seridó duas. total nove.

5a Classe 6" Classe 7" Classe 8" Classe Sommas

Cidade da Paraiba 1.272 1.833 4.172 1.878 9.155

Mamanguape 1.087 698 1.753 434 3.972

Villa do Conde 142 181 557 59 939

Pilar 161 89 222 34 506

Bahia de S. Miguel 199 78 290 52 619

Villa Flor 115 70 202 77 464

Taipu 492 523 596 364 1.975

Careri Velho 339 247 623 160 1.369

Campina Grande 348 356 427 85 1.216

Pombal 153 695 1.392 376 2.616

Serido 362 394 672 152 1.580

Sommas 4.670 5.164 10.906 3.671 24.411 
"

As crianças nascidas no dito anno já incluídas na primeira e quinta Classe

vão designadas na Ia Columna seguinte.

As pessoas falecidas no dito anno vão designadas na 2a Columna.

E o total das pessoas tanto do sexo mascolino como do sexo feminino vae

designado na 3° Columna.

la Columna 2' Columna j 3" Columna

Cidade da Paraiba  474 461 17.522

Mamanguape  155 98 8.395

Villa do Conde  49 73 1.959

Pilar  46 30 958

Bahia de S. Miguel ! 93 58 1.258
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Villa Flor. 53 42 875

Taipu 138 64 4.472

Careri Velho 104 33 3.199

Campina Grande 121 26 2.489

Pombal 235 46 7.711

Serido 197 25 3.630

Sommas 1.615 956 52.468

COMARCA DO RIO GRANDE DO NORTE

Sexo Mascoliixo

j
1" Classe 2a C'lasse 3" Classe 4U Classe Sommas

Cidade do Rio Grande  461 305 802 92 1.660

Villa de Arez  205 127 378 14 724

Villa de S. Joze  459 324 912 95 1.790

Villa de Estremoz  498 180 564 35 1.277

Villa do Porto Alegre  102 92 208 62 464

Goyaninha  432 347 835 120 1.734

Assu  597 483 342 110 " 1.532

Apodi  301 269 6U7 43 1.250

Pao dos Ferros  366 393 839 56 1.654

Sommas  3.421 2.520 5.517 627 12.085

Sexo Feminino

5" Classe 6" Classe 7" Classe 8® Classe Sommas

Cidade do Rio Grande 432 273 622 301 1.628

Villa de Arez 249 125 386 113 873

Villa de S. Joze  450 286 498 362 1.596

Villa de Estremoz 428 137 593 51 1.209

Villa de Porto Alegre 24 81 101 - 43 249

Goyaninha 372 284 692 202 1.550

Assii 497 390 791 320 1.998

Apodi 327 202 413 100 1.042

Pao dos Ferros 429 378 698 77 1.582

Sommas 3.208 2.156 4.794 1.569 11.727
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la Columna 2" Columna 
j 

3" Columna

Cidade do Rio Grande 128 54 3.288

Villa de Arez ' 73 37 1597
Villa de S. Joze 163 88 3.386

Villa de Estremoz., 118 195 2.486

Villa de Porto Alegre 50 36 713

Goyaninha 181 84 3.284

Assfi 156 97 3.530

Apodi ..." 57 19 2.292

Pau dos Ferros 197 63 3.236

Sommas 1.123 673 23.812

COMARCA DO SEARA' GRANDE

Sexo Mascolino

Villa do Aquiraz...

Arronches 

Crato 

Monte Mor Velho...

Monte Mor o Novo.

Arneiros 

Villa Viçoza

Villa da Fortaleza...

Russas 

Quexeramobim 

Villa do Icõ

Careris novos

Amontada

Inhamuns .. 

Sobral 
•Granja 

Almofala 

Serra dos Cocos

1* Classe

563

178

426

40

89

58

1.615

326

1.02.3

319

705

472

246

627

910

360

21

432

2" Classe

591

86

304

25

68

67

514

351

731

231

671

391

238

638

771

280

22

445

3" Classe

476

258
^ 834

95

178

163

1.096

723

1.811

664

1.732

1.310

59

849

1.446

665

51

813

Sommaá. i.410 6.424 13.223

4a Classe

389

18

142

7

27

19

148

53

223

82

158

110

40

67

120

57

3

121

1.784
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Villa Viçoza tem cinco velhos que passão de noventa annos, que já vão

incluidos na quarta Classe : Crato tem um : Villa do Icó três : Careris novos

quatro : Sobral tres : total desaseis.

Sexo Feminino

| 
5a Classe 6a Classe 

7a 
Classe | 8a Classe Sommas-

j
Villa do Aquiraz  785 769 676 517 2.747

Arronches  182 66 206 6.5 519

Crato  374 292 634 140 1.440

Monte Mor Velho  44 18 89 30 181

Monte Mor o Novo  62 77 160 49 348

Arneiros  57 50 186 | 12 305

Villa Visosa  1.533 494 1.353 418 3.798

Villa da Fortaleza  342 286 590 203 1.421

Russas  847 647 1.695 382 3.571

Quexeramobim  432 213 597 84 1.326

Villa do Ic6  621 671 2.000 2.006 5.298

Careris Novos  461 299 797 238 1.795

Amontada  311 275 125 43 754

Inhamuns  587 532 864 46 2.029

Sobral  854 846 1.300 160 2.960

Granja  345 238 505 120 1.208

Almofala  16 19 44 22 101

Serra dos Cocos  337 
387 902 140 1^766

I

~~l
Sommas | 8.190 5.979 

12.723 j 
4.675 31.567

 I 

Villa Viçoza tem huma velha que passa de noventa annos, que já vae

incluída na Oitava Classe : Russas tem duas : Villa de Icó duas : Careris

Novos um : que somma seis.

FREGUEZIAS

Villa do Aquiraz .

Arronches 

Crato 

Monte Mor Velho

Monte Mor Novo

Arneiros 

Villa Viçoza ....

Villa da Fortaleza

Russas 

Ia COLUMNA 2a CoLUMNAj 3a CoLUMNA

140 47 4.766

62 35 1.059

146 52 3.146

37 18 348

51 36 710

21 612

483 109 7.171

48 52 2.874

283 126 7.359
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Quexeramobim ... 151 37 2.622

Villa do Ic6 205 93 8.564

Careris Novos 200 42 4.078

Amontada ® 1.337

Inhamuns 9® 82 4.210

Sobral 280 90 6.207

Granja 85 48 2.570

Almof ala 19 S

Serra dos Cocos 17 79 3.577

Sommas 2.470 995 61.408

Mappa do total de todos os habitantes comprehendidos nas quatro Capitanias

deste Governo de Pernambuco, extrahido das relações dos

Parochos em o anno de 1782

Velhos que Nascidos Falecidos

CAPTTANIAS Habitantes passao no no

de ioo annos dito anno dito anno

De Pernambuco  229.743 35 8.578 7.357
Da Paraiba  52.468 15 1.6,15 956
Do Rio Grande  23.812 " 

1.123 673
Do Seara  61.408 22 2.470 995

I
Somma total  367.431 72 13.786 9.981

I-

Observações

Os velhos que passão de 100 annos, e os nascidos vão incluídos na caza

dos habitantes.

A Comarca de Olinda tem mais as seguintes pessoas que passão dos

100 annos a Saber.

A Sé da Olinda tem huma pessoa que passa dos 100 annos : a Villa do

Recife tem quatro : Mata tres : Tracunhaem uma parda, que tem quarenta
netos e bisnetos da sua prole vivos : Santo Antão huma : Serinhaem seis :

Alagoa do Norte tres : Penedo quatro : Cabrabõ duas : Poxim quatro :

Garanhuns tres : Iguaraçú duas : Itamaracá huma.

Devendo notar-se que a maior idade foi 13 5.

A Comarca da Paraíba tem as seguintes pessoas que passão de 100 annos

a saber.

A Cidade da Paraiba tem quatro pessoas que passão de 100 annos :

Mamanguape tem huma branca Ignacia Maria com huma descendencia de

cincoenta varões, e sessenta e duas mulheres : Campina Grande tem duas :

Pombal cinco : Serido tres. 
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Na Comarca do Rio Grande se não achão pessoas que excedão a idade de

100 annos.

As pessoas de 100 annos para cima, que existem na Comarca do 'Seará são

as seguintes a saber.

Crato tem huma: Villa Viçoza seis: Russas duas, huma branca com tanta

descendencia de filhos, netos bisnetos, e terceiros netos, que se lhe não pode

saber o numero, e outra preta, que tem entre filhos, netos, e Bisnetos, e Terceiros

netos mais de 100 pessoas: Icó tem cinco: Careris novos tem cinco: Sobral tres.

NOTA

Alem das quatro Comarcas deste Continente, declarados nos Mappas ante-

cedentes ha mais a Comarca da Manga, cuja aqui não vae descripta por se achar

redusida a duas Feguesias a saber: S. Romão, e Manga.

Paltão as suas relações, porque dista quinhentas legoas desta Capital de

Pernambuco, a cujo Bispado pertence no Ecclesiastico: No Militar e nas Justiças

ao Governo das Minas: he mais perto receber as respostas pelo Rio de Janeiro

e Bahia de Todos os Sanctos em direitura a esta Capitania.
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O BRASIL E A ARBITRAGEM INTERNACIONAL

Comehe.\"cia realizada a 25 de agosto de 1915, pelo Db. Sa' Via.\.\a.

Minhas Senhoras e meus Senhores.

Já é demasiado tarde para fazer a apologia da arbitragem. Sabeis excellente-

mente como, em um quarto de século, mais ou menos, o famoso instituto se de-

senvofveu e attingiu o ponto em que o encontramos como o melhor meio de sólver

os conflictos que, pela ordem natural das cousas, não podem deixar de occorrer

entre as unidades politicas que constituem a maior das collectividades humanas
— a sociedade internacional. De uso pouco freqüente passou a ter applicação con-

stante; de simples tentativa com effeitos reaes muitissímo problemáticos para

evitar a guerra, tornou-se o meio geralmente considerado único para a manuten-

ção definitiva da'paz; de questões meramente accidentaes e secundarias ampliou

sua aeção civilisadora e humanitafia a assumptos da ma:or gravidade e de ordem

vital; de thema doutrinário de caracter juridico, objecto de cogitação dos pro-

fessores e publicistas, converteu-se em matéria de natureza política, preoctupando
os homens de Estado; de manifestação timida e fugaz de sentimentos pacifistas

de gabinetes ministeriaes, transformou-se em affirmação positiva do pensamento

de governos, constante de repetidos diplomas internacionaes; de exercitada em

alguns Estados a ser praticada universalmente; de facultativa a obrigatoria; de

limitada a amplíssima, de possível a necessaria.

Em livro que escrevemos e está no dominio publico (1), deixámos demon-

strada e documentalmente provada a prioridade e do mesmo modo a frequenciá

que teve a America Latina na celebração de tratados de arbitragem, quer occar

sional, quer com a clausula geral, quer com a clausula especial, logo em seguida á

emancipação dos Estados que a formavam, e notámos que eram feitos 
"avec 

un

caractère permanent et obligatoire, non comme un simple compromis, mais bien

comme le príncipe organique d'une conception politique large et complexe, que les

États Américains avaient imaginée pour garantir contre les attaques de l'ex-

métropole espagnole, — règle fondamentale de paetês solennels destinés â

leur assurer la paix et une union parfaite". Explicando a razão d'essa conducta

dos novos Estados, dissemos: "Ces E'tats, animês, no dizer de San-Martin, du désir

le plus sincère de mçttre un terme aux calamités de la guerre, provoquée par
l'Espagne, decidèrent d'employer tous leurs efforts à soutenir leur indépendance

et leur liberté, et désireux que cela fut général entre tous les E'tats de 1'Améri-

que, autrefois espagnole, afia que, forts, unis et puissants, ils soutinissent en

(i) Sa' Vianna. De la non existence d'un Droit 1 nternafioval Amcricain, p. 124 et suiv.

(j) Traités: Peroit-Colombic, 6 Juillet 1822; Perou-Chilí, 23 Dec, 1822\Me.viqnc-Ço{ombie,

3,Octobre itf.23; Ccnlre-Amérique-Colombie, 15 Mars 1825.
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commun la cause de leur indépendence, qui était l'object principal de la lytte,

ils conclurent des traités d'Union, de Ligue et de Confêdération perpetuelle; que

il est estipulê dans ces traités que — les E'tats contractants interposeraient leurs

bons offices pour que les gouvermements de tous les autres E'tats du Continent

y donnaissent leur adhésion, aprés quoi il serait constitué une assemblée de plé-

nipotentiaires, permanente, ayant de functions spéciales, entre autres, celles

d'être l'interprète des traités publics et juge arbitre, quand il surviendrait

des différends et des questions entre les E'tats".

Accrescentei que 
"les 

unions, ligues et contétlérations perpetuelles, conçues

par San-Martin et par Bolivar, étant depouvues du caractère profundement pra-
tique qu'elles auraient dü présenter, n'aboutirent qu'à de vaines espérances, et

la création exotique de 1'Assemblée des Plenipotentiaires inspirée du Conseil Am-

phietiamque des Grecs, considéré plutot d'après la légende que selon 1'liistoire,

fut un rêve d'autant plus irrêalisable qu'il présupposait la confédération de tous

les E'tats du Continent comme une aspiration capable d'être reaüsée, tant pendant
la paíx que pendant la guerre".

Transposto, porem, esse periodo de tão fundados temores, a arbitragem co-

meeou a ter nos Estados hispano-americanos o caracter pratico que lhe tal-

tava (1).

O Brasil não teve essa angustiosa phase de luctas com a ex-metropole por-

tugueza e assim sua conducta foi outra; enfrentando, em toda sua extensão e gra-

vidade, a situação política resultante do acto da sua independencia em 7 de Se-

tembro de 1822 na ordem interna e eliminando o único e grande tropeço que èn-

contrava por parte de Portugal, na ordem externa. Acceitou a arbitragem real-

mente e pol-a em plena execução. A' medida que a sua soberania se exercitava e

a maquina da alta administração lá funccionando, segundo o tempo, as circum-

stancias e o estado do mundo permittiam, recorreu è foi resolvido pelo arbitra-

mento, forma mais restricta e menos política fVarbitrayem. as questões que occor-

riam e assim evitou umas vezes e em outras aplacou graves situações interna-

cionaes, que podiam levai o a conflictos armados. E essas situações eram tanto

mais possíveis quanto em algumas dentre ellas, eram partes interessadas pode-

rosos Estados europeus, para os quaes a America Latina era mero campo de ex-

ploração por indemnisações pedidas, reclamadas, exigidas e extorquidas não poucas

vezes á força ou sob ameaça, que a cultura d'esta parte do Continente quazi tem

conseguido extinguir.

A primeira vez que a arbitragem foi praticada de modo positivo e viável na

America, occorreu em 1825, quando o Brasil a consignou expressamente em tra-

(j) Vieram entre outros diplomas internacionaes: Convenção chileno-peruaua sobre auxílios,

de 
'26 

de Abril de 1S23, dispondo que as duvidas suscitadas na intelligencia e interpretação das

respectivas clausulas fossem decididas pelos chefes dos Estados que indica para árbitros: — Tra-

tado de paz peruvio-colombiano, de -'2 de Setembro de 1829, admittindo a arbitragam para resolver

as dúvidas occorrentcs 11a intelligencia das respectivas clausulas, bem assim as questões de aggravos

e quaesquer prejuízos; Tratado de paz e amizade peruvio-boliviano, de 8 de Novembro de 1831, de-

terminando que no caso de discórdia dos commíssarios dos dois Estados na liquidação e reconhe-

cimento de créditos apresentados pelas Altas Partes Contractantcs fosse proferida a decisão por

um arbitro que apontam; — Tratado de amizade e alliança peruvio-equatoríano, de 12 de Julho de

1832, estabelecendo que qualquer desavença entre' os dois Estados^ falhando os meios diplomáticos,

seria resolvida por um arbitro, E assim por diante.



117

tado e executou-a effectivamente. D'essa data em diante os tratados foram sendo

repetidos e de modo satisfatório, como veremos, observada a ordem chronologica:

x

1.°) Tratado de Paz e Alliança entre o Senhor D. Pedro I, Imperador do Bka-

sil, e D. João VI, liei de Portugal, assignado no Rio de Janeiro em 29 de Agosto

de 1825 e ratificado pelo Brasil em 30 do dito mez e por Portugal em 15 de No-

vembro do mesmo anno.

A proclamação da indepen.dencia do Brasil não fixa o fim de um movimento

político, mas o momento em que elle começou a tornar-se accentuadamente mais

grave. Ao abalo que causou em Portugal, que evitava comprehender e muito me-

nos admittir sua extensão, esse facto agitou a politica interna do novo Império

de modo verdadeiramente alarmante. A opinião publica, una no pensamento eman-

cipador, desorientava entretanto, scindida entre os proprios patriotas, parecendo

a muitos que, com a independencia, devia coincidir a transformação do regimen

monarchíco existente, no regimen republicano. Occorria ainda que a resistência

do elemento portuguez não era pequena e a força militar da ex-metropole era for-

tissima em alguns pontos do Brasil. A manutenção da paz externa era uma con-

dição essencial para a obra da independencia e maior facilidade no reconheci-

mento d'esta por parte dos outros Estados. Foi visando isso que desde os primeiros

movimentos separatistas, os Brasileiros começaram a agir enviando ã Inglaterra

o Marechal Brant Pontes, Encarregado de Negocios por nomeação do Príncipe

Regente, que, si não foi recebido officialmente n'esse, caracter, poude sempre

ser ouvido attentamente e com próveito para a causa da emancipação. Tão sagaz,

criteriosa e clarividente foi a acção do representante do Brasil, que foram ven-

cidas todas as difficuldades oppostas por Portugal e reduzidas suas pretenções,
tendo o Rei D. João VI, em Nota do seu Ministro, de 1824, ao Govarno de S. M.

Britanica, solicitado officialmente a mediação da Gran-Bretanha para fazer cessar

as hostilidades do Brasil contra embarcações e subditos portuguezes e para ser
feita a restituição das propriedades portuguezas que haviam sido confiscadas,

tomando o Brasil a obrigação de não aggredir qualquer das colonias do Reino que
se conservassem fieis ao Monarcha.

Em 12 de Julho de 1824, na cidade de Londres, reunidos em conferencia os

Plenipotenciarios Brasileiros e o Ministro Portuguez, presentes o Sr. Canning,

chefe do Gabinete Inglez, e o Barão de Neumann, Ministro da Áustria, que também

manifestava bons desejos pela causa do Brasil, o Sr. Canning apresentou a se-

guinte formula para solução do caso e que considerava "a mais sabia, justa e pra-

tica": — 1." Que as duas Partes, americana e européa, dos domínios da Casa de

Bragança, fossem d'ahi em diante inteiramente separadas e independentes uma 
'

da outra, 
^overnando-se 

o Brasil pelas suas próprias instituições; — 2o que se

fizessem os devidos arranjos para firmar a successão das Coroas de Portugal e do

Brasil, de modo mais conforme aos princípios fundamentaes da monarchia, ce.

dendo o Rei de Portugal a seu filho todos os seus direitos no Brasil, declarando

este que se prestava a renunciar seu direito pessoal á successão ao Throno de
Portugal, devendo então as Cortes portuguezas chamar um dos filhos do Impe-
rador do Brasil: seu filho primogênito ou sua filha primogênita em falta de

descendência varonil; — 3o que houvesse paz e amizade entre ambas as nações;
— 4." que cessassem as hostilidades, restituindo-se a propriedade seqüestrada ou
indemnizando-se as partes a quem pertencessem; — 5.° que os portuguezes resi-
dentes no Brazil teriam a liberdade de voltar a Portugal, como entendessem, e
rice-versa; 6." que o Brasil não se apossasse pela força, ou por quaesquer ou-
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tros meios, de qualquer colonia portugueza e que Portugal evacuasse qualquer posto

ou lugar do Brasil que ainda occupasse; — 7." que fossem nomeados commissarioa

para executarem a 3" e a 4" condições, finalmente que se negociasse um Tra-

tado de Commercio com a clausula de nação mais favorecida."

D'essa fecunda meditação resultou o Tratado a que alludimos e no qual foram

consignadas as condições 1.», 3.*, 4.*, 5.", 6.* e 7." da formula do Ministro inglez,

conseguintemente o arbitramento que chegou aos seus últimos termos de leal exe-

cução. (1) Installada a Commissão mixta em 8 de Outubro de 1827, vencidas a3

duvidas que surgiram, admittido que seriam recebidas todas as reclamações, quer

de Brasileiros, quer de Portuguezes, que tivessem por base as extorsões e os pre-

juízos causados por occasião da lucta da Independencia, incluindo-se nellas as

reclamações de tenças, officios e pensões; dissipadas posteriormente pelo Con-

venio de 8 de Outubro de 1836 as difficuldades acerca do modo de liquidação

d'estas ultimas reclamações, a Convenção de 4 de Dezembro de 1840 estabeleceu

o modo de ajustar o pagamento das reclamações dos subditos* Brasileiros e Por-

tuguezes.

2.°) CokvekçAo entre o Senhor D. Pedro I, Imperador do Brasil, e Jorge IV,

Rei da Gra>--Bretanha. com o Jim de pôr termo ao commercio de escravatura da

Costa d'África, assignada no Rio de Janeiro em 23 de Novembro de 1826 e rati-

ficada pelo Brasil no mesmo dia e anno e pela Grán-Bretanha em 28 de Fevereiro

de 1827.

Essa Convenção está intimamente radicada ao Tratado brasileiroportugue"!

de 29 de Agosto de 1825, pois, sem desconhecer os grandes serviços prestados

pela Gran-Bretanha em prol da causa da Independencia do Brasil, é bem sabido

que para isso concorreu enormemente a promessa formal, obtida do Governo Im-

perial, da inimediata abolição do trafico de escravos. 
"Essa Convençíão, diz muito

bem Pereira Pinto, exprimindo o duplo motivo que a determinou, — constitue a

saneção que o Brasil deu, depois de emancipado, ao sentimento philantropico que

deve animar a todas as nações christães no tocante á abolição da escravidão, é o

verdadeiro reflexo d'aquelle sentimento e a solução leal das promessas que fize-

mos á Inglaterra quando ella acquiescera, em 1825, a prestar-nos seus bons offi-

cios e sua mediação perante o Soberano Portuguez para o reconhecimento da In-

dependencia do Império, que firmou e adoptou os compromissos tomados em Por-

(i) Tratado de 29 de Agosto de 1825: "Art. 6. — Toda a propriedade de bens de raiz

ou moveis, e acções, seqüestradas, ou confiscadas pertencentes aos gubditos de ambos os Soberanos,

do Brasil, e Portugal, serão logo restituidos, assim como os seus rendimentos passais, deduzidas
as despezas da administração, ou seus proprietários indemnisados reciprocamente pela maneira
declarada 110 art. 8.° — Art. 7." — Todas as embarcações, e cargas apresadas, pertencentes aos
subditos de ambos os Soberanos, -erão semelhantemente restituidas, ou seus proprietários in
demnisados. — Art. 8.° — Uma commissão nomeada por ambos os Governos, composta de Brasi-
leiros e Portuguezes em numero igual, e estabelecida, onde os respectivos Governos julgarem
por mais conveniente, será encarregada de examinar a matéria dos arts. 6." e 7.0; entendendo-se

que as reclamações deverão ser feitas dentro do prazo de um anno, depois de formada a Com-
missão, e que no caso de empate nos votos será decidida a questão pelo representante do Soberano
Mediador. Ambos os Governos indicarão os fundos, por onde se hão de pagar as primeiras re-
clamações liquidadas". — As reclamações publicas de Governo a Governo nos termos do art. 9.»
foram decididas por ajuste directo e especial, constante da Convenção também de 29 de Agosto,
pagando o Brasil £ 2.000.oco.
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22 de Janeiro de 1815, ficou prohibido desde logo a todo e qualquer vassallo da

Corôa de Portugal o comprar escravos ou traficar nelles em qualquer parte

da Costa d'Africa ao norte do Equador sob qualquer pretexto ou por qualquer modo

que fosse. — Pelo segundo — o de 28 de Julho de 1817, entre outras medidas es-

tipuladas, apontaremos a da creação de uma commissão mixta de nacionaes dos

Estados contractantes, em numero igual, de nomeação dos respectivos Soberanos,

com séde em Londres, encarregada de receber e liquidar as reclamações resul-

tantes da detenção de navios empregados no commercio illicito de escravos ou

suspeitos de tal. D'esta sorte esses Tratados, que desappiareceram oom a inde-

pendencia do Brasil, reviviam, voltavam a ter vigor em virtude da Convenção de 23

de Novembro que os restabeleceu e mandou que fossem observados como se

estivessem inteiramente inseridos nelles (2).

3.°) Convenção entre 8. M. o Imperador do Bkasil e S. M. El-Rei de França e

de Navabra para liquidação e indemnisação a subditos francezes pela deten-

ção e pelo aprezamento dos navios Courier. ,Tules e Salvador, assigxada,

no Rio de Janeiro em 21 de Agosto de 1821 e ratificada pela França em 3 de

Dezembro de 1828.

Os dois soberanos haviam celebrado o Tratado de Amizade, Navegação e Com-

mercio, assignado no Rio de Janeiro em 8 de Janeiro de 1826 e ratificado pelo

Brasil em 6 de Junho e pela França em. 19 de Março do mesmo anno, que no art.

21 declarava que 
"si 

acontecesse que uma das Partes contractantes se achasse

em guerra com alguma Potência, Nação ou Estado, os subditos da outra poderiam

continuar seu commercio e sua navegação com estes mesmos Estados, exceptu-

ando, porem, as cidades e os portos que se achassem bloqueados ou sitiados por

mar ou por terra, não sendo permittido entretanto em qualquer porto o commercio

de artigos reputados contrabando de guerra indicados no Tratado."

Os navios francezes, cujos nomes ficaram apontados, foram detidos e apre-

zados pela esquadra brasileira que bloqueava o Rio da Prata e essas embarca-

ções foram condemnadas pelos tribunaes nacionaes. Então o Almirante Roussin.

usando das mais brutaes ameaças, reclamou, sem o menor fundamento jurídico,

indemnisações aos subditos francezes, proprietários dos alludidos navios. Foi

para attendel-o, sob uma forma legal, que, por Accordo de 21 de Agosto de 1828, foi

addicionado ao Tratado de 8 de Janeiro de 1826 um artigo com o fim de dar ao

(1) Pereira Pinto, Apontamentos para o Direito Internacional ou Collecção completa dos

Tratados celebrados pelo Brasil com diffcrentes nações cxírangciras. T. I. Rio de Janeiro, 1864.

(2) Convenção de 23 de Novembro de 1826: — "Art. 2.0 S. M. o Imperador do Brasil

e S. M. o Rei do R. U. da Gran-Bret^nha e Irlanda julgando necessário declarar as obrigações

pelas quaes se acham ligados para regular o dito commercio até o tempo da sua abolição final,

concordam em adoptar e renovar tão efficazmente, como se fossem inseridos palavra por palavra
n'esta Convenção, todos os artigos e disposições dos Tratados concluídos entre SS'. MM.

sobre >este assumptb, em 22 de Janeiro de 1815 e 28 de Julho de 1817 e os vários artigos

explicativos que lhes têm sido addicionados. — Art. 3.0 As Altas Partes Contractantes concordam

mais em que todas as matérias e cousas nos ditos Tratados conteúdos, assim como as Instrucções

e Regulações e formas de instrumentos ajnnexos ao Tratado de 1817, sejam applicadas mutatis

mutandis ás ditas Altas Partes Contractantes e seus subditos, tão efficazmente como se aqui
fossem repetidas palavra por palavra, confirmando e approvando por este acto tudo o que foi

feito pelos seus respectivos subditos em conformidade dos ditos Tratados e em observancia d'elles".



120

de n.° 21 d'este diploma internacional "uma intelligencia precisa, clara e recipro-

ca, somente na parte em que se conveio que os subditos das Partes contractantes

poderiam navegar e continuar seu commercio com qualquer Potência, Nação ou

Estado com a qual a outra viesse a estar em guerra, excepto com cidades ou

portos bloqueados ou sitiados", ficando então estabelecido, de modo a ficar co-

berta e justificada a reclamação, que 
"nenhum 

navio de subditos das duas Partes,

que se destinassem a porto bloqueado por outra, poderia ser tomado, aprezado

ou condemnado, si previamente não tivesse sido notificado ou intimado da exis.

tencia ou continuação do bloqueio pelas forças bloqueantes ou por qualquer na-

vio pertencente á esquadra ou divisão do bloqueio."

No mesmo dia foi assignada a Convenção que citámos sob o n.° 3 dentre as

de arbitramento celebradas pelo Brasil e na qual ficou creada uma commissão

mixta encarregada de liquidar e julgar as reclamações francezas (1). A coinci-

dencia das datas prova a nossa affirmação.

4.") Accokdo entre 8. M. o Imperador do Brasil e S. M1. Britânica, de 5 de Ja-

xeiro de 1863, confirmado pelo Brasil em Nota do Ministro dos Negociou Ex¦

trangeiros á Legação ingleza no Rio de Janeiro, de 7 de Janeiro desse anno,

e pela Inglaterra em Nota do &overno de 8. M. Britanica á Legação ão Bra-

sil em Londres, de 12 de Fevereiro do mesmo anno.

Em 17 de Junho de 1862, tres paisanos, occultando sob o mais rigoroso si-

gíllo seus nomes e qualidades, manifestamente alcoolisados, aggrediram o des-

tacamento do posto policial da Tijuca, sendo encarcerados na forma da lei. Logo

o Almirante Warren, commandante da esquadra britanica fundeada no Rio de

Janeiro, representou ao Ministro inglez (2) contra esse acto da autoridade bra-

sileira, declarando que aquelles indivíduos eram o capellão e dois officiaes da

fragata Forte. Recebida a reclamação do Ministro Inglez, o Governo Brasileiro

apurou absolutamente a responsabilidade dos alludidos desordeiros, do que deu

conta á respectiva Legação, recebendo como resposta um pedido de satisfações,

que constituíam apenas no seguinte: — 1.° Que se désse baixa do serviço ao al-

feres da guarda d'aquelle posto policial; 2.° que a sentinella, que provocara o

conflicto, fosse adequadamente castigada; 3." que uma satisfação fosse dada pelo
Brasil por essa affronta feita aos officiaes da marinha britannica; 4." que o Chefe

de policia da capital do Império e o official brasileiro que recebeu na policia os

(1) Convenção de 21 de Agosto de 1828: "As indemnisações serão liquidadas e julgadas
por uma Commissão oomposta de quatro membros, a saber: dois como Commissarios liquidantes
e dois como Oommissa/rios árbitros, sendo um d'estes chamado por sorte somente n'aquelles
casos em que os dois primeiros forem discordes. Um Commissario liquidante e um Commissario
Arbtro serão nomeados pelo Governo do Brasil e o outro Commissario liquidante e Commissario
arbitro pelo representante de S. M. C. na Corte do Rio de Janeiro".

(2) Era Ministro no Rio de Janeiro o Sr. William Dougal Christie, indivíduo de min-
guada cultura social, vaidoso, prepotente, irritaveí e rude no modo de tratar, sendo para admirar
que a Inglaterra lhe confiasse um posto diplomático e missão tão delicada em paiz amigo. A
elle é devida exclusivamente a gravidade a que attingiu o incidente, que de envolta com outro creado
pelo mesmo Ministro Sr. Christie, determinou a ruptura de relações diplomáticas do Brasil com
a Inglaterra em 25 de Maio de 1863, não se satisfazendo o Governo Imperial com as explicações
prestadas pelo Governo Britânico, im Nota de 28 de Maio, de que o bloqueio do porto de
Rio de Janeiro e captura de navios nacionaes "não foram medidas dictadas por nénhum desejo
de offender a dignidade do Imperador do Brasil ou de commetter aggressão alguma contra o
territorio do seu Império". (Relatorio do Ministro dos Negócios Extrangeiros, em 1863, An*
nexo. Does. ns. 5 e 6, pgs. 9 a 12). .
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officiaes inglezes fossem publicamente censurados (1). Exigido um prazo para

resposta, o Governo Imperial declarou firmemente que conscio de que as auto-

ridades policiaes, como fôra demonstrado, não haviam faltado as attenções de-

vidas á marinha britanica no procedimento que tiveram com taes individuos, não

devia satisfazer ás exigencias do ultimatuni, e por muito que deplorasse os males

que d'esta sua deliberação poderiam resultar, julgava preferível e mais honroso

soffrel-os do que sacrificar o decoro e a dignidade nacionaes" (2). Em tJaes con-

dições, o Ministro inglez participou ter ordenado a execução de actos de repre-

salia pela captura de embarcações nacionaes, actos violentos que não demoveram

o Governo Brasileiro da sua correctissima e patriótica conducta 
"protestando alta

e cathegoricamente contra tamanha violência e tão inqualificável abuso da força"

(3). Collocada nestes termos a reclamação que se entrelaçava com outra — a

questão do navio Prince of Wales, o Ministro inglez suggerio o alvitre de ser o

caso sol vido por arbitramento (4), respondendo o Governo Imperial que, que-

rendo evitar que se lhe attribuisse a intenção de oppôr-se a qualquer meio pa-

cifico e honroso de resolverem as questões pendentes; desejando contribuir para

que, sem quebra do decoro e da dignidade nacional, foçse de prompto removida

a situação difficil em que se achavam as relações entre o Governo do Imperador

e a Legação Britanica, com grave prejuízo dos avultados interesses que ligavam

os dois, e como .testemunho da inteira confiança que tem na justiça da sua causa,

acceitava a indicação relativa a um arbitramento e trataria de informar qual o

arbitro escolhido, ficando entendido que teria esse arbitro de conhecer, não do

dever que tinha o Governo Imperial de fazer executar as leis do seu pais, mas

tão somente se no modo de applicação d'essas leis aos offioiaes ãa fragata Forte

tinha Havido por ventura offensa á marinha britanica (5) .

O arbitro apresentado pelo Brasil e 
"em 

cuja sabedoria e justiça o Governo

Imperial tinha a mais plena confiança", foi S. M. Leopoldo, Rei da Bélgica (6),

que a Inglaterra acceitou (7). Em 18 de Junho de 1863 foi proferido o laudo,

que assim conclue: — "Nous 
sommes d'a vis que, dans la manière dont les lois

brésiliennes ont été appliqués aux officiers anglais, il n'y a eu ni préméditation
d'offense, ni offense envers la marine britanique" (8).

(1) Noia da Legação Britanica ao Ministro dos Negocios Extrangeiros, de 5 de De-

zembro de 1862'. — Relatorio do Ministro dos Negocios Estrangeiros, de 1863. Annexo n.i,

doe. n. 36 o. 117.

(2) Nota do Marquez de Abrantes, Ministro dos Negocios Extrangeiros, á Legação Bri-

tannica, de 29 de Dezembro do mesmo anno. Cit. Relatorio, Annexo n. 1, doe. n. 39, p. 120.

(3) Nota da Legação Britanica ao Ministro dos Negocios Extrangeiros, de 30 de Dezembro

do mesmo anno e Nota do Ministro á Legação, de 31 de Dezembro. Cit. Relatorio, Anrrexo n.i,
does. ns. 40 e 41, pags. 131 e 136.

(4) Nota da Legação ao Ministro, de 1 de Janeiro de 1863. Cit. Relatorio, Annexo n. 1,
doe. n. 44, pag 140.

(5) Notas do Ministro á Legação, de 2 e 5 de Janeiro do mesmo anno. C\t.Relatorio,
Annexo n. i, doe. n. 44, p. 45 e 53, pgs. 141 e 148.

(6) Nota do Ministro á Legação, de ^ de Janeiro. Cit. Relatorio, Annexo n. i, doe. 56,
P- 154

(7) Nota do Governo de S. M. Britannica á Legação Imperial em Londres, de 12 de
Fevereiro de 1863. Cit. Relaiorio, Annexo n. 1, doe. n. 75, p. 174.

(8) Relatorio do Ministro dos Negocios Extrangeiros, em 1864. Annexo n. 1, doe. n. 10,
p. 18. r

Ao ser proferido o laudo estavam interrompidas as relações diplomáticas entre os dois
Estados (not. 8). Em virtude da mediação de S. M. Fidelissima, offerecida á Inglaterra em
Nota do Ministro de Portugal em Londres, de 26 de Junho de 1863 e ao Brasil em Nota do

A.B. 40
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5.°) Acoôbdo entre 8. M. o Imperador do Brasil e o Governo dos Estados Unidos

d'Ameiuca no Norte, de 14 de Março de 1870, para liquidação do caso da

Galera Canadá.

A galera Canadá, propriedade de subditos norte-americanos, havia naufra-

gado em 27 de Novembro de 1856 no recife das Garças, nas costas da então Pro.

vincia, hoje Estado do Rio Grande do Norte. Na forma da lei, o Governo local

tomou todas as providencias que eram devidas e que foram desde logo solicitadas

pelo proprio capitão do navio, Sir Barton Ricketon. Ao chegar ao logar do nau-

fragio a força policial requisitada pelo official de bordo, o capitão já tratava

de abandonar o navio por ter perdido toda esperança de salval-o e recusar-se a

tripulação a proseguir nos trabalhos de salvamento, começados havia cinco dias

sem resultado, o que succedeu sem demora. O capitão Ricketon apresentou re-

clamação ao Ministro dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, que a offereceu ao

Governo Imperial sob os dois seguintes fundamentos: Que o accidente occorrera a

nove milhas da costa, tanto valia dizer fora do mar territorial; que estava quasi

findo o serviço de salvámento, quando a autoridade brasileira occupou o navio

violentamente (1). Respondendo, o Ministro mostrou materialmente a improce-

dencia da reclamação, pois -o recife das Garças estava em mar territorial e o navio

jamais se deslocara do ponto em que a incúria do capitão o lançara (2). Pro-

eeguio a discussão do assumpto ainda em 1858, cessando desde 1859 para reco-

Ministro do mesmo paiz no Rio de Janeiro, de 7 de Outubro d'esse anno, foram realadas as

relações do Brasil com a Inglaterra, em Novembro de 1865. (Nota do Governo do Brasil á

Legação Britannica no Rio de Janeiro, de £0 de Novembro — Relatorio do Ministro dos Negocios

Extrangeiros em 1866. Annexo n. 1, doe. n. 43). Para que isso occorresse o primeiro Ministro,

Sr. Russell, em Nota, dirigida ao Ministro de Portugal em Londres, de 7 de Fevereiro de 1865,

propoz o modo de ser dada plena satisfação ao Governo Imperial, tendo as negociações se pro-
longado por nove mezes. Em '22 de Setembro d'esse anno o Sr. Eduardo Thornton, Ministro

inglez em Buenos-Aires, foi ao acampamento imperial proximo de Uruguayana na Província do

Rio Grande do Sul, onde se achava S. M. o Imperador, tomando parte na campanha contra
o Paraguay e, recebido ahi, em audiência publica, disse que 

"estava encarregado de exprimir

o pezar com que S. M. a Rainha vio as circumstancias que acompanharam a, suspensão das
relações de amizade entre as cortes do Brasil e as da Inglaterra e de declarar que o Governo
de S. M. negava toda a intenção de offender a dignidade do Império do Brasil; que S. M.
acceitava, plenamente e sem reserva, a decisão de S. M; o Rei dos Belgas e que seria feliz

em nomear um Ministro para o Brasil logo que o Imperador estivesse prompto a renovar as relações
diplomáticas". — S. M. o imperador, na breve resposta que deu ao Ministro inglez, sóbria e
altamente digna, soube manter-se na rigorosa posição de quem recebe uma satisfação que lhe
é devida. Forão estas suas poucas palavras: 

"E' com sincera satisfação que vejo renovarem-£e
as relações diplomáticas entre o Governo do Brasil e o da Gran-Bretanha. A circumstancia
de realizar-se este feliz acontecimento no logar em que o Brasil e seus valentes alliados acabam
de mostrar que sabem reunir a moderação á defesa do direito, augmenta o meu- prazer e
prova que a política do Brasil continuará a ser animada pelo espirito de uma justa e digna
harmonia com todas as nações". Em Nota ao Ministro de Portugal no Rio de Janeiro, de
5 de Outubro de 1865, o Ministro doe Negocios Extrangeiros communicou que o Enviado ex-
traordinario da Inglaterra preenchera as condições ajustadas pelo Governo Britannico para o
restabelecimento das relações com o Brasil. (Cit. Relatorio, Annexo n. 1, does. ns. 38,. 39 e 40).
E assim findaram as conseqüências dos desastrosos actos de semelhante Ministro.

(1) Nota da Legação Norte Americana ao Ministro dos Negocios Extrangeiros, de 24
de Janeiro de 1857. — Relatorio do Ministro dos Negocios Extrangeiros em 1857. Annexo
L., doe. n. 15, p. 33.

(2) Notas do Ministro á Legação, de 2 e 25 de Março do mesmo anno. — Cit, Relatorio,

Annexo L., does. 16 e 18, pgs. 34 e 40.
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meçar violenta em 1868 (1). Em Março de 1869, o Ministro dos Estados Unidos

no Rio de Janeiro, em estylo nada diplomático, exigio o immediato pagamento

de £ 14.463 para liquidação do caso da galera Canadá. O Governo Imperial res-

pondeu, declarando que, tendo a questão chegado a um ponto em que seria dif-

ficil resolvel-a no Brasil, havia adoptado o alvitre de convidar o próprio Governo

americano a reconsideral-a á vista dos documentos que a instruíam, o que além de

ser autorisado pelos usos internacionaes, era uma prova de confiança e offerecia

a vantagem de promover um segundo exame, certamente mais repousado do que

aquelle que aqui podesse ser feito depois de tão prolongada discussão, tendo

aquelle Governo correspondido, como era natural, a este passo amigavel com a

promessa ao Ministro do Brasil que o caso do Canadá seria reconsiderado" (2).

Devolvida pelo Governo Imperial a Nota do Ministro dos Estados Unidos, de 3

de Maio, na qual 
"se representava seriamente junto ao Ministro dos Negocios

Extrangeiros acerca do procedimento altamente offensivo do Governo do Brasil

para com o dos Estados Unidos, vendo-se esse diplomata forçado a participar que,

si se persistisse no procedimento offensivo para com o seu Governo, suspenderia

tcdas as relações diplomáticas por parte dos Estados Unidos com o Governo do

Brasil, o Ministro pediu passaportes e cumpriu a ameaça, interrompendo as re-

lações entre os ãois paizes (3). Logo aciudíiu o Governo brasileiro, enviando

os passaportes pedidos, e declarou "que 
cessavam as relações diplomáticas do

Brasil com o então Ministro dos Estados Unidos, General James Watson Webb,

sobre o qual pezava toda a responsabilidade do que occorrera" (4). Emquanto, de

25 a 28 de Maio desse anno, mediante os bors officios offerecidos pelo Ministro

inglez no Rio de Janeiro, se restabeleciam as relações suspensas pela leviandade

de um Ministro, o Senhor Hamilton Fisch, Secretario de Estado dos Estados Unidos,

não sancciqnava, nem procurava justificar a conducta d'este, dizendo leal e

francamente ao Ministro do Brasil em Washington 
"que 

o Senhor Webb julgara con-

veniente pedir seu passaporte em consequencia de uma resposta que lhe pareceu

desfavorável a uma solicitação que tivera ordem de fazer ao Governo do Brasil, no

caso do Canadá, mas que não constava que elle tivesse ordem ou autorisação para

adoptar nesca hypothese semelhante procedimento, o qual se esperava que não fosse

considerado como disposição da parte dos Estados Unidos para interromper suas

amistosas relações com o Governo do Brasil" (5). Chegando, porém, o ex-Ministro

(1) Relatorio do Ministro dos Negocios Ex-trangeiros, em 28Ó9. Annexo com 36 does.

(2) Nota da Leg. Americ. ao Ministro, de 30 de Março e Nota do Ministro á Leg., de

28 de Abril. Cit. Relatorio, de 1869, Annexo, does. ns. 20 e 21, pags. 143 e 147.

(3) Nota da Leg. ao Ministro, de 10 de Maio. Cit. Relatorio, de 1869, Annexo, doe.

n. 22, pag. 149..

(4) Nota do Ministro á Leg., de 12 de Maio. Cit. Relatorio, de 1869, Annexo, ,doc.
n. 23, piag-; 150.

(5) Nota do Secretario de Estado ao Ministro do Brasil em Washington, de 18 de Junho

de 1869 (Cit. Relatorio de 1869, does. ns. 31 e 32, pags. 157)
— A expressa desapprovação da conducta do seu Ministro, por parte do Governo dos

Estados-Unklcs, a excepcional impertinencia do Ministro Webb em resolver totis viribus
"antes de findar sua missão" essa questão abandonada havia quasi dez annos, ao ponto do Sr*.
Meade, Ministro que succedeu o Sr. Trousdale e antecessor do Sr. Webb ao partir em 1861 para
seu paiz, ter communicado ao seu Governo que as únicas reclamações existentes n'essa data
aontra o Brasil eram as do Nebo, Edna e Carolina, sem fazer a menor referencia ao caso do
Canadá, permittiram apreciar com certa maledicencia o caracter particular d'e&se' diplomata.

Esse malévolo conceito se origina no seguinte antecedente realmente compromettedor: De
1857 a 1867 surgio uma reclamação dos Estados-Unidos, pedindo indemnisação de £ 14-252
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a Washington, soube convencer o Secretario de Estado Senhor Hamilton Fisch da

correcção de sua conducta e de tal modo e com taes argumentos que este alto func-

cienario obteve que a discussão do caso fosse reaberta. O extracto do despacho do

Sr. Secretario, remettido ao representante diplomático dos Estados Unidos no Rio

de Janeiro, não prima pela cortezia de linguagem, nem pela verdade dos factos,

nem péla lógica da argumentação, nem pela finura de sentimentos que devem

animar as relações entre os povos de cultura superior (1).

no caso do brigue Carolina. O Governo do Brasil, certissimo de sua nenhuma re9po«sSabi-
lidade, propoz que o assumpto fosse submettido a arbitragem. Os Estados-Unidos recusaram

o alvitre e o seu Ministro no Rio de Janeiro, em 1867, sob ameaças, obteve que o Governo

Brasileiro pagcsse aquella grande f,omma, o que foi feito, recebendo o Ministro tres letras

em pagamento sobre Londres. O Brasil pagou sob protesto. Em 1874, os Estados-Unidos exami-

nando com mais attenção o celebre caso convenceram-se de que foram injustos, dirigindo então

ao Ministro do Império em Londres a seguinte Nota: "Deveis saber que a restituição ao Brasil

da quantia paga ao Ministro dos EE.-UU. no Rio de Janeiro no dia 30 de Setembro de 1867,

com tres letras sobre Londres a vencerem-se no dia i.° de Janeiro de 1868, % como indemni-
sação no caso do brigue Carolina, tem sido muitas vezes objecto de conversação entre o re-

presentante do Imperador em Washington e o Secretario de Estado. Tenho agora a honra
de vos informar que o Presidente depois de acurado exame do assumpto, chegou á conclusão
que o Governo do Brasil não é com j\u4stiça responsável pelos damnos do caso. N'estas
circumstancias o Presidente considera dever dos Estados Unidos reembolsar ao Brasil a som-
ma assim recebida pelo seu Ministro no Rio, com juros de 6 % ao anno, taxa conven-
cionada entre os dois Governos nos ajustes a respeito do "Canadá". — A este respeito, diz o
eminente Estadista Visconde do Rio Branco, Ministro das R. Exteriores, em 1875: "Surg.o

então (por occasião da restituição) um incidente de que devo dar-vos conta,. A Nota do Secretario
de Estado dos EE.-UU. annuncia a restituição de toda a quantia paga pelo Brasil*, mas o Go-

verno americano, quando resolveu fazer esta restituição, estava na crença de que só se tratava

da quantia de £ 5.000. Era esta com ,effeito a que se achava depositada em Washington, porque

somente essa tinha o General Webb remettido na própria letra de cambio a elle entregue com

as outras duas de £ 5.900 e £ 3.352. Na correspondência, communicada pelo Presidente dos

EE.-UU. ao Senado quando lhe deu conhecimento d'este negocio em Maio de 1874, encontra-se

um despacho dirigido em 14 de Março de 1872 ao Sr. Partridge, actual Ministro americano

n'esta Corte. Esse despache, depois de mencionar a Nota de 30 de Setembro de 1867, com a qual

entregou este ministério ao General Webb as tres letras de cambio, diz: "Parece 
que aquelle

Sr. (o General) não remetteu a esta repartição cópia da alludida nota do Ministro dos Negocios

Extrangeiros do Brasil. Enviou, porem, a letra de £ 5.000, endossada á ordem do Secretario

de Estado". — Isto explica a persuasão, em que estava o Governo Americano, de que ió tinha

de restituir £ 5.000, persuasão que cessou1 quando o Sr. Carvalho Borges (Ministro do Brasil

em Washington) mostrou ao Sr. Fisch, no relatorio d'este Ministério, impresso e apresentado

em 1868, a Nota brasileira q,ue provava a entrega de tres letras, bem como a resposta do General
' 
que certificava essa entrega e declarava liquidada e paga a reclamação". Relatorio do Ministro

dos Negocios Extrangeiros, de 1875, ^Exposição, pgs. 22 e segs.; Annex'o n. 1, Does. ns. 131

a 138. — Minuciamos o caso porque elle mostra: i.° — Que si a arbitragem, proposta pelo

Brasil, fosse acceita, o Governo dos EE.-UU- não teria chagado ao extremo, aliás muito louvável,

de mandar responsabilisar o seu ex-agente diplomático, nem teria feito pressão sobre utai paiz
amigo, injustamente, como elle proprio verificou e corrigro. — 2.0 Que como esta contam-sé

ás dezenas, as reclamações feitas aos Estados d'America, atfeendidas pela ameaça e nunca pelo
Direito. — 3.0 — A que excesso pode chegar o Governo de um Estado si. não faz grande attenção

na escolha d'aquelle que deve ser acreditado como elle proprio. Clovis Bevilaqua, Direito Publico

Internacional, I, § 37 e nota 8, e Calvo, Le Droit Internai, theor. et prat., III, § 1269

tratam do caso.

(1) Relatorio do Ministro dos Negocios Extrangeiros, de 1870. Annexo, doe. n. 179, p. 246,
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Negando o Governo do Brasil, com os melhores fundamentos, a indemnisação

pedida e persistindo o Governo dos Estados-Unidos em sua reclamação, foi resol-

vido submetter o caso a arbitramento do Ministro inglez em Washington,, pelo
Protocollo de- 14 de Março de 1870 (1), sendo proferido o laudo contrario ao
Brasil em 11 de Julho do mesmo anno (2) .

6.") Tratado de paz entre o Império do Brasil c a Republica do Paraguáy, de
9 de Janeiro de 1872, e Protocollo addicional de 24 de Janeiro de 1874.

Finda a guerra com o Paraguay, o Brasil celebrou com essa Republiea o
Tratado definitivo de paz, de 9 de Janeiro de 1872, no qual este paiz reconheceu

como divida sua a importancia dos damnos e prejuizos causados ás pessoas e
cidadãos brasileiros, devendo os pedidos de indemnisação ser liquidados e
examinados por uma cornmxsfão mixta (3). Na execução do Tratado surgiram
duvidas sobre a comprehensão e extensão das palavras 

"daninos 
e prejuízos1"

e outros pontos de menor importancia, que foram decididos accordemente no
Protocollo addicional. Só em 30 de Julho de 1881 foi possivel terminar o exame
e julgamento das 805 reclamações, das quaes foram attendidas 784.

7.°) Accôrdo de 22 de Abril de 1873 entre o Governo do Brasil e o da Gran--
Bretanha para solução da reclamação do Conde, de Dundonald¦

Em 12 de Outubro de 1865, o Conde de Dundonald requereu ao Governo do

Brasil o que em seu entender o Brasil ficara a dever a Lord Cockrane, Marquez

do Maranhão, primeiro almirante brasileiro, por serviços pjrestados á causa da

independencia. Para poder informar devidamente ao Poder Legislativo foi mister

proceder a longo e minucioso exame nos archivos do Estado, desde os seus pri-

. meiroj annos, sendo apui aüo com u mais rigorosa exactidão que o pedido do filho

daquelle titular não se justificava senão em uma parte minima. Para terminar

esse incidente, no qual se envolvia a memória de um homem que prestara ao Brasal

assignalados serviços, bem que, diga-se a verdade, teve generosas compensações

do Governo Imperial e do povo brasileiro por quantias avultadas que lhe foram

pagas e as mais assignaladas honras e dignídades, foi o caso, de accôrdo com o

Governo de S. M. Britanica, submettido ao arbitramento dos Srs. Barão A. Cavai-

chini Garofoli e James R. Partridge, Enviados Extraordinários e Ministros Pie-

(1) Cit. Relatório, de 1870, Annexo, doe. n. 180, p. 249.

(2) Relatorio, de 1871, Annexo, doe. n. 407, p. 619.

(3) Tratado de 9 de Janeiro de 1872: "Art. 
3 — O Governo da Republica do Paraguay

reconhece como divida da mesma Republica:.... 2.0 A importancia dos damnos e prejuúzos
causados ás pessoas e cidadãos do referido Estado (Brasil). Esta indemnisação será fixada na

forma do art. 5.0" — "Art. 
5: Dois mezes depois de trocadas as ratificações do presente

Tratado, nomear-se-ha uma commissão mixta que se comporá de dois juizes e dois árbitros para
examinarem e liquidarem as indemnisações provenientes das cauzas mencionadas no segundo numero
do art. 3. Esta commissão reunir-se-ha nas cidades do Rio de Janeiro ou de Assumpção, conforme
convierem os dois governos. Nos casos.de divergência entre os dois juizes será escolhido á sorte
um dos árbitros e este decidirá a questão. Si acontecer que uma das altas partes contractantes

por qualquer motivo que seja, deixe de nomear o seu juiz e arbitro no prazo acima estipulado
ou que depois de nomeal-os, sendo necessário substituil-os, os não substitua dentro de igual

prazo, procederão o commissario e arbitrb da outra parte contnactante ao exame e liquidação
das respectivas reclamações e ás suas decisões se sujeitará o Governo cujos mandatarios faltarem.

(Relatorio, de 1872. Annexo, doe. n. 127, p. 224).
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nipotenciarios, respectivamente, da Italia e dos Estados-Unidos d'America do

Norte, que em'6 de Outubro de 1873, proferiram o laudo arbitrai, reconhecendo o

Brasil responsável pelo pedido n.° 1, cujo valor fixaram em £ 4.125, e n. 3 em

£ 34.500, e julgando improcedentes os de ns. 2, 4, 5, 6 e 7 (1).

Pelo exposto é fácil vêr que, desde os primeiros dias de vida inde-

pendente, o Brasil resolveu todas as suas questões internacionaes pela forma

rigorosamente jurídica do arbitramento, ainda mesmo nos casos de manifesta

extorsão de poderosos Estados, como apontámos com o proposito de mostrar que.
os interesses, a honra e a dignidade de um povo não se reduzem nem decrescem

pondo-se sob a égide protectora da justiça. Não devemos duvidar de que os paizes

que mal procederam com o nosso, reclamando o que não lhes era devido e usando

da violência, não ficaram mais fortes com a conducta que tiveram e deixaram

firmados maus precedentes que, sem recommendarem a honorabilidade dos seus

Governos, poderão ser invocados um dia contra elles proprios.

8.") Tratado de arbitramento assignado em Washington, a 28 de Abril de 1890,
entre os Estados-unidos do Brasil, as Republicas da Bolívia, Equador, Gua-
temala, Haity, Honduras, Nicaragua, Salvador e Estados Unidos da America.

Em fins do século XIX, entretanto, o grau de cultura no Brasil exigia que

em prol da arbitragem algo fosse feito de maior e de resultados mais práticos.
Effectivamente, não podia bastar que as questões internacionaes, cm que fosse

parte, se resolvessem por arbitragem ou arbitramento. Momento podia occorrer

em que a exigencia de uma Potência fosse tão audaz que recusasse esta solução,

para impôr, sem considerações de .qualquer ordem, sua vontade por meio da força.

A negociação de Tratados de arbitragem permanente era uma neceásidade inde-

clinavel, porque, ligando os Estados entre si obrigatoriamente, arredava desde

logo a hypothese do emprego da força e predispunha-os a um modo de proceder
segundo os princípios do Direito. Si a posição que o Brasil mantivera era real-

mente de destaque, recommendando o pensamento elevado dos seus governantes
e os nobres sentimentos dos governados, devemos reconhecer que elle se retinha

um pouco mais do que devia na phase inicial da solução dos pleitos interna-

cionaes pelo Direito. Occorreu então um facto que merece menção e que veio
modificar esta situação que a rotina creara e perpetuara: Convocada pelo Ga-
verno dos Estados-Unidos d'America do Norte para 1889, a Primeira Conferência
Internacional Americana (Pan-Americana), o programma dos seus trabalhos
enumerava entre outros assumptos — "um 

accôrdo, recommendado á adopção

(r) Os árbitros resumiram assim os differentes pedidos: i — pela falta de pagamento da

quota-parte de Almirante (>£) sobre 40.000 duros, concedidos aos apresadores do navio Imperatriz.

2  pela quantia de £ 2.000, que o Almirante dijZ ter adiantado ao Cavalleirt) Gameiro, Ministro

do Brasil em Londres, para occorrer ás despezais da fragata Ypv-anga. 3 — pela quota-parte de

presas do Almirante sobre todas as presas feitas durcnte a guerra e que elle pretende terem

sido declaradas bôas qtto ad captores, apezar de terem" sido depois relaxadas pela commissão de

pre9as. 4 — pelos juros dos atrazados de seu soldo e pensão, cujo capital e somente elle foi

pago em 1865. 5.0 — pela concessão de terras que o Almirante declarava, lhe terem sido pro-
mettidas pelo Imperador D. Pedro I, como apanagio do marquezado. 6.° — pela quantia de

67.000 duros devida em saldo de contas ao Almirante pela Republica do Chile, saldo que pretendia
ter perdido pelo facto de sua entrada ao.serviço do Brasil e cujo pagamento lhe fôra promettido

pelo governo e pelo Imperador. 7.0 — pela quantia1 de 308.208 duros, lançada em conta, ao
Marquez como recebida para se distribuir pala gente da esquadra, mas não paga e retida

for elle.
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dos respectivos Governos, sobre um plano definido de arbitramento para todas

as questões, desavenças e divergências que já existissem ou viessem a existir,

afim de que fossem pacificamente resolvidas, evitadas as guerras". O Governo

Imperial acceitou o convite para comparecer a essa assçmbléa internacional e

nomeou os seus representantes. Segundo affirma o Sr. Quintino Bocayuva, Ml-

nistro das Relações Exteriores do Governo Provisorio, aquelle Governo 
"nas

instrucções expedidas aos Delegados Brasileiros, recommendou-lhes que manti-

vessem a adhesão prestada ao voto do Congresso de Paris de 1856, no qjual se

manifestava a esperança de que os Estados entre os quaes se originasse alguma

divergencia seria, antes de appellarem para as armas, recorressem, tanto quanto

o perinittissem as circumstancias, aos bons offioios de uma potência amiga" (1).

Conhecidas, como fão, as graves difficuldades com que lutaram os representan-

tes das Potências n'essa data para chegar a esse resultado, que pareceu a muitos

um acto temerário e ousado, comprehende-se bem que, então, fosse dado um

passo á frente, mas é inexplicável que, em 1889, um paiz novo, grande e pujante,

como o nosso, cuja existencia vae desabrochar no futuro esplendidamente, ordeiro,

liberal e pacifista provadamente, sem laços politicos que o prendessem ao pas-

sado, fosse lançar um voto anachronico á mesa de uma Conferencia, ladeada de

representantes dos povos americanos, que desde 1822 tinham nitida concepção

dos beneficos effeitos do instituto da arbitragem que elles consideravam com

razão a verdadeira garantia da paz continental, alguns celebrando desde 1880

tratados de arbitragem mais ou menos amplos! "Tornava-se retardatario sem justa

causa, enervado pela poiitica das conveniências e opportunidades, seguia timido

a conducta das monarchias europeas, obediente a interesses e combinações que

tolhem os movimentos de ascenção e soffocam as aspirações em prol dos gran-

des princípios, assegurando o governo dos povos sem extorsão e sem reducção

indevida da liberdade. O Governo da Republica, logo nos seus primeiros dias, poude

obstar tão formidável desastre, expedindo novas instrucções ao novo representante

do Brasil, Sr. Salvador de Mendonça, para 
"acceitar 

o principio da arbitragem

com a mais extensa applicação que fosse possível" (2), como foi feito e consta do

Tratado de Washington, de 28 de Abril de 1890 (3). líssa conducta do ultimo

Gabinete ministerial do regimen monarchico é inexplicável, certo, como é, que

foi por solicitude e esforços seus e inspiração do Imperador (4) que o Brasil

insisti o e obteve, enfrentando um dos mais graves assumptos internacionaes —

(i e 2) Tratado de arbitramento. Rclatorio apresentado ao Generalissimo Chefe do Go'-
verno Provisorio dos EE.-UU. do Brasil por Quintino Bocayuva, Ministro e Secretario das
Relações exteriores, pags. 3 e 4. Rio de Janeiro, 1891.

(3) Tr. de 28 de Abril de 1890: MArl I — As Republicas que celebram este Tratado

adoptam o arbitramento como principio cie Direito Internacional Americano para a solução das

differenças, disputas ou controvérsias entre duas ou mais d'ellas. Art. II.. — O arbitramento é

obrigatório em todas as questões acerca de privilégios diplomáticos e consulares, limites, territorios,

indemnisaçoes, direitos de navegação, e validade, intelligencia e cumprimento de Tratados. Art. III.
— O arbitramento é igualmente obrigatorio, com a limitação do art. seguinte, em todas as
demais questões não enumeradas no art. anterior e quaesquer que sejam a sua ^ausa, a sua
natureza ou o seu objecto. Art. IV. — Exceptuam-se unicamente da disposiçãp do art. pre-
cedente as questões que, a juizo exclusivo de alguma das Nações interessadas na contenda, com-
prometiam a sua própria independencia. N'este caso o arbitramento será voluntário para tal nação,
mas será obrigatorio para a outra parte contendora. Art. V. — Ficam comprehendidas no arbitra-
mento as q.uestões pendentes actualmente, e todas as que re suscitem de hoje em diante, ainda
quando provenham de factos anteriores ao presente Tratado" 

(4) Em 1891, quando os ânimos extremamente exaltados contra o Tratado de Montevideo, de
2$ de Janeiro, que pretendia substituir o de 7 dç Set. de 1889, o Jornal do Qommerçio, respeitável



128

o de limites com a Republica Argentina, como veremos em seguida, que fosse re-

soivido por arbitramento.

9.°) Tratado de 7 de Setembro de 1889 para prompta solução da questão ãe limites

pendente entre o Brasil e a Republica Argentina, asiignado em Buenos Aires,

trocadas as ratificações no Rio de Janeiro em 5 de Novembro do mesmo

anno (1).

Depois de proclamada a Republica, estanco já celebrado este Tratado, occorreu

uma tentativa, verdadeiramente infeliz, para a solução do caso mediante a (li

visão da vasta zona litigiosa. O Tratado de 25 de Janeiro de 1891, assignado em

Montevidco, foi o dccumento que dava fim por este modo, manifestamente con-

trario aos direitos do Brasil, e teve a mais formal repulsa da opinião nacional,

sendo rejeitado pela Camara dos Deputados em 10 de Agosto por uma maioria

de 145 votos contra 5. Assim ficou de pé o Tratado de 7 de Setembro. Em 5 de

Fevereiro de 1895 foi proferido o laudo arbitrai, dando ganho de causa ao Brasil,

cujos evidentes direitos foram afinal reconhecidos definitivamente. Poude a arbi-

tragem conseguir sem a menor perturbação das relações internacionaes o que

falhava havia tres séculos, desde o tempo das metropoles portugueza e hespanhola.

Não tardou, porém, que o Brasil tivesse uma manifestação maior e de mais

alta significação em prol da arbitragem, o que occorreu quando admittiu como

principio fundamental do seu Direito Publico interno, na Constituição politica

de 24 de Fevereiro de 1891, o que até então não havia exemplo senão na Consti-

tuição da Venezuela (2). Desde então a arbitragem passou a ser considerada no

Brasil como instrumento seguro, pratico e utilisavel, ainda mesmo nos casos de

maior importancia, para solução dos pleitos internacionaes.

orgam de publicidade 110 Rio de Janeiro e decano da imprensa brasileira, telegraphou para Vichy,

onde se achava enfermo o ex-Imperador Senhor D. Pedro de Alcantara, pedindo que lhe declarasse

qual havia sido sua opinião sobre o cazo dos limites do Brasil com a Republica Argentina. Ao

seu Camarista, Sr. Conde de Aljezur, dictou o grande brasileiro a seguinte resposta, transmittida

pelo telegrapho: "O Imperador foi sempre e absolutamente contrario á divisão do territorio das

Missões, só acceitando o arbitramento como ultimo recurso".

(1) Trat. .de 7 de Set. de 1889. — Art. I. A discussão do direito que cada uma das

Altas Partes contractantes julgue ter ao territorio em litigio entre ell-as, ficará encerrada no prazo

de 90 dias contados da conclusão do reconhecimento do terreno em que se acham as cabeceiras

dos rios Chapecó ou Seperiguassú e Jangada ou Santo Antonio-guassú. Entçnder-se-lia concluído

aquelle reconhecimento no dia em q«e as commissões, nomeadas em virtude do Trat. de 28 de

Set. de 1885, apresentarem aos seus governos os relatori-os e 'as plantas a que se refere o

art. 4.0 do mesmo Trat. — Art. II. Terminado o prazo do artigp antecedente sem solução

amigavel, será a questão submettida ao arbitramento do Presidente dos Estados Unidos da

America, a quem dentro dos 60 dias seguintes, se dirigirão as Altas Partes contractantes pedindo

que acceite esse encargo 1 — Art. III. A fronteira ha de ser constituida pelos rios que p Brasil
ou a Republica Argentina têm designado, e o arbitro será convidado a pronunciar-se por uma
das partes, como julgar justo á vista das razoes e documentos que produzirem".

— Em 9 de Agosto de 1895 foi assignado no Rio de Janeiro o Protocollo, entre as duas
Republicas, conforme o laudo do Presidente dos Estados Unidos e a 6 de Outubro de 1898 foi
firmado no Rio de Janeiro o Tratado definitivo de limites, trocadas as ratificações em 26 de
Maio de 1900.

(2) A Constituição do Brasil, enumerando as attribuições do Congresso Nacional, no art. 34,
dispõe no n. 11: — "Autorizar o Governo a declarar a guerra, si não tiver lugar <m mallograr-se
o rçmrso do arbitramento, e a fazer a paz"»
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10) a ¦— Protocoli.o entre os Estados Unidos do Brasil e o Reino da Itai.ia. as-

signado no Rio de Janeiro a 3 de Dezembro de 1895, modificado pelo

b — Protocoli.o (1.°) entre as mesmas A, P. O-, assignado no Rio de Janeiro,

o 12 de Fevereiro de 1896.

c — Protocot.t.o (2.") entre as mesmas A. P. O-, assignado no Rio de Janeiro,

a 12 de Fevereiro de 1896.

d — Accôrdo entre as mesmas A. P. C., assignado no Rio de Janeiro a 19 de

Novembro de 1896.

Esses quatro documentos constituem o que commummente é conhecido pela

denominação de — Protocollos italianos. São verdadeiramente famosos, não como

producto de astucia diplomatica, mas de abuso de força que o Brasil não poude

repellir, enfraquecido, como estava, ao sahir da guerra civil.

O Governo Italiano apresentara dezenas de reclamações, pecuniárias quasi

todas, que o nosso Chanceller, o eminente jurisconsulto Sr. Dr. Carlos de Carva-

lho, classificou e considerou nos seguintes grupos: — Damnos causados ás

pessoas e á propriedade por forças revolucionárias, por salteadores, malfeitores e de-

linquentes communs.—"O Governo Federal não se reconhece responsável".— 2.°)

Damnos causados por operações de guerra. — "A 
força maior que caracterisa as ove-

rações de guerra, a actualiãacle ou a imminencia do perigo excluem a responsabili-

clacle". — 3.°) Apropriação do= bens particulares por forças lega.es. — "E' 
formada

pelas requisições militares em regra não feitas segundo os usos c 
'costumes 

da

guerra. Estão quasi todas não regularmente 'instruídas, reduzindo-se algumas a sim-

pies allegaçõgs. O exagero das indemnisações pedidas não parece duvidoso". — 4.")

Damnos praticados por forças legaes. — "Os damnos e violências praticados pelas

forças legaes explicam-se em regra pela quebra de neutralidade de alguns cidadãos

italianos na guerra civil do Rio Grande do Sul. Legitimamente não podem merecer
apoio, segundo as boas normas. Como, porém, é ãifficil agora provar aquella cir-'
cumstancia, o Governo Federal, reconhecendo a autoria dos aetos, por equidado
as admitte para os effeitos da distribuição da quantia que for fixaãa em globo".

5.°) Violências diversas, quer attribuidas a agentes da força ou autoridade pu-
blica, quer commettidas por particulares.—"O Governo Federal não acceita a' respon•

sabilidade. Não se deriva de obrigação jurídica, mas simplesmente politioa. Esta,
segundo a doutrina corrente, exclue a satisfação do damno, cabendo-lhe sotmenté

promover a punição dos culpados, a quem incumbe a indemnizarão. A equfcdxMe,

porém, os sentimentos de benevolencia e as conveniências da política interna ou
externa, aconselham ás veses outra conducta. Tendo examinado os casos submet-

tidos á sua consideração, o Governo Federal achou alguns dignos cie favor. — 6.°)

Prejuizos e damnos com fundamento directo ou indirecto em contractos com a

administração publica. — (Algumas estavam sub - judice, outras já estavam at-

tendidas desde muito, outras injustificáveis, porque o possível direito de recla-

mação era objocto de contracto entre particulares e outras não mais apoiadas

desde muito tempo pelo Governo Italiano e já indeferidas pelo Governo do Brasil).
7.°) Reclamações pecuniarias por outros fundamentos. (Havia de tudo qufinto

caprichosamente é dado imaginar: Indemnisações por constrangimento de liber-

dade, determinado como medida política a bem da segurança da Republica, ha-

vendo um caso em que o reclamante era cidadão brasileiro. O reclamante desta
natureza, de noilie Lauzoni, pedia 100:000$000 e outro de neme La Rotonda tam-
bem 100:000$000; outros que já estavam protegidos pelos recursos judiciários e
administrativos; outros para que cessassem medidas civis assecuratorias, de ordem

judiciaria, outro pedindo a restituição cio preço de um telegramma!) — "Pelo

À.B. 40
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Que fica exposto, o Governo Federal não se reconhece obrigado a qualquer inãem-

nisação. salvo sentença ão Supremo Tribunal Federal, que faça caso julgado".

— 8.°) Successões; conflictos com a autoridade local, entrega de espolios aos

agentes consulares. — As 16 reclamações d'este grupo o Governo teve de consi-

derar cada uma de per si, algumas reconhecidamente prescrlptas. 
— 9.°) Natu-

ralisação por omissão. — "Em todas as questões em que principal ou inciãen-

temente se tratar âos efíeitos do Decr. de 15 de Dez. da 1889 e do art. 69, ws. 1

e 4 da Constituição da Republica não poderá transigir. As pessôas nascidas no

Brasil., de pae extrangeiro, que não estejam ao serviço de sua nação\ são brasi-

leiros ex-jure soli. Ficarão sujeitas aos deveres que a lei estabelece. O Decr. legisr-

lativo n. 1.096, de 10 de Setembro de 1860, resalvou a nacionalidade. A naturali-

sação por omissão í5 preceito constitucional emquanto o Congresso não modifii-a'1-o

Animado das melhores intenções, como sempre procede, o Governo Bra-

sileiro propoz pagar 200:000$000 para que ficassem: liquidadas e em perpetuo

silencio' todas as; reclamações do 1." grupo, excepção de duas, dependentes de

sentença passada em julgado contra a Fazenda Federal, as dos grupos 4 e 5;

e — constituindo assumptos a discutir ainda por via dipíomatica sete das do 8."

grupo (1). O Governo Italiano recusou, sendo firmado então o Protocollo de

3 de Dezembro de 1895, que submetteo todas as reclamações ao Juizo Arbitrai

do Presidente dos Estados Unidos da America (2). Essa solução, entretanto,

não teria de chegar a termo; porque qualquer que fosse o arbitro jamais ,sanc-

cionaria taes reclamações em sua generalidade, verdadeiramente extorsivaa e

contrarias á Constituição e ás leis da Republica. Isso foi logo provado com o

1.° Protocollo de 12 de Fevereiro de 1896 (3), que confiou a uma commissâo

mixta a decisão de um grupo de reclamações e com o 2.° Protocollo d'essa data,

que subtrahio outro grupo do julgamento do Juizo Arbitrai (4). Emquanto se

(i) Relatorio do Ministro das Relações Exteriores, em 1895. Exposição, pgs. 94 a 102.

(3) Relatório do mesmo Ministro em 1896. Annexo n. 1. Does. ns. 58 a 71, pgs. 104 a

163. Prot. a que allude o texto: "Os abaixo assignados  com o fim de dar solução definitiva

ás reclamações italianas e de estreitar ainda mais os laços de amizade , estipulam o seguinte.

Todas ,as ditas reclamações serão deferidas ao Juizo Arbitrai do Presidente dos EE.^-UU. da

America, sem a menor limitação t!o seu encargo". — QuJem, como o Brasil, propõe e se submette

a este meio de solução, prova que tem o maior espirito de conciliação.

(3) i.° Prot. de 12 de Fev. de 1896: "Os abaixo assignados  para a solução das

reclamações italianas originadas de requisições de animaes, viveres ou cutro» objeefos ou

valores para as forças do Governo em operações contra os fedeialista;s, e visto que, estando

reconhecida em principio a obrigação de indemnizar, é necessário fixar a importancia do que

real e effectivamente é devido, consideram no seguinte: O Presidente do Estado do Rio Grande

do Sul e o Cônsul da Italia em Porto Alegre, por si ou por seus delegados examinarSo e resolverão

ex-botto et aequo as reclamações de tal categoria originadas de factos praticados n'esse Estado, '

fixando as indemnisações correspondentes, e no caso de desaccôrdo se sujeitarão á decisão do

Cônsul d© Império Germânico n'aquella cidade que opportunamente será convidado para servir

de arbitro".

(4) 2.0 Prot. de 12 de Fev. de 1896: —  animados do desejo de promover ami-

gavelmente a prompta e definitiva solução de todas as diffículdades concernentes ás reclamações

italianas ora pendentes, e tendo em consideração o Protocollo assignado no dia 3 de Dezembro

de 1895  convievair nas seguintes estipulaçõea: I As reclamações que previamente examinadas

ix-aequo et bono tenham sido ou forem reconhecidas pelo Governo do Brasil, como sufficienteraente

fundadas para uma transacção amigavel, serão sem dernona attendidas mediante o pagamento das

indemnisações que se ajustarem. II — Para a solução de todas as reclamações que, dentro do

praso de dois mezes contados da presente data, não houverem sido, de mutuo accôrdo, attendidas

nem eliminadas, os dois Governos, logo que tenrÁne o referido prazo e este accôrdo seja approi-

vado pelos dois Governos, dirigir-se-lião a S. E. o Presidente dos EE.-UU. da America, soli-

çitando-lhe que se sirva acceitar o encargo de Juiz Avbitro. — III
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agia de conformidade com o 1° Protocollo de 12 de Fevereiro, o 2." desapparecia

absorvido pelo Accôrdo de 19 de Novembro de 1896, mediante o qual o Brasil

pagaria á Itália a elevadíssima somma de 4.000 :'000$000 
-para ficar livre'de toda

intervenção do Governo d'esta pelas reclamações apresentadas áté então e a res-

peito das quaes se não estipulara outra solução (1). Do julgamento da Commissão

mixta, instituido pelo Protocollo de 12 de Fevereiro, resultou o pagamento da

quantia de 815:067$120, que junta á anterior recebida pelo Governo Italiano,

perfaz a de 4.815 :Ò67|120, em quanto importou o ter sido evitado o Juizo Arbitrai,

creado pelo Protocollo de 3 de Dezembro de 1895.

11.°) Tbatado de amizade, commebcio e navegação entre a Republica dos Estados

XJnidos do Brasil e a Republica da Bolívia, assignado no Rio dé Janeiro em

31 de Julho de 1896.

N'esse Tratado incluiram as duas Republicas, em falta de um Tratado perna-

nente de arbitragem, a clausula geral arbitrai, de modo que podessem ser solvidas.

por esse modo todas as questões que de então em diante occorressem entre ellaa

e. ainda, mesmo as que se originassem de factos anteriores ao Tratado (2).

Pendia, em 1903, de approvação do Congresso Brasileiro, quando as relações

entre as duas Altas Partes Contractantes ficaram extremecidas por ter o Governo

Boliviano, menos pensadamente, arrendado os territorios do Acre a um syndicato

anglo-americano. "Na 
época ém que se negociou o Tratado, tinham cabimento

as estipulações que interessavam as relações entre os Estados brazileiros — do

Amazonas e do Pará e aquelle territorio. O famoso contracto de arrendamento,

approvado pelo Congresso Boliviano e promulgado pelo Poder Executivo, alterou

as condições em que foi feita a negociação, de modo que elle não podia subsistir;

sem quebra de reciprocidade e sem prejuízo moral e materia-1 para o Brazil".

Por taes motivos o Sr. Presidente da Republica pedio permissão ao Congresso

Brasileüo para retirar o Tratado, o que lhe foi concedido (3).

(1) Accôrdo de 19 de Nov. de 1896: "Os Governos  reconhecendo a difficuldade de

se entenderem sobre o mérito de algumas das reclamações italianas, que parecendo a uma das

Partes injustas, á outra justas, foram objecto de discussão, convém em que sejam liquidadas

mediante um só acto, que não importará abandono, por parte d'elles e para esse fim  têm

estipulado o seguinte: I. O M. dos N. E. do Brasil pagará logo que o presente Accôrdo fôr
approvado pelo C. N. ao* representante da ítalia a somma de 4.ooo:ooo$ooo, moeda corrente.
— II. Com esse pagamento ficará o Gov. Bras. livre de toda intervenção do Gov. Ital. pelas
reclamações apresentadas até a data do presente Acc. pela Legação da Italia ao M. das R. E., ás
quaes até agora se não deu ou a respeito das quaes se não estipulou oultra solução; de modo que
por nenhuma causa ou razão poderão ser de novo apresentadas ou sustentadas. — III. O Gov.
Ital., ficando único e exclusivo juiz da validade das reclamações, terá plena e illimitada facul-
dade de distribuir a dita somma por sua própria conta e a seu agrado sem que o Gov. do Bras.
entre no exame do modo de distribuição, nem cias reclamações que foram ou não admittidas a
indemnisação. — IV "

—¦ A Declaração de 19 de Novembro de 1896 explica a situação em que ficou este extra-
ordinário negocio que deixamos resumido.

(2) Trat. de 31 de Julho de'1896: — "Art. XXXV. As A. P. C. no sincero empenho
de manier inalteráveis as suas relações, concordam em que sejam decididas por arbitramento,
de conformidade com os princípios recommendados na Conferência Internacional de Washington
(Abril de 1890) e no Regulamento approvado peo Instituto de Direito Internacional na sessão
de' Haya, em 1875, com as modificações que de futuro forem recommendadks pelO' mesmo Instituto»
todas as questões que de hoje em diante possam sobrevir entre as duas nações, ainda quando
provenham de factos anteriores ao presente Tratado".

(3) Relatorio do Ministro das Relações Exteriores, em 1903, p. 21,
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Resolvida a primeira das grandes questões de limites, 0 Governo do Brasil

não demorou em abordar a que interessava a França.

12.°) Tratado de arbitramento entre os Estados Unidos do Brasil e a Repiblica

Fhaxceza para fixar definitivamente os limites¦ ão Brasil e da Guyana Francesa,

asdignaéo em 10 de Abril de 1897 no Rio de Janeiro, onde foram trocadas as

ratificações em 6 de Agosto de 1898.

Era uma questão secular e que se arrastava lentamente sem chegar a um

resultado satisfatório, bastando lembrar que, em 1697, o Sr. Rouillé, embaixador

de Luiz XIV, entrava em negociações com o Rei de Portugal, de tal modo sem

alcance pratico que em 1897 a questão permanecia sem solução.

A bôa vontade das Altas Partes Contractantes ao sor celebrado o Tratado era

tamanha que na mesma data foi assignado um Protocollo, adoptaudo desde logo

medidas que antecipadamente preparassem os elementos necessários para que,

prpferida a sentença arbitrai, se procedesse sem demora e de conformidade com

essa sentença á demarcação da fronteira. O arbitro escolhido, o Governo da Con-

federação Suissa., pioterio, em 1 de Dezembro de 1900, o laudo favoravel ao

Brasil (1).

13.°) Tratado de limites entre a Republica dos Estados Unidos do Brasil e o Reino

Unido da Gbã-Bbetanha e Irlanda, assignado em Londres em 6 de Novembro

de 1901, trocadas as ratificações no Rio de Janeiro em 28 âes Janeiro ue 1902., .

A questão de limites com a Guyana ingleza era também antiga é os EstafiOs

interessados jamais poderam chegar a um aqcôrdo. Assignado o 
! 
Tratado ''stípra

indicado, foi submettida ao arbitramento a solução da matéria è o laudo' ÍUfB. Mí

o Rei da Italia, proferido em 6 de .Jujiho de 1904, ultimou a dlvergencla, dando

ganho de causa á Grã-Bretanha (2). " 
'

D'esta vez o Brasil não vio reconhecidos os seus direitos, mas nem por isso

(i) Tr. de 10 de Abril de 1897 — "Le Gouvernement de Ia Rép. des Etats Unis du Brésil

et le Gouvcrnement de la Rép. Française, désirant fixer définitivement les frontières du Brésil et de

la Guyane Française, conviennent le recourir pour cela á la décjsion arbitrale du Goutvernement

de la Coní. Helvétique. L'arbitre será invité á dècider quelle est la- reviére Japoc ou Vincent

Pinçon et à fixer la limite interieure du tfcrritoire. L'arbitre se prononcera définitivement sur

les pretentions des deux párties, adoptant dans sa sentence, qui sera oüligatoire et sans appel,

l'une des deux rivières enoncées ou, á son choix, 1'une des celles qui sont comprises entre elles",

(z)Tr. de 6 de Nov. de 1901: — "O Presidente dos EE.-UU. do Brasil e S. M. o Rei

do Reino Unido da Grã-Bret. e Irlanda, desejando terminar amigavelmente o desaccôrdo existente

entre os" seus respectivos governos sobre os limites entre o Brasil e a Colonia da Guyana Britanica,

resolveram submetter a • arbitramento a questão suscitada, e, afim de concluirem um Tratado

com esse objecto, nomearam seus plenipotenciarios — Art. I. Concordam em convidar S. M.

o Rei da Itália para decidir como arbitro a questão referente aos mencionados lim,ites. <— Art. II.

O territorio em litígio entre o Brasil e a Colonia será o territorio entre o Takutu e o Cotingo

e uma linha tirada da nascente do Cotingo para leste, acompanhando o divisor das aguas até
um ponto proximo do Monte Avangcanna, d'ahi para o sudéste, seguindo ainda a direcção geral
do divisor das aguas, até o monte chamado Annai, d'ahi pelo seu tributário mais proximo até

o Rupimuni, subindo este-rio até a nascente e d'ella atravessando a encontrar a nascente do
Takutú. — Art. III. O arbitro será solicitado a investigar e a verificar a extensão do territorio,
si o todo, si paríe da zona descripta no art. precedente, qualquer das Altas Partas contractantes

possa com direito pretender, e a determinar a linha de limites entre o Brasil e a Colonia da
Guyana Britanica,"
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deixámos de proceder com a mesma correcção com que se houveram, ertl casos

anteriores, a Republica Argentina e a Franca. Bem sabemos que não faltou quem

julgando o laudo menos justo, tenha concluído pela desvantagem da solução dos

conflictcs internacionaes pela arbitragem, mas esses se esquecem de que taes con-

flictos, quando não solvidos pacificamente pelos meios diplomáticos ou pela jus-

tiça internacional, provocam soluções violentas e na especie ver-se-ia o Brasil

envolvido em uma guerra, cujas conseqüências não seria dado prever. Quer na

ordem interna, quer na ordem externa, aquelle que recorre á acção da justiça

deve contar que o fiel da balarça é a consciência do juiz, difficil de apreciação,

porque a ninguém é permittido conhecer o modo intimo da formação da razão

de julgar. Porque sempre houve julgamentos apartados dos princípios da justiça,

ninguém tentou ainda supprimir os tribunaes onde os pleitos se agitam e findam,

mas todos procuram tornar cada vez mais perfeita a organisação dos mesmos, seja

melhorando as regras processuaes, seja escolhendo o juiz que m;aior confiança

inspire á opinião publica.

Foi, como vedes, pelo arbitramento que o Brasil poude fixar para sempre as

suas fronteiras, que mereciam contestação por parte* da Republica Argentina,

da França e da Grã-Bretanha, regulando todas as outras directamente.

14.°) Tratado de limites, permuta de territobios e outras compensações, assig-

nado entre a Republica dos Estados Unidos do Bbasil e a Republica da Bolívia,

em Petropolis, em 17 de Novembro de 1903, ratificado pela primeira em 10 de

Março de 1904 e pela segunda em 6 de Janeiro do mesmo anno. í

Por este Tratado as duas Republicas Sul - Americanas regularam e fixaram

definitivamente as suas fronteiras, fazendo reciprocas concessões. Elle encerra

tres casos de arbitragem: I, creando uma commissão mixta, nomeada pelos res-

pectivos Governos, para proceder a demarcação da fronteira, devendo qualquer

desaccôrdo entre a Commissão brasileira e a Commissão boliviana ser submettido

á decisão arbitrai de um membro da Royal O-eographical Society de Londres, es-

colhido pelo Presidente e membros do Conselho d'essa corporação; — II, dispondo

que as reclamações de actos administrativos e de factos occorridos nos territorios

permutados, seriam examinadas e julgadas por um Tribunal Arbitrai composto

de representantes dos dois paizes e de um Ministro extrangeiro acreditado Junto

ao Governo do Brasil.-— III, estabelecendo que os desaccôrdos que possam sobrevir

entre os dois Governos quanto á interpretação e execução do Tratado, seriam sub-

mettidos á arbitragem (1).

15.°) Convenção de akmtiíame.vío entre a Republica dos Estados - Unidos do

Brasil e a Republica do Pekú para solução de reclamações- dos seus nacionacs

no Alto-Juruá e no Alto-Purús, assignacla no Rio de Janeiro em 12 de

Julho de 1904, sendo trocadas ahi as ratificações, em 30 de Abril de 191(7:

(i) Tratado de 17 Nov. 1903. — "Art. 
4.0 — Uma commissão mixta, nomeada pelos

dois Governos, dentro do prazo de um anno» contado da troca das ratificações, procederá á

demarcação da fronteira descripta no art. I, começando os seus trabalhos dentro d06 seis mezes

seguintes á nomeação. Qualquer desaccôrdo entre a Commissão Brasileira ç a Commissão Boliviana

que não piíder ser resolvida pelos dois Governos, será submettida á decisão arbitrai de um membro

da Royal Geographical Society, de Londres, escolhido pelo Presidente e membros do Conselho, da

mesma." — "Art. 
9.0 Os desaccôrdos que possom sobrevir entre os do.is Governos quanto á in-

terpretação e execução do presente Tratado, serão submettidos a arbitramento.".
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As questões de limites do Brasil arrastavam-se secularmente sem serem

resolvidas, concorrendo para isso causas diversas, que as forças d'esta conferência

não permittem estudar, e serem em crescido numero, bastando lembrar que não

ha Estado que, no mesmd continente, tenha como o Brasil uma fronteira tão

grande, interessando nada menos de onze paizes: França, Hollanda e Inglaterra

(pelas Guyanas), Venezuela, Colombia, Equador, Peru', Bolívia, Paraguay, Ar-

gentina e Uruguay. Foram muitas as tentativas que fizeram os nossos estadistas,

sempre fracassadas, talvez pela certeza de ganho de causa que teríamos, graças
á Abundancia e ao valor da prova dos nossos direitos. Raro era o artno em que

pão surgiam conflictos, debellados sempre, é certo, mas que podiam tornar-se de

excepcional gravidade. Com o Peru', por exemplo, desde 1902, occorriam factos

muito para lastimar e que attingiram um ponto verdadeiramente irritante de-

pois da celebração do Tratado de 17 de Novembro de 1903 entre o Brasil e a
a Bolivia. Pareceu ás duas Republicas que era tempo de affrontar todas as diffi-
culdades possíveis e levar as negociações até uma solução definitiva. Como inicio
(Tesse plano era mister procurar uma solução provisoria, que attendesse á& serias
necessidades do momento, emquanlo se acertassem as bases para um Tratado
final. Foi então celebrado o Accôrdo provisorio de 12 de Julho de 1904, pelo
qual foram neutralisados os territorios do Breu e de Catay, no Alto-Juruá e
no Alto - Puru's, acceito pelo Peru' o art. 8.° do Tratado de Petropolis supra-
citado, reconhecendo que os territorios do litigio'com o Brasil estavam excluídos
do arbitramento Peruvio-Boliviano, de Buenos Aires. Haviam occorrido, entre-
tanto, n'aquella zona scenas desagradaveis, resultando uma serie de reclar
mações de brasileiros e peruanos, que se consideravam com direito a indem-
nisações. Parecer, aos dois Governos que tomar em attenção, estudar e resolver
essas reclamações, importava não £ó em acalmar paixões, permittindo assim,
com a imposição de perpetuo silencio a taes incidentes^ evitar maiores compli-

cações, como em dar um natural complemento ao alludido Accôrdo. Foi então
firmada, na mesma data, a Convenção que indicámos, submettendo a um Tribunal

arbitrai Brasileiro-Peruano o exame e julgamento 
"d'essas 

reclamações, jul-

gamento que seria considerado satisfatório, perfeito e irrevogável, obrigando-se
os reclamantes a acceital-o como definitivo (1).

1,6.°) Tratado de limites entre a Republica dos Estados-ünidos d\o Brarii,

e a Republica da Colombia^ assignado em Bogotá em 24 De Abril de 1907, tf o-

cadas as ratificações no Rio de Janeiro em 20 de Abril de 1908.

Quasi todas as Republicas latino - americanas, passando um século de vida

independente, ainda não conseguiram fixar definitivamente suas fronteiras. D'ahi

resulta que o Brasil, querendo terminar com a Colombia os seus limites, assumpto

que se agita desde 1851, pelo Tratado supjra obteve que1 ficassem perfeita-

mente certas as linhas da fronteira commum desde Cucuhy, no Rio Negro, até

á confluência do Apaporis no Japurá, ficando adiada a negociação sobre os ter-

(i) Conv. dc \2 âc Julho de 1904: "Art. i.° As -reclamações dos cidadãos brasileiros e

as dos peruanos por prejuízos ou violências que tenham ou pretendam ter soffrido no Alto-Juruá

e no Alto-Purús desde 1902 serão deferidas ao juízo de um Tribunal arbitrai que terá assento

no Rio de Janeiro e começará a funecionar depois da troca de ratificações d'esta Convenção. «—

Art. 2. Formarão o Tribunal dois árbitros, um brasileiro e outro peruano, nomeados pelos
pectivos governos e um superarbitro, escolhido pelos dois governos dentre os chefes de missão

diplomatica acreditados no Brasil". Foi escolhido o Sr. Núncio Apostólico.
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ritorios que ficam para o sul do Japorá, á margem septentrional do Amazonas,

para depois de resolvidos os pleitos entre a Colombia e o Peru' e Equador.

N'esse Tratado ficou estabelecida a clausula arbitrai para ser applicada no

caso de duvidas que occorressem na demarcação e que não podcssam ser reaol-

vidas aceordemente pelos Estados contractantes (1).

17.°) Tratado dk limites de 8 de Setemisro de 1909 entre a Republica dos Estados

Unidos do Brasil e a Republica do Per,ú, completando a determinação deus

fronteiras entre os dois paizes e estabelecendo princípios geraes sabre o seu

commercio e navegação na bacia do Amazonas, assignado no Rio de Janeiro

e ahi trocadas as ratificações em 30 de Abril de 1910.

Os esforços empregados desde 1904, sem cessar, para fixar os limites entre

as duas Republicas amigas, só em 1909 findaram com a assignatura d'esse im-

portante tratado. N'elle apparece duas vezes a clausula arbitrai: a) para os casos

de desaccordos entre a Commissão Brasileira e a Commissão Peruana, encar-

regadas da demarcação das linhas de fronteira, que, não podendo ser resolvidos

pelos respectivos Governos, seriam submettidos á decisão arbitrai de tres mem-

bros da Academia de sciencias do Instituto de França ou da Royal Geographical

Society, de. Londres, escolhidos pelo Presidente de uma ou outra d'essas corpo-

rações; — h) para os casos de desaccôrdos sobrevindos entre os dois Governos

quanto á interpretação e execução do Tratado, que seriam submettidos á arbi-

tramento (2).

Estado, como o Brasil, de superior cultura moral e intellectual e extrema-

mente pacifico, mais do que qualquer outro no Novo Mundo, para o fiual os Tra-

tados são sacratissimos e os direitos das outras unidades internacionaes são

objecto do maior respeito, que consigna a arbitragem obrigatoria como principio

Constitucional, que subscreve o Tratado de Washington de 1890, se ejicon-

trava, em 1904, em injustificável quietação, quando o problema da arbitragem

se tornava mundial e, affirmados e reconhecidos como seus caracteres a per-

manencia e a obrigatoriedade, já os internacionalistas se esforçavam para ser

proclamado o de ser ampla, qua lhe faltava ainda e que tornará o instituto com-

pleto e perfeito.

Os suggestivos diagrammas de Gaston Moseh. presidente de honra do Instituto

Internacional da Paz, levaram aos nossos governantes a convicção do retarda-

mento, em que nos achavamos, não só em relação á America, mas á própria
Europa, sempre refractaria a um movimento bem accentuado em favor da arbi-

tragem. Uma rêde, cada vez mais espessa, de Tratados e Convenções, envolvia

o mundo e isso exprimia bem o interesse que despertava a idéa redemptora

do estabelecimento da paz pelo Direito. Então tinhamos apenas um Tratado com

(1) Trat. de 24 de Abril de 1907: "Art. 111 — Todas as duvidas que se apresentarem
durante a demarcação serão amigavelmente resolvidas pelas Altias Partes contractantes, ás quaes
serão submettidas pelos respectivos Comntissarios, continuando, entretanto, a demarcação. Si .os
dois Governos não puderem chegar a um accôrdo directo, declaram d'esde já seu proposito de
recorrer á decisão de um arbitro."

(2) Trat. de 8 de Set. de 1909: "Art. 
3.0 — Os desaccordos entre a Commissão Brasi-

leira e a Peruana que não fiquem resolvidos amigavelmente pelos dois Governos, serão por elles
submettidos á decisão arbitrai de tres membros da Academia de Sciencias do Instituto de França
ou da Royal Geographical Society, de Londres, escolhidos pelo Presidente de uma ou. de outra
d'essas corporações. Art. 8." — Os desaccordos que possam sobrevir entre os dois Governos
quanto á interpretação e çxççução do presente Tratado, serão s\ib.mçttidos a arbitramento".
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a Bolivia (1), no mesmo plano que o Congo, o Orange e a Pérsia, ligados res-

pectivamente á Suissa, Bélgica e México; inferiores á Allemanha, que tinha

dois com os Estados-Unidos e com a Grã-Bretanha, e a Siwm, que tinha tres

com a Suécia e a Noruega, Austria-Hungria e Bélgica, superiores apenas á Turquia,

Bulgaria, Rumania, Servia, China. Montenegro e Luxemburgo, que não estavam

ligados por qualquer pacto internacional d'essa natureza ! Não estavamos em

bôa companhia, a nossa superioridade era ridícula e a nossa inferioridade ver-

dadeiramente humilhante.

A opinião publica aconselhava uma franca reacção, apontando o numero de

Tratados celebrados por Estados Americanos e Europeus, e essa reacção operou-se,

a principio lenta mas efficaz e depois rapida mas improficua, como demons

traremos. Começaram então a apparecer os Tratados permanentes:

18." Tratado de arbitramento entre a Republica dos Estados Unidos do Brasil

e a Republica do Chile, assignado no Rio de Janeiro em 18 de Maio i>e 1899,

trocadas as ratificações• em Santiago em 7 de Março de 1906 (2).

Foi por demais lento o processo de organisação d'esse Tratado, consumindo

dez annos para satisfazer os respectivos termos constitucionaes. E' um dos melhores

pactos firmados pelo Brasil, o que não importa reconhecel-o, tendo, como cem,

pontos a respigar, que, entretanto, não affectam o Tratado em substancia, mas

em detalhes.

Examinando o art. I, vemos que as A. P. C. se obrigam a submetter á arbi-

tragem as eontroversias em que as pretenções possam ser formuladas juridi•

camente\ vemos que esse dispositivo é muito menos cerrado do que os de outros

Tratados e Convenções, que confiam á arbitragem apenas as questões de caracter

ou ordem jurídica. N'este caso o que tem sido entendido é que as questões de caracter

ou ordem política são excluídas manifestamente e isso não resulta do texto do

tratado que examinamos, que parece submetter á arbitragem todas as questões,

desde que possam ser formuladas juridicamente. Na verdade» "questões 
de ordem

ou caracter jurídico" não são a mesma cousa que, 
"questões 

que possam ser

formuladas juridicamente". -Aquella expressão é exclusivista, emquanto esta, é

apenas restrictiva. O que em rigor não pode ser formulado juridicamentie é de tal

modo profunda e essencialmente político, que não pode deixar de ser arredacio da

acção da arbitragem. Assim, se as forças militares de um Estado, violando as fron-

(1) Vide n. 14. Tratado que não chegou a ser approvado.

(2) Trat. de 18 de Maio de 1899: — "Art. I. As Altas Partes contractantes obrigara-se

a submetter a juizo arbitrai as controvérsias que surgirem entre ellas no período de duração

do Tratado, em que cs pretenções contraditórias possam ser formuladas juridicamente e nas

quaes não se tenha podido obter solução amigavel mediante negociações directas. Art. II. Em

cada um dos casos as Altas Partes contractantes farão uma Convenção especial que determine

o objecto precizo do litigio, a duração do poder do arbitro e todas as regras relativas ao processo.
Na falta d'essa Convenção, caberá ao arbitro especificar, como base para as reciprocas pretenções
das Partes, os pontos de fc.cto e de Direito que terão de ser resolvidos para decidir a questão. —

Art. III. O albino se'á um só e sua escolha deverá recair no Governo de alguma Potência
amiga, acceita de ccmmum accôrdo \>elas Panes. Si não chegar a esse accôr^o, cada uma das
Partes designará um Governo da sua preferencia e os dois em que houver reeahido a design.ição
indicarão um terceiro Governo, que será o definitivamente escolhido como .arbitro peias duas
Nações interessadas. Ouando uma das Partes deixar de indicar um arbitro de sua preferencia,
dentro de trinta dias após a escolha da outra Parte, o arbtiro escolhido por esta será juiz
definitivo no pleito.".,...
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ieiras de outro, occupam territorio d'este, claro está que semelhante caso não pode

ser formulado juridicamente e em taes condições não será objecto de arbitragem.

O pensamento do legislador constituinte brasileiro foi esse mesmo, quando,

depois de firmar o principio de ser declarada a guerra si não tiver logar ou mal-

lograr-se o recurso do arbitramento, estabelece que a guerra será declarada im-

mediatamente, alem d'esses casos, occorrendo invasão ou aggressão extrangeira

(1). Não nos esqueçamos, entretanto, que esses casos, communs outr'ora, de

ataques á soberania de um Estado, cada vez são mais raros e tendem inevitável-

mente a desapparecer, intensas, como vão sendo, as relações internacionaes e sempre

crescente a cultura dos povos. Convém recordar, para confirmar o que dissemos,

estas conceituosas palavras do Professor Mériguhac: 
"Le Droit, en effect, pé-

netre de plus en plus ce que l'on considérait autrefois comme le domaine ex-

clusif de la politique, c'est-à-dire ces questions à propos desquelles l'on se

décide plutôt par des considérations d'intêret national et de salut public, que

par applieation des príncipes de la justice immanente; et l'on peut affirmer

sans íiésitation que, grâce à cette pénétration des idées de Droit et d'équité

dans les rapports des nations, nombre de points, qui, jadie, auraient sürement

étê envisagés comme politique, seraient eusceptibles, au contraire, de nos jours,
dans ropinion commune, d'être soumis à un jugement arbitrai" (2).

A restricção que essa Convenção admitte é perfeitamente comprehensivel,

pois só o que ataca substancialmente o Estado e <Jue não pode por isso mesmo

ser formulado juridicamente, é que pode ser excluído da arbitragem.

No art. II encontramos que 
"em cada caso especial as A. P. C. concluirão

uma convenção especial que determine o objecto preciso do litigio, a duração do

poder do arbitro e todas as regras relativas ao processo". Uma convenção especial,
¦diz o Tratado. Deve ella ser entendida technicamente, de modo que, em face das

Constituições do Brasil e do Chile, tem de ser submeti ida áo Congresso Nacional

para só depois ser ratificada? Pensamos que não. Examinando o texto portu-

guez encontramos — "Convenção 
especial", mas no texto castelhano — "convenção

especial" (3), sendo certo que no texto publicado no Chile, officialmente, se

encontra também — "convenção 
especial" (4). Em qualquer dos dois idiomas

essa palavra tem significação píopria, mas, embora sem rigor de linguagem,

ella é empregada como synonymo de — accSrdo, pacto, concerto. Entretanto,

isso pouco importa, porque o proprio Tratado autorisa resposta negativa: a)

porque o art. II não conclue como os das Convenções Brasileiras e dos Estados-

Unidos, declarando expressamente que o compromisso especial seria submettido

ao processo constitucional a que estão obrigados os Tratados e Convenções. — b)

porque esse art. II termina dispondo de modo que seria incompatível si a natureza

d'essa convenção fosse a de um acto diplomático sujeito á approvação do Con-

gresso e, a ratificação; — ç) porque o Tratado Brasileiro-Argentino de 7 de

Setembro, que veio em seguida a este, não tem o typo dos que começaram a ser

adoptados em 1909 e nos quaes essa exigencia foi feita, succedendo o mesmo no

Tratado Chileno - Argentino de 22 de Setembro de 1902.

(1) Constit. do Brasil, art=. 34 n. u e 48 n. 8.

(2) Traité de Droit Internat. Publ., I. p. 487.
(3) Relatorio do Ministro das Relações Exteriores, em 1899, Annexo n. 1. Doe. n. 56 p. 104.
(4) Marcial Martinez de F., Recopilación de Trat.s Conv., protoc. celebrados por la Rep.

de Chile. Ed. offic., V., p. 71,

A.B. 40 ,g
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19.°) Tratado de arbitramento geral entre os Estados Unidos do Brasil e a

Republica Argentina, assignado no Rio de Janeiro a 7 de Setembro de 1905,

trocadas as ratificações em Buenos Aires a 5 de Dezembro de 1908 (1).

Este Tratado, firmando a arbitragem obrigatoria como solução para os pos-

siveis conflictos entre as A. P. C., admittio uma restricção quando excluio "as

controvérsias que versem sobre questões que entendam com preceitos Coristi-

tucionaes de um ou de outro dos dois paizes". E' lamentavel que n'esse Tratado,

de alto merecimento, fosse introduzida uma limitação que, analysada tantas vezes,

em outros pactos, pelos internacionalistas, tem sido considerada enervadora. Real-

mente, si os Estados contractantes considerarem essa restricção sob um ponto

de vista muito elevado, ella chega a perder ioda a razão de ser, porque em

tal caso — preceito constitucional, deve ser entendido tudo' aqúillo que é de tal.

modo básico, fundamental e essencial á própria existencia do Estado e por

isso mesmo está excluido naturalmente da acção da aíbitragem sem que esteja

expresso no Tratado. Como seria possivel acreditar na possibilidade de um Estado

qualquer pretender submetter á arbitragem questões que affectassem a forma de

governo, os principios que regem a nacionalidade ou o que- respeita á organisa-

ção, distribuição e exercício de poderes de outro ? Em conflicto que teve o Brasil

com a Grã-Bretanha, foi submettido á arbitragem de S. M. o Rei da Bélgica um

caso que em absoluto affectaria a ordem constitucional, mas que praticamente

poude ser considerado e resolvido porque não se tratava de reconhecer ou negar

um principio, mas affirmar ou negar que o Brasil, exercendo esse principio,

no modo de applical-o aggravara a honra da Grã-Bretanha (2). Sem ferir o

preceito constitucional, situações ha em que elle entra em jogo e não pode evitar

a solução pela arbitragem. — Si, porém, as A. P. C. considerarem a restricção.

sob um pqnto de vista menos elevado, sendo a Constituição de um Estado a lei

das leis, a lei por excellencia, o ponto em torno do qual gyram todas as outras, rece-

bendo a força que as crêa e anima e a autoridade que as torna exeqüíveis, então

todos os litígios entre os dois Estados entendem mediata ou immediatamente

com preceitos constituoionaes. Para, sob este aspecto, as desvantagens de seme-

lhante restricção, basta lembrar que as questões de limites, essas exactamente

a arbitragem tem attendido superiormente, ficariam excluídas, pois, devendo

resultar do laudo a cessão de territorio, isso affectaria a, Constituição, em

diversos Estados nos quaes ella consigna expressamente a extensão do domínio

territorial (3). Esse modo de dizer — que não entendam com preceitos cons-

titucionaes, é por demais vago e elástico e nos pactos entre os Estados, como entre

06 particulares, a clareza e a precisão são condições indispensáveis. A restricção

(O Trat. Bras-Arg. ^ Jan. 1905: "Art. I. As A. P. 
"C. 

obrigam-se a submetter a arbi-

tragem as controvérsias que surjam entre ellas e que náo tenham podido ser resolvidas por

negociações directas ou por algum dos outros raios de resolver amigavelmente litigios inter-

nacionaes, comtanto que taes controvérsias não versem sobre questões que entendam com os

preceitos constitucionaes de um ou outro dos dois paizes. — Art. X. O arbitro ou o Tribunal

Arbitrai deverá decidir segundo os principios do Direito Internacional, segundo as regras especiaes

que as duas Partes tenham estabelecido, ou e.v-aequo et bono, coníortne os poderes que lhe tenham

sido coníeridos no Compromisso."

(2) Vid. 11. 4. Accôrdo Anglo-Bras. de 5 de Jan,. de 1863.

(3) Constituição dó Mex„ art. 42 e seg.; Colomb., art. 13; Venez., art. 4; Urug., art. 1;

Cuba, art. 3; Haiti, arts. 1 e 2; Salvad., art. 3; Rep. Domic., art. 3; Costa Rica, art. 3i

Panamá, art. 3.
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está manifestamente reclamando que se diga em seguida o que deve ser enten-

dido por preceito constitucional, a não ser que se pretenda que é tudo quanto

a Constituição encerra, o que importava em reconhecer que é o Tratado ne-

gativo. — Pensamos que a parecer e a ser julgado necessário declarar expres-

samente a exclusão de questões que affectem a existencia e a organisação do

Estado, por serem vitaes, seria preferivel usar da formula do Tratado de Washin-

ton, de 1890 — "q%estões 
que comprometiam a sua independencia", que limita

bem a natureza da matéria que deve ser subtrahida á jurisdicção arbitrai. Por

ser bem expressiva e não permittir falsa interpretação nem abusivo alargamento,

o Tratado do México, de 29 de Janeiro de 1902, que é a negação do que a obra

do Sr. Blaine, em 1889-189Ò, teve de bôa e do espirito americanb, modificou-a

duas vezes e sempre com infelicidade: — 1.° quando —"as ditas controvérsias

não affectem nem a independencia " — 2." nem a honra nacional. Visi-

velmente — comprometter e affectar não são synonimos, ainda mesmo em ac-

cepção commum ou em linguagem diplomática. Questão que compromette a inde-

pendencia de um Estado é excepcionalmente grave e vital, attinge a existencia

da unidade política; questão que affecta a independencia de um Estado tem

caracter um tanto mais superficial do que aquella, fere mais vezes a suscep-

tibilidade do que a substancia do que. deve ser defendido. Não merece senão

censura que em uma Conferencia internacional americana fossem resuscitadas

as questões de honra e é bem significativo que a Terceira Conferencia ceie-

brada no Rio de Janeiro, em 190B. não alludisse a semelhante Tratado, limi-

tando sua acção a adoptar a Resolução de 7 de Agosto de 1906 (1), na qual
''ratifica, 

a adhesão ao principio de arbitramento; e, com o fim de tornar pratico
tão elevado desideratum, recommenda-se ás Nações na mesma representadas

que dêm instrucções aos seus respectivos Delegados na Segunda Conferencia de

Haya para que promovessem a approvação de uma Convenção Geral de Arbi-

tramento„ de tal modo efficaz e preciza que, merecendo a approvação do mundo

civilisado, fosse acifeita e posta em vigor por todas as Nações".

A alta cultura das A. P. C. autorisa a interpretar o Tratado, que examinamos,

de modo mais amplo, não admittindo que fosse intenção das mesmas excluir

absolutamente, intransigentemente e obedecendo a antiquadas concepções as

questões de ordem politica que não fossem d'aquellas a que alludimos. ,ft.nalysando-a

já foi dito que 
"les Traités de la Republique Argentine avec ses voisins autres

que le Brêsil prévoierit que l'arbitre peut être chargé de la fonction d'amiable

compositeur, et le Traité avec le Brésil (art. 10) prevoit 
— ce qui revient au

même — que 1'arbitre peut être appellé á statuer ex aequo et bono. Or, le pouvoir

subsidiaire de statuer comme amiable compositeur ne présente d'intérêt que

lorsque le litige cessant d'être juridique, c'est-ã-dire susceptible d'être tranché

sur la base du Droit International positif, n'est plus que politique. C'est dont

que notre Traité englobe bien dans le domaine de l'arbitrage obligatoire les

différends politiques. Or c'est Ia un fait digne de remarque, puisq'il se ren-

contre dans les rapports entre deux E'tats voisins l'un de l'autre et qui sont deux

des plus grands États de í'Amérique du Sud" .(2). Essa interpretação parece

razoavel e faz crêr que a restricção não vae além do que figurámos anterior-

mente, como desnecessária, do que é substancialmente constitucional, da própria

essencia do Estado.

(1) Terceira Conf. Internac. Americ., Actas. Resoluções. Documentos, p. 369,

(2) Rev. Génér. de Droit Internat. Publ., XVI. 1909» P- 91»



140

A Republica Argentina adoptou essa norma nos Tratados que tem ceie-

brado, salvo algumas excepções (1).

No anno immediato ao da ratificação do Tratado Brasileiro-Argentino, ou

seja em 1909, o Brasil entrou no grande movimento mundial em prol da arbitragem

e celebrou d'esta data até 1910, nada menos de vinte e nove Tratados e Convenções,

que procuraremos apresentar devidamente agrupados:

1.° grupo a) — Convenção de arbitramento entre os Estados-Unidos do Brasil

e os Estados - Unidos d'America ão Norte, assignada em Was-

hington, a 23 de Janeiro de 1909, trocadas as ratificações em

Washington a 26 de Julho de 1911.

b) —. Convenção de arbitramento entre os Estados-Unidos do Brasil

e o Reino de Portugal, assignada em Petropolis, a 29 de Março

de 1909, trocadas as ratificações no Rio de Janeiro a 29 de

Maio de 1911.

c) — Convenção de arbitramento entre os Estados-Unidos do Brasil

e a Republica Franceza, assignada em Petropolis, a 7 de Abril

de 1909, trocadas as ratificações no Rio de Janeiro a 27 de

Junho de 1911.

d) — Convenção de arbitramento entre os Estados-Unidos do Brasil

e o Reino da Hespanha, assignada em Petropolis, a 8 de Abril

de 1909, trocadas as ratificações no Rio de Janeiro, a 29 de

Junho de 1911.

e) — Convenção de arbitramento entre os Estados-Unidos do Brasil

e os Estados-Unidos Mexicanos, assignada em Petropolis, a 11

de Abril de 1909, trocadas as ratificações na cidade do MexicD,

a 26 de Dezembro de 1911.

f) — Convenção de arbitramento entre cs Estados-Unidos do Brasil

e a Republica de Honduras, assignada em Guatemala, a 26 de

Abril de 1909.

0) — Convenção de arbitramento entre os Estados Unidos do Brasil

e os Estados - Unidos da Venezuela, assignada em Caracas, a 30

de Abril de 1909, trocadas as ratificações em Caracas, a 8 de

Janeiro de 1912.

h) — Convenção de arbitramento entre os Estados-Unidos do Brasil

e a Republica de Panamá, assignada em Washington, a 1 de

Maio de 1909.

1) — Convenção de arbitramento entre os 
'Estados-Unidos 

do Brasil

e a Republica do Equador, assignada em Washington, a 13 de

Maio de 1909, trocadas as ratificações na cidade de Quito, a

12 de Fevereiro de 1912.

j) — Convenção de arbitramento entre os Estados-Unidos do Brasil

e a Republica de Costa Rica, assignada em Washington, a 18

(i) Trat. Arg.-Urug., 8 de'Junho de 1899; Arg.—Parag., 6 de Nov. de 1899; Arg.-Boliv.,

3 de Fev. de 1902; Arg.—Chile, 28 de Maio de 1902; Arg.-Esp., 28 de Janeiro de 1902 (não ratif.);

Arg.—Esp. 17 de Set. de 1903 (não rat.); Arg.—^Ital. 18 de Set. de 1907. Exceptuam-se Trats.:

Arg.—EE.-UU., 23 de Dez. de 1908; Arg.—Port., 9 de Agosto de 1909; Arg.—Gr. Bret., 31 de

Março de 1910; Arg.—Franç,a, 7 de Set. de 1910, nos quaes se adoptou a formula rotineira. Sendo

estes posteriores áquelles, pode parecer quie a Rep. Argent. retrocedeu. Seria lamentavel.
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de Maio de 1909, trocadas as ratificações na mesma cidade, a

i 10 de Agosto de 1911.

k) — Convenção de arbitramento entre os Estados-Unidos do Brasil

e a Republica de Cuia, assignada em Washington a 1° de Junho

de 1909, trocadas as ratificações na cidade de Havana, a 2 de

Agosto de 1911.

l) —¦ Convenção de arbitramento entre os Estados-Unidos do Brasil

e a Republica ãe Nicaragua, assignada em Guatemala, a 28 de

Junho de 1909.

m) — Convenção de arbitramento entre os Estados-Unidos do Brasil

e o Império âa China, assignada em Peking, a 3 de Agosto de

1909, trocadas as ratificações em Paris, a 14 de Dezeembro

de 1911.

n) — Convenção de arbitramento-entre os Estados-Unidos do Brasil

e a Republica do Salvador, assignada em San Salvador, a 3 de

Setembro de 1909, trocadas as ratificações em Washington a

12 de Novembro de 1913.

o) — Convenção de arbitramento entre os Estados-Unidos do Brasil

e a Republica do Haiti, assignada em Washington, a 25 de Abril

de 1910, trocadas as ratificações em Washington, a 21 de [No-

vembro de 1912.

p) — Convenção de arbitramento entre os Estados-Unidos do Brasil

e a Republica Dominicana, assignada em Washington, a 29 de

Abril de 1910, trocadas as ratificações na mesma «idade, a 24 de

Fevereiro de 1913.

q) —i Convenção de arbitramento entre os Estados-Unidos do Brasil

e o Império Austro - Húngaro, assignada no Rio de Janeiro

a 19 de Outubro de 1910, trocadas as ratificações na mesma

cidade, a 28 de Setembro de 1911.

Essa longa serie de Convenções, considerada sob o ponto de vista doutrinário,

prova apenas que o, Brasil não tem acompanhado o progresso e o desenvolvi-

mento da arbitragem, o que felizmente ê falso, não devendo as aspirações na-

cionaes ser. julgadas pelos erros dos governos ou pelo acanhado dos seus pro-

grammas; sob o ponto de vista pratico, ella é absolutamente sem valor (1).

(i) Tanscrevemos o texto da Convenção com os Estados—Unidos d'America do Norte.

Todas as Convenções apontadas no texto, são absolutamente i,guaes a esta quer na forma, quer

no fundo, pois ellas se repetem litteralmente, salvo num caso, o primeiro, dos que vamos indicar

que tem importancia, e dois outros, meramente de detalhe: — I. As Convenções celebradas com

as Republicas de Portugal, do México e Dominicana t com o Reino de Espanha submettem a

arbitramento — "os desaccórdos que occorrerem entre as A. P. contractantes sobre questões de ca-

rr.cter jurídico ou relativas á interpretação de Tratadlos -em vigor, existentes ou que venham a

existir entre ellas...", emquanto as 13 Convenções determinam que serão submettidos a arbitra-

mento apenas —"os desaccórdos que possam occorrer..." — II. As Convenções firmadas com os

Estados Unidos, com a Venezuela, com o Equador, com a Nicaragua, com o Salvador, com Hon-

duras, com o Panamá e com Cuba prescrevem que 
"os desaccórdos serão submettides ao Tribunal

Permanente de Arbitramento da Haya", emquanto todos os outros accrescentami "...instituído

em virtude da Convenção de 29 de Jutfio de 1899..." — III. Tratando da ratificação cada uma
das A. P. contractantes se reporta á form*a legal paira tal fim institiAida em seu paiz.

Eis o texto da Convenção entre o Brasil e os Estados—Unidos:
"Art. I. Os desaccórdos que possam occorrer em questões de caracter juridico 011 re-

lativos á interpretação de Tratados existentes entre as duas Altas Partes contractantes, e que
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A Chancellaria Brasileira vio o movimento que se operava na Europa em

relação á arbitragem e seguio-o sem observar o seu caracter, nem attender ao

momento historico, em que elle occorria, e muito menos que a tradição americana

sobre tal assumpto era de tal modo acccntuada que quasi traçava uma norma

de conducta, que não podia ser esquecida sem que o Brasil se mostrasse retro-

grado e desobediente ao principio da arbitragem obrigatoria que a Constituição

Federal firmou superiormente. Ella não reparou que esse movimento apparen-

temente brilhante era meramente superficial; não considerou que elle, longe de

exprimir uma conquista pacifista, não passava de uma aspiração vaga e indefinida

de um estado muito ambicionado talvez, mas impossível de ser obtido

então. Na verdade, ao espirito menos arguto não podia passar despercebida a

situação da Europa desde 1900: paz commercial assegurada cada vez mais pelo

poder das armas sempre crescente, sob uma atmosophera de desconfianças, uma

situação enfim precursora de temerosos acontecimentos. Como, em taes condições,

quando a Allemanha se erguia no centro do Continente, como indecifrável enigma,

foi possível acreditar na sinceridade d'essas Convenções de arbitragem para

solver os conflictos por meio do Direito entre Estados preparados para a guerra,

promptos a decidil-os pela força?

Não podia, nem devia o Brasil acompanhar correntes de idéas que nã,o

eram as suas, mas llié eram até adversas, que não correspondiam aos seus tra-

dicionaes e jamais desmentidos sentimentos de paz, que não representavam as

aspirações nacionaes e que estavam em manifesta opposiçâo ã maior, talvez,

das suas necessidades — realizar pela arbitragem a grande obra de defeza no que

respeita ás sua» relações internacionaes. Tendo todos os elementos para empre-

hender e realizar obra rigorosamente, genuinamente sua, sendo inteiramente dif-

ferente da dos Estados europeus a sua situação politica, bem assim a do Novo

Mundo, não o fez. Dos typos de Convenções de arbitragem, então usados em todo

mundo, preferio o mais estreito, o que mais restringia o campo de acção da arbi-

tragem, adoptando das Convenções que a França assignou com a Glrã - Bre-

tanha, com a Espanha, com os Paizes Baixos, com a Suécia e Noruega, com a Suissa,

com a Dinamarca, com Portugal, com a Colombia, com a Argentina e que a Grã-Bre(

tanha celebrou, entre outros paizes, com a Italia, com a Espanha, com Portugal e

não tenha sido possível resolver por via diplomatica» serão submettidos ao Tribunal Permanente

de Arbitramento da Haya, comtanto, porem, que não affectem os interesses vitacs, a independencia

ou a honra dos A. P. contractantes ou ponham em causa interesses de terceiros, e ficando alem

d'isso entendido que, se uma das duas A. P. contractantes o preferir qualquer arbitramento

de que trata esta Convenção terá logar perante o Chefe de um Estado amigo ou árbitros escolhidos

sem limitação ás listas do referido Tribunal Permanente de Arbitramento da Haya.

i Art. II. Em cada caso particular, as duas A. P. contractantes, antes de recorrerem ao

Tribunal Permanente de Arbitragem da Haya ou a outros árbitros ou arbitro singular, assigna-

rão um compromisso especial que determine claramente a matéria em litigio, a extensão dos po-

deres do arbitro ou árbitros e os prasos que hajam de ser estabelecidas para a constituição do

tribunal ou a escolha do arbitro ou dos árbitros e os diversos tramites db processo arbitrai. Fica

entendido que esse' compromisso especial só poderá ser ratificado pelo Presidente dos Estados

Unidos do Brasil com a approvação das duas Camaras do Congresso Federal e pelo Presidente dos

Estados Unidos da America com o conselho e o consentimento do Senado. Art. III. A pre-

sente Convenção vigorará por um período de cinco annos, contados do dia em que forem trocadas

as ratificações, e, se não fôr denunciada, seis mezes antfes da extineção do praso acima estabelecido,

ficará renovada por um outro periodo de cinco annos, e assim por deante successivamente. — Art.

IV. A presente Convenção será ratificada pelo Presidente dos EE.—UU. do Brasil com a auto-

risação do Congresso Federal e pelo Presidente dos EE.—UU. da America com o conselho e con-

Sentimento do Senado. As ratificações serão trocadas na cidade de Washington."
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com a Allenianha, Convenções que eram o producto de outro meio político e

social, de outras circumstancias e de outros elementos bem diversos dos nossos

e nas quaes ainda se accentuam, pezam e predominam restos de concepções feudaes

que têm resistido á acção do tempo, á cultura dos povos e ao progresso da

humanidade.

Mas, Srs, a Chancellaria Brasileira foi além, infelizmente: A's Convenções do

typo franco-inglez, já de si mesmo restrictissimo, addicronou o final da clau-

sula II, que determina que 
"dans chaque cas particulier, les H. P. C., avant de

s'adresser à la Cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial,

déterminent 1'object du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les détails

à observer en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitrai et la pro-

cédure"; que esse compromisso especial deveria ser ratificado, no Brasil, pelo

Presidente da Republica, com approvação do Congresso Nacional, e pela outra parte

pelo Poder Competente, segundo estivesse determinado em sua Constituição (1).

Como vêdes, os Tratados brasileiros que agrupámos e todos os outros que

depois estudaremos, salvo o que foi firmado com a Dinamarca, deram a esse

compvowiisso especial a categoria de Convenção ou Tratado exigindo approvação

legislativa e ratificação, o que não encontra sancção, nem na doutrina, nem na

pratica. — Na doutrina e na pratica porque todo o Tratado e Convenção com

clausüla compromissoria, ou Tratado e Convenção de arbitragem permanente e

obrigatória, é o compromisso por excellencia, ao qual os Estados, para se sub-

metterem, devem pedir approvação do Poder competente, ao qual a Constituição con-

fere o direito de approvar ou rejeitar os pactos internacionaes celebrados pelo Po.

der Executivo. Diz muito o Sr. Professor Bonfils: 
"En ce qui concerne la libertê

qui appartient ici aux parties, e convient de distinguer deux sortes de compromis.

— Généralement le compromis est un acte que suffit à lui même, qui intervient

directement entre deux puissances; et, alors, celles-ci peuvent y stipuler les clauses

qu'ells jugent convenables. — Mais, parfois, il n'étre que la conséquence d'un

engagemant prêcédent qui renfermais une clause compromissoire ou qui consti-

tuait une convention d'arbitrage; dans ce cas, les puissances sont liées par les

(i) a) Cora os EE.—UU. d'America:  e pelo Presidente dos EE.-UU. d'America com

o conselho e o conhecimento do' Senado." — b) Com Portugal. Enquanto a Convenção dispõe

quanto ao Brasil que os compromissos, a q{ue alludimos, "só 
poderão ser ratificados pelo Presidente

dos EE.—UU. do Brasil com a approvação das duas Camaras do Congresso Nacional", em relação

ao Reino de Portugal guarda completo silencio. Todavia o art. 10 do Acto addiccional, que reformou

e ampliou os § § 8.° e t4 do art. 75 da Carta Constitucional determiira que todo o Tratado,

Concordata e Convenção, que o Governo celebrar com qualquer Potência extrangeira, será,

antes de ratificado, approvado pelas Cortes em sessão secreta". Até a promulgação d'esse diploma,

em 5 de Julho de 1852, competia ao Rei, na qualidade de Chefe do Poder Exectftivo "fazqr Tratados

de alliança offensiva e defensiva, de subsidio e conimercio, levando-os depois de concluídos ao

conhecimento das Cortes geraes quando o interesse e segurança do Estado o permittireir?". E

accrescenta que 
"si os Tratados concluídos em tempo de paz envolverem cessão ou troca de

territorios do Reino, ou de possessões a que o Reino tenhia direito, não serqão ratificados, sem
terem sido approvados pelas Cortes geraes".

Em taes condições, como explicar essa omissão ? Parecç que o Governo de Portugal entendeu

muito bem que os "compromissos", resultantes da Convenção, não podiam ser considerados novas

Convenções, reservando a acção das Cortes apenas para as Convenções propriatnente ditas e a

prova é que no art. IV preceitua que 
"preenchidas as formalidades exigidas pelas leis consti-

tucionaes em cada um dos dois paices será esta Convenção ratificada pelo Presidente dos EE.—UU. do
Brasil e por S. M. El-Rei de Portugal e dos Algarves..." Parece não haver outra explicação

para o caso. -— c) Com a França: "Esses Compromissos especiaes ficarão sujeitos, nos dois paizes,
ás formalidades exigidas pelas leis CQnstituçiowaes". — d) Com a Espanha: "... 

e no que toça
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stipulations de l'acte anterieurement conclue" (1). E' bem sabido que todo Tra-

tado ou Convenção de arbitragem permanente não é senão um compromisso

solemne e formal, mediante o qual os Estados contractantes se compromettem a

submetter á arbitragem todos ou determinados conflictos que entre elles occorram.

A natureza da obrigação interessa de tal modo a soberania nacional, que os paizes

sob governo constitucional exigem com razão que esse pacto seja celebrado com

a collaboração de dois dos seus grandes orgãos — o Poder Exceutivo e o Poder

Legislativo, e quanto á forma, seja por meio de Tratado e Copvenção. Assim, todas

as Convenções que estudámos declaram expressamente que só depois de ra-

ficadas, ou seja de approvadas, que é condição para que a ratificação occorra,

é que entrarão em vigor. Isso ê corrente e clarissimo e a Constituição Brasileira,

nos arts. 34 n. 12 e 48 n. 16 (2), dispõe expressamente. Mas essas Convenções

á Espanha serão submettidas ás formalidades 'requeridas por suas leis". — e) Com o México.

Textualmente como está disposto em relação á Espanha. — f) Com Honduras: "... e pelo Pre-

sidente da Republica de Honduras com a approvação do Congresso Nacional Legislativo". —

g) Com a Venezuela: "... e ficará sujeito nos dois paizes ás formalidades exigidas pelas leis

constitucionaes respectivas". — h) Com o Panamá, i) Com o Equador, j) e com Costa Rica como

está disposto em relação a Honduras. — K)Com Cuba: "... e pelo Presidente da Republica de

Cuba com a approvação do Senado de Cuba". — l) Com Nicaragua: Como está disposto em relação

á França. — m) Com a China: "... e no que concerne aò Império da China, pelo Imperador na

forma e com as condições que elle julgar convenientes". — n) com o Salvador: Com» está disposto
em relação a Honduras, Panamá, Equador e Costa Rica. — o) Com o Haiti: Como está disposto
em relação a França e a Nicaragua. — p) Com a Republica Dominicana: Como eetá disposto em
relação á França, Nicaragua e Haiti. — q) Com a Áustria— Hunria: Como está disposto em
relação á Venezuela.

— Alem d'essas 17 Convenções que agrupamos por obedecerem ao mesmo typo no que

interessa ao campo de acção que traça á arbitragem, essa transformação de compromisso em

Convenção complementar apparece em outros diplomas como vamos ver: — i) Com a Grã-Bretanha:

"Fica entendido que os ditos compromissos especiaes, no que concerne aos EE.-UU. do Brasil,

serão feitos pelo Presidente da Republica com a approvação das duas Câmaras do Cohgresso

Nacional; e que o Governo de S. M. Britanica se reservará o direito de, antes de concluir um

compromisso especial sobre qualquer matéria que entenda com interesses de um Domínio do

Império Britânico governando-se por si proprio, obter que n'isso concorra o governo de tal domínio.

Só se tornarão obrigatorios esses Compromissos especiaes quando confirmados pelos dtois Governos,

por uma troca de Notas." — II) Com a Bolívia: "... os ditos Compromissos especiaes serão, em

cada uma das duas Republicas, ratificados, mediante a approvação 
'dos 

mesmos pelo Congresso

Nacional".  III) Com a Noruega. Occorre a mesma omissão que apontamos na Conv. com

Portugal, apesar do disposto na Const. da Noruega, art. 75, lettra g. — IV) Com o Peru':
"...esses compromissos especiaes serão aprovados -e ratificados nas duas Republicas conforme

as suas leis respectivas." — V) Com a Suécia: "... e no que concerne á Suécia pelo Rei e

condições que entender necessarias ou convenientes". — VI) Com a Colombia: "... os ditos Con>

promissos especiaes serão, .em cada uma das duas Republicas, ratificados pelo Presidente, mediante

approvação dos mesmos pelo Congresso Nacional".—VII) Com a Grécia: Esses compromissos especiaes

fr-erão submettidos, no Brasil, ás formalidades exigidas pelas leis constitucionaes, e na Grécia, á appro-

vação da Camara dos Deputados. — VIII) Com a Rússia: "les compromás spéciaux ne diviendront

obligatoires que lorsq'ils seront confirmés par un échange de notes entre les deux Gouvernements".

IX) Com o Uruguay: Corro está disposto com a Colombia. ¦— X) Com o Paraguay: Como está

disposto com a Grécia. — XI) Com a Italia: "O compromisso especial será submettido em cada

um dos dois paizes ás formalidades exigidas pela sua respectiva lei constitucional". —

(1) Manuel de Droit International Public, n. 945*

(2) Const. Bras. — "Art. 
34: Compete privativamente ao Congresso Nacional: n. 12 — re-

solver definitivamente sobre os Tratados e Convenções com as nações extrangeiras. — Art. 48.

Compete privativamente ao Presidente da Republica: n. 16 — Entabolar negociações internacionaes,

celebrar ajuste, Convenções e Tratados, sempre ad refercndum do Congresso; e approvar os que
os Estados celebrarem na çonformidade do art. 65, submçttçndo os, quando cumprir, à autoridade

do Congresso",
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não se limitaram a isso e fizeram que d'ellas mesmas se originasse uma outra

convenção para cada caso especial, também dependente de approvação do C5».n-

gresso Nacional. Ora, Srs., não ê mister demonstrar longamente que isso é o abas-

tardamento da arbitragem como meio pacifico para solução dos conflictos inter-
nacionaes. Não ignora es que a idéa da arbitragem, em sua evolução constante,

levou a todas as Consciências a convicção de ser indispensável que, occorrido

o conflicto, os Estados divergentes encontrassem, tão prompto quanto possível,
o tribunal devidamente organisado ou em termos fáceis de sel-o.

Foi creada a Corte Permanente da Haya exactamente para isso e, si com-

prehendemos que os Estados possam preferir a 
'este 

Tribunal um outro que elles

proprios organisem, não se comiprehende, entretanto, que novas negociações sejam

abertas para assignatura de uma segunda Convenção que, como a primeira, tem

de ser submettida ao processo de approvação e ratificação. E em que condições

dar-se-á essa negociação ? Provavelmientei,: como em geral succede, quando o

espirifo publico, agitado pelo conflicto, e os governos, naturalmente impressionados,

senão suggestionados, por um movimento occasional da opinião popular, tornam

o momento menos proprio para agir calma e prudentemente.

A Constituição da Republica não autoriza tal conducta, nem justifica seme-

lhante clausula, que, francamente, rediuz e amesquinha, annulla e sacrifica o sábio

dispositivo do seu art. 34, n." 11. — Dissemos que a Constituição Federal não

autoriza nem justifica e accrescentaremos — nem reclama essa exigencia, e embora

bem conheçais que assim é, nós vos pedimos que attendais a estes dois casos

que elucidam e provam a nossa affirmação:
Io No Tratado de arbitramento geral assignado com a Republica Argentina

em 7 de Setembro de 1905, do qual já tratámos, ella não foi incluída.

2° Na Convenção firmada com a Dinamarca, em 27 de -Novembro de 1911,

também ella não apparece.

D'onde resulta que a admissão d'essa clausula foi inteiramente arbitraria.

Dar o valor de Convenção ou Tratado a um simples compromisso que deve ter

o valor e pode ter a forma de um accorão ou protocollo complementar, neces-

sario á execução da Convenção que encerra o verdadeiro compromisso e constitue

a obrigação a que os Estados se submettem, ampliando sem justa razão o que
vizou e quiz o legislador constitucional, só se explica como acto de um governo,

que não está completamente certo da importancia d'esse poderoso meio de so-

lução dos conflictos internacionaes.

Essa clausula veio retardar o iue por sua natureza deve ser breve e diffi-

cultar o que para, satisfatoriamente, attingir seus fins deve ser fácil, com o

que certamente em nada se affecta a segurança. Sobeja razão tem o sr. Gaston

Moch quando diz que 
"le 

compromis qui décide et règle un arbitrage occa-

sionnel est un traité international, que doit être conclue et ratifié suivant les

formes prescrites par la Constitution de chacun des Étalts contractants, mais

quand il s'agit simplement d'appliquer, pour un differend déterminê, un traité
existant d'arbitrage permanent, 1'établissement du compromis est consideré d'une
manière tout à fait général, comme un acte d'administration courante, relevant

uniqnement du pouvoir exécutif" (1).

Quando os Estados oontractantes, animados sinceramente de espirito de

paz, celebram uma Convenção de arbitragem, tudo é previsto, excluido apenas

(i) Histoire Sommaire de VArbitrage permanent, ame. ed., p. 18 et s.

A.B. 4Q '9
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aquillo que, attenta a variedade dos casos, não pôde ser preestabelecido, como

a nomeação do arbitro ou dos árbitros, ,os plontos a decidir, o prazo para ser

proferida a sentença arbitrai, matéria que fica naturalmente reservada para o

compromisso especial. Os tratados que o Brasil firmou com o Chile, com a

Argentina e com a Bolivia, senão perfeitos, entretanto satisfazem, oi que não

succede com a quasi generalidade dos a que temos alludido, que são diplomas re-

duzidissimos, feitos, permitiam que o diga, à la minute.

Não é dado conhecer o verdadeiro motivo que determinou o lamentavel

recúo da nossa Chancellaria, abandonando o typo< dos tratados Brasileiro-Argen-

tino e Chileno nas Convenções e Tratados que assignou posteriormente. Salvo

o reparo que- robre elles fizemos pelo desejo de vêr ligadas as duas Republicas

amigas por um Tratado amplo, attestado da sua cultura, cordialidade e pacifismo,

esses valiosos documentos satisfazem, bem que com certa relatividade.

Bssa rapida, brusca e infeliz mudança no typo dss Convenções que adoptã-

mos em 1899 com o Chile e em 1905 com a Republica Argentina, talvez possa

ser explicada, embora não justificada, do seguinte modo: — Os Estados-Unidos

d'America em 1904 e 1905, celebraram uma serie de Convenções de

arbitragem (1), seguindo o typo das Convenções francezas e inglezas, typo que

foi facilmente generalizado e do qual re serviram rspetidas vezes, entre outros

Estados, a Espanha, a Italia e a Suissa. Submettidas ao Senado Americano

nos termos da Constituição (2), pretendeu elle substituir a palavra 
"compromisso",

que encontrareis em todos os arts. II d'esses diplomas, pela palavra 
"agree-

ment" (accôrdo) porque, si para 
"compromisso", 

documento do qual deveriam

constar a matéria em litígio, a extensão dos poderes do arbitro ou dos árbitros,

a eleição d'estes e do super-arbitro e o processo a adoptar, bastava que o Pre-

sidente agisse livretnente, fora da acção do Senado, desde que a Convenção esti-

vesse approvada e ratificada, o mesmo não occorreria se, em vez de "compromisso"

ou 
"accordo" fosse dito 

"tratado", 
porque então a intervenção do Senado se tornava

exigivel 
"em 

cada caso particular". Essas Convenções não poderam por isso chegar

ao termo do processo constitucional na grande Republica do Norte. Sem entrar no

exame, aliás fácil e bem conhecido, dos motivos que o Senado americano teve para
assim proceder, um facto resalta, com certeza: Os Estados Unidos cercearam profun

damente o desenvolvimento mundial da arbitragem internacional, instituição

que não medra, por seu fundamento juiridico, onde domina esse espirito de des-

confiança que enche o Senado desde 5 de Maio de 1897, quando, por 43

votos contra 26, foi rejeitado o Tratado de arbitragem anglo-americano de 12

de Janeiro desse anno e não permitte que se firme um pacto d'essa natureza,

com a largueza de vistas e com a sinceridade de um espirito de paz, como era

para desejar. Vencedora a vontade do Senado, os Estados-Unidos, em 1908, co-

meçaram a celebrar nova serie de Convenções, do typo das que estudamos para
condemnar, e tanto bastou para que desde 23 de Janeiro, quando foi assignada

a Convenção Brasil-Norte America, a nossa Chancellaria tomasse-a por modelo em

dezesete Convenções que formam o grupo n. 1, em pontos verdadeiramente ca-

(1) EE.—UU. — Suissa, 21 de Nov. 1904; — Ali., 22 de Nov. 1904; — Port. e Franç., 23
de Nov. 1904; — Italia, 14 de Dez. 1904; — Esp., 31 de Dez. 1904; — Austr.-Hung., 11 de

Jan. 1905; — Suec.-Nor., 21 de Jan. 1905.

(2) Const. dos EE.—UU. d'Amer., art. II., sect. deuxième: "II 
(le Président) aura le

pouvoir de faire des traites, de 1'avis et du consentement du sénat, pourvu que les deux tjers des
sénateurs présents y donnent leur approbation."
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pitaes e com variantes que vimos apontando em mais onze, nas quaes a exigencia

da ratificação do compromisso sempre é feita.

Como vedes, Senhores, faltavam ao Brasil todos os motivos que tiveram

os Estados-Unidos para ter a conducta que tiveram. Não existia esse antecedente

que indicamos, onde se mesclam um excesso de zêlo apparentemente e uma forte

vontade de predomínio do Senado na d!recçâo da politica externa d'esse paiz,

á sombra de um preceito constitucional; não existia igualmente parallelo entre

a comprehensão cl'esse ramo da politica americana e a da politica brasileira,

que, queiram ou não queiram, têm origens, tendencias e fins bem differentes,

inconciliáveis sob todos os aspectos. A nossa Constituição, exigindo a contribuição

da Camara dos Deputados e do Senado no processo de approvação dos pactos

internacionaes, não permitte que este se torne em arbitro das relações políticas

de ordem exterior. Parece que, sendo os Estados-Unidos uma respeitável potência
mundial, com voz e voto obrigatorio no capitulo das nações, seria magnificente

e deslumbrante seguil-os, sem que ao menos se attend^sse a que um Tratado de

arbitragem em mãos fortes pôde ser um obstáculo, mas sobre a cabeça dos fracos

é, sempre e definitivamente, um escudo.

Não entraremos no estudo das restricções que essas Convenções e esses Tra-

tados estabelecem, subtrahindo da acção da arbitragem: a) tudo quanto não fôr

de ordem jurídica; 6) do que fôr de ordem jurídica, o que possa affectar os

interesses vitaes, a honra e a independendo, das A. P. C. E' finíssima peneira

que deixa passar apenas o que difficil e raramente poderá determinar um con-

flicto de alguma gravidade. O assumpto está por demais discutido e explorado

pelos competentes e o que observamos é que a tendencia geral é para reduzir

até extinguir essas restricções, de modo que a arbitragem possa cumprir os seus

altos destinos, como é fácil observar em dezenas de Tratados e Convenções de

datas recentes, não sendo permittido acreditar que os Estados que as celebraram,

excluindo umas vezes quasi todas as restricções e outras vezes todas, tenham

em menospreço os seus interesses vitaes, a sua honra, e a sua indepenãencia (1).
Assim procedendo, elles não fizeram senão separar-se de uma vez de idéas pre-
concebidas, de falsissimas noções recebidas de séculos passados, em que a vida

internacional differia em tudo da de hoje, em que homens e povos se approximam,

se estreitam para realização do seu fim social.

Examinemos agora alguns dos outros Tratados e Convenções que o Brasil

firmou e cujo typo não é litteralmente egual aos do grupo n. 1.

2.° grupo a) — Tratado de arbitramento entre os Estados Unidos do Brasil

e a Republica da Bolívia, assignado em Petropolis, a 25 de

Junho de 1909, trocadas as ratificações em La Paz a 10 de

Maio de 1912.

b) — Tratado de arbitramento entre a Republica dos Estados Unidos

do Brasil e a Republica da ColomMa, assignado em Bogotá,

a 7 de Julho de 1910. Approvado pelo Congresso Nacional Bra-

sileiro em 31 de Dezembro de 1910. Não promulgado por ainda

não haverem sido trocadas as respectivas ratificações.

(i) BVasil-Chile e Brasil-Arg., citis.; Arg. com Urug., Bolív., Chile, Eep. e Ital.
— Urug.—Esp., 28 de Jan. 1902; — Boliv.-Esp., 17 de Fev. 1902; — Brasil—Dinamarca, 27 de
Nov. 1911; Perú-Urug., 25 de Jan. 1912; Hond.-Ital., 8 de Jau. 1913 e outros alem dos Trats. e
Convs, inteiramente amplos entre Perú-Boliv., 21 de Nov. 1901; PaizeS—Baixos—Dinam., 12 de
Fev. 1904; Paizes-Baixos-Port., i de Out. 1904; Ditiam.-Ital., 16 de Dez. 1905; Urug.-Ital., 19
de Ag. 1914.
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Estes dois pactos não faliam, como os diezesete anteriores, em questões de ca-

racter jurídico. Nem por isso são mais amplos do que aquelles, poriue excluídas as

questões que porventura entendam com os interesses vitaes, com a honra, com

a integridade territorial e com a inãependencia das A. P. C., o pouco que restar

será essencialmente de caracter jurídico. Como si todas essas restricções não

bastassem, ainda os dois pactos excluem as questões que affectem a soberania.

Tudo isso mostra como esses Tratados foram e vão sendo feitos, sem attenção

ao valor e á significação technica das palavras. Pois pode haver uma questão

que attinja a soberania e deixe illesa a independencia. ou outra que, affectando

a independencia, não esteja comprehendida nas de interesses vitaes? Essas ex-

clusões multiformes, reconheçamos, Senhores, são o .resultado evidente do estado

de desconfiança constante que pesa nas relações internacionaes, desconfiança

que não se procura dirimir por actos claros e positivos, mas que se aggratva

cada vez que um diploma, da ordem do que estudamos é elaborado nas respectivas

chancellarias. Os. dois Tratados se repetem verbum ad verbum e exigem a ra-

tificação do compromisso especial (1).

3.° grupo a) — Convenção de arbitramento entre os Estados Unidos do Brasil

e o Reino da Noruega, assignada em Christiania a 13 de Julho

de 1909, trocadas as ratificações no Rio de Janeiro, a 27 de

Junho de 1911.

b) —¦ Convenção de arbitramento entre os Estados Unidos do Braisl

e a Republica do Paragwy, assignada em Assumpção a 24 de

Fevereiro de 1911. Approvada pelo Congresso Nacional Brasi-

leiro em 7 de Julho de 1912. Não promulgada por ainda não

haverem sido trocadas as respectivas ratificações,

Como as duas apontadas no grupo n.° 3, estas duas Convenções não faliam

de questões jurídicas, e excluem as que possam entender com os intereses vitaes,

com a honra, com a independencia e com a integridade dos Estados contractantes,

não excluindo as que possam affectar a soberania por já estarem comprehendidas

entre as que entendem com a independencia, No final do art. II é exigida a rati-

íicação do compromisso especial (2).

4.° grupo a) — Convenção de arbitramento entre os Estados Unidos dò Brasil

e o Reino da Suécia, assignada em Stockolmo, a 14 de Dezembro

de 1910 Remettida em 25 de Julho de 1913 ao Congresso Na-

cional, que ainda nada decidio sobre a mesma.

(1) Trats. Brasil-Colomb. e Brasil-Bol.: — "Art. I. As A. P. C. obrigam-se a submetter

a arbitramento os desaccôrdos que surjam entre ellas e que não tenham podido ser resolvido9

por negociações directas ou por algum dos outros meios de resolver amigavelmente litigios inter-

nacionaes, comtanto que taels dlesaocòrdos não versem sobre questões que entendam coro interesses

vitaes, a integridade territorial, a independencia ou a soberania e honra de uro dos dois Estados".

(2) Convenção de arbitramento: — Brasil—Noruega e Brasil-Paraguay no que respeita á

extensão da arbitragem: — "Art. I. Les différends qui viendraient à se produire entre les

deúx H. P. C. et qjui n'auraient pu être réglées par la voie diplomatique, seront soumis à la

Cour Permanente d'Arbitrage étsblie par la Convention diu 29 Juillet 1899 á La Haye, à la con-

dition, toutefois, qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni 1'indépendence, ni 1'inté-

gqité territorial ni 1'honneur des E'tats Contractiants e qu''ils ne touchent pas aux intérêts de

tierces Puissances; il est en autre entendu que si l'une des deux P. C. le préfère ainsi, tout

arbitrage résultant d'e la presente Convention será confié à un Chef d'Etat ou à un Gouvernement

arai, ou à un ou plusieurs Arbitres choisis en dehors des listes du Tribunal de La Haye",
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b) — Convenção de arbitramento entre os Estados Unidos do Brasil

e o Reino -da Grã-Bretanha, e Irlanda, assignada em Petropolis,

a 18 de Junho de 1909, trocadas as ratificações no Rio de Ja-

neiro a 6 de Maio de 1911 (1).

Quanto á extensão dos casos susceptíveis de admissão da arbitragem, as

duas Convenções são eguaes. Sem exigirem expressamente que as questões sejam

de caracter fwiãico, ellas excluem as que entendem com os interesses vitaes,

com a independencia e com a honra das A. P. C., conseguintemente são tão res-

trictas como as anteriores. Ambas insistem em não submetter á arbitragem o que

affecte a honra nacional, archaica noção que os Estados, militarmente fortes,

conservam, não por espirito de veneração das cousas consagradas pelo tempo,

mas como alçapão pelo qual em determinado momento podem fazer desap-

¦parecer as melhores e mais honestas intenções e surgir o phantasma temeroso

da guerra. Na Convenção com a Suécia tereis a prova d'isso. Ella dispõe expres-

samente no art. II que 
"pertence 

a cada uma das A. P. C. julgar se o desaccôrdo

sobrevindo entende com os seus interesses vitaes, ou com a sua independencia,

ou 
• com a sua honra, conseguintemente si é de natureza a ser admittida entre

as que pelo Art. I ficam excluídas do arbitramento obrigatorio". De todas

as Convenções firmadas pelo Brasil, esta é a primeira que dispõe a respeito

e depois d'ella as da Grécia, Russfci e Italia (2). Desde que a arbitragem não é

ampla, não ha duvida que cada uma das P. C. é a competente para decidir

sobre a natureza do facto sobrevindo, salvo si a Convenção dá regras sobre o

caso de modo a reduzir o arbitrio dos Estados que a firmam, como occorreu com

a Convenção Brasileiro-Italiana. Assignalamos este ponto que a Convenção re-

solve explicitamente e que as outras o fazem implicitamente, para ferir bem a

vossa attenção, de maneira a vêrdes, por vós mesmos, a que fica reduzida uma

Convenção de arbitragem das do molde que o Brasil adloptou, que para sua

execução em verdade torna-se dependente da vontade de uma das partes, que pode
obedecer aos caprichos, a interesses condemnaveis e a tantas outras injustas

causas. São muito para lêr e considerar as opiniões de dois notáveis Professores,

Srs. Pradier-Fodêré e Mériguhac (3).

5." GEppo a) — Convenção de arbitramento entre os Estados Unidos do Brasil

e o Reino da Grécia, assignado em Berlim, a 28 de Julho de

(1) Convenções de arbitramento Brasil-Suecia, no que respeita á extensão da arbitragem:

— Art. I. Os desaccôrdos de qualquer natureza que possam sobrevir entre as A. P. C., e que
não tenham podido resolver-se por via diplomatica, serão suhmeítidos ao Tribunal Permanente de Arbi-

trainento estabelecido na Haya pela Convenção de 29 de Julho de 1899, ou ao Chefe de um Governo

amigo ou a qualquer outro Arbitro ou Tribunal, segundo a escolha feita de commum accôrdü pelas
Partes, comtanto, porem, que os referidos desaccôrdos não entendam com os interesses vifcaes, a inde-

pendencia ou a horira dos E. C. e não collidam com interesses de terceiras Potências. — Art. II.

Pertence a cada uma das A. P. C. julgar si o desaccôrdo sobrevindo entende com seus interesses

vitaes ou sua independencia ou sua honra, <e conseguintemente é de natureza a ser incluido entre

os que pelo art. precedente ficam exceptuados do arbitramento obrigatorio. — Art. III. As

A. P. C. compromettem-se a não comprehender na cathegoria das excepções d!o art. II os

desaccôrdos relativos á fixação da importancia das indemnisações pecuniarias, ulma vez reconhecido

pelas P. o principio da indemnisação".
— Brasil—Gran-Bretanha. Repete litteralmente o Art. I da Conv. supra.D'ella não constam

os airts. II e III, que deixamos transcriptos.

(2) V. Art II da Conv. Bras.-Suec.

(3) Pradier-Fodéré, Tr. de Droit Int. Pub., VI., n, 2,629 e Mériguhac, Tr. de Droit Int,

Pub., 1, p. 490.
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1910. Approvado pelo Congresso Nacional Brasileiro em 7 de

Julho de 1912. Não promulgada por ainda não haverem sido

trocadas as respectivas ratificações.

b) — Convenção de arbitramento entre os Estados Unidos do Brasil

e o Império da Rússia, assignada no Rio de Janeiro a 26 (13) de

Agosto de 1910, trocadas as ratificações a 11 de Maio de 1912.

Sob o ponto de vista da extensão da arbitragem conferem as duas Convenções.

As questões que entendem com a honra, com a independencia, ou com a soberania

das A. P. C. são excluidas da arbitragem. Foram eliminadas as que affectarem

interesses vitaes, o que já é alguma cousa, e visto que independencia e soberania

devam ser consideradas syionimas, esses diplomas têm contra si, praticamente,

quasi exclusivamente a inclusão das questões referentes á honra (1).

Não se comprehende que o Brasil, signatario do Tratado de Washington, de

28 de Abril de 1890, que agio como já demonstrámos mandando que os seus

Delegados á. Primeira Conferencia International Americana, da qual decorre

aquelle diploma, dessem ao principio da arbitragem "a mais extensa applicação

que fosse possível", abrisse negociações para celebração de semelhantes Con-

venções. Esse Tratado, cujo grande e maior valor está em ser uma solemne

declaração de principios americanos, foi manifestamente esquecido e lamentavel-

mente desprezado em troca de outros principios caracteristicamente oriundos da po-

litica do Velho Mundo, principios qne alguns Estados Europeus já repellem, como

succedeu em Convenções, que citámos, entre a Dinamarca, Paizes-Baixos, Por-

tugal e Italia. No Tratado de Washington a única restricção. admittida está no

que possa comprometter a independencia, o que, si em doutrina também deve

(i) Convenções de arbitramento Brasil—Grécia: "Art. I. Les différénds qui vienclraient à
se produire entre Ies H. P. C., dans les cas enumeres à l'art. 3me, seront sourrjis à la Cour
Permanente d^rbitrage, établie, par la Convention du 29 Juillet 1899, à La líaye, pour auftant

qu'ils ne touclient ni à 1'honneur, ni à l'independiance ou à la souveraineté des E. C. et qu'une
solution amiable n'a,it pu être obtenue par des negotiations diplomatiques ou par toute autre
voi de conciliation; étant, en auitre, entendu que si l'une des deux P. C. le prefere, tout arbitrage
résultant de la présente Convention sera soumis à un Chef d'État, à uri gouvernement ami, ou
à un ou plusieurs arbitres choasis en dehors des listes du Tribunal de La Haye.  Art. II. II
âppartient à chacun des H. P. C. d'aprécier si le différend qui se sera produit met en cause
son honneur, son indépendence ou sa souveraineté et, par conséquent, est de nature à être compris

parmi ceuix qui, d'aprés Tarticle précédent, sonH exceptés dé Tarbitrage obligatoire. — Art. III.
Sans les reserves indiquées aux arts. 1 e 2 1'arbitrage será obligatoire pour les deux H. P. C.:
1 — No caso de contestações concernentes á applicação ou á interpretação de quaesquer convenções
concluídas ou por concluir entre ellas, salvo as em que tenham tomado parte ou a que tenham
adherido outras Potências; 2 — No caso de contestação sobre a importancia de uma reclamação

pecuniaria, quando o principio da indemnisação tenha sido reconhecido pelas Partes. — Art. IV.
Fioa entendido que os artigos precedentes não serão applicaveis aos litígios entre os nacionaes de
uma das Partes e o outro E. C. quando, segundlo a legisl^ão deste, os seus tribunaes foçera
competentes para julgar a questão".

— A Convenção Bras.—Russ., repete verbum ad verbum os arts. I, II e IV da. Convenção

Bras.—Greg., dispondo assim qu:anto ao Art. III: " Sans les réserves indiquées aux arts. 1 et 2

l'arbitrage sera obligatoire pour les deux H. P. C. dans les cas suivants: 1. En cas de contes-

tations lorsq'il s'agit de Tinterprétation ou de rapplication de toute convention conclue ou à

conclure entre les H. P. C. et relatives: n. 1 -— Aux matières de droit ínternational prive;
n. 2 — Au régime des societés commerciales et industrielles légalement constituas dans 1'un

des pays; n. 3 — Aux matières de procédure soit civile soit pénale et à 1'extJradition. 2. En cas

de contestations concernants des réclamations pécuniaires lorsque 1'obligation de verser une in-

demnité ou un autre paymení quelconque est reconue en pirincipe par les Parties",
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ser recusado, praticamente chega a ser uma conquista da cultura Iiodicrna. Em-

quanto a noção de honra se apresenta verdadeiramente indefinivel, polyforme

como é e variavel como se mostra atravez dos tempos, não offerece duvida alguma

affirmar com segurança quaes as questões que podem entender com a inde-

pendendo, de um Estado.

As A. P. C. n'essas duas Convenções pretenderam fazer algumas concessões, de

modo a ser mais ampla a acção da arbitragem e para isso estabeleceram diversos

casos em que ella seria obrigatória, mas, quando não ha vontade sincera e firme

convicção, não pode haver resistencia á rotina, aos preconceitos e ao espirito de

desconfiança que paira continuamente nas relações entre os Estados e por isso

esses casos, que as Convenções enumeram, ficaram logo reduzidas á regra geral,

quando se declarou que elles seriam submettidos á arbitragem com as reservas

do art. I, segundo a Convenção Grega, e com as reservas dos arts. 1 e 2, segundo

a Convenção Russa, ou seja quando qualquer d'elles não entendesse com a honra,

com a ináepenãencia e com a soberania dos respectivos Estados.

Leal e correctamente procedeu a Italia que, retirando da arbitragem as questões

que entendessem com a independência ou com os preceitos constitucionaes, sub^

metteu a juizo arbitrai determinadas controvérsias que prefixou, assegurando que

se não prevaleceria do direito de apreciai- a natureza da controvérsia para

restringir o alcance das disposições que traçam a extensão da Convenção, affir-

mando o proposito, em que se achava, de dar ás mesmas a interpretação mais

larga possível (1).

Tomando em consideração, de preferencia, a extensão que os Tratados e

Convenções Brasileiras têm dado á arbitragem, começámos observando no estudo

a ordem chronologica e assim procedemos até os Tratados com o Chile e com

a Republica Argentina. Depois a facilidade no exame de tantos diplomas e a critica

dos mesmos reclamavam outro methodo, e não agrupámos os Tratados e Con-

venções que se repetiam. Nosso trabalho, entretanto, tinha de proseguir mesmo

depois d'isso, porque restavam ainda dois Tratados e duas Convenções tão diffe-

rentes que era verdadeiramnte impossivel agrupal-os. Examinal-os-emos, senão

isoladamente, ao menos de modo a tornar conhecido cada um de per si.

Vejamos:

(i) Conv. de arbitr. Bras.-Ital. "Art. I. Os desaccôrdos de qualquer natureza que vierem

a surgir entre as A. P. C. e que não tenham podido resolver-se por via diplomatica, serão fcub-
mettidos a um Governo amigo, á Corte Permanente de Arbitramento instituida rua Haya pela Conv.

de 27 de Jullio de 1899, ou a um ou mais arbitreis, escolhidos de cominum accôrdo, pelas A. P. C.,

fora das listas dos membros da citada Corte Permanente, comtanto, porem, que tates questões não

entendam com a independência, os prçceitos constitucionaes de um ou outro dote Estados e não col-

lidam com os interesses de outra. Potência. — Art. II. — A cada uma das A. P. C. cabe decidir

se o desaccôrdo entende ou não com a sua independencia, ou com os preceitos da sua Const. En-

tretanto, apreciando as vantagens do arbitramento internacional, as A. P. C. concordam en? não

se prevalecer d'esse direito de apreciação para restringir o alcance dias disposições do art. pre-
cedente, e affirmam o proposito em que se acham de dar ao dito artigo a interpretação mais larga

possivel. Em qualquer caso, serão submettidas a juizo arbitrai as seguintes controvérsias: 1 — As
relativas á interpretação e á applicação das Convenções concluídas ou das que se concluírem entre
as A. P. C.; — As relativas á interpretação e á applicação de um principio de Direitío Internacional.
— A questão de saber si a controvérsia constitue ou não uma das previstas nos precedentes
números i e z, ficará também sujeita a arbitramento".
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AÍ — Tratado de arbitramento entre a Republica dos Estados Unidos

do Brasil e a Republica do Peru, assignado em Peftropolis, a 7

de Dezembro de 1909, trocadas as ratificações no Rio de Janeiro

a 13 de Janeiro de 1912 (1).

b) — Tratado de arbitramento entre a Republica dos Estados Unidos

do Brasil e a Republica Oriental do Uruguay, assignado em

Petropolis, a 6 de Janeiro de 1911. Approvado pelo Congresso

Nacional Brasileiro em 7 de Julho de 1912. Não promulgado,

por ainda não haverem sido trocadas as respectivas ratifi-

cações (2).

c) — Convenção de arbitramento entre os Estados Unidos do Brasil

e o Reino da ItaUct, assignado no Rio de Janeiro, a 22 de Se-

tembro de 1911, trocadas as ratificações na mesma cidade, a

28 de Julho de 1913 (3).

d) — Convenção entre os Estados Unidos do Brasil e o Reino da

Dinamarca, assignada em Copenhague a 27 de Novembro < de

1911. Remettida ao Congresso Nacional, em 25 de Julho de

1913, não tendo .este até agora considerado a matéria (4).

(1) Trat. de arbitramento Bras.-Perú. "Art. I. — As A, P. C. obrigam-se a subrrcetter

a arbitramento as controvérsias que surjam entre ellas e qu« não tenham podido resolver-se por
negociações directas ou por qualquer dos outros m*eios de resolver amigavelmente litígios inter-

nacionaes, comtanto que íaes controvérsias não entendam com interesses vitaes, a integridade

territorial, a soberania ou a honra dos dois Estados".

(2) Trat. de arbitramento Bras.—Urug. — "Art. I. As A. P. C. obrigam-se a submetter

a juizo arbitrai as controvérsias que surjam entre ellas e que não tenham podido ser resolvidas

por negociações directas ou pqr algum dos outros meios de resolver amigavelmente litígios inter-

nacionaes, comtanto qtie taes controvérsias não versem sobre questões que entendam com a
independencia, os preceitos constitucionaes ou a honra nacional de um dos dois paizes. Não se
consideram compromettidos nem a independencia, nem os preceitos constitucionaes, nem a honra
nacional nas controvérsias sobre privilégios diplomáticos, validade, intelligencia e cumprimneto de
Tratados concluídos entre os dois E. C."

(3) V. nota 1 da pag. 151. '

(4) Conv. de arbitramento Bras.—Dinam.: — "Art. I. Les H. P. C. s'engagent à sou-

roetre à 1'arbitrage tous les différends de n'importe quelle nature qui viendraient à s'éWer entre

Elles et qui n'auraient pu être résolus par les voies diplomatiques à condition qu'ils ne mettent

en cause de prescriptions de Ia loi constitutionelle de l'un ou 1'autre des E. C. — Les H. P. C.

s'adresseront à cet effet à la Cour Perinanent d'Arbitrage, établie à la Haye por la Convention du

28 Juillet 1899, à moins d'être convenues d'un gouvernement ami, d'un autre arbitre, ou d'un

tribunal arbitrai différent. La présent Conv. recevra son application même si les contestations qui

viendraient à s'élever avaient leur origine dans desfaits antérieurs à sa conclusion. —Art. II.

Dans chaque cas particulier les H. P. C., avant dle s'.adresser au Trit. Arbitr., signeront un

compromis spécial, déterminant nettement l'objet du litige, l'étend\ie des pouvoirs de 1'arbitre ou

des délais à observer en ce qui concerne la conatitution du tribunal et la procedure.Oj compromis

spécieux seront sonmds dans les deux pays au.r formatttés requises par (es 'dispositions établies

par la Conv. signée à la Haye le 29 Juíllet 1899, pour le réglement p"x0ique des conflicts ín-

ternationaux, addition faite des dispositions supplêmeniaires indiquées à Varticle suivant. — Art.

III. Aujcun des arbitres ne pourra être sujetí des États signataires de la présent Conv.,

ni être áorr.úcilié dans leurs territoiies, ni ttre intanessé dans les questions qui feront 1'objet

de 1'arbitrage —Art. IV. II est entendu qu'à moins que la cont.roverse nc porte sur

Tapplication d'une convention entre les deux £tats, ou qu'il ne s'agisse d'un cas de déni de

justice, l'art. I, ne sera pas applicable aux différends qui pourraient s'élever entre un ressoirtissant

de l'une des Parties et 1'autre État contractant lorsque les tjribunaux auront, d'après la legis-

lation de cet État, compétence pour juger la contestation."
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São excluídas da arbitragem:

1.» — As questões que entendem com preceitos constitucionaes das

A. P. C., tres vezes: Tratado com o Uruguay e Convenções com

a Italia e com a Dinamarca. Este ultimo Reino não fez outra

restricção e teria sido muito desejável que a Italia e o Uruguay,

este principalmente, não fossem tão longe.

2.° — As questões que entendem com a inãcpendencia das A. P. C.,

duas vezes: Trat. com o TJraguay e Convenção com a Italia.

Quem diz preceitos constitucionaes, tem dito independendo.

3.° — As questões que entendem com a honra nacional das A. P. C.,

duas Vezes: Trats. com o Uruguay e com o Peru'. E' sincera-

mente lastimavel que tres Estados americanos, de superior cultura,

com grandes responsabilidades na historia do desenvolvimento

da arbitragem no Continente, impuzessem semelhante restricção

á arbitragem obrigatoria.

4" —i As questões que entendem com a soberania, uma vez: Trat.

com o Peru'. ^

5." — As questões que entendem com a integridade territorial das

A. P. C., uma vez: Trat. com o Perú. Parece que, quem diz

soberania, diz mais do que integridade territorial.

6." — As questões que entendem com os interesses vitaes das A. P. C.,

uma vez: Trat. com o Peru'.

De cada uma d'essas restricções, no decurso d'este trabalho, temos dito o

bastante de modo a affirmar que, em relação á extensão da arbitragem, a Con-

venção com a Dinamarca, que segue o typo argentino, e a Convenção com a Italia,

que não fica distante, são perfeitamente acceitaveis, o que, entretanto, não po-

demos dizer das outras.

Em ligar o Brasil aos outros povos Americanos e aos da Europa por pactos

de arbitragem, houve uma grande preoccupação e um esforço tenaz, resultantes

mais de um espirito de ostentação do que de utilidade real. Trinta e um diplomas

internacionaes e tres apenas são obra de segurança nacional! Em dezenas de

Tratados e Convenções não poude o Brasil provar o que pensa e o que sente, a

sua cultura superior ! Repetio e reaffirmou cousas velhas, sem attender a uma

só das grandes inrmvações que os internacionalistas recommendam, que a arbi-

tragem exige imperiosamente para ser uma realidade e que as nossas condições

de povo americano estão reclamando. E n'esse modo de dizer não ha só palavras

e aspirações, ha factos que declinaremos para não parecer que somos pessimistas

sem razão: 1.°) E' desnecessário demonstrar que os nossos Tratados e Convenções,

são cousas velhas, porque pactos que sô admittem à arbitragem nas questões de

ordem jurídica e d'estas as que não entenderem com os interesses vitaes, com

a honra, com a independendo, com a soberania, .com os preceitos constitucionaes

e com a integridade territorial, tudo isso mais ou menos cumulado, é p®uco mais

de um simulacro de pacto, fechado absolutamente aos grandes e verdadeiros confli-

ctos internacionaes, franqueado apenas ás questões de pequeno valor, que rara-

mente deixam de ser resolvidas por via diplomatica. E si considerarmos que, depois

de ser verificado que o conflicto escapa a qualquer d'esses casos de exclusão,

a execução da arbitragem fica dependendo ainda de uma nova Convenção que

encerra o compromisso complementar, Convenção que pôde ser assignada ou não,

approvada ou não, ratificada ou não, e em caso affirmaíivo em data que pode

ser próxima, mas que também pôde ser longínqua, chegaremos ã triste realidade
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de que esses Tratados e Convenções não passam de combinações originaes prs-

paradas pelos que reagem contra o movimento em prol d'essa salutar instituição

para praticamente ser transformada a arbitragem obrigatoria em arbitragem, /a-
aultativa. — 2.") Mostraremos agora que nenhuma das innovações aconselhadas

pelos competentes e já postas em pratica por muitos Estados, foi devidamente

considerada e attendida. O maior cuidado dos publicistas e dos governos que
encontram sinceramente na arbitragem um modo seguro de garantir a paz pelo
Direito, quando se occupam da matéria, seja para estudal-a, seja para applical-a

em pactos internacionaes, tem consistido em aperfeiçoar esse poderoso instru-

mento, eliminando tudo quanto difficulta o seu regular funccionamento ou pôde

desviar sua acção benefica da verdade e da justiça. Ora, um dos grandes males

mais commummente observados na pratica da arbitragem tem estado no modo

de formação do Tribunal, na escolha do arbitro e do super-arbitro, sem esquecer

causas externas que não poucas vezes influem directamente no julgamento, como

seja a séde do Tribunal. Hoje estão reconhecidos os inconvenientes que resultam

de serem árbitros e super-arbitros nacionaes dos Estados em conflicto ou ahi do-

miciliados e do Tribunal funccionar em territorio das partes litigantes ou de

qualquer dos que devem proferir o laudo arbitrai. Nem sempre é dado esperar

do nacional de um paiz, que contende com outro, a superioridade moral de re-
conhecer que o direito assiste ao Estado adversario do seu. )Nem em todos a
noção do alto encargo é perfeitamente nitida, sendo que o caracter quasi judi-
ciario, que é proprio do arbitro, se perturba cbm a qualidade, que o arbitro nacio-

nal attribue a si mesmo, de defensor dos interesses de sua-patria, sem fallar da

suggestão que recebe ou, pelo irywios, pôde receber do seu governo. Essa verdade
impõe-se de tal modo e é já tão sentida que, em importantes conflictos, grandes
Potências têm organizado os tribunaes de arbitragem sob a fôrma mixta — dois
nacionaes e dois extrangeiros e o super-arbitro extrangeiro (1), emquanto outras

grandes Potências excluem inteiramente o arbitro nacional (2).

Nada mais eloqüente para confirmar o que dissemos do que reparar no que
occorreu nas duas Conferências da Paz: — Na primeira, a de 1899, a Convenção

para o regulamento pacifico dos conflictos internacionaes, dirpõe, no art. 24, que
""chaque Partie nomme deux Arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un Sur-

arbitre." Na segunda, a de 1909, M. Lamasnasch propoz que cada uma das Partes

nomeasse um numero egual de árbitros e que nenhum juiz nacional fosse no-

meado quando o Tribunal não se compuzesse senão de três membros. O Comitê

de exame não adoptou esse. alvitre, parecendo preferível conservar o Tribunal de

cinco membros previsto no antigo art. 24, accrescentando que cada Parte não

teria direito senão a um só juiz nacional (3). Para que a Conferencia chegasse

a este ponto, era mister que a idéa estivesse realmente vencedora. Não foi tudo,

mas com certeza foi ia,uito.

O facto dos Tratados e das Convenções Brasileiras, excepção das que foram

firmadas com a Dinamarca, com a Rússia e com o Uruguay, não terem disposto

(1) Franc.—All.: aff. des déserteurs de Casablanca, 1^09; — Gr.-Brct.~EE.-UU.: aff. des

pêcheries de Terre-Neuve et Canadá, 1910; — Franc.—Ital.: aff. du Carthage et du Manouba, 1913;
—Ital.-Perou.: aff. Canevaro, 1912.

(2) Franc.-Gr.-Brét.'. aff. boutres des Mascates, 1904; — EE.*UU.—Venes.: aff. de la Orinaco

Steamship and Co., 1910; — Colomb.—ltaiy. aff. Cérruti, 191-1. '

(3) Ficou assim redigida essa parte do-art. 45 da Conv. de 18 de Out. 1907: "Chaque

Partie nomme deux Arbitres, dont un seulement peu# être national ou choisi parmi ceux qui ont eté

désignés par Elle comme Merobres de la Court ponraanent. Ces Arbitres choisissent ensemble

un Surarbitre".
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sobre à matéria, cuja importancia não precisamos encarecer, prova o pouco

esforço que foi feito em organizar pactos de arbitragem capazes de valer alguma

cousa. A falta é tanto mais sensível quanto notáveis professores justificam plena-

mente a excellencia e a necessidade da medida (1) e differentes Estados logo a

consignaram em absoluto nas suas Convenções de arbitragem permanente (2).

Outros pontos não podiam ser resplvidos, alguns dos quaes viriam attender

a factos tantas vezes reproduzidos nas nossas relações internacionaes e nas de

todas as Republicas latino-americanas. Basta que vos recordeis o que vos disse

em principio relativamente ás famosas reclamações pecuniarias feitas sempre

por via diplomatica, matéria da qual se occuparam apenas duas Convenções —

com a Grécia e com a Rússia, dois povos dos quaes estamos separados pela dis-

tancia e pela falta quasi completa de relações commerciaes, mas que teria grande

opportunidade e procedencia quanto a muitos outros, como os Estados-Unidos,

a França, a Italia e a Gran-Bretanha (3).

Da leitura e estudo de cada um d'esses pactos resulta a impressão do quanto

são imperfeitos e ainda mesmo os melhores são incompletos. Quando um Governo se

empenha na realização da obra civilisadora da paz ,pelo Direito e inicia a defesa

com as Convenções permanentes de arbitragem obrigatoria, nada deve escapar

a esses diplomas, de modo que, occorrido o conflicto, possa ser promptamente

solvido, ficando reservado ao compromisso complementar apenas: a nomeação

d'o arbitro ou árbitros e do super-arbitro, a ipdicação do ponto questionado,

o prazo para ser proferida a sentença e quaesquer outras medidas que, pela

variedade dos casos e natureza do assumpto, não podem ficar submettidas a

uma mesma regra previamente traçada.

Do q!ue temos dito é fácil vêr que os Tratados e as Convenções de arbitragem

celebrados pelo Brasil, excepção feita aos pactos com o Chile, com a Republica

Argentina e com a Dinamarca, foram feitos para não serem executados. Dão a

impressão de um apparelho do qual se espera uma acção forte e energica, mas que

se conserva estável, porque a astucia do mechanico conseguio introduzir uma

pequena mas irremovivel peça, que trava absolutamente os movimentos. Tudo lhes

falta: novidade, distribuição regnilar de matérias entre o que é propriamente ob-

jecto da obrigação que o Tratado ou a Convenção encerra e o que por natureza ,

pertence ao compromisso complementar, previsão e technica. Não obedeceram a

um plano systematico, resultante de uma vontade bastante poderosa e bem per-

suadida da superioridade da arbitragem, como a grande e única solução pacifica

dos conflictos internacionaes, para dilatar seu campo de acção e garantir seus

fins humanitários. Não obedeceram também á necessidade de, fazendo-os, attender

(1) Corsi. Un nouveau Traité d'arbitr. perm., (Rev. Gén. de Droit Internat. Publ., VI, p. 14;

Olivt, Gli arbitrati intcrnationali, Balaqua, 1877.

(2) Convs. de arbitr. perna.: — Suissa-Belg., 15 de Nov. 1904; Suec. Norueg.—Suissa, 17

Dez. 1904; Esp.—Succ. Norueg., 23 de Jan. 1905; ¦— Belg.—Rtàtian., 14/27 de ^Maio, 1905;

Ital.—Perú, 18 de Abril, 1905;—Suec.—Norueg., 26 de Out., 1905;—Dinam.-Ital., 16 de Dez., 1905;

Mex.—Ital., 16 de Out., 1907; — Bras.—Russ., 26 de Ag., 1910; — Bras.-Urug., 6 de Jan.» 1911;
— Equad.—Ital., 25 de Fev., 1911; Bras.—Dinam*, 27 de Nov., 1911; — Guat.—ltal,y 31 de Maio,
1913» — "Aucun des arbitres ne pourra être sujet des E. C. de la présente Conv., ni être domicilié
dans leurs territoires, ni être interesse dans les questiqiis qui feront 1'object de 1'arbitrage". —

Proj. de Tr. Suisse—Amér.

(3) Convenção de arbitr. perm.: — Dinam.-Ital., 16 de Dez., 1905; — Arg.—ltal., 18 de
Set., 1907; — Mex.—Ital., 16 de Out., 1907; — Bras.—Grec., 28 de Julho, 1910; — Bras.-Russ.,
26 de Ag., 1910; — Perú—Venes., 25 de Jan., 1912; Prot. add. á Conv. Urug.—Itat^i de 19 de

Ag. de 1914.
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de preferencia ás relações de cada paiz com o Brasil, de modo a prevêr casos

e situações mais prováveis com uns e menos possiveis com outros-. O que desde

1909 pareceu ter sido feito pela arbitragem é manifestamente negativo. Estamos

crentes de que as nossas relações internacionaes estão de tal modo garantidas
com esses vinte e oito pactos, que jamais veremos qualquer conflicto ter uma

solução pacifica em virtude d'elles. N'este momento em que admiradores da bar-

baria germanica, sobrepondo á obra da civilisação erguida em vinte séculos,

a victoria ephemera de um povo condemnado que vae cahir coberto de crimes os

mais hediondos, reclamam que o Brasil trate da sua defesa e converta suas gigantes-
cas montanhas e uberrimos campos, de extremo norte a extremo sul, em vasto acam-

pamento militar, nós, professor Brasileiro, fallando no Brasil, a uma assembléa

Brasileira, sobre assumpto Brasileiro, cumprimos o alto e patriotico dever de

incitar-vos para a obra da defesa da Patria, defesa que a nação inteira quer

que se faça pelo Direito. Desgraçadamente, como vêdes, nos faltam as poderosas
fortalezas da paz, que são os Tratados de arbitragem, feitos como devem ser,
capazes de attingir o fim a que se propõem.

Srs. Estavam abertas e duvidosas desde muitos séculos as nossas vastis-

simas fronteiras. O ex-Chanceller, Sr. Barão do Rio Branco, fez sahir da terra

profunda, onde o tempo ocdultara lentamente, os velhos marcos que os nossos
antepassados haviam fixado e fechou-as, nos pontos mais perigosos e acciden-
tados, utilizando esse instrumento maravilhoso, que é a arbitragem.

Foi obra superior a do nosso patrício que o tornou merecedor da gratidão
nacional. Não falta valor ao actual Chanceller, Sr. Lauro Muller, para empre-

hender o alto commettimento que o Brasil exige para sua segurança e para sua

defesa. Só os grandes feitos cream os grandes homens. Approxima-se o dia da

Grande Paz e na apotheose feita ao Direito o Brasil não pode comparecer como

está. Urge que elle se disponha a mostrar-se como foi e como não p^-1 - deixar

de ser.



A NEVROSE DO MEDO

CONFERENCIA KKAIXSADA A 16 DE SETEMBRO DE 1915, PE1.0 DB. AXTOXÍO AUSTBEGESILO

Meus senhores: A idéa sympathica, que o illustre Director da Bibliotheca

Nacional fomentou, de promover conferências publicas que sirvam de pro-

veito aos curiosos da sciencia, tem encontrado no mundo intellectual carioca grande

éco. Realmente. Nada mais util do que completar a visão com a audição,

isto é, na casa da leitura que se ouça também a palavra dos eruditos. Infeliz-

mente a escolha do orador de hoje não foi feliz, mas como tenho boa intenção,

e o mundo está cheio de boas intenções, acceitei o honrosiss^mo convite. E não

foi por mêdo que escolhi o assumpto de hoje, e sim pelo injtjeresse que desper-

tará em todos, o estudo deste estado de emotividade humana, que surge em

todas as idades, em todos os tempos, em todas as raças e que acompanha a

humanidade como a sombra á luz. Os antigos diziam que Deos fecit in primo

loco timor.

Talvez depois do mêdo creasse o mundo' ou o homem. E' uma metaphora

irônica mas justa, porque esta qualidade psychologica constitue arma de defesa

de que os animaes superiores e o homo sapiens lançam mão. O mêdo é um estado

de emoção lenta ou súbita e que pode ter cromatica varia, desde o simples receio,

a leve apprehensão, até o terror pânico; tudo depende da ruminação da idéa,

da subitaneidade.de descargas e abalos dos estados de consciência. A repercussão

de tal crise psychologica em todo o organismo é enorme. Dir.se-ia ás vezes

um terremoto, porque todos os orgãos, todas as funcções poderão ser modificadas,

inhibidas, profundamente deturpadas, produzindo até a morte, como nos affirmou

Bichat, pela paralysia do coração. Dahi as variedades de mêdos súbitos e lentos,

mêdos instinctivos e mêdos raciocinados.

No phenomeno psychologico do mêdo manifestam-se as acções mais variadas.

Não raro é a pallidez que surge; doutras feitas o rubor, dependendo da inte-

sidade do abalo ou da reacção de cada um. As palpitações violentas, o tremor

leve ou intenso, a falta de ar ou dispnéa, sensação de frialdade, vertigem, perda

dos seiftidos, crises intestinaes ou urinarias, suores frios, tendencia á immobi-

lidade, parada ou inhibição dos movimentos voluntários, paralysias, olhar es-

pantado, zumbidos, gagueira, impossibilidade de fallar, lagrimas espontaneas,

voz embargada, gritos instinctivos, tendencia a corridas vertiginosas, tudo, tudo

pôde fazer o receio, o mêdo e o pavor.

As crianças e as mulheres são pela constituição e irritabilidade natural do

systema nervoso mais propicias aos effeitos do temor,

O mêdo é a reacção do instincto de conservação. Pela original incapacidade

de defesa é a criança mais inclinada do que o adulto. Uma outra condição que.
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facilita nas crianças o mêdo é a suggestibilidade. Tanto mais suggestionavel ê o

indivíduo, mais será atacado pelo pavor.

Entretanto, como dizia o Marechal Ney, 
"é covarde aquelle que se ufana

de nunca ter tido mêdo".

Analysando, senhores, mais de perto os phenomenos que se operam no mêdo,

não raro encontramos abalos em todos os orgãos, sobretudo para o lado do

systema nervoso, que é o systema de defesa do organismo, a guarda avançada

de todos os elementos prejudiciaes á vida.

Quando ha subitaneidade na producção deste estado psychologico, produzindo

o pavor ou terror, os phenomenos biologicos soffrem verdadeira sideração, que

pôde chegar até á morte, se o indivíduo tiver lesão anterior. Quando os pheno-

menos são rápidos, não fulminantes, porém, assistimos a uma serie de reacções

do organismo, que podem apurar-se perante a physiologia e são interpretadas

pelas funcções psycho-nervosas.

O pallor é produzido pelo vaso-constricção dos capillares da pelle; o rubor

pelo vaso-dilatação. Como diz Mósso, é no rosto que apparece mais a mudança

de côr, porque ahi ê parte muito irrigada pelo sangue e porque os centros nervoso3

exercem neste ponto do organismo acção mais energica. As idades fazem variar

os phenomenos, e, como diz pittorescamente o sábio psychologista italiano, "uma

velha já não se ruboriza pelas commoções moraes que lhe enganavam a alma

na mocidade". Pelos abalos fortes do animo somòs dominados por uma sensação

de frio, afilamento dos dedos e do. nariz, pela contracção dos vasos pequenos

que irrigam a pelle,» e o coração se aperta, dolorosamente, acompanhado, de varias

alterações psychicas, todas angustiosas; e o povo compara este estado á passagem

da morte.

PALPITAÇÃO 2*0 CORAÇÃO

Raul Pompeia disse que o coração é pêndulo dos rithmos universaes, e ha mais

de dois mil annos que é julgado o centro dos affectos e das emoções humanas.

Por este erro, que aliás constitue bello symbolismo, são responsáveis os pheno-

menos vaso-motores.

O povo diz—"mãos frias,coração quente,amôr ardente". O medo, como qualquer

eommoção, fraca ou forte, manifesta-se pela desordem no "pêndulo maldito", como

lhe chamou um poeta. Por que? Pela necessidade de levar mais sangue ao cerebro,

que foi tomado de excitação; pelo proprio abalo psycíiico que produzio irritação

dos nervos que vão ter ao coração, pois é o musculo mais especificamente inner-

vado do organismo, pelo affluxo da onda sanguinea que fugio da periferia, e foi

accumular-se no recesso dos orgãos. O coração, que para os physiologistas é uma

bomba aspirante e calcante, tem necessidade ou urgência de trabalhar mais para

vencer a preamar sanguinea que fugio da superfície do corpo. Boccacio já havia

descripto os effeitos do amor sobre o pulso, e o amor é um respeitável fabricante

de emoções. Plutarcho disse que o medico Erasistrato conhecera que Antioco se

havia apaixonado por Stratónica pela desegualdade do pulso daquelle. Como re-

fere o Dr. de La Rocha Júnior em uma these ácerca do mêdo, "o coração não

trabalha para si, mas para o cerebrí, para os musculos que são orgãos da luta,

do ataque, da defesa".

O tremor, ligeiro óu notável, localizado ou generalizado, é uma das mais

freqüentes reacções produzidas pelo mêdo. Tremor dos dentes, das pernas, das

mãos, dos musculos, da pelle, tudo indica forte movimentação do apparelho neuro-

muscular. O tremor é a reacção inconsciente e instinctiva, indicio de debilidade

nervosa do indivíduo. Pode ser physiologico ou pathologico. O organismo defende*
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se com tal frêmito que é um grito de alarma contra o frio, contra as fortes com-

moções, demonstração de que o systema nervoso está irritado ou intoxicado. Não

se sabe ao certo a causa do tremor, mas, segundo Fernert, parece ser uma contracção

muscular decomposta em seus elementos constituintes; é, pois, a acção muscular

esboçada e incompleta, naturalmente por falta de excitação nervosa sufficiente.

Costumo comparar a contracção muscular completa á corrente galvanica ou con-

tinua e o tremor á corrente faradica que é intermittente ou interrompida.

O mêdo traz sempre a decomposição da força muscular e surge nelle a miúdo

a tremura, que varia de intensidade conforme a excitação emotiva e segundo o

gráo de debilidade nervosa de cada indivíduo. Coirio já disse Darwin, na obra

classica A expressão das emoções, o tremor é commum ao homem e á maior parte

cios animaes. Os cães, os gatos, as caças, quando perseguidos, tremulam muito

accentuadamente. Mósso cita o facto do cão que se mostrava tremulo quando se

Jhe deparava na rua, mesmo de um primeiro andar, outro cão maior. O mêdo ê

um grande factor de tremores, e os soldados que entram pela primeira vez em

combate, ou quando ameaçados de castigos ou de fusilamento, tiritam de terror

e de raiva, dolorosamente. Com certeza, ao lado dos rasgos de heroísmo super-

humano dos combatentes na devastação humana européa actual, muitos soldados

hão de primar pelo mêdo, pelo terror, e os phenomenos decerto poderiam ser regis-

trados cinematographicamente como dolorosa documentação dos factos. Como

refere o professor Pelnar, o homem treme por tudo: mêdo, terror, raiva ou fúria,

excitação, tristeza, saudade e esperança.

ANCIEDADE — PERTURBAÇÕES RESPIRATÓRIAS

Mósso diz muito bem que a anciedade tem qualquer coisa de irresistível,

que a vontade não pode dominar. Todo abalo moral fraco ou forte, pavor ou simples

emoção, produz no individuo certo gráo de anciedade, de angustia, de mal estar

indefinido, que é uma alteração da cenesthesia, isto é, do eu physico. O estado de

angustia mais se accentua na caixa thoraxica, e obriga o individuo a respirar mais

vezes, e os anhelos são profundos, insaciaveis, conduzindo habitualmente á dys-

pnéa subjectiva e objectiva. Estas alterações cenesthesicas são mais evidentes

no mêdo premeditado, ruminado, consciente, do que no terror. Em qualquer das

variedades, a anhelação apparece como contingência automatica do mêdo. Estes

distúrbios respiratórios sãó mais communs na criança do que no adulto, havendo

naquella o pranto e os sihguites com extrema facilidade: as modificações respi-

ratorias podem chegar até o espasmo.

Anciã, anhelos, tremor, perturbações vaso-motoras e secretoras têm a confir-

mação na expressão da physionomia, que revela o estado da alma consciente ou

inconsciente que pode produzir o mêdo.

Poderiamos percorrer as varias obras primas dos pintores e esculptores

clássicos, e então veríamos a analyse physionomica de indivíduos sobrecarregados

dos vários sentimentos dolorosos. A physionomia da magua é dada pelo gênio de

Raphael nas varias madonas. O pavor tem sido explorado como assumpto pictural

em telas que representam assaltos, incêndios, batalhas, etc., mas a cinematographia

veio trazer nova illuminação ao problema analytico da physionomia nas varias

emoções, apesar do estudo da mimica das commoções ter sido exhaustlvamente

tratado por Darwin e Duchenne. Os olhos tomam parte muito saliente na ex-

pressão physionomica do mêdo; o jogo dos globos occulares é tão expressivo que

nos próprios cegos se denunciam, Depois vem a expressão da bocca, da fronte,
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das azas do nariz, do sulco naso-labial, etc. A razão pela qual os musculos do

roBto são os mais sensíveis ás commoçdes, é explicada por Spencer, pela pequenez

delles, sua rica innervação e a abundante circulação, sobretudo capillar. Qualquer

acção ou descarga nervosa, encontra ahi o camflnho mais fácil para actuar.

A acção abaladora do mêdo não poupa orgãos, como já vos disse. Os musculos

ôcos do organismo estão a elle escravizados como a qualquer commoção; o coração,

creção das glandulas que se acham em relação com estes orgãos.

A musculatura intestinal e a vesical se acham tão dominadas pelos estados

psychicos, que a micção freqüente, a impossibilidade de funcção ou eliminação in-

voluntaria das aguas e das fezes são factos triviaes produzidos pela contracção forte

dos musculos da bexiga ou dos intestinos e ao mesmo tempo pelo excesso de se-

creção das glandulas que se acham em relação com estes orgãos.

Ao lado destas reacções maiores deparam-se-nos ainda outras modificações,

para o lado da pelle (pelle anserina ou de ganço), sudação copiosa, sudação fria,

ás vezes fétida, denunciando a modificação physico-chimica da secreção do suor.

Todos os phenomenos physiologicos que acompanham o mêdo são variaveis

em intensidade e modificam-se com a idade, o sexo, o meio, a educação, o momento

psychologico, etc.
¦ As crianças, como já vimos, são mais sujeitas á acção destes estados emotivos

pela debilidade natural nervosa, pelos poucos meios de defesa, e talvez pelo ata-

vismo humano, pois, possivelmente, o homem primitivo foi mais arisco e mais

medroso que o homem moderno. E' uma questão a apurar, entretanto... Os erros

de educação augmentam o pavor infantil, cuja imaginação suggestionavel se

acerca das fantasias e se deixa dominar pelos contos imaginarios e pelas ameaças

das mães, dos pais, das amas e dos irmãos mais velhos. A perversão da alma in-

fantil pelos processos de educação facilita o mêdo e o pavôr, e, como consequencia,

a. mentira, a humildade.

Os meninos da Roma e da antiga Grécia já tinham medo das sangue-sugas

que lhes chupavam o sangue, com as mascaras, com Ciclopes e assim os roubavam.

As historias de fadas, das almas do outro mundo, as promessas de castigos, a ex-

plicação dos trovões, dos relampagos, como vindos de animaes ferozes e duendes,

plantam nas pequenas almas o germen da covardia e mais tarde das neuroses.

Os pedagogos accentuam muito na formação do caracter da criança, a neces-

sidade do contacto com a natureza; e o excessivo carinho da mãi brasileira,

perdoai-me se digo uma blasphemia, contribue íum pouco para a fraqueza dos

nossos homens.

O pavor noctuitoo é um estado morbido freqüente nas crianças. São crises

de somnambulismo terrifico que surgem durante o somno. O menino inconsciente-

mente levanta-se, grita, soluça, denunciando visões ou ajlucinações extranhas.

Este estado, que indica a irritabilidade nervosa infantil e que é um espanto

mórbido, resume ás vezes os pavores da vigília, que apparecem automaticamente

durante o somno.

Como sabeis, meus senhores, o mêdo pode ser a sombra, o espectro e a de-

fesa da alma humana. A sua escala é variavel: é habitualmente mola util para
execução do instincto de conservação, outras vezes tortura permanente para a

existencia.

Comto pagina symbolica refiro-vos "O 
poço e o pêndulo", magnificamente

traçado pelo gênio allucinatorio de Edgard Poe.

O mêdo excita os animaes á defensão, acovarda-os porém freqüentemente.

Só as plantas não têm mêdo ! E quem sabe se a sensitiva não encolherá as suas

folhas por timidez ? O mêdo pode ser uma simples apprehensão do espirito, um

receio vago, que traz como consequencia a covardia, o desanimo, poie acóde
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logo a idéa de perigo, de risco de morte: E' a perspectiva do mal, que parece

irresistível.
"Espantado de tanta variedade de cousas, vendo que, ainda que os princípios

eram cheios de temor e espanto, no fim se desfaziam em vaidade, começou per-

dendo-lhe o mêdo".

Bis como Francisco de Moraes no Palmerim de Inglaterra descreve psycho-

lógica e precisamente em um simples trecho variações do estado emotivo em

questão:
"O temor é o estado de animo que faz ou obriga o indivíduo a pensar ou

fugir dos riscos ou perigos e cousas que causem damno." O clássico Antonio

Prestes já se exprimia assim nos Autos, â pag. 405:

"No 
primeiro mêdo estão

Os temores e os receios."

No espanto ha mêdo, assombro, consternação, inquietação, alteração dos sen-

tidos por cousts imprevistas.
"O 

cavalheiro negro, porém, ao volver-se, recuou com um grito de espanto, que

não pôde conter: fôra naquelle momento que vira Gudesteu e Hermengarda quasi

desfallecida, que este amparava", descreve Herculano em 
"Eurico".

O pavor é mais intenso, é — "o 
temor com espanto e sobresalto": o grande

susto, com forte abalo do organismo e do animo.
"La frayeur de la mort êbranle le plus.ferme." (Th. de Vian).

O terror parece ser o máximo de reacção: é mêdo violento, que estatela, ou

conturba o animo: a commoção maior que pôde produzir a idéa de morte, de

perigo imminente. Constitue o nome da época nefasta da revolução franceza, de

31 de Maio de 1794 a 7 de Julho de 1798. Quando grande susto e sem causa, (entre

os antigos) e produzido pelo deus Pan, era o terror pânico.

Todos estes estados são approximadamente resumidos pelos nossos pesadellos.

Quem os não soffreu ? quem não experimentou a angustia dos sonhos terrificos,

de queda em abysmos, em precipícios, em desastres de caminho de ferro e de

naufragios ? Pois bem. A ancia, a dôr intensa e indefinida, o soffrimento vago

mas inhibitorio que nos ê relembrado pela subconsciencia do pesadello, resumem

as funcções anormaes psychicas e somaticas do pavor.

Lembrai-vos de Maupassant, e vêde os sobresaltos da alma, "cette 
sensation

affreuse d'un danger ménaçawt, cette appréhension d'un malheur qui vient li-

mort qui approche, ce pressement qui est sons âoute 1'atteint d'u>n mal encare

inconnu, germent ãans le sang ct dans la chair".

O mêdo é ainda causa de varias moléstias, de doenças graves, apesar de Mósso

dizer que é impossivel alguém morrer de repente por causa de pavor. A este pro-

posito contam vários factos. Felippe V, da Hespanha, ao ter conhecimento da

derrota do seu Exercito, morreu subitamente, de espanto.

Marcello Donato e Paulo Giovio narram que no assedio de Buda, na guerra

contra os Turcos, houve um moço que combateu com denodo extraordinário; e

por fim succumbio aos golpes inimigos. Os generaes quizeram saber, após a ba-

talha, quem fôra aquelle heroe; Raisciac de Svevia reconheceu no glorioso com-

batente o filho; de susto morreu subitamente, ao lado do cada ver querido!

O Dr. de La' Rocha Júnior cita a observação de Thomaz Moore, que embranque-

ceu na noite que se seguio á sua condemnação á morte. O caso de Maria Antonietta

é conhecido, e creio que ao explorador Ivens succedeu a mesma cousa, quando se

vio no meio de uma floresta incendiada, nos sertões da África. Taes factos passam

A.B. 40
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por verdadeiros, mas os physiologistas modernos negam-nos, dizendo que o ca-

bello não pode alvejar subitamente, porque, segundo demonstrou Metchnickof,

o pello embranquece por efíeito dos macrophagos, que vão lentamente destruindo

os pygmentos. Esta subitaneidade é lendaria, e correrá, talvez, por conta da

falta de pinturas...

Os psychologos terão, infelizmente, opportunidade de registrar os effeitos do

mêdo na luta actual que ensangüenta as raças fortes do mundo, porque a guerra,

sobretudo os primeiros combates, são as causas communs do pavor. Este, após

as eatréas, é transformado em caloroso heroísmo, em sentimentos selvagens da

destruição fraticida, mas nobilimo para o momento.

O mêdo é altamente contagioso entre os homens e entre os animaes. Recor-

do-vos a excellente descripção de Euclides da Cunha, ácerca do 
"estouro 

da boiada",

que é tomada de espanto ao farfalhar das folhas, e dispara pelo mêdo collectivo.

Os soldados timoratos reincidentes são fuzjjiados por causa do máo exemplo

e do contagio. A gloria de Napoleão, a cegueira dos Paraguayos, na palavra de

Lopez, e o deslumbramento dos Teutos pelo Kaiser e pela Kultur são as expressões

da suggestão e do contagio; suggesltão imposta por homens aos exerci tos e ás

multidões, que são predispostas a recebel-a.

0m Canudos soubemos das proezas dos nossos escanifrados sertanejos e da

fraqueza de alguns batalhões, tudo isto pela iidéa imposta aos fanatiCos por Antonio

Conselheiro, e pela tibieza de alguns combatentes do nosso Exercito.

Tratada, perdoai-me se um pouco longamente, esta primeira parte, vejamos

a doença do miêdo,. propriamente dita, ou, como proponho chamar, " 
phobo.neurose

Antes, porém, de estudarmos analyticamente os factos clinicos, vejamlos ainda

o que o mêdo é capaz de produzir.

O mêdo pode metamorphosear a alma e o caracter humano. Alguém é levado

a commetter um assa,ssinio em virtude do terror da ameaça, do espanto produzidos

pela aggressão. Os timidos podem tornar-se corajosos. Os episodios descriptos na

litteratura portugueza são a este respeito interessantes. No livro de Castilho, Mil

e um Mysterios, infelizmente não acabado, ha a passagem jocosa do mêdo de varias

personagens á vista de um urso e a bravura transfigurada do pavor de D. Luiz,

que consegue matar a fera... mansa.

Na Corja, o Padre Justino Podornellos, em presença de um lobo que o amea-

çava, tomado de terror com os uivos do monstro, creou animo, bebeu uns tragos

de aguardente, sentiu-se capaz de affrontar o rebelde, e varou o lobo com um tiro

de clavinote.

O Gonçalo, da Illustre Casa de Ramires, transforma o mêdo em bizarria quando

retalha a cara do ex-empregado, de quem, de uma feita, fugira.

Os criminosos natos são habitualmente covardes, traidores. Actuam pelo terror,

porque em sua pusilanimidade, não receiam a moral; só temem, como diz Kraft-

Ébing, a policia e não a consciência. Além dos crimes instinctivos, occasionadfos

pelo espanto, ha moléstias leves e graves que se originam das commoções súbitas

do animo.

Hajam vista os casos de paralysias, de mutismo, de neuroses occasionadas

pelos desastres de estrada de ferro, pelos naufragios, conhecidas em sciencia por
neuroses traumaticas. Nos grandes cataclysmas terráqueos registram-se com fre-

quencia os casos de loucura. As guerras, (infelizmente temos actualmente noticias

pelas revistas médicas francezas e allemãs) despertam sempre alto numero de

neuroses e psychoses .que surgem dentre os combatentes e as populações civis das

cidades aggredidas.

Chomel conta que certo medico, depois de fazer autópsia no cadaver de um

raivoso, por mêdo, sentio todo» os symptoma» da hydrophobia.
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A timidez, affirma Metchnikoff, diminue a defeza do. organismo, e os leuco-

cytos e o sangue perdem parte do poder defensivo contra as infecções.

Larrey dizia' que os exercitos vencidos eram mais sujeitos ás moléstias que

os vencedores.

Nas grandes epidemias, os medrosos são mais facilmente atacados. Contaram-

me que certo doente, querendo ouvir a opinião do sábio clinico Torres Homem,

pedira a este toda a franqueza acerca do estado do seu coração. O grande clinico

brasileiro, querendo gracejar com o paciente, que de nada soffria, disse ao mesmo

que era portador de grave affecção cardíaca. Foi isto sufficiente para que o

consultánte tivesse uma syncope nervosa séria.

Os traumatismos moraes já constituíram causa de doença e morte em per-

sonagens altamente collocadas em nosso paiz.

Pinei, Kraft-Ebing, Morselli e muitos outros psychiatras registam as fortes

commoções como causa occasional das psychoses. Tudo isto, porém, é a vereda

inicial para o estudo concreto da neurose do medo, cuja base reside no estado

de debilidade nervosa de cada um. O mêdo, que é instinctivo, arma de defesa de

quasi toda a animalidade, torna-se no homem, como veremos, instrumento de

torturas iguaes talvez áquellas que nos descreve a penna violenta de Mirbéau

no "Jardim 
dos Supplicios". Os castigos chinezes servirão talvez de symbolo ao

estado do psychoneurotico, cuja alma está forrada de angustias, de escrupulos,

de mêdo, de pavores vagos, de idéas fixas, de obsessões, symptomas e estados

psychicos que conduzem os indivíduos ao desanimo, á covardia, ao suicídio, ao

assassinio pelas magoas moraes imaginaveis. A alma humana neste estado 6

uma paizagem triste, povoada de espectros. Estes duendes são constituídos pelos
mêdos infundados. Os indivíduos vão adubando o terreno com os elementos da

fraqueza moral, da debilidade, da vontade e da energia e acovardam-se perante
a primeira idéa que os domina. Escravizam-se, torturam-se e deixam-se vencer

como o pária submisso aos mandos do sultão.

E os escravos do' mêdo iniciam a odysséa dos vãos temores, dos escrupulos

infundados e transformam-se em tristes Dons Quixotes, yie soffrem pela Dulcijiéa,

que é a imaginação doentia, que combatem moinhos de vento, que são os escru-

pulos morbidos, e mostram-se cavalleiros andantes do mundo dos males ima-

ginarios, como a pittoresca penna de Voltaire bosquejou no 
"Doente 

de scisma".

A todo este estado morbido denomino a neurose do mêdo, ou a 
"phoboneurose",

(desculpai o neologismo), isto é, a neurose constituída pela phobia, que é o mêdo

morbido.

Costumo separal-a da hysteria, da neurasthenia propriamente dita, ia epy-

lepsia, das psychoses, se bem que seja uma contingência pathologica freqüente

desitas doenças.

O estado básico reside na emotividade exaggerada dos pacientes, que faz

brotar o receio morbido.

A personalidade psychologica normal tem em si o germen das emoções, dos

escrupulos, do mêdo, da duvida, 4a fixidez de idéas, dos impulsos. Basta pensarmos

que cada homem possue sua philosophia pessoal, isto é, o conceito das cousas

physicas e psychicas; é mais ou menos affectivo, timorato, cioso, desconfiado,

orgulhoso, egoista, e defende-se tanto quanto possível, na vida material, social

ou moral, pelos elementos que possue e que invoca no momento de executar o

acto physico ou psychico.

Qualquer destes elementos que se saliente separada ou conjuntamente, cons-

titue na personalidade psycho-pathologica, o symptoma dominante. Se são os

receios emotivos que dominam, então se desperta a phoboneurose. No caracter do
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homem normal em varias idades, desde a segunda infancia até a senescencia,

encontramos elementos psychicos para que se constitua a neurose do mêdo.

Conheci uma menina de sete annos que não podia ver objectos brancos, nem

ouvir rasgar seda; não tocava em velludo ou qualquer objecto que produzisse

a sensação táctil especial, e nem queria que alguém attrictasse taes corpos. Uma

outra não pegava em chaves sem que sentisse afflicções de typo angustioso.

Nos meninos ou meninas prodígios, nos precoces de intellectualidade, fácil-

mente se implanta a phoboneurose. Um fedelho de nove annos, da minha clientela,

possuía intelligencia vivíssima e alto grão de nosophobia, isto é, terror das

doenças.

Tratei de uma moçoila que durante muitos annos não podia pegar em garfo,

faca, colher, copo, prato para alimentar-se; era necessário que alguém segurasse

os objectos dos repastos para que pudesse comer. Felizmente, pelos processos

adequados, ficou completamente curada.

A puberdade é um momento propicio para o surto de taes estados.

Na mulher, os phenomenos de metamorphose sexual são muito mais francos,

e a puberdade faz-se rapidamente; a transição é súbita; de menina a moça é

questão de mezes. Pois bem, esta rapidez da nubilidade predispõe a que as neu-

roses de base emotiva surjam com mais intensidade e mais instantaneidade.

Nos rapazes, os phenomenos acham-se mais diluídos e vêm mais vagarosos.

Tratei de um rapazola de S. Paulo, de pouco desenvolvimento physico, com

17 annos, que se achava reduzido ao peso de 33 kilos, porque tinha horror á

comida, com receio de congestão ou soffrimento cardíaco. O êxito curativo foi

completo, desde que estabeleci, com auxilio do cunhado, que era medico, o

bom caminho da persuasão.

As mulheres são muito mais predispostas que os homens. A fraqueza fe-

m,inina é uma tradição; a fraqueza nervosa, porém, é uma arma, ás vezes. ..

Os homens de grandes • preoccupações commerciaes, os bolsistas, os intel-

lectuaes, são ameude invadidos pelo mêdo pathologico; em todas as profissões

se encontram escrupulosog morbidos, "maxime" 
nas grandes cidades e em certas

raças.

Freud, o grande psychologo e grande neurologista, acredita que a psycho-

neurose do mêdo tem sua origem na esphera genital, isto é, o recalcamento da»

idéas amorosas e eróticas no fundo da personalidade physica, tem .influencia

obsidente, origina o mêdo, o escrupulo, a duvida e a angustia. Apezar de re-

conhecer muita verdade nos factos invocados por Freud, creio a doutrina exag-

gerada.

A idade adulta e sobretudo o inicio do declínio physico do organismo pre-

dispõem muitíssimo ao brôto das psycho-neuroses. A mulher no climaiterio é

sempre mais victimada. Os homens não apresentam esta época tão nitida, mas

da minha experiencia pessoal, reconheço que dos 45 aos 55 annos se manifestam

nelles crises neurasthenicas, em que a modificação da emotividade representa

papel saliente, e por conseguinte o mêdo morbido. '

Não existe na esphera da vida facto algum, de ordem material ou moral,

que não possa dar origem aos temores morbidos, ás obsessões, aos receios, emfim

ás phobias. Os assumptos são, pois, innumeros. O fundo psychologico, porém,

é o mesmo, constituído pelo estado de anciedade, como lhe chama Bouveret, va-

riando apenas de gráo. Vários autores, como Fere, Golineau, Beard, Regís, Ribot,

Janet têm esgotado a questão, alguns encarando o problema no ponto de vista

psychologico, outros no ponto de vista medico.

Systematizemos, para que se torne mais didactica a questão.
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TEMORES DOS OBJECTOS

Ha indivíduos que se sentem angustiados quando são obrigados a pegar
em certos corpos ou substancias; o mêdo nasce-lhes do contacto, e surge o estado

angusitoso descripto por Farlet, oomp symptoma da loucura da duvida, e Legrand

de Saulle como delírio do toque. Nem ê loucura, nem delirio, senão um temor

mórbido, de base emotiva, e cuja objectivação se multiplica indefinidamente.

O pegar em facas, tesouras, sedas, pó, agua, cédulas, apparelhos médicos, traz

nestes pacientes grande pavor e angustia, havendo na minha clientella exemplos

curiosissimos, mas como são muito triviaes, fujo de citar-vol-os. Refiro-vos, porém, os

factós clássicos. Erasmo tinha febre quando via um prato de lentilhas. Pierre

Bayle soffria syncopes quando sabia de uma torneira aberta. O Rei Jacques II

tremia ao ver uma espada nua; e a vista de um anão fazia perder o conhecimento

ao Duque de Epernon.

Os médicos que se esforçam em crear termos e fazer nomenclatura, bapti-

saram as phobias de accôrdo com os objectos. Será uma vaidade profissional,

porque um vocabulario talvez não fosse sufficiente para estes baptismos. Ve-

jamos, por curiosidade, os principaes. Metalophobia. o temor do contacto de objectos

metallicos, como chaves, moedas; jalophobia, corpos ou fragmentos feitos de

vidro ou de azeviche; aiemophobia, os objectos ponteagudos e quando se trata de

agulhas e alfinetes —- bolonophobia. Mal saberão estes pequenos instrumentos

das costureiras e das famílias, que receberiam um nome tão arrevesado, quando

causam temor a alguém !

As sedas, os velludos, o pello das frutas, os corpos pillosos em gerai, con-

duzem á tricophoMa. Segundo a minha experiencia pessoal, esta phobia é com-

munissima nas mogoilas e no sexo frágil em geral. Será uma questão de

vaidade ?... As vistas dos bondes, de automoveis ou carros produzem também

medo ancioso e os eruditos chamam a isso amaxophohia. A agua afflige também,

a agua corrente, a agua que se bebe, a agua em que se lavam as mãos -— a

hydrophobia que não deve ser confundida com a raiva, doença freqüente nos

cães e que se transmitte facilmente aos homem. A íepugnancia emotiva dos

objectos sujos, immundos recebeu dos seientes, nomes extramboticos — rupo-

phobia, misophobia; o medo da raiva dos cães, lissophoMa; dos venenos e dos
¦vírus — toxophoMa, iophobia. Quanta,s mãos delicadas e femininas são lavadas

uma, duas, tres, varias vezes por dia, por causa do horror, da pena, da an-

gustia que produzem o contacto dos objectos productores das phobias ? Quasi

diariamente deparo nas consultas médicas martyres deste estado !

A simples vfsta do sangue produz em certos indivíduos, ora do proprio

sangue, ora somente do sangue alheio, como nos refere Feré, mêdo angustioso.

E' emaiophoMa. E a vista dos cadaveres cria a necropliobia. Fallo-vos senhores,

pleonasticamente, dos cadaveres, mortos e não doa' vivos e ambulantes, que

produzem phobias aos estudantes no fim do mez, e em regra nos promptos,

a classe abundantíssima dos momentos críticos que passam.

TEMOR DOS LTJGAÜES E ELEMENTOS

O homem deveria adorar a natureza, os elementos, gozar sempre os pro-

duetos da civilização, do meio das agglomerações, para a eurithmia da vida.

Pois bem. Por excesso de emotividade, pelo cultivo do mêdo, que é um senti-

mento instinetivo, pôde temer a natureza, as aguas, os raios, os logares, as

praças, as agglomerações, os departamentos fechados. Westphal descreveu a
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agoraphobia, Isto é, horror das praças, dos logares extensos e descobertos, sobre-

tudo das cidades. Quantos de vós, que me ouvis, não tiveram ou têm certo receio

de atravessar a Avenida Central ou o Largo da Carioca ?...

De Verga creou a claustrophobia, isto é, Sentimento de pavor ao encontrar-se

o paciente em um logar fechado, theatros, cinemas, igrejas, quartos, etc. Tenho visto

centenas de individuos com estes sestros de alma; é doloroso sestro, mas ô

cacoete psychico, affirmo-vos. Quanta gente tem receio, pavor de subir ao Cor-

covado, ao Pão de Assucar, ao mirante do "Jornal 
do Commercio", do 

"Jornal

do Brasil", á Torre Eiffel, ás vezes, ao segundo andar de uma casa-?

O pavor das alturas é um instincto psychico natural, mas a cultura emotiva

e angustiosa é a phobia, denominada por Verga aerophobia. Ás vezes é a vista

do precipicio que produz o estado vertiginoso de angustia e é a cremophobia.

Beard, o creador ou o systematizador da neurasthenia, a isto denominou topo-

phobia. O grande neuriatra americano narra-nos factos curiosos e que os médicos

de grande clientela estão affeitos a testemunhar. Certo intellectual, por excesso

de trabalho mental, adquirio o terror de collocar uma carta na caixa do Correio.

Terror do meu consultório têm vários pacientes, que defcois me .refeirem o

occorrido; medo das praças, das ruas, de descer escadas, etc., testemunho fre-

quentemente. Dous dos meus clientes são notáveis. Um é morador á Avenida

Central, em segundo andar; a angustia que lhe produz descer a escada é pa-

vorosa. Certa vez obriguei-o a executar a descida. Fel-o por meu braço. A subida,

porém, foi impossível: tremia, suava, palpitava, parecia ameaçado de lipotimias,

e só subio guiado por mim !

Conheço algumas senhoras que são prisioneiras sem crime, isto é, ha annos

não botam os pés na rua, e disfarçam a phobia dizendo que o rheumatismo, a

enxaqueca, indisposições de momeníto, as privam do passeio ou da s&i(la.

Ainda não terminaram as variedades. Potamophobia, horror aos rios que

suave ou farfalhadamente correm; (que pena que alguém soffra ao ver um rio

correr e murmurar !) Talassophobia, o pavor do mar, das viagens pelo salso

elemento.

Uma das minhas consulentes fica vertiginosa, enjoada, quando vê a gloriosa

Guanabara !

Todo o mundo tem pavor do fogo, mas do incêndio, do fogo violento, de-

vastador. A vista do fogo ou a sua existência produz angustia em muitos in-

dividilos.

Magnan cita o facto de um magistrado passar noites em claro para vigiar

o fogo das chaminés, e muitas vezes mirava, tornava a mirar 
js 

logares em que
lançava as pontas dos cigarros e os phosphoros, com medo de produzir incêndio.

O grande medico americano Beard rôunio com o nome de astrophobia, o pavor
morbido dos raios, tempestades, eclypses, trovões, relampagos. O terror aos ele-

mentos meteorologicos, aos phenomem» sidera» foi o inicio da alma humana

religiosa. Entre os selvagens este sentimento é dominante. No homem moderno

e civilizado entrou de tal maneira na pathologia que não ha clinico que não tenha

verificado no trafego commum dos doentes factos semelhantes. Poderei citar-vos

exemplos extranhos. Segundo Morei, o philosopho Bacon era tomado de syncope

durante o eclypse da lua. Caligula tinha horror aos raios. Augusto, para garan-

tir-se contra os coriscos, trazia sempre uma pelle de veado marinho, e durante

as tempestades se occultava nos subterrâneos. Os symptomas deste medo são

anciosos e não raramente sérios. Crises sudoraes, vertigens, perda dos sentidos,

tremor, isto é, todos os elementos que entram na symptomatologia do mèdo.

As mulheres são mais accessiveis. Tenho grande eollecção de semelhantes casos
/
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e que não poupam crianças, moçoilas, mães de famílias, velhos e beatas. Uma

das minhas consulentes occulta-se debaixo dos cobertores; outra vae tremula

e fria para o oratorio e fervorosamente reza, quasi inconscientemente, até que

se dissipe a tempestade; outra anda constantemente de um lado para o outro; outra

agarra-se ao marido e reúne todos os filhos num quarto, 
"porque se morrer,

morrem todos juntos"; outra apresenta poliuria Intensa; outra fica aííllcta que

as matérias alvinas tomem o aspecto coloriforme.

De homens cito-vos passagens curiosas. Certo desembargador do norte, quando

o céo se desfazia em relampagos, trovões e chuvas, lia a biblia. Um dos meus

pacientes tem crises de vomitos e de poliuria; um outro tem attracção para as

bebidas alcoolicas. Os autores clássicos, como Beard, Janet, Gélireau, contam

varlaldlssimoB exemplos.

O pavor da obscuridade, da noite (nictophobia) observa-se freqüentemente

nas pessoas timidas, nas crianças e nas mulheres. O caso do philosopho inglez

Hobbes é notável: não podia ficar sosinho com as luzes apagadas; a ancia do-

minava-o. O vento que geme ou se enfurece atemoriza os fracos, os debeis de

emoção; fabrica também phobia (anemophobia). Tenho duas clientes que passam

em vi.gilia quando o vento canta pelas frinchas das portas. O furacão nas ruas

não atemoriza a uma dellas. O terror angustioso dos caminhas de ferro, ora pela

trepidação, ora pela velocidade, recebeu o baptismo de siáerodromophobia, e este

nome sesquipedal é mais proprio ao mêdo dos machlnistas, conductores e 
"chauj-

feurs". Riegler descreveu-o pela primeira vez nos machlnistas que se sentiam

angustiosos e trêmulos com o trepidar das locomotivas. Foi positivamente um

presente de gregos para esta classe laboriosa.

Arnaud refere o episodio de um cliente que gastava quatro dias para ir de

Bourges a Paris, taes eram as interrupções, pois não podia permanecer nos carros

senão algumas horas, porque cahia em estado syncopal.

MEDO DE DOENÇAS, DE SOFKRIMENTOS DE DÔB DA MORTE

Não ha dia em que não me appareça no consultorio um portador de algum

destes receios mórbidas. A nosophobia ou o pavor das moléstias é o mais com-

mumí. Comprehendemos bem que recear doenças é um instiincto muito humano.

Nas civilizações hodiernas este instineto attingio a um alto grão è os noso-

phobicos contam-se por milhões. Os mais freqüentes mêdos dizem respeito á

loucura, ás affecções do coração, com as respectivas syncopes e congestões. Se

não fôra doença, o facto convidaria o clinico a rir e a gracejar dos temores

infantis de muitos homens ajuizados e altamente intellectuaes. Os estudantes de

medicina pagam alto dizimo á nosophobia. julgam-se tomados das moléstias que
lêm. O pavor da avaria (syphHophobia), o receio da tuberculose (tisiophobia),

o horror ás dores physicas e moraes (algophobiaadinophoMa), descriptos por
Fournier, Feré, Beard são o prato de resistencia dois consultorios /tauito fr©-

quentados. O horror á comida, aos alimentos (sitiophobia), traz desastradas

conseqüências. Conheço na minha clientela algumas dezenas de factos deste mêdo,

que é aggressivo a uma das funeções mais elementares da vida. A sitiophobia

origina-se do mêdo que a alimentação possa produzir ataques, syncopes, congestões,

ruptura de aneurismas, etc. Os pacientes chegam ás vezes ao miserável peso de

30 a 33 kilos. No momento actual assisto a alguns dolorosos exemplos que só ao

me lembrar delles sinto a alma confrangida.

O extremo receio da morte é a tanatophobia, instineto que se apura nos in-

dividuos que vão envelhecendo e que vão enriquecendo... E' o horror natural,

uma especie de nostalgia prévia de deixar a vida, que é exeellente. Esta pre-

occupação, este sentimento pôde attingir ao máximo de emoção e transformar-se
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em obsessão angustiosa. 0 mêdo da morte pôde dizer respeito á própria pessoa

ou a outrem.

Conheci um estudante de direito que ia ao consultorio quasi chorando, tremulo,

ancioso, por lembrar-se que os vapores que via, poderiam naufragar e muitas

pessoas poderiam morrer. Certa senhora apavora-se quando pensa em morte

ou quando lhe faliam em moléstias graves. Parece-lhe sempre que os entes queridos

estão ameaçados, de morte. Feré, na "Pathologia das Emoções", descreve obser-

vagões interessantíssimas, bem como Ribot nas "Doenças da Vontade".

Morselli observou o pavor que certos individuos apresentavam de ser enter-

rados vivos (taté-phobia). Havia uma senhora que pedia ao filho que lhe cortasse

o dedo grande do pé quando a, julgasse morta.

A MsmorphophoMa é o pavor que têm algumas moças de ficar feias ou des-

figuradas. Foi registrado por Morselli, Ballet. Conheço o caso de uma meninota

que soffria angustiosamente, porque lhe estavam nascendo no rosto pellos abun-

dantes. A angustia chegou a tal ponto >iue foi neces*sario internal-a em casa de

saúde. Não raro, em moças nervosas, quando lhes surgem pela cutis espinhas

e cravos, nasce o terror da transformação dos mesmos em morphéa, cancro ou

qualquer affecção grave, que a imaginação mórbida e fértil costuma engendrar.

O terror de ficar de pé (estasopHobia) e o de marchar (basophobia), são dos

mais communs, desde as observações de Bouveret e Debove. Certo padre, conta-

nos Lichtwitz, não podia subir ao altar para dizer a missa, sobretudo quando a

igreja estava repleta. Se se apoiava ao sacristão a obsessão desapparecia. Feré

descreve o mêdo dos pacientes para exercerem as funcções physiologlcas triviaes

(physiophobia).

O horror aos seres vivos é muito commum. Tirante o typo do Mysanr

thropo, que é possível, o receio dos homens agglomerados (anthropophotia) é

trivialissimo.

Zola soffriia do pavor das multidões, diz-nos Toulouse. O mêdo angustioso

apparece em certos individuos com a vista exclusiva das mulheres (ginophobia).

E' incrível, meus senhores, esfe pavor e a maior parte de vós ha de rir-se destes

tolos... Alguns escolhem a maneira de ser da mulher. Dumont (de Monteux),

tinha mêdo das gestantes, e Feré conheceu individuos que soffriam ao ver alu-

gadoras de cadeiras ou velhas floristas. Talvez não tivessem angustias com

moçoilas graciosas!... Baillerger descreve um caso extranho: certo paciente

entrava em crise de angustia quando lhe diziam que uma mulher qualquer era

bonita; e Feré ainda menciona que um bravo militar ia até o desfallecimento

quando via um capuchinho.

Outros odeiam a solidão; soffrem quando estão sós, por mêdo ¦— é a mono-

pJiobia. -

Um doente de Beard pagava alta somma (20.000 piastras) para que o não

deixassem só.

O temor aos animaes de qualquer natureza é freqüentíssimo e constitue

a zooplioMa. As mulheres e as crianças são afeitas a estes cacoetes emotivos.

Ha pessoas que soffrem diante de baratas, ratos, cobras e lagartos. Ha, porém,

na historia exemplos extranhos. Germanicus não podia ouvir o canto delles. O

Marechal d'Albert perdia os sentidos em presença da cabeça de um pequeno

javali ou porco montez.

Tico-Brahe tinha syncopes quando via uma rapoza. Henrique III soffria

horrivelmente perante um gato. Copland diz que um velho criado enlouqueceu

de mêdo em presença de um rato e que a mãi delle soffria da mesma anthípathia
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mórbida. Os pobres cães são causa de terrores infundados, maxime pelo receio

da raiva — é a einophoMa.

Conheço pessoas intelligentissimas que possuem esta phobia, pai e filhos,

vários irmãos ou membros da mesma família que fomentam; no espirito este

absurdo.

O assumpto é inesgotável, e poderia repetir-v]os, talvez, algumas centenas

de variedades de mêdo. Mães que não beijam os filhos com pavor de matal-os;

esposas que temem a approximação com pavor de causarem á desgraça mutua;

receios de corar pelos pensamentos mãos (ereutophoMa), mêdo de tudo,' (pano-

phobia) vago, incerto, angustioso, e mêdo de ter mlêdo (phobophobia) !

Como a alma humana pôde soffrer ! Como no jardim das idéas brotam •

cogumelos tão feios e (tão tristes ! Ao viajante de almas, ao curioso das pai-

zagens espirituaes mórbidas basta ler as obras de Janet, de Feré, de Ribot

para ver como as emoções systematizadas podem transformam-se em pavor',

em angustias mórbidas.

Se a alma humana soffre assim, como cural-a ?

Nada mais fácil e nada mais difficil.

As causas principaes da phoboneurose estão na educação, na debilidade ner-

vosa, na exhaustão moral ou mental, na fraqueza geral do indivíduo e na má

educação da vontade e da energia.

A condição essencial está na educação da criança: o timorato é futura-

mente um predisposto a phobias. A persuasão deve ser iniciada desde a infancia,

de modo que as ameaças e os terrores se dissipem sempre da alma infantil.

Não raro o internato é um excelleffte remedio portjue seqüestra o menino das

pieguices do lar.

O problema dos adultos nos interessa mais de perto.

TRATAMENTO

Como a phoboneurose apparece nos debilitados, nos exgottados, convém

traital-os principalmente peito repouso, pelos tonicos physicos, bom ar, duchas e

os medicamentos nervinos apropriados.

Mas a grande cura reside na reeducação das emoções, na, persuasão

constante, porque a tendencia natural desses processos morbidos é para a

cura. E', em( synthese, a psychotherapia, o methodo therapeutico da lógica

persuasiva.

Dubois, Zbinden, Levy, Paignez e Camus, Dejerinè e Gauckler têm-se es-

forçado para o triumpho definitivo da psychotlerapia, systema que todo o

homem de lutas, mesmo são, deve praticar comsigo mesmo. A psychotherapia

é a escola das victorias moraes da vida, e das doenças nervosas de origem

emotiva; a sua construcção nasce no raciocínio na demonstração dos erros

e das falsas interpretações perante os receios morbidos. Dubois, em um excellente

livro ácerca da Educação de si mesmo, dá-nos as bases com,que cada um deve

aprender a lutar contra os moinhos de vento da imaginação mórbida e dos

desanimos da vida. O Barão de Feuchterleben, com a intuição dos grandes
espíritos, já havia prescripto as regras essenciaes parjai os combates dos erros

da alma.

O methodo persuasivo <5 altamente logico porque se origina da razão e não

exclusivamente da suggestão. Convém ser feito pacientemente, constantemente,

como o preceito latino da guta mvat lapidem. A» maneiras violentos são in-

A.B. 40 22
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úteis: o seu fim está em despertar a energia, a, vontade, não com reacções

impostas e tyrannicas, mas com dialectica branda.

Os clinicos inexperientes, perante o mêdo pathologico, aconselham ao pa-

ciente — "reaja ! reaja ! o Sr. preciza reagir ! 
"

Reagir como ? se o estado emotivo não permitte iraciocinios fortes; se

a emoção é mais soberana que o pensamento ?!

O clinico ou o psychotherapeuta deve ter qualidades especiaes de carinho,

de persistência, de energia sem ser militarmente autoritario. Conheço esposos

e esposas, irmãos e amigos que fazem muito mais para a cura dos phoboneuroücos

que os médicos, porque a psychotherapia é intuitiva, e nada mais racional que

combater falsos pensamentos, por palavras verdadeiras. Não raro são os con-

fessores que ensinam a victoria dos escrupulos, dos mêdos patliologicos, e eu

creio que muitas curas nasçam dos confissionarios.

E' utilissimo que o paciente acredite no medico, pois este não tem interesse

em enganal-o. Cumpre que o phobico não duvide da palavra clara, preciza e

competente do clinico no qual deposita confiança, e que adopte mais os conselhos

dos médicos do que os próprios pensamentos errados que conduzem ao mêdo

.morbido.

Depois deste preceito, vem a necessidade do doente saber educar-se, isto

é, fazer despertar em si a energia e a vonía,:le que sempre existem e que apenas

se acham adormecidas ou latentes. O indivíduo deve ensaiar a execução do

facto, ou promover a vista de objectos que lhe causam angustia. E' o único

meio de livrar-se dos mêdos atormentadores. Se ha receio de subir ou atra-

vessar os arcos de Santa Thereza, é indispensável lá ir, a principio acom-

panhado, depois sosinho, procurando desviar o pensamento do perigo, não por
esforço supremo, mas por idéas substitutivas. Se ha horror á comjda, o medico

ou alguém deve provar a innocencia e a necessidade dos alimentos e que os

symptomas sentidos são apenas expressões reflexas de uma dispepsia, que é

de base nervosa.

Aos que tenham receio de pegar em objectos cortantes, é conveniente mos-

trar-lhes a innocencia delles e se alguém possue no meio familiar supremacia

moral, que os obrigue a segurar em facas, tesouras, .provando-lhes que nenhum

mlal advém disto, pc«:que as idéas mórbidas não se transformam em actos.

Estes ensaios devem ser fettos todos os dias, varias vezes no dia, obedecendo ao

mesmo principio de constancia e de paciência.

Aos medrosos de tempestades, ventos, raios, relampagos, trovões, somos

obrigados á persuasão mais energica, pois nem sempre ha tempestades para
nossas demostrações.

Devemos abrir as portas, olhar serenamente a luta brilhante e caprichosa

dos elementos meteorologicos. Os ventos e os raios raramente produzem malefícios,

que os ha mais facilmente no attricto da civilisação que nas conflagrações or-

denadas por Eólo, por Júpiter ou Vulcano.

Creio mesmo covardia da alma humana quando teme a natureza, que é nossa

protectora perenne, nossa mãe carinhosa; que ás Tezes nos ameaça com os

trovões e coriscos, mas não por mal, e sim por brincos, e para • nossa beneficio.

As regras da psychotherapia, meus senhores, são infinitas; para cada caso

imaginaremos um processo especial. Mas digamos, em linhas geraes, os ali-

cerces da cura. Educação do espirito infantil, afugentando-o do mêdo.

No adulto, si ha cansaço — repouso; si debilidade geral e nervosa, tonicos

physicos e muito poucos remedios. A psychotherapia persuasiva é a essencia

do tratamento; demonstrar sempre, pacientemente, o infundado dos temores,
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com o raciocinio e não com; as imposições ou suggestão dominadora, seguindo O

velho preceito: 
"vamos devagar, que eu tenho pressa".

A felicidade humana está na realização dos desejos, na energia da vontade

e na disposição alegre para x> trabalho. Todo o homem para ser feliz é preciso

aprender a saber querer, para dominar as suas commoções, os exaggeros da

personalidade; este dominio absoluto é impossível, mas conduz mais ou menos

á. perfectibilidade. Os homens que nos parecem mais serenos são sempre os mais

emotivos; são victoriosos porque sopitam os estados explosivos e os impulsos.

Convém, pois, para os triumphos da vida a educação das sentimentos e dos

pensamentos. Tudo em começo é difficil; o uso do cachimbo, porém, faz a

boca torta; a repetição do acto consciente passa para o sub-consciente. Assim

como o primeiro cigarro embriaga, o primeiro cálice de licor tonteia, também

a execução do acto que nos causa medo ou angustia, embriaga, tonteia. Repitamos

o cigarro, a bebida, e o habito apparece. A repetição daquillo que nos causa

pavor termina em habito. Tenho assistido a centenas de curas por este pro-

cesso que deve ser paulatino, dosado, logico, suave e persuasivo. Em questões

de phobias e de neuroses todo o mundo pode ser medico de si mesmo, ou então

qualquer pessoa de certa a.°cendencia moral poderá, depois da palavra do cli-

nico, orientar a cura dos soffrimentos infundados de milhares de homens.

Julgo quasi uma covardia humana ter mêdos vãos, infundados. Devemos

amar a natureza, que nos dá o encanto idas paizagens terrenas e que é a fonte

fecunda de todas as inspirações artísticas, e nunca temer os elementos nan

turaes. O pensamento é uma quantidade neutra que tanto pôde ser conduzida

para o bem como para o mal. Conduzamol-o sempre para as boas idéas, e aban-

donemos o pessimismo, o mêdo, a pusilanimidade psychica, que ennegrecem a

alma e que perturbam a eurythmia da vida.

Vençamos a infelicidade, que é um preconceito; fujamos da neurose do

mêdo, que é evitavel; façamos como o grande philosopho Leibnitz, que vencia

os soffrimentos physicos evocando idéas alegres.

O pensamento phobico é uma criança teimosa, que com algum geito po-

deremos conduzir para todos os logares; é questão de paciência, tacto, persis-

tencia e confiança. Concluo, meus senhores, que as phobias são curaveis, de-

pendendo tudo dos methodôs a empregar. Umas curam-se subitamente, outras

vagarosamente, mas todas se curam, eu vos affirmo.



O COMMERCIO E AS LEIS COMMERCIAES DO BRASIL

Conferem cia realisada a 20 de setembro de 1915, pelo Db. Inglez de Sousa

Não desejo iniciar o meu discurso repetindo o conceito vulgar de que

o commercio e a civilização caminham com passo egual, se o commercio não

é a própria civilização em movimento generalizado.

O inicio do progresso commercial coincide com o declínio da activi-

dade guerreira, e os documentos mais antigos patenteiam a relação intima

entre, neutralidade e mercado, associando a idéa do commercio á astucia e

rapacidade que a moral primitiva legitimava, por ser um modo de guerra

ao extrangeiro, pois a forma mais antiga do commercio foi a externa, sobre-

tudo por mar, a principio! em emplresas armadas e piratarias, depois em

viagens pacificas, sempre com graves riscos e perigos, que se compensavam

com lucros de quinhentos por cento ou maiores, segundo nos dizem as ma-

ravilhas dos contos arabes. Tudo quanto sabemos da alta antigüidade re-

fere-se ao trafico entre povoa ou tribus diversas, a expedições longinquas,

ao commercio maritimo do Sydon, do Tythro e da Carthago, ou dos paizes quasi

fabulosos da índia e da China. Os Phenicios fazem do Mediterrâneo um

mar phenicio. Melkarth, o Hércules phenicio, tenta a conquista da Ibéria

depois de haver submettido a África, e transpõe o estreito. Os navegadores

phenicios sobem o Atlântico e, a dar acolhida a fantasias geradas de com-

plascentes etymologias, tel-o-iam atravessado e enfiado pelo Amazonas a dentro.

O Velho Testamento menciona, no Livro dos Reis, a viagem ao í>aiz

de Ofir, de uma frota equipada por Salomão em Asiongaber, perto de Ailate,

á praia do Mar Vermelho, em terras da Iduméa.

Nella foram marinheiros phenicios e hebreus que de Ofir levaram 420

talentos de ouro, muitos páos odoriferos, que depois jámais se viram, e

pedras preciosas. Fazia-se de üres em ires annos uma expedição a Tarcis,

de onde vinham ouro e prata, dentes de elephantçs, bugios e pavões. Onde

fosse realmente Ofir nenhum sábio ainda o demonstrou de modo convincente;

alguns a collocam na America, no México ou no Perú, outros em África,

talvez fosse a antiga Sofala, em Moçambique. Certo padre francez pretendeu

provar que Ofir era o nosso rio Japurá, onde ha ouro, sandalo, pavões e macacos,

e talvez seja o único sitio do globo que se gabe de tão variada producção. Já

se sabe que o fundamento da hypothese, formulada pelo padre, é a etymologia,

fértil em argumentos que se queiram. O commandante da frota, enviada por

Hirão, ou por este mesmo goyernada, buscava cousas raras e preciosas para

o Rei Magnífico de Israel, com que ornasse o Templo e o Palacio e as casas

de recreio de Mello e do bosque do Libano; sob os auspícios do filho de David
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se faria a empreza; é natural que o nome do grande Rei assignalasse o que
de maior portento vissem os seus marinheiros. O maior rio do mundo devia de-
nominar-se como o maior Rei da Terra: Soriman chamavam os tupys ao alto

Amazonas, que hoje dizemos Solimões, e, segundo ãffirma o padre, Soriman

é a forma hebraica de Salomão ou Salamão; Ofir é em hebraico Iapi7% mais

ou menos como pronunciam os indígenas o nome do rio Japurá — Iapira ou

Iapirá. Mas de taes navegações não restam outros vestígios, nem por tal se

pôde tomar a semelhança que com os caracteres semitas encontrou certo via-

jante nas chamadas inscripções da cachoeira de Waraputa, que talvez se pa-
reçam com a's pedras pintadas da Parahyba, do que se fez mysiificação ainda
hoje não esquecida.

Aliás, o estado rudimentar da industria das diversas tribus que vagavam

pelo vasto territorio do Brasil, ao tempo em .gue aportaram os europeus, não se
compadece com a existencia de um commercio digno de nota. São tão barbaros,
diz Damião de Góes, que nenhuma cousa creem, nem adoram, nem sabem ler
nem escrever, nem têm igrejas, nem usam imagens de nenhum genero,. ante as

quaes possam idolatrar, nem têm lei, nem peso nem medida, nem moeda, nem
rei, nem senhor.

O systema de communhão na lavoura da mandioca, de milho e de tabaco

das tabas tupynambãs indica que, á semelhança da maior parte dos povos pri-
mitivos, entre os nossos índios a propriedade individual não existia, e sem a

apropriação individual das cousas que podem ser objecto de troca não pôde
haver comm rcio.

Mas qualquer mérito que por ventura se attribua aos até agora insolvido3

problemas da pre-historia americana, não nos diminue o interesse pelas expe-

dições que iniciam a historia do Brasil, por essas arrojadas caravellas, que dous

annos após a façanha da circumnavegação da África, e da passagem do Oceano

Indico, atravessavam o Atlântico e traziam para estas paragens a civilização da

Europa com os seus benefícios e os seus malefícios, a peste, a guerra, a escra-

vidão, a cultura e o aproveitamento do sólo, a commurjicação do Brasil com

o mundo e depois a sua entrada definitiva no rói das nações civilizadas.

Quando começou a colonizar o Brasil, já Portugal tinha commercio bem

desenvolvido, e Lisbôa era uma das praças mais importantes da Europa, abun-

dando em negociantes . extrangeiros, genovezes, catalães e biscainhos. Os pro-

prios Reis negociavam, protegendo os .judeus, que já a esse tempo haviam

ganho grande influencia, que só perderam no reinado do .sombrio D. João III.

Mello Freire attribue a Affonso IV a primeira regulação do contracto de cam-

bio, e um anno antes do famoso edito do commercio de Luiz XIV, já o alvará

de 25 de Agosto de 1672 mandava observar em Portugal o estylo das letras que
vinham do Norte, os alvarás de 21 de Agosto de 1688 e 15 de Junho de 1714 e
a lei de 28 de Novembro de 1746 mantinham o rigor e a segurança dos con-
tractos de letras de cambio, á guiza do que se fazia em outros paizes da Europa.

Mas, nas suas relações com a Colonia transatlantica, explorando a terra

conquistada, e o triste indígena fadado para a servidão, a Metropole outra

política não seguio senão a do monopolio dos productos do sólo e do sub-sólo,
e do entorpecimento da industria, e a prohibição do commercio em beneficio
dos mercadores residentes no Reino. A grande luta pela liberdade dos Índios

que enche as paginas da historia do Brasil colonial, não passaria talvez de
aspera competencia entre as duas especies de exploradores, os jesuítas e os
habitantes das cidades. Os padres da Companhia ganhavam sommas enormes

vendendo em Lisbôa e no Porto, em armazéns, por elles publicamente admi-
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nistrados, os generos produzidos pelos índios das reducções brasilicas, onde

mascates iam, com licença prévia, permutar, por productos do paiz, os generos

importados do Reino ou do extrangeiro. Permuta se chamava á transacgão,

porque os cânones não permittiam aos padres .dar-lhe o nome apropriado. Com

esta poderosa organização baseada no desinteresse individual ao lado do intenso

ardor collectivo, presidido por intelligencia superior e superior cultivo, dif-

ficilmente poderiam lutar os colonos, a não ser pelas armas, e o recurso

extremo posto em pratica quasi ao mesmo tempo nas capitanias de S. Paulo,

Maranhão e Pará, attesta bem a inferioridade em que se sentiam os conquis-

tadores diante dos padres desarmados.

Como em todas as contendas humanas, cada partido tinha do seu lado uma

nllegação nobre e sympathica, cobrindo o fundo ambicioso e interesseiro: ba-

tiam-se os padres pela liberdade dos indígenas, que acolhiam nas suas aldêas;

doutrinavam e empregavam em vastas explorações agrícolas, mas os colonos

fallavam em nome do interesse da agricultura, e da liberdade do commercio,

accusando a Companhia de monopolizar a servidão dos Índios. Estavam, porém,

os colonos muito longe de entender a liberdade industrial, como a encaramos

hoje, e como lhes haviam mostrado os Hollandezes no ephemero império que

fundaram no norte do Brasil, ao menos enquanto deixaram a Maurício de Nassau

alguma iniciativa. Como meio de auxiliar a restauração de Pernambuco, e por

imitação do que haviam feito os Hollandezes fundando a Companhia das índias

Occidentaes, organizou-se em Lisboa a Companhia Commercio do Brasil, cuja

primeira frota deixou o Tejo a 4 de iNovembro de 1649, chegando ao Recife

a 15 .de Fevereiro do anno seguinte. Dominou em todo o territorío do Brasil

o systema do monopolio ferrenho, da absorpção pela Metropole de toda a ri-

queza e actividade da Colonia, systema talvez ainda aggravado pela politica

economica de Sebastião José de Carvalho, com a creação das Companhias pri-

vilegiadas, de pouca dura e péssimo resultado.

O ciúme dos descobridores, o estado de permanente guerra entre as nações

da Europa, a pouca segurança dos mares, infestados de piratas e corsários,

difficultavam a navegação singular, forçando a adopção do costume das frotas,

que tolhia a liberdade do commercio e a expansão das relações entre a Me-

tropole e a Colonia. Abolidos esses comboios, veio o regimen das companhias

privilegiadas, como a do Grão Pará e Maranhão, que obteve o monopolio da

navegação e da importação e exportação e do trafico dos escravos, devendo con-

tentar-se com o lucro de 45 %. Pombal regulava com minucioso rigor a acti-

vidade industrial. O alvará de 6 de Dezembro de 1755 prohibia a vinda de com-

míssarios volantes ao Brasil, o de 11 de Dezembro de 1756 declarava quaes

os generos que podiam os marinheiros e mais pessoas trazer para o Brasil,

generos alimentícios, de preferencia, por exemplo, queijos de Alémtejo ou de

Montemór e não outros, passas, figos e amêndoas do Algarve. De como se

entendia a esse tempo a liberdade industrial, dá-nos curiosa amostra o decreto

de 19 de Novembro de 1757, que levava em conta a grande desordem e consi-

deravel prejuízo que sentiam os vassalos da Corôa, em se concederem licenças

a extrangeiros para venderem pelas ruas e em lojas toda sorte de comestíveis

por miúdo, licenças de que abusavam esses extrangeiros, vendendo também

alféolas, obrêas, jerzelim, melaço e azeitonas, chegando ultimamente a intro-

metter-se por umas novas fabricas até no ministério de assar castanhas.

Mais do que os numerosos alvarás e cartas regias regulando e restrin-

gindo a actividade industrial, attestam os effeitos do regimen colonial, a

extrema ^ca.restiçt dos meios de subsistência e o vexame das populações. Á so-
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ciedade de S. Salvador da Bahia entregava-se ao luxo; o Rio progredia len-

tamente, mas o resto do paiz, fora a ephemera e enganosa prosperidade da

região mineira, jazia em completa miséria. '

O systema legal de compressão e de exgottamento das forças vivas do paiz

anniquillaía-o. Raia a aurora da independencia com a promulgação da carta

regia de 28 de Janeiro de 1808, mal aporta ãs terras do Brasil a Côrte Portu-

gueza fugindo á sanha de Bonaparte. A abertura dos portos do Brasil ao com-

mercio do mundo, devido a esforços de José da Silva Lisbôa, transformou toda

a vida da Colonia, separando-a virtualmente da Metropole. A obra libertadora

de D. Jcão VI continua. O alvará de 1 de Abril abolio e revogou toda e qualquer

prohibição relativa á liberdade de industria e manufactura, sem excepção al-

guma, fazendo os seus trabalhos em pequeno ou em grande, como mais lhe con-

viesse. O decreto de ljl de Junho manifestou a intenção de favorecer o com-

mercio, como uma das classes úteis ao Estado. A carta regia de 28 de Junho

recommendava ao Governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda

Montenegro, as providencias necessarias para combater o monopolio do algodão,

O alvará de 23 de Agosto crea a Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabri-

cas e Navegação. O de 1 de Setembro ordenou circulassem em as capitanias

do interior com o seu respectivo valor todas as moedas de ouro, prata e cobre

que corriam á beira mar, havendo por .derogadas todas as determinações que o %

contrario mandavam; prohibio que se considerasse como moeda o ouro em

pó, mas tão somente como genero ou mercadoria. As cartas régias de 7 e de 27

de Setembro providenciaram sobre o aproveitamento das salinas do Rio Grande

do Norte. O alvará de 12 de Outubro fundou o primeiro Banco do Brasil.

Diz o Sr. Oliveira Lima, seguindo a Spix e Marcus, que, antes mesmo da

vinda de D. João VI ao Brasil, fun-ccionava no Rio de Janeiro um banco toa-!

scido da união de alguns dos principaes negociantes e capitalistas da praça,

chegando o estabelecimento a gosar de grande confiança publica. Não faz

delle menção o alvará de 12 de Outubro, a que me acabo de referir, rubricado

por D. Fernando José de Portugal, approvando os estatutos do Banco do Brasil.

Este foi fundado com o capital de 1.200:000$000, podendo principiar côm

] 00:000$000. O art. 3.° assignalava a limitação da responsabilidade dos accio-

nistas ao valor da sua entrada. "E' 
indifferente, dizia o art. 5.°, serem ou não

os accionistas nacionaes ou extrangeiros, e, portanto, toda e qualquer pessoa

que quizer entrar para a formação deste corpo moral o poderá fazer sem ex-

clusão alguma." O Banco tinha por objecto descontar letras de cambio, en-

carregar-se á commissão dos computos que arrecadasse por conta de parti-
culares ou dos estabelecimentos públicos ou que 

'adeantasse 
sob hypotheca,

receber em deposito objectos de prata e ouro, diamantes e dinheiro; emittir

letras ou bilhetes ao portador, á vista ou a prazo, saccar por conta de parti-

culares ou do Thesouro, sendo-lhe prohibido todo e qualquer outro ramo de

commercio. Dous anncs depois au"gmentava-se o capital do Banco e davam-

se-lhe novas vantagens, que lhe permittia a distribuição de gordos dividendos;

mas a volta de D. João VI para Portugal e as enormes retiradas de dinheiro

que ella occasionou abalou-lhe o credito, suggerindo ao Governo o decreto de*

23 de Março de 182ÍJ que declarou dividas nacionaes os desembolsos do Banco

por transacções com o Real Erário e a elles responsáveis todas as rendas

publicas, ordenando que se enviassem ao Banco, que os poderia vender, todos

os brilhantes lapidados que se achavam no Erário e os diamantes brutos que

não fossem necessários para se entreter o trabalho de lapidação estabelecido

na Côrte. E como não se reputasse sufficiente essa providencia para remediar
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aos apuros do Banco, autorizou o decreto de 28 do mesmo mez o levantamento

de um emprestimo externo, por intermedio da casa de Joaquim Pereira de

Almeida & C., de sei^ milhões de cruzados, com hypotheca das rendas da

província do Rio de Janeiro, devendo o producto do emprestimo ser recolhido

ao Banco. Nada disso o salvou da ruina. As circumstancias do paiz assim o

determinavam.

E' certo que as grandes medidas legislativas do governo de D. João VI ¦

haviam incrementado o commercio e a industria. Basta notar o augmento da

exportação e da importação nos annos que seguiram immediatamente a esses

actos de bom governo, infelizmente prejudicados pela inépcia da administra-

são financeira. Já em 1809 a Bahia exportava perto de .4.000 .arrobas de café;

o Pará em 1812 dava ao comm,ercio mais de 11.000 arrobas; em 1822 o Rio

de Janeiro produzia 760.000 arrobas. Desde 1812 a borracha começa a appa-

recer nas estatísticas paraenses, embora em pequena quantidade.

Com a proclamação da independencia o movimento se accelera, apezar dos

grandes embaraços financeiros. O erário é pobre, está individado, já em 1826

está compromettido em 50 mil .contos de réis, e o orçamento apresenta um

déficit de cerca de 5 mil contos, mas o commercio do paiz se desenvolve, apezax

da incerteza, dubiedade e atrazo do direito que o deve disciplinar, regido pelas

leis das sete partidas, pelos extravagantes usos e costumes e a doutrina com-

pendiada por Silva Lisboa nos seus excellentes tratados. Bem percebe a mo-

lestia o Governo da Regencia, que desde 1832 decide a organização do Codigo

Commercial; entretanto a província do Ceará funda jim banco emissor com

o capital de 60 contos de réis. Só a grande necessidade de meio circulante

explica este arrojo. Dous annos depois o Banco Commercial. do Rio de Janeiro

se organiza com o capital de cinco mil contos, de que se emitte a metade. Em

1845 installa-se o Banco Commercial do Brasil com o capital de 2 mil contos

e no anno seguinte o Commercial do Maranhão com 400 contos. O Banco do

Pará tem o mesmo capital em 1847, e no seguinte se estabelece o Banco de

Pernambuco. No anno de 1850 é afinal promulgado o Codigo do Commercio.

O Visconde de Sepetiba nomeara para organizar o projecto uma commissão

composta de quatro negociantes, presidida por José Clemente Pereira.

Tomou-se por base do trabalho o Codigo hespanhol de 1829 e dentro de um

anno era apresentado o projecto, que foi enviado á Camara dos Deputados, e

só em 1850 se tornou lei. O Codigo nasceu velho, pois durante a sua elabo-

ração o Brasil progredira com o mundo. E' notável que a lei de 31) de Outubro

de 1835 autorizasse o Governo a conceder privilegio a uma ou mais companhias

que fizessem uma estrada de ferro da Capital do Rio de Janeiro para as de

Minas Geraes, Rio Grande do Sul e Bahia, e entretanto o Codigo de 1850

occupou-se largamente dos conductores de generos e commissarios de trans-

porte, barqueiros, tropeiros e outros, sem que em todo o capitulo appareça

palavra que deixe suspeitar a existencia dos caminhos de ferro que revolu-

cionavam o serviço de transporte por terra. Também a navegação a vapor era,

ao que parece ao leitor do Codigo, desconhecida em 1850, não obstante já a

lei de fixação da força naval desse anno mencionar varias embarcações a

vapor. Não insistamos, porém, na censura, !que teríamos ide estendel.-a aos

legisladores seguintes até os nossos dias, pois que 65 annos depois do Codigo

Commercial ainda a industria da navegação se rege pelas leis do tempo doB

navios veleiros, e, curioso phenomeno, o Codigo de 1850, reformado, substi-

tuido ou modificado em quasi todos os seus capítulos, guarda inteira, como

padrão do nosso amor ás tradições do Consolato iel Mare e das leis de Wisby

A.B. 4Q
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e Rolos de Oleron, as reminiscencias dos Capitães e sobrecargos, dos compartes

ou pareeiros, do armador caixa, do frete á colheita ou prancha, do contracto

de dinheiro a risco, do horror ao seguro de vida de pessoa livre. 0 em paiz

cortado de innumeros rios navegaveis, com um commerciò íluvial importan-

tissimo, á lei só cogita das embarcações destinadas á navegação de alto mar,

sendo preciso que a jurisprudência dos tribunaes lhe supra as inconcebivels

•deficieneias.

Mas o paiz caminha. Mauá, o mais activo industrial e commerciante que

o Brasil tem tido, cria em 1851 o segundo Banco do Brasil, que tres annos

depois se fundia com o Commercial em um estabelecimento com o capital de

30 mil contos. Ao mesmo tempo fundava Mauá a Casa Bancaria de Mauá,

Mac Gregor & C., depois Banco Mauá, com o capital de 20 mil contos, sob a

fôrma de sociedade em commandita por acções, vencendo a opposição dos le-

galistas, e talvez mesmo das leis. Nabuco de Araújo, o Ministro liberal, decla-

rava, por decreto, que as sociedades em commandita não podiam dividir seu

capital em acções e mandava ficar sem effeito o instrumento do contracto

das ditas sociedades que nesse caso se achassem. E' de notar que a resolução

Imperial contrariasse a opinião da maioria das secções da Justiça, Império e

Fazenda do Conselho d'Estado. Pensava Lopes Gama que de impôr o Codigo

ás sociedades anonymas a obrigação de dividir os seus fundos em acções não

se seguia que tivesse prohibido tal divisão ás commanditas. O Visconde de

Olinda foi de parecer que as sociedades em commandita podiam, á vista do

Codigo Commercial, dividir seus fundos em acções, e accrescentou: 
"nem con-

vém que isso se prohiba em paiz novo, em que ê necessário promover asso-

ciações de commercio e de industria." Mauá considerou uma das causas do

insuccesso de suas emprezas a opposição feita á organização da sua sociedade

como commandita por acções. E' verdade que em 1882 a lei expressamente

o permittio, mas já então sete annos haviam passado sobre a fallencia do

grande industrial e das numerosas creações que elle idealizava, só vindo a

sobreviver as que em tempo passára a extrangeiros. Como em outros terrenos,

a victoria da liberdade parece dever pairar sobre cadaveres e ruinas.

Não é possível fazer a historia do commercio no Brasil, por breve que

seja o resumo, sem lembrar a grande figura que desde o fim da primeira me-

tade do século começa a destacar-se no scenario industrial e chega em um

momento dado a attrahir todos os olhares. Irineu Evangelista de Souza funda

o estabelecimento da Ponta d'Areia, a Companhia 'de Rebocadores do Rio

Grande emprehende a illuminação a gaz da cidade do Rio de Janeiro, installa

a Companhia Fluminense de Transportes; por sua iniciativa trafega a primeira

estrada de ferro, galgando a serra da Estrella e fazendo da linda Petropolis

um arrabalde do Rio; a navegação do Amazonas recebe delle grande impulso

com a Companhia que a explora; Mauá cria os diques fluctuantes, a empreza

da luz estearica, o serviço de transito urbano (bondes da Jardim1 Botânico),

explora >a E. de F. do Paraná a Matto-Grosao, planeja o abastecimento d'agua

ao Rio de Janeiro, a E. de F. do Rio Doce, a do Recife a S. Francisco, o ca-

minho de ferro da Tijuca, a E. de F. de Antonina a Curityba, o Cabo Subxna-

rino... O paiz nasce para a actividade industrial sob todas as fôrmas, numa

ancia enorme de progresso, e Mauá a orienta e dirige. Em uma Idade em que

os homens cuidam de divertir-se ou de instruir-se, elle assume a direcção duma im-

portante casa commercial, funda bancos e emprezas de transporte por terra

e por agua, de illuminação, de fabricas diversas. Apparece no Rio de Janeiro,'

e a sua acgão se estende pelo paiz todo e vai ao Rio da Prata. Sem o seu «m-
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curso a Estrada de Ferro de Santos a Jundiahy (S. Paulo Railway) não Se

teria construído senão muito mais tarde e o desenvolvimento da provincia

de S. Paulo teria sido retardado. Mas a sua época não o compreliendia. O li-

beralismo romântico do segundo Império crea-lhe opposição, surda a principio

e que depois explode com toda a força dos sentimentos e das invejas em um

paiz de gente pobre, cuja classe dirigente é formada de funccionarios públicos,

e que só acceitou a aristocracia dos fazendeiros e dos bacharéis. A sua pro-

vincia natal, o Rio Grande do Sul, prefere á fecunda actividade com» que elle

inventa, crea e levanta emprezas e serviços da maior utilidade publica o verbo

inflammado, a voz estentorica dum tribuno.

Quando o colosso cahio, a opinião publica teve uma sensação de allivio; no

côro de recriminações dos prejudicados pela fallencia podiam perceber-se grun-

hidos da inveja satisfeita. O proprio Governo procurava defender-se da accusação

de ter querido evitar a quéda. Durante annos Mauá sustentara conltra a S. Paulo

Railway uma acção para a cobrança de mais de 4.000 contos, que forneceu aos

empreiteiros da estrada paira a corfstruceão delia. Apôs largulesimo debatei

em que os eminentes professores Chrispiniano e Ramalho vasaram o seu saber

juridico, a justiça brasileira declarou-se incompetente para conhecer da questão,

por ter a Companhia a sua séde em Londres. Depois da concordata que fez com

os seus credores, Mauá, velho, cansado, ralado de desgostos, atravessou o

Atlântico e foi bater á porta dos tribunaes inglezes, reclamando 
*o 
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da quantia com que contribuio para a construcção da estrada de ferro.

Foi-lhe declarado que a divida estava prescripta.

Para a execução do Codigo do Commercio foram expedidos os dois regu-

lamentos ns. 737 e 738, de 25 de Novembro de 1850. O primeiro delles é uma obra

utilissima, quasi toda devida a Francisco de Carvalho Moreira, Barão de Penedo,

e ainda hoje vigora, sendo applfcayel ao eivei por força de um decreto do Go-

verno Provisorio. O segundo apha-se todo reformado por leis e regulamentos

posteriores.

Os annos de 1857 e 1858 são agitados pela questão bancaria. Souza Franco

defende a pluralidade dos bancos emissores e a realiza, creaiido institutos de

emissão, o Banco Commercial e Agricola, o Banco da Provincia do Rio Grande

do Sul. o Banco da Provincia dè Pernambuco, o da Provincia do Maranhão, o

da Bahia e o Banco Rural e Hypothecario. A reacção conservadora se apoia

na palavra de Salles Torres Homem e na energia de Ângelo Moniz da Silva

Ferraz, o inspirador da memorável lei de 22 de Agosto de 1860.

A crise economica, que vinha ameaçando o paiz, influenciou o programma

ministerial do gabinete de 10 de Agosto de 1859, cujo chefe, Ferraz, declarou,

em discurso na Camara dos Deputados, necessaria a refórma da legislação com-

mercial. A Falia do Throno do anno de 1860 insietio nessa idéa, suggerindo a

conveniência de regularizar, proteger e fomentar instituições que facilitassem

ás classes menos abastadas o emprego produetivo das suas economias, assegu-

rando a sorte das famílias e abrigando-as da fraude e da usura. Nessa ordem de

idêas se inspiraram: a lei de 22 Agosto, que editou providencias sobre bancos

de emissão, meio circulante, companhias e sociedades, caixas economicas, montes •

de soccorro, casas de penhor, títulos ao portador e regulou a emissão de man-

daitos ao portador ou chéques; os decretos de 10 de Novembro sobre bancos de

circulação, de 14 de Novembro relativo ás casas de emprestimo sobre penhor;

de 19 de Dezembro regulando a lei de 22 de Agosto na parte referente a bancos,

companhias e sociedades. Toda essa regulamentação não impedio que se de8-
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encadeasse a tempestade. Ângelo Muniz errara, attribuindo á liberdade do com-

mercio e á falta de uma legislação disciplinar, 0 que se devia á profunda per-

turbação economica e commercial do paiz, aggravada pela crise da lavoura em

1864. A cidade do Rio de Janeiro foi theatro de scenas que jamais se repetiram,

nem mesmo por occasião da quebra dos grandes bancos em 1900. Numa bella

manhã de Setembro daquelle anno, a 
"casa 

Souto, banco que rivalizava com o

do Brasil, cerrou as suas portas. A noticia circulou rapidamente. Correu gente

de todos os cantos da velha cidade semi-colonial e dos arrabaldes, como se se

tratasse de acudir a um enorme incêndio, e o era, na verdade, das pequenas eco-

nomias das classes trabalhadoras, que confiavam no banqueiro portuguez. Co-

meçou a "corrida", 
louca, desesperada, sem critério nem medida, como cos-

tumam ser as excitações populares. As pessoas que a crise arruinava entre-

gavam-se ao desespero inútil; as mulheres choravam ou bradavam contra o

que, na sua simpleza ignorante dos azares mercantis e da impotência do com-

merciante nas crises agudas do credito, chamavam o roubador do seu dinheiro.

Vinham á baila o luxo do Souto, o esplendor da sua vivenda em S. Christovão,

os animaes raros que lhe povoavam a chacara. Contara-se de um medico que

de pistola em punho constrangera o banqueiro a entregar-lhe o saldo da sua

conta, e outros episodios de melodramas do theatro S. Pedro. A corrida crescia

e attingia a todas as casas bancarias e aos simples commerciantes.

Debalde Gomes & Filhos, Montenegro & Lima, Oliveira & Bello, tentaram

fazer-lhe frente, esgotando os recursos disponíveis. O Banco do Brasil, que

fôra surdo ás solicitações de Souto no dia 10, cuidando da própria sorte, é

forçado a auxiliar os que ainda se mantêm de pé, emittindo notas ás quaes o

Governo concede o curso forçado, depois de elevar a emissão ao triplo do fundo

disponivel. Mas nada sacia o minotauro, que tudo devóra. E< o Governo, re-

ceiando a perturbação da ordem, é obrigado, a pôr de parte escrupulos consti-

tucionaes, a decretar a suspensão de pagamentos, por sessenta dias, e a estender

aos negociantes não matriculados as disposições do Codigo Commercial rela-

tivas aos matriculados, as quaes, bem como as concordatas, poderão ser ami-

gavelmente concedidas pelos credores que representam dous terços do valor

de todos os créditos. (Decreto de 17 de Setembro de 1864).

Um decreto especial regula a fallencia dos bancos e casas bancarias (20

de Setembro de 1864). Souto, malsinado, objecto da reprovação geral, recebe

o conforto da carta em que o Imperador lamenta não poder soccorrel-o na

afflicção, porque os recursos da casa Imperial não o comportam.

Após a reforma bancaria de 1860, o Banco do Brasil soffreu varias reor-

ganizações, em 1862, em 1866 e 1870.

A 15 de Fevereiro de 1872, começou a funccionar o Banco Nacional com-

o capital de 10 mil contos, representado por 5.000 acções de 200$000 cada uma,

e com 30 % realizados, e obedecendo ao pensamento da sua creação de favo-

recer a industria, immobilizou grandes sommas dos seus numerosos deposito3

em emprestimos a companhias de estrada de ferro ou a particulares com ga-

rantia de titulos dessas emprezas, o que o levou em breve á moratoria e afinal

á fallencia em 1878.

Por occasião de se qualificar a quebra levantou-se uma questão jurídica

reíativa á responsabilidade dos directores das sociedades anonymas perante

o Juizo da fallencia, mas a questão assumio na occasião uma importancia ex-

traordinaria pela circumstancia de ter sido presidente do Banco Nacional o

então presidente do Conselho de Ministros, Senador João Lins Vieira Cansanção

dç Sinimbú, figura da maior respeitabilidade, de costumes severos e probidade
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nunca posta em duvida, apanhado nas malhas da investigação judiciaria e-

levado ao banco dos réos na occasião em que levantava 
*a 

nova situação política

e tentava, pela reforma eleitoral, regenerar os costumes politicos da Nagão.

O Presidente do Conselho de Ministros foi com os outros directores pronun-

ciado por crime de fallencia culposa, pelos votos dos Desembargadores Alencar

Araripe e Magalhães Castro.

A these sustentada na imprensa da época, da Corte e das Províncias, de

que não se podia qualificar criminalmente a fallencia das sociedades anonymas,

nem envolver na fallencia os administradores das sociedades, tornou-se victo-

riosa quatro annos mais tarde, na lei de 
"4 

de Novembro de 1882, cujo art. 18

declarou não s.erem as companhias sujeitas á fallencia, salvo a responsabilidade

criminal, de seus representantes e socios pelas infracções pessoalmente com-

mettidas contra a sociedade e terceiros.

Esta lei, embora não se possa applaudil-a sem restricções nesta disposição

especial, representa um grande progresso no nosso direito commercial. Foi

ella que libertou as sociedades Etnonymas da tutela do Governò, que permittio

a organização das sociedades em commandita por acções e disciplinou o insti-

tuto das obrigações ao portador ou debentures, destinado a incrementar nota-

velmente o nosso progresso industrial, facilitando a obtenção de credito a

prêmio reduzido, assignalado serviço em paiz em que o dinheiro é ordinaria-

mente muito caro.

Data de então o desenvolvimento da sociedade anonyma, levada, com a

reforma de 17. de Janeiro de 1890, no biennio bolsista de 1890-92, -a extremos

nunca vistos que desmoralizaram profundamente o admiravel instrumento

que é a sociedade anonyma. Tres disposições, entre todas, do decreto de 1890,

concorreram para facilitar e estimular mesmo as organizações fantasticas e

pouco sérias de companhias daquelle agitado período da nossa historia com-

mercial: a 1." dellas subtrahe á responsabilidade legal da cessão, os cedentes

de acções ainda não integradas desde que a assembléa geral approve as contas

da administração; foi a consagração legal dos accionistas de palha, que per-

mitte aos 6rasseurs d'affaires livrar-se da obrigação de realizar o capital sub-

scripto, transferindo as acções a indivíduos que nada têm que perder; a pri-

meira assembléa geral por elles approvará sem discrepância ás contas da

directoria, e os subscriptores, cujos nomes, pomposamente publicados nos mani-

festos iniciaes, haviam attrahido os ingênuos, poem-se á capa, reservando-se

para novas e mais profícuas incorporações; a segunda das disposições a que

alludo visa segurar os directores da companhia da impertinencia de algum

accionista que por ventura divirja da maioria da assembléa e queira recorrer

ao Poder Judiciário para obter a reintegração do direito violado: declarando a

responsabilidade dos administradores á sociedade pela negligencia, culpa ou

dólo com que se houverem no desempenho do mandato e á sociedade e aos ter-

ceiros pela infracção da lei e dos estatutos, vem a bandeira da misericórdia

cobril-os com a approvação da assembléa geral, o que importa em collocar a

assembléa acima da lei e dos estatutos. A terceira modificação da lei de 1822 só

permitte a representação do accionista em assembléa geral por outro accionista,

limitando, de modo sempre favoravel ao chamado controle das companhias, o di-

rei to dos accionistas extranhos e forçando-lhes a mão. Com tal regimen não admi-

ra que se sentissem bem á vontade os syndicos negociadores e incorporadores de

sociedades anonymas e que o delírio chegasse ao ponto de ser maior a difficuldade

de dispôr de uma pagina do 
"Jornal do Commercio" ou d'"0 Paiz" para, a publica-

ção dos manifestos do que de obter subscriptores de acções. A loucura começa com
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as emissões bancarias do Governo Provisorio. Havia muito dinheiro vàdió; e

verdadeiro commercio, a industria e a agricultura não tinham meios de apro-

veital-o, pois o paiz se resentia ainda da crise causada pela abolição, nem era

possível, de um momento para outro, desenvolver as fontes de producção na

medida do papel posto a circular. Que fazer? Fundar sociedades anonymas

pa/ra todos os-fins e com todos os objectos: para estradas de ferro mal traçadas,

tranvias imaginarias, aereas ou subterrâneas, para retalhar terrenos em invios

sertões occupados por indios, e adquiridos por preços fabulosos, para explorar

invenções grotescas ou fantasticas, para fabricar caixas de papelão, para ad-

quirir bancos extrangeircs..ganhando por incubação o tino e a pratica

dos gerentes... Empregavam-se assim as emissões e os políticos do Império,

reduzidos a não ter que fazer, e cujos nomes respeitados e prestigio pessoal

ornavam bem os pomposos annuncios da incorporação. O povo acudia soffrego

ás portinholas dos bancos encarregados de receber a primeira entrada de 10 "/<,

antegosando o agio que as acções teriain no dia seguinte. Aliás, o gosto da3

especulações bolsistas vinha já dos últimos tempos do Governo Monarchico.

A fundação do Banco Constructor do Brasil, em Outubro de 1889, fôra um dos

acontecimentos da praça do Rio de Janeiro. O seu enorme capital fôra sub-

scripto em poucas horas. Conta-se que tal foi a ancia dos pretendentes á sub-

scripção, que, no dia seguinte ao do encerramento, o porteiro do edificio encon-

trara cheques embrulhados em pedaços de papel, contendo o nome dos can-

didatos, que não tendo podido chegar á portinhola d® balcão, atiravam papel

e cheques por sobre a armação defensiva, cuidando assegurar assim a prece-

dencia. Depois não houve mãos a medir, nem medida que servisse. O Rio e S.

Paulo, principalmente, pareciam as Cidades mais ricas do mundo. Tudo estava

por preços innominaveis. Quem não tomava iniciativa de jogar na Bolsa era

solicitado para o fazer, e acoimado de carrança ou pessimista se insistia na

recusa, a menos que o não chamassem abertamente de tolo. A um modesto

advogado que 
'viera do ;Norte e, ouvindo contar as maravilhas da Bolsa, mani-

festara o desejo de adquirir algumas acções se obtivesse um credito de 60 contos,

respondeu, logo ás primeiras palavras do balbuciado pedido, o director do banco

a quem fôra apresentado: "não 
lhe posso dar mais de 400 contos." Um dia a

"Gazeta de Noticias" publicou que o Sr. F. fechara o seu balanço annual com

um lucro superior a vinte mil contos. Os negocios eram arrojados. Uma com-

panhia de estradas de ferro, que nenhuma estrada possuia, lançara um em-

prestimo de 23 e meio milhões de libras esterlinas, com a cumplicidade de

banqueiros inglezes, e encontrará tomadores. As suas debentures venderam-se

logo, é certo, abaixo do preço da emissão e varias chimicas ou arranjos e ma-

Chinações extralegaes as manipularam, mas de longe, a 200 milhas de dis-

tancia, o effeito era maravilhoso. Um cliente da minha banca de advogado

em Santos, homem entrado em annos, antigo commerciante, ponderado, re-

flectido e pé de boi, procurou-me uma tarde para despedir-se. Vinha ao Rio
de Janeiro. Lera que as debentures de £ 20 de tal Companhia vendiam-se em
Bolsa a 37?000. "Aquella 

gente do Rio está douda ou não entende nada de nego-
cios; vender por 37?000 — obrigações ao portador de 20 libras garantidas por
estradas de ferro! Mas, não me devo admirar. E' gente que vive na rua do Ou-
vidor. Vou empregar em debentures tudo quanto tenho para assegurar aos meüs

sobrinhos uma bôa fortuna." Aconselhei-lhe prudência, lembrando que a esmola

era grande de mais para não gerar desconfiança. Mas o homem tinha a su-

perstição da libra esterlina, e, como bom paulista, reputava o caminho de ferro

O- melhor negocio do mundo. Veio. Não comprou as debentures porque o seu
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banqueiro, velha experiencia ao serviço de muita finura, indicou-lhe melhor negp-

cio, a compra de acções de outra companhia de estrada de ferro que por certas cau-

sas mysteriosas estavam de graça. O meu amigo voltou para Santos, um pouco

assombraido das cousas do Rio, mas tendo pago a experiencia com as economias

de toda a vida, e os sobrinhos não chegaram a vêr a fortuna promettida.

E' claro que, como todas as febres, a agiotagem não podia durar muito. Ao

velho e rigido Tristão de Alencar Araripe coube desferir o golpe decisivo nd

edificio, já de si tão frágil, do jogo bolsista. O Ministro da Fazenda parecia não

entender dessas combinações e arranjos em que se resumiam as transacções da

época. A's labias dos negociadores que lhe queriam demonstrar a grande vanta-
'gem 

de substituir o ouro que lastrava emissões bancarias por cambiaes sobre a

praça de Londres, o que faria infallivelmente subir o cambio, respondia o velho

Tristão, depois de ouvir attentamente, com o seu sorriso cortez, os salvadores da

Patria: 
"homem, 

o ouro eu não dou." O decreto de 14 de Fevereiro de 1891'

sujeitou a venda a prazo das acções a uma taxa de 3 %, do valor nominal de

cada acção; dispoz que os dividendos superiores a 12 %, com essa ou qualquer

outra denominação, como bônus, integralização, etc., pagassem 2 % do excesso

e tornou a transferencia das acções dependente da realização de 40 % do seu

valor nominal. Foi um clamôr! A Associação Commercial, os bancos, a Junta

dos Corretores, tornaram-se interpretes das reclamações da legião de especu-

ladores da bolsa de fundos públicos, e o Governo revogou as duas primeiras

medidas a que me acabo de referir, deixando subsistir a ultima, sem duvida

a de maior efficacia; mas os considerandos do decreto de 20 de Fevereiro pro-

clamaram, a anomalidade das transacções que se estavam fazendo, e que fi-

caram desde logo desmoralizadas. O golpe estava dado. Começaram os titulos

a cair; os sonhos de riqueza esvairam-se como fumo; as vistosas carruagens

vindas do Rio da Prata para ostentação de novos ricos, voltaram para Buenos

Aires, e começaram os processos, as liquidações escandalosas, as recriminações

azedas. E repetio-se a historia de todas as grandes crises causadas pela espe-

culação e pela agiotagem.

Em 1892, o Banco do Brasil, muito molestado por esses acontecimentos,

salvou-se da ruina imminente, fundindo-se com o principal causador da crise,

o Banco da Republica dos Estados Unidos do Brasil, sob a denominação de

Banco da Republica do Brasil, mas não o salvou o novo nome, nem o soccorro

do outro, da suspensão de pagamentos oito annos mais tarde, causando a quebra

do antigo. Banco Rural e Hypothecario e de outros estabelecimentos de credito,

e, se por sua vez não falllo, foi porque o Congresso Nacional acudio com as

medidas*de excepção constantes da lei de 20 de Setembro de 1900, curioso es-

pecimen de lei singular e ad Jioc.

Além dum emprestimo de um milhão de esterlinos que fez ao banco e da

conta corrente de 25 mil contos que lhe abrio, o Governo pagou os credores,

mediante accôrdo destes com os accionistas, com apólices de juro annual de 3 %,

resgataveis annualmente á razão de 20 % da emissão, ficando o banco obrigado

a receber os titulos pelo seu valor nominal quando offerecidos em pagamento

de dividas não garantidas por penhôr ou hypotheca. O decreto de 16 de Outubro

regulou a administração do banco, e terminado o pedido da moratória, a socie-

dade reorganizou-se com o primitivo nome de Banco do Brasil, sendo os novos

estatutos approvados por lei de 30 de Dezembro de 1905, que determinava a

prescripção de todas as acções judiciaes que não fossem intentaidas contra o

extincto Banco da Republica do Brasil até o dia 15 de Junho de 1906. A nova
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sociedade ou o novo Banco do Brasil recebeu os bens, direitos e acções do Banco

da Republica do Brasil que lhe foram incorporados e subrogados pela consti-

tuigão do seu capital, pelo valor de 25 mil contos, concedendo-se aos accionistas,

por compensação dos prejuizos soffridos na liquidação da conta antiga, uma

parte nos lucros da conta nova do Banco da Republica, entrando o Governo

com 2.500 contos de réis em dinheiro para valorizar as acções do Banco, ele-

vado assim o activo a 22.500 contos de réis. A sociedade ficou responsável ao

Thesouro pela restituição da somma adiantada para pagamento das inscripções

não resgatadas, dando em caução os bens, direitos e acções do activo do Banco

da Republica do Brasil. O capital ficou sendo de 70 mil contos em 350 mil

acções de 200$, assim distribuído: os accionistas do Banco da Republica re-

ceberam 112.500 acções representando 22.500 contos; o Governo teve 125.000

acções ou 25.000 contos, e as restantes acções foram destinadas á, subscripção

publica, a que ainda se não recorreu. A administração do estabelecimento

foi confiada a 4 directores, sendo da nomeação do Governo o presidente e »

director encarregado da cartèira cambial, e os outros dous eleitos pela as-

sembléa geral, mas como o Governo poseue a maioria das acções é de facto

o eleitor único dos administradores.

O Banco ficou com o direito exclusivo de emittir cheques - ouro para a

satisfação dos impostos aduaneiros, e foi-lhe também garantido o privilegio da

emmissão de notas quando fôr possivel a circulação metallica. Tal o systema em

que se organizou o nosso mais importante estabelecimento de credito, que se acha

legislativamente apparelhado para desempenhar no organismo economico do paiz

o papel que lhe incumbe, faltando-lhe desenvolver a sua acção, por meio de

augmento do capital, visivelmente insufficiente, da creação de filiaes ou agencias

em todos os Estados da União e msemo em mais de uma cidade do Estado, como

é indispensável ao exercício da funcção central que é chamado a assumir. A falta

dessas succursaes causa os mais graveis transtornos ao commercio, anemia, a

industria e perturba a circulação do papel-moeda.

Nãa pretendia, nem pretendo, fazer a historia do nosso commercio e muito

menos fatigar a attenção do benevolo auditorio com a noticia das numerosas

leis que 
'se vão succedendo entre nós depois da proclamação da Republica, para

a regulação da matéria do commercio. Quiz apenas, recorrendo a reminiscencias

e impressões pessoaes, assignalar, de modo succinto e perfunctorio, os principaes

acontecimentos da vida commercial e a influencia que sobre elles exerceram as

nossas leis commerciaes. Apenas alludirei, de passagem, aos mais importantes

documentos legislativos, e bordarei de alguns commentarios as leis que exer-

ceram, quando promulgadas, uma acção bem apreciavel sobre a nossa evolução

industrial ou a nossa vida economica.

Uma das mais notáveis é devida ao Governo Provisorio — o decreto n. 917,

de 24 de Outubro de 1890, da autoria do Conselheiro Carlos Augusto de Carvalho.

Substituindo a parte do Codigo do Commercio que se occupa das quebras, o de-

creto n. 917 lançou as bases de uma nova jurisprudência, que da matéria especial

da fallencia irradia, illumina vários recantos do direito privado, esboça a doutrina

moderna do direito abstracto das cousas, assegura a boa fé das transacções com-

merciaes e firma a regra da interpretação do instituto pelo fim para que foi

creado, Este grande acto legislativo do Governo Provisorio desmoralizou-se pela-
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applicação que lhe deram a argúcia dos advogados, a incerteza e dubiedade dos

juizes que lhe não percebiam o alcance e o terrivel choque de interesses resul-

tante da crise produzida pela jogatina da Bolsa. Duas novas leis de Saliência

são promulgadas no intuito de reparar vicios que eram dos. tempos e não da

lei, e ainda hoje o commercio reconhece que nada lucrou com a mudança e subsiste

insoluvel o problema da regulamentação do instituto da fallencia commercial.

A agiotagem enchera o mercado de títulos ao portador, a carência da moeda

divisionaria no interior do paiz levara companhias, negociantes e governos a

sophismar a lei reguladora das debentures para emittir á vontade papeis ao por-

tador, fugindo áprohibição legal.

Foram celebrados no Parlamento os manos-chicos do sertão e os burruquês

mineiros. Pequenas debentures de 500 réis faziam de papel-moeda no interior,

assim como nas capitaes de certos Estados o valor nominal das apólices da divida

publica local, baixara ridiculamente a 100 réis.

A providencia tomada pelo Congresso Nacional foi a decretação da lei de

15 de Setembro de 1893, que remodelou as debentures, e para regularizar a

situação das companhias que haviam abusado do credito e se achavam* incapazes

de resgaítar as suas obrigações creou uma concordata especial entre debentu-

ristas e accionistas, a que deu regulamento o decreto de 22 de Maio de 1897.

por certos negociadores extrangeiros chamado opportuno porque lhes permittio

ficar com uma das mais importantes vias ferreas, que a nossa inépcia

administrativa reduzira á condição de não poder viver.

O decreto legislativo de 31 de Dezembro de 1898 prohibio a circulação de

titulos ao portador, emittidos pelos Estados.

Que direi da legislação relativa á industria da navegação e ao commercio

do mar? Em 1886 o Almirante Jaceguay formulara o projecto de uma companhia

transatlantica, cujos navios deviam ter as condições de velocidade e outras que
lhes permittissem fazer o serviço de cruzadores, transportes e avisos de guerra,
de necessidade do Estado, e cujos maijujos deveriam constituir a reserva da

Armada.

O decreto de 19 de Fevereiro de 1890 organizou o Lloyd Brasileiro, aprovei-

tando e ampliando o plano da Transatlantica, e um anno depois a Constituição

da Republica, traçando a esphera de acção da União e dos Estados, reservava

para os navios nacionaes a navegação de cabotagem. Praticamente o Lloyd

vinha assim a ter o monopolio da navegação mercante nas costas do Brasil, mas

a especulação se apoderou delle, como de quasi todas as emprezas, e comto a

todas deixou combalido e incapaz de aproveitar-se das enormes vantagens de

uma situação verdadeiramente privilegiada. Diante da deficiencia do. serviço

do Lloyd, o Congresso, pela lei de 5 de Dezembro de 1895, fixou o prazo de dous

annos para a effectiva nacionalização da cabotagem, nos termos da lei de 11

de Novembro de 1892, e pela lei de 1894 estendera o conceito de nacionalidade)

ás sociedades nauticas, de modo a permittir que extrangeiros delia façam parte,

contra o principio estabelecido no art. 457 do Codigo do Commercio; e p
regulamento de 2 de Julho de 1896, consolidando essas e outras disposições' le-

gislativas sobre marinha mercante, alargou ainda mais o pensamento do legis-

lador ordinário, não quero dizer agora se bem ou mal interpretando o do

legislador constituinte. Os commerciantes, sempre anciosos de liberdade, dirão

que foi um bem e argumentarão com as necessidades do commercio inter-

estadual; <a população dos Estados do Norte acompanhal-os-ia nessa opinião,

mas a do Sul, onde a navegação mercante se desenvolve e prospera e os politicos

a.b. 40 24
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(fallo dos que vêem alguma cousa mais do que eleições e personalidades), lar

mentarão talvez, em nome da nossa defesa maritima e da prosperidade da

nossa marinha de commercio, o desvirtuamento do intuito constitucional, lem-

brando que o livre cambio da Inglaterra é filho da protecção tenaz e ciumenta

que desde Cronwell se dispensou á navegação nacional.

Fallarei da legislação sobre marcas de fabrica? Esta matéria vinha regulada

desde 1887 pela lei de 14 de Outubro, mas a importancia crescente do assumpto,

os valiosos interesses que se foram creando em torno do instituto, dando logar

a tratados e convenções internacionaes, aconselharam a modificação daquella lei

pela de 24 de Setembro de 1904, a que se seguio o exorbitante e draconiano

regulamento de 1905, produzindo, com a cumplicidade da policia, ao que se

espalha, verdadeiras extorsões a negociantes de bôa fé. Questões interessantes

têm sido objecto de pleitos judiciaes e a jurisprudência dos nossos tribunaes,

com auxilio da extranha, tem-lhe dado solução apropriada.

O decreto legislativo de 31 de Dezembro de 1888, definindo a letra de

cambio e a nota promissoria, alterou profundamente o direito nacional, feito

da tradição franceza e hespanhola e de jurisprudência nem sempre uniforme.

Seguio-se o systema allemão da lei de 1848, com algumas modificações, dando-se

maior rigor formal aos effeitos do commercio daquellas duas especies, virtual-

mente equiparadas. Não se pôde considerar uma lei definitiva, porque o Brasil

tomou parte, com muitas outras nações, na elaboração de um projecto de lei

uniforme sobre a letra de cambio e o bilhete á ordem ou nota promissoria,

empreza de cuja realização e efficacia muito desconfio, em vista da opposição

patente entre as idéas, os interesses e os usos e costumes dos diversos povoe

que tomaram parte na Convenção de Haya. Também o cheque foi regulado

pelo decreto de 7 de Agosto de 1912, da iniciativa do Sr. Leopoldo de Bulhões,

cujo pensamento foi alterado pelo Congresso, e a Conferencia de Haya, a

que me referi, occupou-se também' da organização de um projecto de lei uni-

versai sobre cheques, como consequencia da lei uniforme sobre letra de cambio.

A questão do cheque agitqu-se novamente aqui, não já entre os juristas, mas

entre os commerciantes mais directamente interessados no caso, e a sessão da

Directoria da Associação Commercial do Rio de Janeiro, em que se discutio o

assumpto, assim como as em que se occupou das facturas ou contas assignadas

contam-se entre as mais importantes, e movimentadas que esta corporação tem

celebrado. Sobre a lição que se pôde tirar desta rapida. noticia da nossa legis-

lação commercial parece que ella demonstra que o mecanismo legislativo anda

sempre em atrazo do movimento industrial do paiz e as leis vêm tardonhasi

remediar a males já acontecidos e sem remedio, o que quer dizer que neste.

assumptoT pois em outro me não quero metter, não temos sabido prevêr, isto

é, não temos sabido governar. Muita actividade industrial se entorpece, muito

esforço util se perde com os obstáculos postos por inèxplioaveis teztos de lei,

de cujo archaismo estão legisladores e juristas, governos e commerciantes

fconvencidos, mas que subsistem por força da inércia, ou por falta de tempo

para pensar na reforma necessaria. Quando um movimento de oppressão mais

violento acciona a machina, a lei edita disposições eivadas do espirito occa-

sional para não dizer pessoal, ou extende o seu manto sobre cadaveres.

Poderei citar muitos exemplos disso, além dos factos a que já me referi,

mas levar-me-iam muito longe. Em virtude desse legislar para o momento, a

sabor dos choques de interesses e idéas de occasião, não se respeita o espirito

Bcientifico nem a unidade da jurisprudência, Certo é que o direito dos commer-
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ciantes ê essencialmente pratico, procura solver necessidades concretas e não

tem theses abstractas, mas o organismo industrial de um paiz tem a sua unidade,

e os institutos de tal maneira se ligam que o jogo livre dos instrumentos postos

em acção se entorpece sob a influencia do direito desconnexo que òs rége.

A nossa época atravessa uma situação de que grandes lições se tiram em

todos os ramos de actividade humana e em que o proprio direito privado, que

parecia dever continuar fóra de questão, vem a ficar profundamente perturbado,

Em vão os homens do direito procuram prevêr as relações jurídicas internacionaes

que uma grande guerra poderia crear, jámais lhes passou pela mente que a con-

flagração invadisse a esphera do direito privado e o revolucionasse até nos paizes

extranhos á tremenda luta, desfazendo doces illusões de um século, invertendo

theorias consagradas, pondo em novo assento o systema jurídico das nações e

o conceito universal do direito. A guerra já não é sõmente entre forças militares,

mas entre interesses economicos, é um conflicto entre nações e povos, a vêr a quem

compete a hegemonia, senão o dominio das terras e dos mares. A prohibição de

comfmerciar com cidadãos das nações belligerantes, a annullação dos • contractos,

o seqüestro dos bens de extrangeiros, exprimem o pensamento da aspera con-

tenda. Começa a Allemanha com a ordenação do Conselho Imperial de 7 de

Agosto de 1914, que nega a todas as pessoas singulares ou collectivas exltran-

geiras o accesso aos tribunaes germânicos. Logo responde a Inglaterra, fisca-

lisando e seqüestrando os estabelecimentos commerciaes e industriaes do inimigo

e prohibindo os contractos com subditos dos paizes em guerra. Não é menos

severa a França; a Áustria e a Rússia decretam leis excepcionaes, todag com

o mesmo pensamento, a idéa dominante,, a defesa nacional por todos os meios.

Serão medidas transitórias ? E' provável, mas não é menos verdade que o antigo

conceito do direito ficou profundamente ferido. As nações novas devem meditar

a lição, e a nossa, que vive a admirar servilmente as creações alheias, bem po-

deria cuidar de retomar as fontes tradicionaes do nosso direito nacional, nor-

teado pelos interesses do paiz, sem abrir mão das conquista# que a humanidade

ha feito, mas firme no proposito de armar a nação economicamente para as

competências do futuro, já que não nos será possível evital-as.
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ALGUMAS MOLÉSTIAS PRODUZIDAS POR PROTOZOARIOS

CONFEBENCIA BEALISADA A 5 DE OUTUBRO DE 1915, PELO Dfi. OSWALDO CBUZ

Minhas senhoras ! Meus senhores !

Não pretendo fazer aqui prelecção sobre 
" 

moléstias produzidas por pró-

tozoarios. Isto nos levaria muito longe e só em successivas dissertações conse-

guiria tratar do assumpto.

Acudindo ao tão delicado quão honroso convite do Sr. Dr. Direetor da Biblio-

theca Nacional, que exigio de mim o infligir-lhes o martyrio desta conferencia,

proponho-me apenas a fazer rapida resenha do que de peculiar a nosso paiz»

apresentam algumas moléstias produzidas por esses agentes morbigenos: os

protozoarios, e quero, sobretudo, salientar o que tem sido feito de original entre

nós: encarecendo, assim1, a contribuição brasileira' para o progresso desse ramo

da pathologia.

Não me foi exigido dar. o caracter popular a esta conferencia, e, por isso,

não 'me afastarei da technologia scientifica costumaria.

Na exposição resumida e succinta que vou fazer, não obedecerei á classi-

ficação zoologica dos protozoarios, e encararei tão somente as moléstias por

elles produzidas, de acoôrdo com a importancia que assumem relativamente ao

Brasil. Estudarei tão sómente as moléstias humanas.

De novo frisarei que não pretendo estudar o assumpto de modo geral e

exhaustivo. Vou apenas assignalar aquillo que de novo tem sido addicionado

ao acervo da sciencia, por nossos pesquizadores, não no terreno clinico, mas,

primacialmente, no que respeita á etiologia, prophylaxia e, ás vezes, ao trata-

mento; só fazendo incursões em outros departamentos da medicina, quando isso

se tornar em: absoluto necessário para clareza da exposição ou para accentuar

factos aqui adquiridos e de cunho inteiramente nosso.

Vou começar dizendo algo sobre o impaludismo, que é das moléstias cau-

sadas por protozoarios a que assume maior importancia para o Brasil. Com

effeito, responsável pela principal insalubridade da Amazônia, estende-se pelo

Brasil afôra assolando zonas inteiras, ora acompanhando o curso dos rios, como

o Amazonas e seus affluentes, o S. Francisco e Paraopeba, o Doce, para não
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citar senão dentre os de mais negregada fama, ora se elevando até ás alturas

das serras, como a de Cubatão, em S. Paulo.

No que respeita á etiologia do impaludismo, temos que assignalar alguns

factos que nos são peculiares e de importancia assás considerável e que estão

a desafiar mais aprofundados estudos, que só podem ser inteiramente pro-
veltosos quando levados a effeito "in 

loco".

Todos os typos de plasmodio da malaria são encontrados entre nós, comj

predominancias regionaes de alguns sobre os outros e, não raro, as infecções

mixtas, que se superpõem, vêm trazer difficuldades ao diagnostico especifico da

infecção.

- O que, porém, de mais peculiar existe aqui é a presença de certo aspecto,

que se approxima sobremodo ao da quarta, e da qual ostenta, porém, certas

differenças que poderiam, talvez, autorizar a que se pense em nova fôrma. Esse

parasito foi visto por Carlos Chagas, no Acre, impressionado pela abundancia

da quarta, fôrma relativamente rara do parasito do impaludismo em, certas

regiões da Amazônia, prestou e dedicou a Pile atlenção especial, e, se não con-

seguio colligir elementos que autorizem fundamentar nova especie de parasito

da malaria, ao menos os reunio bastante para que esteja autorizado á suppo-

sição de variedade do plasmodio da quartã.

Mas o que dá mais corpo á supposição de nosso collega é que o impaludismo

nessa zona assume feição clinica não habitual em outras regiões brasileira»

e mostra um conjuncto symptomatico sui generis, que autorizou aos clinicos dessas

inhospitas regiões a se referir a determinadas formas de beri-beri que denomi-

naram fulminante, galopante, etc. Essas fôrmas especialmente graves do impa-

ludismo, seguidas não raro da morte, deram origem ás versões mais fantasticas

e assustadoras sobre a pathologia amazônica. Com effeito, a discordância entre

a symptomatologia apontada e o que ha corrente sobre o quadro clássico do im-

paludismo, de um lado, e doutro lado o alto indice mortuario, consequencia da

improficuidade da therapeutica, oriunda do desvio de diagnostico, explicam, até

certo ponto, o caso em que mergulhava o assumpto. Foi necessário que o mi-

croscopio destrinçasse a questão e viesse acabar CQm esse fantasma aos alagadiços

amazonicos.

Vejamos quaes as características microscópicas do parasito e o aspecto do

quadro clinico pelo qual é elle o responsável.

As fôrmas evolutivas intraglobulares do plasmodio apresentam cromatina

nuclear em quantidade evidentemente maior que no protozoario típico da

quartã. Nelles é sempre possível observar certa porção differenciada de cro-

matina sob a fôrma de granulo regularmente espherica, ou então de pe-

quena massa que se córa de vermelho intenso pelo Gleinsa. O pigmento do

hematozario se apresenta sob a fôrma de bastonetes de dimensões maiores que

no parasito da terça benigna. Os movimentos do protozoario são bem aprecia-

veis, mas não tão activos quanto os do agente causador da terça benigna. Mais

accentuadas são as differenças nas fôrmas de divisão que se encontram no

sangue peripherico. Os merozoitos, coUocados irregularmente sem o aspecto

irradiado tão freqüente no Plasmoãium malarioe, mostram a cromatina nuclear

sob a fôrma de granulo arredondado e não de massa mais ou menos irregular,

como sóe acontecer cola o produetor da quartã. Além disso, contrariamente ao
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que acontece, as mais das vezes, na quarta, as fôrmas segmentadas são sempre

extraglobuJares, menores, e apresentam quasi constantemente 10 merozoitos.

Outrosim, o numero de parasitos no sangue peripherico dos doentes é bastante

abundante, o que contrasta com a quarta, onde o numero delles é bem limitado.

As alterações das remáticas se approximam aqui muito mais das descriptas como

occasionadas pelo plasmodio da tropical. Os glob'ulos vermelhos parasitados

soffrem considerável reducção de volume; observa-se também abaixamento no

valor globular do sangue. Nas fôrmas jovens, em annel, é digna de nota a grande

quantidade de cromatina. Os organismos sexuaes deste protozoario encontrados

no sangue peripherico, ás vezes em abundancia, são muito semelhantes aos da

quartã, delles se differenciam pelas menores dimensões e, ainda, pela maior

abundancia da cromatina.

No ponto de vista clinico, bem se distinguem os doentes atacados por esse

parasito dos victimados pelas fôrmas habituaes do agente da malária. A quasi

totalidade dos infectados aqui apresentava edema pre-tibial mais ou menos in-

tenjso, em alguns bastante accentuado e em outros com generalização maior

no tronco e membros superiores. Não se tratava seguramente dessas

discrasias consecutivas á malaria chronica. Em muitos doentes a infecção era

ehronica. Em poucos dias e já ostentavam elles considerável edema, que,

segundo a anamnese, fazia seu apparecimento logo após o primeiro acce^so

febril.

Outro ponto que sobreleva em importancia para nós é o da transmissão

do impaludismo.

E' facto inconcusso o da transmissão culicidiana da malaria. E' verdade

adquirida serem os mosquitos da eub-familia das Anophelinae os transmissores

da moléstia. Esse facto, porém, exposto dessa fôrma, não basta quando se quer
aprofundar a questão e buscar nella os ensinamentos que têm de orientar a

pratica, quando se faz mister de lançar mão dos dados scientificos que têm

de orientar aquelle a quem foi commettida a tarefa de fazer a prophylaxia
da malaria.

Mister se faz em primeiro lugar o conhecer a fauna anophelinica local. E,

no Brasil, essa questão já foi exhausta, mercê dos estudos cuidadosos de um'ai

serie de pesquizadores nacionaes, qu« tiveram como pioneiro aquelle cujo nome

tem de ser repetido amiude no decurso desta palestra, envolto sempre do res-

peito e da admiração de que se tornou credor pelo acervo enorme de pesquizas
com, que tem enriquecido a medicina experimental no Brasil: quero referir-me

ao Dr. Adolpho Lutz.

Essas observações relativas á biologia e systematica das anophelinas bra-

sileiras .e suas relações com o impaludismo foram minuciosamente estudadas

em cuidadoso trabalho do Dr. Arthur Neiva, que colligio e poz no ponto esse?

importantíssimo assumpto, que tão de perto entende com a prophylaxia do

impaludismo.

Por esse cuidadoso estudo ficou demonstrado que, dentre as anophelinas

existentes no Brasil, são transmissoras já provadas de impaludismo as especies

Ccllia albumana e CclJia argyrotarsis. Além dessas, ficou entre nós demons-
trado serem também transmissoras as seguintes especies: Arribalzagaia pseudo-
maculipes e Cyclolepteron intermeãium (Neiva e Ladislau). — Os factos levam

A.B, 40
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ainda a crêr que sejam especies perigosas a Myzomyia lutzi, Cellia bmsUiensis,'

Myzorhynchella lutzi e a Myzorhynchella parva.

O conhecimento dos transmissores do impaludismo em determinada região

e o estudo da biologia desses agentes responsáveis são questões capitaes para

que se possam estabelecer alli as bases da prophylaxia da malaria. Assim, em se

tratando de prophylaxia mecanica, é de maxima importancia o conhecer a es-

pecie de anophelina transmissora, na região. Assim é que a protecção das habi-

tações por meio de telas metallicas de malhas de 1 % millimetro é sufficiente

para a maioria dos mosquitos transmissores. E' insufficiente. porém, se na-

zona existir a Myzomyia lutzi, mosquito sobremodo pequeno e que facilmente

atravessaria as malhas daquella dimensão.

No que respeita aos hábitos de vida dos mosquitos ha factos que o hygie-

nista carece conhecer para poder contar com o successo das medidas .que irá

pôr em pratica.

Lutz demonstrou que, em certos pontos da serra do Cubatão, onde grassava

a malaria, não havia meio de se capturarem anophelinas outras que a MyzomyiaI

e as larvas dessa especie não eram encontradas em depositos de agua na su-

parficie do sólo. Poríiando nas indagações chegou a verificar que esses mos-

quitos passam sua phase aquatica na agua de chuva que se accumula no re-

ceptaculo formado pela imbricação das folhas de certas bromelias epifitas.

Eisse facto biologico interessante vem introduzir technSca efepecial na pr.oi

phylaxia anti-paludica dessas localidades, e adquirirá foros de rotina, desde

que se demonstre, de modo inconcusso, ser a Mizomyia transmissora certa da

malaria.

Outro» factor interessante e de valor pratico nas campanhas anti-paludicas

entre nós é o que se refere á hora em que a/í anophelinas fazem suas refeições

hematicas. Como se sabe, em regra, as anophelinas atacam suas victimas por

occasião do crepusculo e nessas horas convém collocar os homens ao abrigo de

seus ataques: os sãos para que se não infectem e os impaliudados chronicos

gametóferos para que não infeccionem os mosquitos indemnes. Pois bem, o que

Carlos Chagas denominou o "crepusculo culiciãiano" não corresponde ao crepus-

culo solar. Aquelle varia segundo as regiões e as especies de mosquitos.

Zonas ha em que esses dipteros só começam a picar ao entrar da noite,

quando, em outros logares, ainda em plena claridade atacam homens 
^e 

animaes.

Especies mesmo ha que atacam abertamente em pleno dia tom o sotl a

pino, como o verificou, para a Cellia brasiliensis, Neiva, quando fazia a prophy-

laxia do impaludismo nos operários da Estrada de Perro Noroeste do Brasil.

Comprehende-se bem qual a lição a tirar desses factos e a imprescindível neces-

sidade que tem o hygienista de bem conhecei- essas noções primaciaes de zo-

ologia medica.

Outra acquisição de grande, valor, devida ainda a pesqjuizas entre nós feitas,

é a do conceito da resistencia á quãnina do parasito malarigeno, estabelecida por

Neiva em. Outubro de 1907 e que encontrou, mais tarde, ampla confirmação,

feita já aqui por nós na zona do Madeira e Mamoré, por Chagas no Acre e em.

Hamburgo por Nocht, sendo hoje conquista já incorporada ao acervo scientifico

do impaludismo.

Esse facto de resistencia á quinina tem tríplice importancia: 1." na pro-

phylaxia chimica in loco; 2." na necessidade de quininização, após abandono
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dos fícos paludicos; 3." no tratamento das fôrmas produzidas por parasitos

resistentes á medicação quininica. O Dr. Neiva, que em determinada época foi

encarregado de fazer a prophylaxia do impaludismo em larga escala (em cerca

de 3.500 operários, que trabalhavam nas obras de captação de agua, no Xerém.)

verificou que, entre indivíduos submettidos á prophylaxia chimica pela quinina

(50 centig. todos os tres dias), começaram a apparecer casos de primeira in-

fecção malarica e esse numero foi augmentando progressivamente,

Teve opportunidade de verificar com certeza que se tratava verdadeira-

mente de novas infecções e não de recidivas. Julgando que a quantidade da

quinina era insufficiente, começou a dar a dose do medicamento prophylatico,

de 2 em 2 dias; o numero de primeiras infecções diminuio para recomeçar no

fim de algum tempo, cessando tão somente quando passou a dar diariamente

a dóse prophylatica de 50 centigrammas de chlorydrato de quinina.

Mais interessante foi ainda a verificação de que os indivíduos submet-

tidos a esse systema prophylatico tinham accesso febril desde que cessavam 0

uso da quinina, mesmo que se não achassem mais no fóco de infecção, e1. O!

que é mais interessante é que o uso da quinina prophylatica, fóra do fóco de

infecção, deveria ser continuado por largo tempo.

Pessoas que continuaram a ingerir a quinina durante um mez após o aban-

dono do fóco da infecção, inda tiveram accesso febril quando suspenderam o

uso do prophylatico no fim daquelle tempo. E o mais curioso é que nunca foram

acommettidas de accesso palustre, emquanto se achavam no fóco, embora tivessem

parasitos no sangue.

Neiva interpreta o facto como sendo um phenomeno de immunização gradual

do parasito contra a quinina: verdadeira nitridatização do plasmodio.

No que respeita ainda á prophylaxia chimica nas zonas de parasitos resis-

tentes, convém assignalar que regiões ha em que as formulas prophylaticas

habituaes são de todo insufficientes, como tivemos occasião de verificair na

região em que foi construida a' Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Ahi as

doses prophylaticas se devem abeirar de 75 oentigr. diários, e, no tratamento,

é mister ir até a doses de 5 gr. diários e nunca ficar abaixo de 2 gr. Nessas

locaíidades o hematozoario attingio ao mais alto gráo de resistencia e ahi os

esquemas clássicos de prophylaxia pela quinina fizeram completa fallencia. 
'

Resumindo, temos os seguintes factos novos, cuja acquisição a sciennia deve

aos pesquizadores brasileiros:

Io. Nova variedade do parasito da quartã, senão nova especie.

2o. Verificação de novas especies de anophelinas transmissoras.

3o. Encarecimento da importancia para a luta anti-malarica do estudo da

biologia das anophelinas transmissoras; mosquitos bromelicolas; horas de re-

feições hematofagas das anophelinas.

4o. Conceito da resistencia á quinina do parasito malarigeno e noções que

dahi decorrem para a prophylaxia e tratamento da infecção.

Outra moléstia que nos interessa de perto ê a leishmaniose, causadora da

invalidez de grande parte da população de certas zonas do Brasil.

De ha muito que existe entre nós essa entidade mórbida, mas. o seu diagnos-

tico é muito recente. Devemol-o ao Dr. A. Lindenberg, de S. Paulo, que foi o.

primeiro a demonstrar que as chamadas ulceras de Baurú são produzidas pela
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leishmania. Feito o diagnostico, logo se verificou o quanto se tem alastrado a

moléstia pelo Brasil. No valle do Amazonas, logo após o impaludismo, é a mo-

lestia responsável pelo maior numero de victimas, que, se não morrem, ficam

invalidadas por dilatados annos e impossibilitadas de trabalhar. As chamadas

ulceras travas do Amazonas, ás quaes os seringueiros se referem sempre cheios

de terror e que attribuem ao poder irritante da fumaça do urlcwri na defumarão

da borracha, nada mais são do que fôrmas clinicas varias da leishmaniose,

como o demonstrou Chagas. Essa conquista diagnostica vale pela restituição á

actividade de centenares de inválidos que se agglomeram pelos hcspitaes, e

constituem a maioria dos mendigos que assolam as cidades do norte do Brasil.;

Graças ainda a pesquisas nossas, foi descoberto o tratamento da terrível

enfermidade. Foi Gaspar Vianria, o mallogrado e pranteado Gaspar Vianna,'

tão cedo arrebatado aos carinhos da familia e á admiração dos collegas, que

conseguio encontrar nas injecções intra-venosas do tartaro emetico a cura

definitiva do mal, até então considerado incurável. Com effeito, depois de ter

verificado, com Aragão, a cura do granulama ulceroso pelo talrtaro, lembrou-se

Vianna, guiado pelo resultado obtido com o uso dos antimoniaes nas tripano- -

somiases, ensaiar esse tratamento na leishmaniose tegumentar.

O resultado foi surprehendente e as curas admiraveis, verificadas já aqui

nos serviços da Santa Casa da Misericórdia, já em Manáos, são provas incon-

cussas do valor da nova descoberta. Os resultados obtidos por Vianna, o tech-

nismo do tratamento^ a discussão das indicações, contfa-indicações, etc., do

novo processo therapeutico, vêm consignados com a necessaria minúcia no

trabalho de D'Utra, discipulo de Vianna, que defendeu these de doutoramento'

sobre 
"tratamento 

da leishmaniose tegumentar".

Consiste o processo de Vianna em injecção intra:venosa de soluto a 1 % e

1 % de tartaro emetico em agua physiologica. O liquido da injecção é esteri-

lizado, a frio, pela passagem através de velas Chamberland. O tratamento é

iniciado pela administração de 5cc. desse soluto, dóse que é elevada até 1 deci-

gramma do sal, caso não haja reacção. As injecções serão interrompidas desde

que se manifeste qualquer reacção immediata como a tosse, nauseas e vomitos,

e assim também será suspenso o tratamento desde que subsistam os phenomenos

tardios de intolerância: dores rheumatoides articulares ou musculares, etc.

Essa descoberta tem tanto mais valor, quanto o prognostico de nossa leish-

maniose tegumentar é bem diverso do do botão de Biskra ou de Aleppo, cu<ja

cura espontanea é a regra.

Como dissemos, as nojssas ulceras bravas" são praticamente consideradas

incuráveis pelos processos therapeuticos usuaes e a cura espontanea, se se dá,

é rarissima. *

Dentre as doenças de protozoarios de que tratamos, a que apresenta maior

importancia no ponto de vista em que nos. collocámos: moléstias, cujo estudo1

foi feito no Brasil, é indubitavelmente a tripanosomiase americana, muito mereJ

cidamente denominada 
"moléstia de Carlos Chagas", como justa homenagem pres-

tada a seu descobridor.

A descoberta deissa moléstia constitue o mais bello exemplo do poder da,

lógica a serviço da sciencia. Vou rememorar em largos traços a genese desse

descobrimento, que constitue verdadeiro paradigma do achado em que o racio-

cinio foi tudo e em que ò acaso não trouxe a menor parcella de luz que pudesse!

ter orientado o experimentador.

Fôra o Dr. Carlos Chagas encarregado de fazer a campanha anti-malarica
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com o intuito de proteger os trabalhadores das obras do prolongamento da

Estrada de Ferro Central do Brasil, a exemplo do que já fizera com tanto

brilho em Itatinga, em S. Paulo e no Xerém, onde organizou o serviço em

companhia de Neiva e Gomes de Faria. Estabelecidas as bases prophy-

lacticas contra o impaludismo, notou Chagas que doentes havia na zona que,

apezar da prophylaxia e do tratamento anti-paludico rigoroso a que se sugei-

taram, apresentavam phenomenos morbidos, muitas vezes com paroxismos febris,

que não podiam ser levados á conta do impaludismo, masrno porque repetidios

exames de sangue resultaram negativos no tocante ao parasito da malaria.

Não conseguio ligar a symptomatologia observada á entidade mórbida con-

hecida. Estudando mais tarde a fauna de parasitos hematophagos que se encon-

travam nas choupanas da região —¦ cafuá, como chamam em Minas — encontrou

um grande hemiptero avidamente hematophago e conhecido pelo populacho sob

o nome expressivo de 
"barbeiro". 

Barbeiro, porque suga de preferencia as pes-

soas na face, segundo uns, — segundo outros, porque retira sangue em grande
copia, lembrando as ventosas que, no interior do paiz, são applicadas, habitual-

mente, pelos barbeiros. Esse hemiptero foi identificado mais tarde, por Neiva,

como " triatoma megista", de Burmeister.

Dissecando as triatomas e microscopando o conteúdo do tubo digestivo, en-

controu Chagas a existencia de numerosas critidias que, habitualmente, consti-

tuem fôrmas evolutivas de tripanosomos. Enviados ao Instituto, em, que
trabalha Chagas, exemplares diversos dessas triatomas infectadas, foram ellas

nutridas sobre um sagüi. Este animal apresentava«e doente ao cabo de alguns

dias e no sangue eram vistos tripanosomos. Inteirado do facto, procurou Chagas

estudar os hábitos de vida do "barbeiro" 
e poude verificar fazer elle indistincta-

mente suas refeições hematicas nos homens e nos animaes domésticos. Porfiou na

procura do tripanosomo nesses animaes. Reiterados exames do homem foram

negativos. A pesquiza nos animaes domésticos foi mais productiva, revelando a

existencia num gato de tripanosomo idêntico ao observado no sagüi.

Seria, porém, o parasito exclusivamente hospede dos animaes domésticos

ou parasitava também o homem? Intíumerosv exames de sangue humano foram

então feitos, até que, numa criança que se apresentava febril á consulta, foi

revelada a existencia dum tripanosomo do gato, que era pelo seu aspecto o do

sagüi, que provinha da inoculação feita rolos 
"barbeiros" 

infectados e que apre-
sentam as eritidias que chamaram a a!tt,enção de Chagas.

Senhor destes factos, passou Chagas a estudar experimentalmente a moléstia.

Fez a etiologia do tripanosomo. Estudou-lhe o cyclo evolutivo completo. EstaBe-

leceu com minúcia as condições de transmissão da moléstia e firmou em bases

irrefragaveis a nova entidade mórbida do homem, cujo estudo clinico está

feito de modo primoroso e em breve virá demonstrar que o ser provecto micro-

biologista não é incompatível com um consummado clinico.

E se não bastasse essa serie de immarcessiveis glorias para aureolar eter-

namente o nome do nosso patricio, parece que vai ser coroada agora sua obra/

meritoria pela descoberta da cura da moléstia pelo seu discipulo dilecto Astro-

gildo Machado, que já logrou obter a esperança de cura da doença experimental,!

fazendo desapparecer do sangue peripherico dos animaes infectados os tripa-

nosomos em circulação.

Nunca, até agora, nos domínios das pesquizas etiologicas se tinha feito

descoberta tão completa e tão brilhante em tão curto prazo e, o que é mais, por

um só experimentador.



/

lftg

A descoberta da moléstia de Chagas tal como foi feita é a defnonstração

pratica e brilhante do axioma do immortal Francisco de Castro, que pontificava:
"só é sciencia por fóra aquillo que é lógica1 por dentro".

Procuremos fazer rapida synthese do que é a moléstia de Chagas, como se

apresenta nas suas modalidades clinicas, como se caracteriza no seu aspecto

anatomo-pathologico e qual o caminho de seu tratamento e prophylaxia. Farei

isso em rápido bosquejo, porque o assumpto é vasto, o tempo escasso, a paciência

humana limitada e a consciência já me accusa do quanto delia tenho hoje abusado.

Ao estudo da moléstia de Chagas têm trazido contingentes valiosos alguns

experimentadores, entre os quaes sobreleva Gaspar Vianna, que descobrio a

fôrma leishmanioide do tripanosomo de Chagas e estabeleceu sobre solidos ali-

cerces a característica desse flagellado como histo-parasito.

Ezeqüiel Dias, Machado e Guerreiro trouxeram suas contribuições no que

respeita a hematologia e diagnostico da, moléstia. Brumpt, Bayma, Maeiel e

Carini, em S. Paulo, trouxeram elementos para elucidação de vários pontos,

que se relacionam com a doença.

A moléstia de Chagas ê produzida por um flagellado, tripanosomo, inno-

culavel pela picada de hemipteros do genero Triatoma. *

Estão hoje considerados como transmissores possíveis da moléstia as s&>

guintes especies do genero Triatoma, quo foram vistas, infectadas em condições

naturaes: megista, sórdida, infestans, vitticeps, geniculata, âimidiata e chagasi.,

Ao todo sete.

Brumpt obteve experimentalmente a transmissão por meio de outros hema-

tophagos. como: o Cimex lectularius, percevejo eommum, Cimex boueti e o Orni-

thodoro moubata.

Quanto á transmissão, ella se pôde fazer também por intermedio das fézete

de triatomas infectadas, quando postas sobre mucosa como a conjunctival ou

a bucal. Esse modo de transmissão, porém, e aquelles agentes transmissores

são puramente accidentaes e de modo algum podem constituir regra. Magarinos

Torres acaba de demonstrar, por meio de eloqüentes experiencias, que a trans-

missão natural da moléstia de Chagas se deve fazer pelos 
"barbeiros" e por

meio de picada: adduz nesse sentido argumentos estribados todos em sólidas

bases experimentaes' e convincentes, que provam esse acerto, sem todavia ex-

cluir a possibilidade da infecção pelas muoosas, o que constituirá na pratica

raridade.

O agente productor da moléstia é, como dissemos, um tripanosomo que se

encontra na circulação peripherica em numero relativamente pequeno, e que

é sobretudo visivel no periodo agudo da moléstia. Breve se transforma em pa*

rasito dos tecidos, penetrando já nas cellulas musculares, já nos endotelios dos

vasos, na nevroglia, nos tecidos das glandulas como a tiroide, ovario, supra-

renaes etc., e ahi se. multiplica de fôrma aflagellada destruindo os elementos

hospedeiros. Dessas localizações múltiplas resultam os symptomas multifarios

da moléstia, que correspondem ás localizações do parasito. As manifestações

cardiacas tão numerosas e varias accusam pelo conjuncto clinico a localização
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lia fibra miocardica. As manifestações nervosas variam desde as perturbações

motoras, em que a diplegia é a modalidade mais vezes observada, até á idiotia

e cretinismo de origem organica.

O bocio e a serie de signaes que caracteriza o hipo ou liipertireoidismo

attestam' ou localização tireoidéa do parasito ou acção de sua toxina sobre essa
-glandula e tantos outros sindromes explicam o aspecto protelco da moléstia,

de Chagas, que é justificada pelas sédes escolhidas pelo parasito para sua

obra destruidora.

Para systematização clinica, Chagas julgou dever estabelecer diversas fór-

mas da moléstia e assim descreveu dous grandes grupos: o das manifestações

agudas e o das-fôrmas chronicas e estabeleceu ainda o grupo de phenomenos

para-tripanosicos.

Na infecção chronica foram consideradas formas clinicas varias:

Io, fôrma pseudo-mixedematosa;

2°, fôrma mixedomatosa;

3o, fôrma cardíaca;

4o, fôrma nervosa;

5o, forma chronica de manifestações actuaes agudas e sub-agudas;

6o, fôrma supra-renal.

Entre os phenomenos paratripanosicos collocou Chagas os casos de bocio,

Infantilismo e outras condições mórbidas conseqüentes á moléstia.

Não me deterei sobre o estudo dessas fôrmas clinicas, o que me levaria por

demais longe e me afastaria da trilha que me tracei na presente conferencia.

Para terminar as referencias que desejo fazer sobre a tripanosomiase ame-*

rlcana, quero dizer que essa moléstia, descoberta no Brasil, tem sua area de dis-

tribuição muito mais lata, tendo sido já demonstrada sua existencia na Republica

Argentina e na de S. Salvador, na America Central, e tudo leva a crer

que em pontos outros da America do Sul e Central grasse a moléstia, que deixa

de ser assim apanagio exclusivo de nossa nosologia.

O quadro anatomo-pathologico geral da moléstia, que nos occupa, foi escor-

gado por Gaspar Vianna. Resta completar a anatomia microscópica, que virá)

trazer bastos ensinamentos na interpretação de symptomas vários e esclarecerá

questões importantes de physiologia pathologica. Entre estas sobreleva a do blo-

queio cardiaco e a elucidação da physiologia do feixe de Hiss. Esses estudos

esítão em pleno andamento.

Gaspar Vianna apontou como lesões observáveis na tripanosomiase ameri-

cana as seguintes, baseando-se sobretudo nas verificações de Chagas: Polioro-

minite generalizada. Existencia constante de numerosos gânglios augmentados

de volume na cavidade abdominal, mediastino, pescoço, axillas e virilhas. Baço,

ligeiramente augmentado, por vezes friavel. Existencia infallivel de lesões

tiroidianas, esclerosicas, hypertrophicas e produzindo verdadeiros kystos, ás vezes

como zonas calcificadas. Não raro verificam-sè miocardites e lesões das capsulas

supra-renaes. No ponto de vista da anatomia microscópica, 
"Vianna 

assignalou



soo

lesões da fibra cardíaca, dos musculos estriados, do systema nervoso, de glandulas

diversas e neseas pesquizas notáveis conseguio demonstrar a existencia dej

tripanosomo como parasito dos tecidos sob fôrma aflagellada.

Quanto ao tratamento, podemos nutrir agora fundadas esperanças de seu

successo, após os estudos systematicos e pacientes de Astrogildo Machado'. Come-

çou elle ensaiando toda a serie de remedios aconselhados contra as tripano-

somiases, sem conseguir resultado algum. Resolveu então ensaiar vários com-

postos chimicos de radicaes tripanocidas. E, na série de experiencias, que fez,

conseguio de passagem obter um sal, que denominou "protosan", com o qual
cura o mal de cadeiras e, no laboratorio, logrou curar animaes infectados peld
tripanosomo causador da moléstia do somho. Esse producto, porém, não exerce
acção algüma sobre o tripanosomo de Chagas. Continuando em suas pesquizas,
Machado conseguio preparar quatro compostos que têm acção tripanocida nitida
sobre o agente da moléstia de Chagas. Os parasitos em circulação desappare-
ceram em 24 horas. Ha, porém, recidivas que apparecem 5o fim de 3 a 4 dias

para de novo ceder ao medicamento, que parece não produzir a mitridatização
dos tripanosomos, que assim desapparecem sempre, após a applicação do re-
médio. Esses estudos nos enchem da mais fundada esperança e breve esperamos
ter resolvido de modo completo a cura de um dos maiores, flagellos do nosso;
sertão. '

Resta-nos dizer algumas palavras sobre a prophylaxia. Resume-se ella em

fazer desapparecer dos domicílios os 
"barbeiros" 

transmissores. E, desde que se

saiba que esses hemipteros não vivem nas casas bem construídas de paredes

emboçadas e que só procriam nas cabanas de paredes simplesmente cobertas de

barro fendilhado onde o hematophago encontra abrigo seguro e procrêa em

abundancia, encontra-se na modernização das construcções e na suppressão das

chamadas "cafuas", 
o meio seguro de extirpação da moléstia. Haja vista Bello

Horizonte, que era apontada pelo nome pejorativo de "arraial 
dos papudos" e

que hoje é a saluberrima cidade que todos admiramos e de onde o 
"papo"

foi banido.

Outra doença produzida por protozoario e cuja etiologia encontrou entre

nós a solução definitiva é a variola. Beaurepaire Aragão e o mallogrado

Prowazek, que acaba agora de encontrar a mais gloriosa das mortes, victimado

pelo typho exanthematico, cuja causa procurava desvendar, conseguiram de-

monstrar que o causador da variola é um germem filtravel pertencente ao

grupo dos clamidozoarios.

Já vários autores tinham antes assignalado no material infectante pro-

veniente dos variolosos a existencia de pequeníssimas granulações, que alguns

delles julgaram ser o germen da variola. Isso, porém, não passava de méra

supposição.

Foi entre nós que aquelles meticulosos experimentadores conseguiram de-

monstrar que, na realidade, os pequenos corpusculos eram com effeito o mi-

crobio da variola. Para demonstrar esse facto foi utilizado o processo de ultra-

filtração. Verificaram que no material colhido em pustulas recentes, desde que

não esteja elle de mistura com grande copia de detrictos cellulares, que, além

de obstruir os póros das velas filtrantes, absorvem o virus, existe esse virus

que atravessa os filtros de papel espesso, de asbesto, de Perkefeld e de Uhlenhuth.

Gom taes filtrados os auto'res conseguiram sempre innoculações positivas na

cornea dos coelhos, o que era verificado pelo exame microscópico, que denun-

ciava a existencia dos corpusculos ãe Chiarnieri.
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Para livrar o virus de albuminas do sôro os autores, após a filtração, faziam

passar o filtrado através de filtros coloidaes fabricados com gelose, filtros

estes que retinham perfeitamente o virus e permittiam a sua lavagem. Conse-

guiram assim ter o germen variolico em estado de pureza, e com elle provocar!

a formação dos corpusculos de Ouarnieri na cornea de coelhos. Demonstrado

estava e de maneira convincente a ligação de caiusa e effeito que existia entre

os corpusculos filtraveis e a variola.

Não contentes com terem elucidado assim a etiologia, Aragâo e Prowazek

esclareceram a questão da immunidade na variola e vieram demonstrar o papel

de simbiota que o estreptococo representa na infecção variolica, emprestando-lhe

mais gravidade e agindo como fazem os simbiotas siriergeticos que, sewdp

independentes no que toca á alimentação, agem, não obstante, sinergicamenteí,

ganhando certa elevação de virulência e prejudicando assim em mais alto gfáo
o organismo atacado.

Não são os factos que acabo de relatar senão os mais importantes que se

relacionam com a questão que me propuz tratar aqui. Quizesse respigar

em outros assumptos, mórmente no que se refere ao historico da protozoologia,
muitos outros pontos encontraria que addicionar. ao que a sciencia mundial"

já deve á brasileira.

Assim, também, se me sobrasse coragem para torturar por mais tempo a

admiravel paciência dos que me ouvem, teria que referir muitos pontos inte-

ressantes, que respeitam ás moléstias de protozoarios dos animaes, o que abso-

lutamente não farei. Não posso, porém, furtar-me ao dever de relembrar, como

um preito de admiração e sentida homenagem, os estudos de Aragâo sobre o!

hemoproteu dos pombos. Esses estudos, feitos aqui em época difficil, quando o

preparo technico não tinha chegado á perfeição que facilitou os estudos mais

tarde apparecidos, são verdadeiramente notáveis e foram elles indubitavelmente

que chamaram a attenção do mundo scientifico para os trabalhos brasileiros

de protozoologia. Aragão, â custa de esforços proprios, trabalhando só, conseguio

traçar de modo brilhante o cyclo evolutivo do hemoproteu dos pombos, demons-
tranco ciabalmente a sua transmissão pela mosca Lynchia, que os parasita.

Esse estudo, que teve larga confirmação por parte de todos aquelles que
mais tarde se occuparam do assumpto, servio de ponto de partida para eluci-

dação de outras questões correlatas e constituç uma das maisi bellas acqmsições

da moderna protozoologia.

Os estudos brasileiros de protozoologia impressionaram tão profundamente

o mundo scientifico, que ao Brasil, lidimamente representado por Carlos Chagas,

foi conferida a medalha Schaudinn, cuja significação tem o mais alto alcance

scientifico.

Essa distincção deve ser dada ao melhor trabalho de protozoologia, cujo

julgamento é feito por jury internacional constituído pelos considerados os

A.B. 40 26
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mais competentes no assumpto. A primeira vez o prêmio foi conferido a Pro-

wazek, o discípulo dilecto de Schaudinn, já na segunda vez a Chagas, como syn-

thetizando os estudos brasileiros.-

Resta-me agora agradecer a condesçendencia admlravel daquelles que aqui

se acham honrando-me com suas presenças, e que soffreram tão pacientemente

a tortura de ouvir esta insulsa conferencia.



TROVAS DO NORTE

CONIERENCIA REALISADA A 11 DE OUTUBRO DE 1915, PELO SB. OSOBIO DUQUE-ESTRADA

Minhas senhoras. Meus senhores.

Foi o erudito e saudoso polygrapho Sylvio Romero o primeiro dos eacri-

ptores pátrios que assentou as verdadeiras bases para o estudo da poesia po-

pular brasileira, bem com» da nossa historia e Jitteratura em geral, assignalando

que elle devia ser feito á luz da acçâo do meio e do influxo das tres raças de quei

se formou a população do paiz. Segundo as próprias palavras do autor, a intuição

real da nossa existencia de povo e das nossas manifestações intellectuaes no do-

minio artístico e litterario só pôde ser fornecida por uma larga e exacta compre-

hensão de nossas origens ethnicas e das modificações por ellas experimentadas

no meio americano.

Esse novo critério, expendido já em 1879 pelo escriptor sergipano e applicado

desenvolvidamente mais tarde, na Historia da Litteratura Brasileira, teve por
mira principal orientar e unificar as observações e analyses parciaes dos folk-

loristas que o precederam e que foram, entre outros: Celso de Magalhães, com

os seus estudos relativos ás províncias do Maranhão, de Pernambuco e da Bahia;

José de Alencar e Araripe Júnior, em relação á do Ceará; Couto de Magalhães

ás de S. Paulo, Minas, Goyaz,' Pará e Matto-Grosso; J. A. de Freitas, especial-

mente á do Maranhão, e Carlos von Kosseritz á do Rio Grande do Sul.

Sylvio Romero dedicou-se de preferencia ás de Pernambuco, Alagôas, Sergipe,

Bahia e Rio de Janeira, mas, por um exaggero de doutrina e, sobretudo, de gene-

ralização, chegou a concluir pela uniformidade das criações anonymas em todas

as provincias, assentando-a em uma triplice formula de motivos, que merece

também, por sua vez, ser contestada; a identidade das nossas origens ethnicas

em todas as zonas regionaes do Brasil, o caracter geologico e climaterico do

paiz e, finalmente, a acçâo centralizadora das instituições.

Deixando de parte os dous últimos, para só tratar agora do primeiro desses

motivos, é exactamente nesse ponto que devemos accentuar a nossa divergencia

com o glorioso folk-lorista sergipano.

Não pretendemos esboçar, siquer, um estudo sobre as raças históricas do

Brasil, nem estabelecer as bases ethnicas da nossa nacionalidade, com o seu

conjuncto de crenças, de costumes, de tradições, de tendencias e de ideaes.

A ethno-physiologia do povo brasileiro é um problema bastante complexo e

que se nos afigura até hoje sem solução definitiva, e tanto basta para que nãQ



204

possamos nutrir a esperança, nem a velleidade, de contribuir para ella. Não

iremos, por isso, além de alguns simples reparos e commentarios á doutrina

do mestre, que não nos parece de todo o ponto verdadeira.

Sylvio procurou, com effeito, generalizar factos particulares, quando, de

modo absoluto e peremptorio, julgou a nossa nacionalidade um producto integrado

das tres raças (branca, negra e vermelha) representadas pelos elementos por-

tuguez, africano e indígena. E' preferível, nesse particular, a orientação do

grande analysta dos Sertões, Euclydes da Cunha, para quem os tres ramos

ethnicos não se fundiram, nem se integraram, antes se substituíram e desdo-

braram em outras sub-raças, emi consequencia de mesclas varias, que diversa-

mente se* foram produzindo nas differentes zonas do paiz. Mas nem mesmo

essa doutrina parece absoluta: casos ha, com effeito, em que as tres raças

originarias se mantiveram immunes de qualquer contacto ou mistura; outros

em que apenas fusões parciaes, de dous daquelles elementos» se operaram;

variando, além disso, pelas diversas correntes migratórias do Norte e do Sul,

a qualidade e a quantidade de contribuição dos diversos factores 
* 
ethnicos. Os

casos de integração completa, produzindo o verdadeiro, o legitimo typo do

mestiço, participante dos tree elementos, parecem te;r sido exactamente os

mais raros de todos.

Para contestar a unidade ethno-physiologica do povo brasileiro, basta at-

tentar, por exemplo, para o Ceará, cuja formação histórica foi radicalmente

diversa da de algumas outras províncias da mesma região.

O norte do Brasil, principalmente a partir do Ceará para a zona equatorial,

não comportou, na mesma escala mantida por outras circumfecripçfies terri-

toriaes do paiz, a immigração africana dos primeiros tempos colonlae». Realizada

a sua conquista muito depois de instituido o governo que teve a primeira séde

no littoral, não precizou do braço negro para a construcção das primeiras

habitações. A lavoura de canna e as industrias nascentes do assucar e do pão

brasil, limitadas quasi aos dous grandes emporios commerciaes de Pernambuco

e Bahia, reclamavam, por outro lado, quasi todo o contingente dos pobres

trabalhadores escravos.

Esses factos, que não podem ser esquecidos no estudo da ethnologia bra-

sileira, explicam satisfactoriamente a pequena contribuição que teve de dar

o sangue africano ao cruzamento das raças no Ceará, onde a integração dos

tres factores ethnicos, concurrentes na formação da nossa nacionalidade, só

muito raramente se realizou em pequenas zonas do littoral e, ainda assim,

com assignalado e incontestável predominio do elemento caucasico. A população

cearense, subdividida em varias mesclas ou sub-raças diffeírentes, apresenta,

com effeito, uma percentagem minima de 15 a 20 % em que se manifesta paten-

temente a preponderância do elemento africano.

As inclemencias do clima, aggravadas pelas seccas, de que decorre o flagello

das epidemias e da fome, determinam constantes e repetidos renovamentos

de população creoula, porque, a par dos grandes desfalques occasionados pela

emigração para o valle do Amazonas, avulta a prodigiosa fecundidade da mulher

cearense, a mais prolifera de todas quantas possue o Brasil. Dahi, o natural

esquecimento das tradições avoengas, facilmente substituidas pelas que espon-

taneamente brotaram no proprio meio, onde recebe a influencia directa dos

agentes physicos a população mais genuinamente brasileira de que temos noticia.

Não é de estranhar, portanto, que as producçôes poéticas do Ceará substi-

tuissem as velhas cantigas de engenho e a saudade dos lares e das palhoças,

perdidas pelas fontes inspiradoras do centro do paiz, onde o sertanejo canta



2or,

á viola a faina das vaquejadas e os mil encantos da vida livre e patriarchal do

sertão, onde elle impera e domina.

A verdade destes reparos põe, como se vê, algumas restricções á doutrina

sylviana da integração geral e completa dos tres factores ethnicos orgânicos origi-

narios. Em muitos casos não se operou a fusão, permanecendo puros de qualquer

mescla ou contacto muitos exemplares das tres raças iniciaes, que parallela-

mente se continuaram.

Cedo a immigração italiana em S. Paulo e a teutonica no Sul vieram

contribuir também para que se salvassem do contagio os que guardavam ainda

a pureza primitiva da raça branca.

Além da grande diversidade das correntes immjgratorias no Norte e no

Sul do Brasil, destruindo a doutrina da unidade das nossas origens ethnicas,

variam também as influencias physicas e mesologicas nas tres vastas zonas

em que se divide o paiz.

A ethno-physiologia do povo brasileiro é, pois, como dissemos a principio,

além de unf facto complexo, um problema quasi sem solução.

Estas verdades foram em parte comprehendidas pelo illustre folk-lorista

parahybano, Rodrigues de Carvalho, que se propoz, em livro ha oito annos

publicado, a desprezar o trabalho de selecção nas investigações do folk-lore

deduzido do typò ethnico, para procural-o apenas no estudo do meio e do

momento da sua criação, conforme as zonas em que se tenha produzido. Maa

o autor, embora reconhecendo que 
"das 

tres raças ha apenas a reminiscencit»

estampada no typo, nas acrõefs e nos costumes do Brasileiro actual", não só

parece referir-se mais particularmente á Parahyba que ao Ceará (onde tal

reminiscencia só existe em parte muito limitada), como se revela ainda muito

preoccupado com cantos portuguezes enternecidos de expressões indígenas e

de onomatopéas africanas", especie de hybridismos de épocas immemoriaes,

hoje quasi desapparecidas de todo na maior parte do territorio brasileiro,

talvez apenas com excepção da Bahià e do Maranhão, que ainda agora apresentam

a feição peculiar e retrograda de uma emperrada civilisação colonial.

O Ceará tem hoje vida e tradições próprias, além de uma linguagem peculiar,

inconfundível e original. E' nessa lingua differenciada que se cryçtalizam,

ha cerca de tres séculos, as mais bellas producções da nossa massa popular e

anonyma, não sendo possivel incluir a terra de Iracema nesse Norte do Brasil,

em^que a superficialidade de Varnhafgen, alliada ã mania do Sr. Theophilo Braga,

só consegue descobrir melopêas indígenas, ou assignalados vestígios de batu-

ques africanos.

Alguns especimens de cantos cearenses, de flagrante e incontestável origi-

nalidade, são productos logicos do meio, dada a diversidade de vida, de cos-

tumes e de tradições, que separam as populações desssia zona dos habitantes de

outros trechos do territorio nacional.

Um resumo de taes costumes, esboçado por Júlio Monteiro, dá uma idéa

prèciza dessa fonte de inspiração sertaneja da terra de Alencar.

Segundo aquelle autor, a industria do Ceará se reduz a tres ramos princi-

paes: a agricultura, a criação e a pesca, além da industria manual, que consiste

no fabrico de objectos de uso doméstico, taes como: chapéos de palha e de

couro, esteiras, cestos e balaios de cipó, sellins, ginetes, caronas, arreios, maças,

alforges, redes, cordas de fibras textis, vassouras, caçuás, garajaus, tecidos de

pannos, rendas, bicos, almofadas, farinha, gomma, rapadura, tijolos, cachaça,

vinhos, queijos, manteiga, fumo, etc.

Os instrumentos agrarios do cearense são tres: a foice, o machado e a en-
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xada. A colheita ê operada a mão, e o transporte em costas de animal, em carros

de roga, ou em canoas.

As armas são também resumidas: a faca, o cacete e a espingarda.

, Dentre os instrumentos sonicos destacam-se: a viola, a harmônica, o pifano

e a gaita.

Como em geral nos outros Estodos, ê. a viola a alma do samba, onde se dansa

o baião, composto apenas de dous pares. Forma-se de maneira diversa da que se

usa em Sergipe e nos Estados do Sul: em vez da umbigada, atira-se com os

dedos um estalo de castanhola na direcção da pessoa escolhida, até que se fôrma

a quadra, e, dada a venia ao cantor, começa o balão.

Basta que estejam presentes dous cantores para que se estabeleça logo o de-

safio:

"Você diz que sabe muito,

Pois me destrinche esta conta:

Vinte e cinco guardanapos, • 
•

Dous vinténs em cada ponta".

"Sim, 
senhor, (destrlncharei

Conforme me parecer:

Doze patacas e meia

Quatro mil réis vem a ser".

Essas funcções variam, como nos outros Estados, segundo as tres divisões

apontadas por Sylvio e igualmente existentes no Ceará; as de praieiros, matutos

e sertanejos. Mas não antecipemos os factos.

O sertanejo, segundo o typo descripto por Júlio Monteiro, usa vestuário de

algodão, chapêo de palha ou de couro, e alpercatas. O vaqueiro usa vestia de couro,

com excepção dos habitantes dos povoados, que trazem gibão de lona. O pescador

traz bluza de algodão, ou camisa de meia, e carapuça, como os seringueiros do

Amazonas.

Na vida domestica constituem comidas e bebidas genuinamente cearenses:

o pirão, a farofa, a paçoca, o cus-cus, a cangica, o mugunzá, a pamonha^ o tcerem,

a pipoca, a batida, o alfinim, o aluá, a garopa, a caninha, a gengibirra e a man-

dureba. Outros traços característicos asssignalam ainda a originalidade da vjda.

cearense.

De modo geral, foram tres, com effeito, os elementos ethnicos que concor-

reram para a formação da nossa Racionalidade: o portuguez, o africano e o

indio, que nos primeiros annos de colonização e principalmente no tempo das

capitanias hereditárias criadas por D. João III, se acharam em contacto no

sólo do Brasil. Portuguezes, negros e indios eram ainda elementos separados, inde-

pendentes e á parte, fóra do cadinho em que os haviam de fundir mais tarde

os agentes phyaicos da nova terra. Eram, por isso, também distinctas as mani-

festações poéticas e sentimentaes desse primeiro periodo da nossa historia, ao

contrario do que succedeu depois, porque, mescladas as raças em productos
vários, differentes dos tres ramos iniciaes, differenciada também se achou a
sua producção intellectual e affectiva, como fructo particular de uma litte-
ratura, que já é brasileira, já nacional. Quer dizer: feita a mestiçagem das
raças, fez-se igualmente a das idéas e dos sentimentos.

Com o predomínio da raça dos brancos, sempre augmentado pelas correntes

immigratorias, formou-se, como assignala Sylvio, o corpo das tradições
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populares, com o seu molde natural: a língua dos vencedores. Dahi o facto de

apparecerem apenas em uma ou outra producção anonyma vagos enxertos afrl-

canos ou indígenas, como os do manfluzarará e do patuá-mirê pupé, comprobativos

de um periodo de juxta-posição do portuguez e do africano, e do portuguez e

do tupy.

Os cantos actuaes são productos quasi exclusivos da lingua portugueza mo-

difiçada pelo clima. Essa lingua é agora mais doce, mais repousada e mais lan-

guida, depois que recebeu a influencia de poderosos agentes physicos, modifi-

cadores da raça e da linguagem. Possuímos, em verdade, mais de sete mil termos

genuinamente brasileiros, grande copia de locuções próprias, muitas variações

dialectaes e outros mil característicos' de um idioma já differenciado.

Desde a alta loquela dos eruditos até ao impolido e desmanchado linguajar

da plebe, são hoje bem differentes os modos de fallar dos dous povos. Esse

facto reflecte-se também nas criações do espirito, accentua-se nas producções

anonymas e «assignala por isso a independencia do nosso folk-lore, apezar das

confusões, por vezes lamentaveis, que se têm feito de algumas quadras

portuguezas com productos da nossa poesia popular, tão independente, tão ca-

racteristica e tão original.

Não ha approximação possivel entre as concepções políticas de um serta-

nejo do Ceará ou de Sergipe e as de um trovador do Minho ou do Alemtejo,

como, de modo geral, não ha confusão admissível entre o fado portuguez e a modi-

nha brasileira: tudo nelles caracteriza uma differença extremada-e radical.

O tratamento de menina é já fundamentalmente diverso dos de Yayâ e

Seu Bem —1 por ventura mais delambidos, mas essencialmente peculiares ás

trovas do Brasil.
/

Certo, muitas das nossas trovas, como quasi toda a nossa litteratura dos

dous primeiros séculos, são reflexos da alma portugueza modificada pelo sol

dos tropicos, variando apenas, conforme as tradições e o genero de vida dos

habitantes; e o fundo é o mesmo, como quasi idêntico é ò seu motivo inspirador;

confundem-se até, ás vezes, como na chegança dos Marujos, no reisado da Bor-

boleta e em algumas xacaras, de cunho evidentemente lusitano, transplantadas

para o Brasil, onde inconscientemente se incorporaram ás producções da musa

popular e anonyma. Mas na época da independencia política, isto é, a datar

do terceiro século, a emancipação espiritual, já de algum modo manifestada

na phase do desenvolvimento autonomico, passa a ser um facto de fácil obser-

vação.

Não só a differenciação do idioma, cada vez mais accentuada, mas ainda

mesmo a de tendencias e de ideaes, começa a caracterizar a natureza das duas

producções: a de Portugal, estacionaria e repetindo, ainda hoje, na musa dos

fados, os mesmos motivos sentimentaes e affectivos, que constituem o fundo da

alma lusitana; a do Brasil, alçando-se por vezes á inspiração de largo, surto

e ás criações da fantasia illuminada e aquecida pelos fulgores da natureza

tropical.

E' fácil distinguir os principaes característicos das duas patrias irmãs.

O povo portuguez descende de uma raça aventureira; a tradição do seu

passado nol-o diz: sua historia é uma verdadeira chronica de viagem, de pere-

grinações e de commettimentos marítimos. Os mundos descobertos attestam

de modo eloqüente a audacia do seu espirito. Como os Gregos, como tados os

povos que realizaram o ideal da conquista e a expansão territorial pela vida

do oceano, os Portuguezes foram sempre um povo de emigrantes que o sonho
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da aventura e da riqueza arrojou para as plagas longínquas do Oriente e do

Occidente.

Aqui, na África, na índia, por toda parte, o Portuguez sentio e cantou sempre

a saudade dos lares de além-mar.

A Índole affectiva, signal característico da raça, bem como a inspiração

recebida dos agentes physicos, que com tanta íorça se manifestam na belleza

natural da terra nativa, fizeram delle um contemplativo, um sonhador, em

uma palavra: uma completa organização poética e musical.

A's suas trovas não faltam igualmente sentenças moraes e philosophicas,

nem força de sentimento, nem urdidura artistica e frescura Me inspiração.

Avulta em quasi todas a belleza das imagens. A paixão, temperada pela tris-

teza e pela melancolia; a voluptuosidade, temperada pela delicadeza discreta;

tudo exalta a excellencia desse lyrismo espontâneo e forte que, cohio nenhum

outro, sabe principalmente cantar as agruras da ausência, e os espinhos da

dôr e da saudade.

0 patriotismo ê outra manifestação constante da poesia portíugueza e decorre

espontaneamente de uma inspiração da natureza. O povo, as classes baixas

e ignorantes, pára as quaes o patriotismo é apenas a abstracção de que falia o

estylo de Latino Coelho, não comprehenderiam, por certo, a elevação desse sen-

timento, se ella não lhes fosse dada e infundida pelas próprias forças physicas

do ambiente em que vivem. A terra faz-se naturalmente amada porque é bella
—soenario propicio ás doçuras da vida, perpetuamente dourado pelas galas da

luminosa primavera.

A voluptuosidade do ambiente banha as almas e enche e dilata amoravel-

mente os corações.

Como a Grécia, como a Italia, Porftlugal tinha assignalado pela natureza o

seu destino historico no' mundo: como aquelles ascendentes, approximados na

escala de uma genealogia illustre, a velha patria de Affonso Henriques obedeceu

instinctivamente a esse conjuncto de forças e de agentes naturaes, que havia de

fazer de seus filhos uma nobre raça de poetas, de aventureiros, de crentes e

de patriotas.

O brasileiro, influenciado por outros agentes physicos e outros motivos ins-

pir^dores, apresentava typo diverso e differenciado.

Filho do proprio sólo, e não tendo a annuviar-lhe o espirito as melancolias

da ausência e da saudade, predomina antes nelle o fulgor da imaginação, des-

pertado pelos vastos e magníficos scenarios da natureza tropical. As inclemencias

do clima abatem-lhe as energias physicas e arrastam-no para a vida de contem-

plação em que se encontra a genese propícia do sonho e da fantasia, de onde

lhe advem o gênio poético bem pouco vulgar.

E é quasi sempre como o retrata a musa de Juvenal Galeno, que elle appa-

rece de enxada ao hombro e de cachimbo ao queixo, ou entregue ás aventuras do

mar, na frágil jangada em que vai buscar o pão para a familia e volta cantando

ao doce embalo das ondas suspirosas:

"Minha 
jangada de vela,

Que rumo queres levar?

De dia, vento de terra, /

De noite, vento do mar!»

Quando mesmo se approximam no motivo ou nos conceitos, as trovas de um

e de outro paiz se distinguem com facilidade pela linguagem que lhes é peculiar.
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Enquanto a musa lusitana repete o aeu thema constante e diz, por exemplo:

"Papagaio, 
penna verde,

Empresta-me o teu vestido,

Os teus vestidos são pennas,

Em penas ando mettído

o sertanejo brasileiro diz quasi a mesma cousa, .mas em outra linguagem,

qhe lhe é própria:

"Lá 
vai a garça avoanão,

Co'as pennas que Deus lhe deu:

Contando penna por penna,
Mais penas padeço eu !

O lusitano dirá ainda, naquelle accento melancolico, que 
'constitue 

o fundo

admiravel de toda a sua poesia sentimental:

"Eu 
jurei de nunca mais

Dizer adeus a ninguém:

Quem parte, saudades leva,

Quem fica, saudades tem".

E o caboclo repetirá o mesmo conceito poético, mas no molde daquella

outra expressão que caracteriza particularmente a sua linguagem pittoresca:

"Quem inventou a partida

Não sabia o que era amôr:

Quem parte, parte sem vida,

Quem fica, morre de dôr !"

Os exemplos repetem-se, estabelecendo a diversidade dos modos de sentir

e de cantar dos dous povos, e só esse facto indica, já por si, a importancia

do assumpto, bem como a meditação e o estudo que elle requer, mostrando

claramente como a poesia popular pôde ser o espelho fiel e denunciador do

estado de espirito de um povo, das suas crenças e dos seus costumes. Se um leve

traço, ás vezes instinctivo, uma palavra, ou um gesto, pôde ser a denunciação

de um caracter, a fonte de uma psychologia inteira, muito mais podem revelar

as trovas ácerca da indole e das tendencias de um povo.

Nossa poesia anonyma ê bastante rica desses traços reveladores: conceitos

moraes, sentimento, delicadeza, fantasia, inspiração... tudo nella se encontra

como rastro seguro da alma sertaneja, matuta ou praieira do Brasil.

E' tempo de tratar das suas principaes producções. Não entraremos na

complicada divisão que abrange vários generos, como as xacaras, os romances,

os bailes, as cheganças, os reisados e os versos geraes. Só destes últimos nos

occuparemos, pela ausência dos elementos musicaes que seriam precizos para

dar uma idéa exacta de certos folguedos populares, como o Baile dap Lavadeiras,

as cheganças do Marujo e do Bumba meu Boi e os reisados da Borboleta, do

Maracujá e do ,Pica-páo.

Os versos geraes são quadras simples, quasi sempre cantadas ao som da

viola e ao desafio, por vezes acompanhadas de dansa/3, que se executam nos

A.B. 40 27
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sambas, chibas e cateretês: variam, conforme as tradições e o genero de vida

dos habitantes do solo, divididos em tres grandes grupos e constituindo tres

populações differentes: das praias, das mattas e dos sertões, sendo por isso

chamados praieiros, matutos (tabaréos, caipiras e mandiocas) e sertanejos.

Cada um desses grupos tem modo de vida differente e a sua poesia peculiar
— fructo das varias fontes de inspiração e da diversidade de aspectos da na-

tureza nas tres grandes zonas em que se divide o paiz.

Os praieiros habitam palhoças, não desamparam a viola e substituíram

a agua da Castalia por um outro liquido de menor pureza e innocencia, a que

chamamos cachaça, e que a sua pernosticidade denomina pittorescamente pinga,

mandureba, jurubita, canna, branca, sinhazinha e paraty. Dil-o uma das suasf

trovas:

"Quanta dôr me vai no peito

Quando estou longe de ti!
' 

Só me passa um bocadinho

Quando bebo pafraty ! 
"

E' principalmente com esses que se improvisam os sambas, em que o mestiço
l

bebe, ama, dansa e canta ao desafio.

Velhos açodem pressurosos para ouvir os novos trovadores; Sylvio cita o

caso característico de um ancião que, não podendo mais fazer vibrar os ins-

trumentos, annunciava com tristeza: —• "eu sou aquelle que possuiu sete violas".

Não cabe aqui estudar as superstições peculiares a todos os tres grupos da

população brasileira. Bast.a citar as que se ligam á religião e ás abusões e

crendices sobre as almas do outro mundo, os animaes encantados (lobis-homens,

sacys e mulas sem cabeças), as rezas e benzeduras, e certas doenças como o

feitiço, o máo olhado e a espinhela cahida.

As mulheres são os receptaculos mais copio.sos dessas abusões:

"Quando S. Pedro diz missa,

Jesus-Christo benze o altar;

Assim benzo a minha cama

Quando venho me deitar."

Nas cidades, onde predominam os capadocios e quasi sempre as festas reU-

giosas, cantam-se de preferencia as cheganças, as xacaras e os reisados.

O Natal e o Anno Bom inspiram as trovas que se ouvem nas lapinhas e prese-

pes. Nos outros lugares predomina o samba e com elle o desafio, o improviso

á viola, sempre animado pela frescura e pelos ardores da paixão meridional.

Algumas trovas são de criação puramente anonyma; outras,.de cunho individual,

mas de que as massas se vão apossando, como acontece com as modinhas.

De criação individual e vulgarisados pelas populações sertanejas são alguns

cantos do Norte, dentre os quaes avulta, pelo pittoresco e pela espontaneidade

dos versos, o que se intitula o Rabicho da Oeraida.

Rabicho era o nome de um boi destemido, que vagava pelos sertões do Ceará,

desafiando quantos vaqueiros primavam na destreza do braço e na lepidez da

carreira.

Oeralãa era a sua proprietária.

O povo, associando os dous nomes, conservou na lenda o titulo fácil de

Rabicho da Oeratda,
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Citarei apenas alguns trechos do canto, que é bastante longo:

"Eu fui o liso rabicho,

Boi de fama conhecido;

Nunca houve neste mundo

Outro boi tão destemido.

Minha fama era tão grande

Que enchia todo o sertão;

Vinham de longe vaqueiros

P'ra me botarem no chão.

Ainda eu era bezerro

Quando fugi do curral

E ganhei o mundo grande

Correndo no bamburral.

Onze annos eu andei

Pelas catingas fugido;

Minha senhora Geralda

Já me tinha por perdido.

Morava em cima da serra

Onde ninguém me avistava:

Só sabiam que era vivo

Pelo rasto que eu deixava...

Sahí um dia a pastar

Pela malhada do Xisto,

Onde, por minha desgraça,

De um caboclinho fui visto.

Resolveram-se a chamar

De Pajehu' um vaqueiro;

Dentre todos que lá tinha

Era o maior catingueiro:

Chamava-se Ignacio Gomes,

Era um cabra caribóca,

De nariz achamurrado,

Com uma cara ide pipoca.

Quando esse cabra chegou

Na fazenda de Gruichaba,

Todo o mundo foi dizendo:

—¦ " Agora o Rabicho acaba!"

De manhã logo bem cedo

Fui á malhada do Xisto:

Em antes que eu visse o cabra

Já elle me tinha visto!

Encontrei-me cara a cara

Com o Ignacio topetudo:



Não sei como nesse dia

Não se acabou masmo tudo!

Foi uma carreira feia

Para a serra da Chapada:

Quando cuidei, era tarde,

Tinha o cabra na .rabada!

"Corra, corra, camarada,

Puxe bem pela memória;

Quando eu vim da minha terra

Não foi p'ra cori(tar historia".

Tinha adiante um pão cahido

Na descida de um riacho:

O cabra saltou por cima,

O Russo passou por baixo...

Apertei mais a carreira,

Fui passar no boqueirão:

O Russo rolou no fundo,

O cabra pulou no chão.

Nessa passagem dei linha

Descansei meu coração,

Que não era desta feita

Que o rabicho ia ao moirão!

Veio aquella grande secca

De todos tão conhecida,
•E logo vi que era caso

De despedir-me da vida.

Seccaram-se os olhos d'agua

Onde eu sempre ia beber;

Botei-me no mundo grande

.Logo disposto a morrer.

Segui por uma vereda

Até dar n'um cacimbão;

Matei a sêde que tinha,

Refresquei o coração.

Quando quiz tomar assumpto,

Tinham fechado a porteira;

Achei-me numa gangorra

Onde não vale a carreira.

Corrigi os quatro cantos,

Tornei a voltar atraz,

Mas toda a minha derrota

Foi o diabo do rapaz.

Correu logo para casa

E gritou aforçurado:
"O' gentes! Venham depressa,

Que o Rabicho tá pegado !"
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Trouxeram tres bacamartes,

Cada qual mais ãesalmaão,

Os tres tirog que me deram,

De todos fui traspassado.

Só assim saltaram dentro

Vinte, para me matar:

Sete nos pés, dez nos chifres

E mais tres p'ra me sangrar.

Disse então o José Lopes

Ao compadre da Mafalda:
— "Só assim nós comeríamos

Do rabicho da Geralda !"

Acabou-se o boi de fama

O corredor famanaz:

Outro boi como o Rabicho

Não haverá nunca mais !"

As quadras geraes improvlsam-se nos sambas, chibas e cateretês, acom-

panhadas geralmente de dansas, ao som de violas e de pandeiros.

O typo commum é o descripto por Sylvio Romero e Mello Moraes: os con-

vidados acham-se a principio sentados em bancos; um par se destaca e inicia

a dansa, com requebros particulares; ao fim de alguns minutos, esse par vai

dar uma umbigada em outro que se acha sentado e que, por sua vez, entra a

dansar, acceitando aquella especie de indicação ou convite. O 2.° par indica um

3.°; o movimento generaliza-se e começam então os desafios, que tomam'logo

a fôrma de diálogos. Exemplo:

A. — Não ha papel nesta villa,

Nem tinta neste convento;

Não ha passaro de penna

Que escreva tal sentimento.

B. — Sentimento tenho tido

De um amôr que anda tão longe;

Por não dar ouvido ao mundo

Fiz meu coração de bronze.

A. — Quem se foi para tão longe

E deixou seu passarinho, .

Quando vié não se anoje

De encontrar outro no ninho.

B. — Se encontrâ outro no ninho

Heide fazel-o avoá,

Que eu não fui fazê meu ninho

Para outro se ãeitá.

A' belleza do desafio que se admira nesses torneios, ha ainda a ajuntar a presteza

das respostas, e, muitas vezes, a propriedade dos conceitos, a preoisão das imagens,
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a harmonia do verso e o fundo sentimento poético de quasi todas as nossas criações

populares.

Duram horas, ás vezes, esses desafios, em que nunca se esgotta a inspiração,

nem falha nunca a presteza das rimas, a par da riqueza e da exuberancia da lia-

guagem floreada.

A um poeta que provocou o estro de um caipira com a seguinte quadra:

" Eu sou maior do que a terra,

Que o mar immenso eprofundo,

Eu sou maior do que o céo,

Maior do que todo o mundo",

respondeu o matuto no mesmo instante:

"Eu 
sou maior do que Deus,

Maior do que Deus eu sou:

Eu sou maior no peccado,

, Porque Deu3 nunca peccou".

E, no entanto, para embatucar a musa do adversario, ha perguntas como esta:

"Compadre, 
vancê me diga,

Mas mo diga num arranco;

Porque é que gallinha preta

Por força põe ovo branco?"

Ha nessas trovas, além do mais, sentenças e maximas philosophicas, conceitos

sobre o destino, o amor, o ciúme e a saudade, tudo o que a aima humana pôde pro-

duzir de maís poético e mais elevado.

Exemplo: .

Se vires a tarde triste

E o ar a querer chover,

Dize que são os meus olhos,

Que choram por não te vêr!
t

"Você 
diz que amor não dõe,

Dõe dentro do coração!
Queira bem e viva ausente,

Veja lá se dóe ou não!

!

Esta noite tive um sonho,

Um sonho muito atrevido:

Sonhei que tinha abraçado

A fôrma do vteu vestido...

Nenhum poeta aristocrata seria capaz de exprimir de maneira mais fina e

respeitosa o desejo de posse da mulher amada. Mais positivo, posto que igualmente
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contido, ê este outro cantor anonymo, que põe uma reticencia discreta na febre

do seu amor:

Larangeira é páo de espinho,

Carangueijo anda na praia;

Também andam meus amores

Na renda da tua saia...

Da espontaneidade do estro popular dão exemplos as seguintes quadras, que

ouvimos pela primeira vez, ,ha vinte e seis annos, cantadas por dous barqueiros,

no Tietê:

Perdi a credulidade

Que tão captivo me fez,

Porque no amôr ê bastante

Ser enganado uma vez.

Até nas flores se encontra

A differença da sorte:

Umas enfeitam a vida,

Outras enfeitam a morte.

Em outras ha sentenças e conselhos moraes que reílectem admiravelmente

a faculdade do raciocinio, a par de um certo fundo philosophico adquirido pelas

populações sertanejas na experiencia da vida. Essa poesia simples e despreten-

ciosa encerra maximas e pensamentos que têm passado muitas vezes como prin-

cipios fecundos de sabedoria popular.

Exemplos:

Quem tiver o seu segredo

Não conte a mulher casada,

Porque ella conta ao marido

E o marido á namorada. ,

Nunca tive medo de home

Nem do ronco que elle tem;

O besouro também ronca:

Vai-se vê, não é ninguém !

Cravo não mexe co'a rosa

Que está quieta na roseira:

Já se sabe que é peccado

Mexê com moça sorteira.

Vancê diz que sabe muito,

BraVoleta sabe mais:

Anda de perna p'ra riba,

CoU|Sa que vancê não faz !

Quando eu era gallo novo, '

Comia milho na mão;

Hoje que sou gallo velho,

Bato com o bico no chão...
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O amor entra pelos olhos,

Vai ao peito dlreltlnho;

Se não acha resistencia,

Vai seguindo seu caminho...

Duas cousas neste mundo

Que meu coração não qué:

E' pioio de gallinha

E ciúme de muié.

Ha tres cousas neste mundo

Que me faz arrenegá:

Noite escura, muié feia,

Cachorrada no quintá.

Todo mundo se admira

Do macaco andá em pé:

O macaco já foi home, .

Pôde andá como quizé.

O papel cae dentro ,d'agua,

De molhado vai ao fundo:

Pobre da moça solteira

Que cai na bocca do mundo.

Quem quizer escolher moça
'Escolha 

por seu andar,

Porque a moça que é velhaca,

Pisa no chão de vagar...

Os passarinhos que cantam

De madrugada, com frio,

Uns cantam de papo cheio,

Outros de papo vasio...

Dizem que o pito allivia

As maguas do coração:

Eu pito, pito e repito,

E a,s maguas nunca se vão !

Quem quizer amar direito,

P'ra não se desconfiar,

Quando olhar não deve rir,

Quando rir não deve olhar !

A sorte, nós bem sabemos,

E' tal qual como a mulher,

Que quer quando não queremos,

Quando queremos, não quer !
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Lá vai a garça voando

C'uma corrente po pé...

Peste seja todo home

Que não gostá de muié !

A moça que não tivé

Seu. nenem para brincá,

Pôde ficá na certeza

Que no céo não ha de achá.

O amôr11 é bem um menino

De coração de serpente:

Quando é pequenino, chora;

Quando cresce, mata a gente.

Ha exemplos de humorismo que traduzem com fidelidade o espirito agudo

do mestiço, sempre propenso â galanteria e ao humor.

São desse teor os seguintes:

No tempo em que eu te adorava,

Não queria a mais ninguém:

Amava a sete e a oito,

Nove comtigo, meu bem !

Dizem que a muié ê farsa,

Que é farsa como papé,

Mas quem vendeu Jefus-Christo,

Foi home, não foi muié ! !

Primeiro fez Deus o- homem

E a mulher em seguimento:

Primeiro se faz a torre

E depois o cata-vento !...

Em longa excursão, que fizemos ha tempo, aos Estados do Norte, tivemos ensejo

de assistir a algumas dessas funeções em que tão eloqüentemente se revela a alma

do nosso povo. Annotátnos, aqui e alli, grande numero de trovas, caracteristicasi

de algumas dessas circumscripções brasileiras, e esperamos aontribuir com ellas

para a classificação com que, de futuro, hajam os ethnologos de desfazer o verda-

deiro embroglio, que por ahi corre nos livros e monographias, onde lamentavel-

mente se confundem versos de Portugal e do Brasil.

São do Piuhy os seguintes:

Subi ás portas das nuvens

Cavalgando num trovão;

Desci nas cordas da chuva

Com dez coriscos na mão.

/ Sou fogo, raio, corisco,

Onde não ha S. Jerôme;

iSou mesmo cabra damnado:

Omde pico, urubú conie !

A.B. íJ.Q 28
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Thereza, segura a honra,

Tem cuidado com o Thomaz, .

Porque a honra é como o vidro:

Quebrando, não solda mais---

Do Ceará:

Quando o mundo Be acabâ,

Que não tivé mais ninguém,

Vai na minha sepultura,

Que ainda te quero bem !

Se eu fosse podre de rico,

Não morava lá no matto:

Morava, mais a Lorinda,

Alli, na rua do Crato !

Ai, menina, pede a Deus

O que eu peçò a S. Vicente:

Que Deus nos junte a nós dois

Numa casinha sem gente !

Me atrepei na bananeira,

Me enrolei com o mangará:

Comi banana madura

Até a gata miâ !

Quando eu vim da minha terra,

Minha mãi recomm,endou:

Meu fio, tu nunca apanhes,

Que teu pai nunca apanhou !

Caboclo não vai p'ro céo,

Nem que seja rezaãô:

Quem tem o cabello duro

Espeta Nosso Sinhô !

Eu vi a morte pescando

Nas aguas do Jiquiá:

Quando a morte pesca peixe,

Vejam que fome não ha !

Do Rio Grande do Norte:

Fui soldado, sentei praça

No regimento do amôr;

Como sentei por meu. gosto,

Não quero ser desertor,
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De Pernambuco:

No dia em que fui nascido,

Nem uma estrella brilhou

E o sol do dia seguinte

Lá do nascente voltou !

Quando a mulher quer negar

Que offendeu o seu amôr,

Ajunta dedo com dedo,

Jura por Nosso Senhor !

Cravo branco, quando se abre,

Parece a c'rôa de um rei: ,

Eu comparo o cravo branco

C'uma pessoa que sei !.. .

Quando vejo o carangueijo

Caminhando em santa paz,

Julgo ver minha ventura

Que só anda para trás ! >

De Alagoas:

Nunca vi carrapateira

Botá cacho na raiz;

Nunca vi moça sorteira

Tê palavra no que diz !

E' deste Estado o conhecido coco alagoano, muito mais característico e

rnais traductor dos costumes do Norte que os celebrados descantes da Bahia.

O coco, cantado pricipalmenbe em Pernambuco e Alagoas, assemelha-se

um tanto ao nosso chiba ou samba praieiro; está, porém, tão radicado na se-

gunda daquelllas zonas, que até nas casas da primeira sociedade de Maceió não

raramente se improvisam essas funcções populares. E' ao som do gunzá (cylin-

dro de folha cheio de pequenas pedras, á guiza de chocalho) que se cantam

as emboladas.

De um applaudido e popular trovador desse genero ouvimos a seguinte

historia' de um açude, por elle mesmo feita e contada em uma daquellas func-

ções:

Eu no trabaio nasci,

No trabaio me criei;

Nada inóro do trabaio,

Pois nelle me habilitei.

Vou-lhe contá uma históra

D'um açude que foimei.

Entrei por um vão de serra

No engenho do Trapiá;

P'ra fazê o meu açude
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Gastei grande cabeãâ:

Antonces fiz umá obra

P'ra nunca mais se acabá l

Nos alicerce gastei

Dois mil arqueire de cá,

Quinhentos trabaiadô

E dous mil officiá,

Tudo angola e estrangêra

Da porteção naturá.

Dous mil arqueire de porva

Só p'ra furâ os lapêro,

Qjie na caixa desse agude,

T,em tanque e tem carderêro;

Quando as peças disparava,

Zuava no mundo intêro !

Quando esse açude se encheu,

O povo se adimirou;

Zuava que nem o fá,

Roncava qfle nem vapô;

Inté a terra tremeu

Quando d,eu no sangraãô 1

Quando deu no sangraãô,

Causou aãimiração:

Numa hora de relojo

Havia agua a bambão;

Na lapada das baleia

Rabanava os tubarão !

Na invocação desse açude

Eu foimei um Jiospitá:

Tem doente e enfermêro,

E doutô p'ra receitá",

Sacristão bate no sino

E o padre vem confessá.

No paredão desse açude

Perparei uma cadeia;

Botei cincoenta mil preso:

Não deu pra ficá nem meia !

Deu nella o calô de figo,

Rachou inté ás areia !

Quem entra nessa cadeia

Penso que nunca mais sai:

Se fô veio, morre logo; .

Se fô menino ou rapai

Intisica, secca a carne,

Racha o couro e os ósso cai !
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Do mesmo genero é o problema proposto por um desses vates populares a outro

collega, para desmanchar, como lá dizem elles na sua:

Mandei fatsê uma casa

Da banda de lã do má

Para 6otá moça dentro...

Quero vê você tirá !

Boto uma onça adiante,

No meio boto um leão
' 

E boto um cachorro atraz;

São tres bicho valentão;

Cabra que feitá commigo,

Acaba no meu facão.

Dou um tiro mato a onça;

Avanço, pego o leão;

Ponho a moça na barcaça...

Caboclo, tirei ou não ? .

Ponho herva no cachorro,

Acabei co'a geração !

Falta citar ainda algumas trovas da Bahia para dar por encerrado este estudo.

Aqui tão as que colhemos pessoalmente:

Ninguém vio o que eu vi hoje

Debaixo de um alecrim:

Tres pòmbinhos que cantavam:

— Viva o Senhor do Bom Fim!

(Você quando tem presunto

Não convida p'ra jantá;

Mas quando tem seu defunto,

Me chama p'ra carregá!

As menina da Chapada

Anda suja porque qué:

O rio passa na porta,

O sabão no Caetité...

Quando o rato engeita coco

E a menina casamento,

Ou o côco tem pimenta

Ou o moço impedimento.

Todo o homem quando embarca,

Deve resar uma vez;

Quando vai á guerra, duas,

E quando se casa, tres!
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Quem quizer ter vi ia longa,

Fuja, sempre que puder,

De medico, boticário,

Melão, pepino e mulher!

Não ha ensejo para citar aqui as de S. Paulo, Minas e Rio de Janeiro, pois

que a conferencia se circumacreve apenaa a trovas do Norte. Fallece-nos, por

outro Jado, o necessário tempo para estudar outros aspectos do assumpto e,

entre vários, o da influencia da mulher mestiça como musa inspiradora de

quasi todas as preducções poéticas, aáonymas ou individuaes, do Brasil.

Sirva de remate a esta simples e despretenciosa palestra uma ultima qua-
dra, que synthetiza o antagonismo historico das tres raças formadoras da

população brasileira, e que encerra uma sentença e um julgamento cheios de
independencia e de imparcialidade, porque, com elles, o seu autor, quem quer
tenha sido, a si mesmo se julgou e condemnou:

"Todo 
branco quer ser rico,

Todo mulato é pimpão,

Todo negro é feiticeiro,

Todo cigano é ladrão."
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PERFIS DE ESCRIPTORES NACIONAES

CONFERENCIA BEALISADA A 30 DE 0UTUBB0 DE 1915, PELO SE. NESTOB VlCTOB

Venho falar-vos de três notáveis romancistas do Norte, nossos contempo.

raneos, todos tres actualmente homens velhos.

Onde elles vivem os lêm, e uns os louvam, outros os apoucam, si não os ne-

gam, mas de qualquer modo discutem-nos, conseguintemente dão-lhes noto-

riedade.

Não é só no local onde estes escriptores moram, nem é só até no Estado

a que pertencem, ou a que se adaptaram, que se fala d'elles. E' um pouco por

toda parte no Norte, embora possa acontecer muito bem que até um ou outro

dos componentes desta trindade ignore a obra sinão o nome daquelle dentre

seus pares que se desenvolveu e até agora ainda reside em Estado muito dis-

tante do seu.

No Rio encontram-se nortistas e não — nortistas que os têm lido a todos,

a uns mais, a outros menos, e até póde-se dar que alguns desses curiosos nem

sejam homens de letras. Entre estes o caso é de produzir monos estranheza,

mas é preciso reconhecer ainda que vários, até um ou outro daquelles que an-

dam lá pelo estrangeiro conquistando auditorios e leitores europeus, têm escri-

pto referindo-se a estes homens, ou ao menos a algum delles, a proposito de

um seu livro, sinão da sua obra total.

Nada sei do que se sabe e se tenha publicado sobre esses escriptores do

Korte no Sul.

Dá-se uma circumstancia: o Sul está cheio de bahianos e de cearenses, na

sua maior parte doutores ou bacharéis, é certo, mas isto não obsta que este

ou aquelle se dê ao desfastio da leitura de romances. De modo que é possivel

um ou outro tenha falado é até noticiado pelos jornaes alguma coisa sobre

essA patrícios distantes e suas fabulações.

Depois, no Sul, fóra mesmo do circulo nortista, ha nas letras um ou outro

estudioso que acompanha de perto, quando menos, o que se faz e o que se diz

no Rio: tanto basta para que não ignorem os nomes desses tres benemeritos

velhos, não sendo até impossivel que conheçam um ou mais livros deste ou da-

quelle dentre os tres.

Dá-se mesmo uma anomalia curiosa principalmente em Minas e no Estado

de S. Paulo. Lá no recesso das fazendas vão-se encontrar fazendeiros, muitos

delles médicos, bacharéis, leguleios, mais eruditos do que muitos professores e

vários críticos cariocas. E' verdade que essa gente sobretudo ao què se dá é

á leitura de Homero, de Yirgilio, de Horacio, como fortes hellenistas e latinis-
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tas que são. Mas ção é coisa do outro muado que dentre elles alguns sc encontrem

bastante patriotas para lerem também alguns brazileiros, levando o ardor do

seu civismo até o ponto de terem procurado adquirir estas ou aquellas paginas

que lhes falem da vida e dos homens do Norte. Nesse caso, nada me sorpre-

tenderia haver até nesses reconcavos creaturas a cujos ouvidos tivesse alguma

significação um ou dois dos tres nomes com que hoje me vou occupar.

Mais não se pode exigir. No Brazil, por emquanto, as vias de communi-

cação para as relações de ordem intellectual são muito mais deficientes, mais

cheias de hiatos e de vicios do que os caminhos maritimos e terrestres para

as communicações de commercio e de industria.

A culpa está principalmente no Rio. O Rio é o centro para que se voltam

todas as attenções nesse como em tantos outros sentidos. Mas ao intellectual

do Rio o tempo é pouco para cuidar de si mesmo.

Primeiro precisa viver. E hoje elle não é bohemio como foi noutros tem-

pos. Quer vestir bem, quer casar.se bem, quer aboletar-se bem.

O momento não lhe é para isso muito desfavorável. Entre os typos de

mais eminente destaque social muitos ha que já se honram na sua companhia,

e até já querem ser ou passar por homiens de letras também. As próprias m,u-

lheres começam a sentir-se attrahidas pelos literatos a seu turno: não raras

até já se vão aliteratando mais ou menos.

De tudo isto resulta a vida de salão para os nossos intellectuaes, que até

ha pouco quasi que a não conheciam. Elles hoje dançam o to-step, o one-step,'

la tnatchiche e outras danças modernas ás vezes com a perfeição dos melhpre»

dançarinos. Quando não dançam, dizem versos e ouvem muzica, de que se vão

tornando até bons críticos. Comprehendem desde Wagner até Debussy.

As visitas que o literato fas acs salões lhe são generosamente pagas pelas
cheias á cunha que vários delles obtêm da nata social feminina e masculina,

quando realisam suas conferências ou seus mais complexos festivaes artístico-

literários. Até quem vos fala, apezar de tão pouco mundano e tão caijhestro,

já os realisou, e pode envaidecidamente dizer que com bom êxito.

Não são apenas os salões familiares e de conferências que tomam tanto

tempo ao literato carioca hoje em dia. São os salões de pintura, a Academia

Brazileira, a recente Sociedade dos Homens de Letras, e com a grande guerra

as festas da Liga pelos Alliados, alem das outras pelas victimas da secca ou

dos jagunços do Sul, os cinemas, os theatros, os piqueniques, os casamentos,

as casas de chá.

Mas, alem de tudo isto, ha o terrivel ganha-pão, — a sala do jornal ou o

emprego publico sob qualquer modalidade, — as visitas de immediato inte-

resse, as cartas, cartões, telegrammas e pneumaticos, os enterros, as missas, as

entrevistas, as trepações literarias por política literaria nas livrarias ou nos ca-

fés. Ha os artigos de encommenda para abrilhantar as revistas e os jornaes,

aquellas de ordinário nos sabbados, estas nos domingos, ha as poses nos piro to-

graphos para cs clichês dos Jornaes e hebdomadários. Ha que freqüentar às

redacções ainda que se não seja daquella vida. E nesta vertigem tem-se de fazer

face ás brigas, quasi sempre por letras ou por amores, ás intrigas no officio,

aos combates a pistolão nos corredores das Secretarias.

Dahi fazerem-se poucos livros, qque aliás quasi não têm actualmente edi-

tores, apenas lerem-se, quando não seja perpassarem-se tão só, aquelles que se

tem de ler por obrigação, levar-se uma vida de apparencia muito brilhante, é

certo, mas quasi sempre muito vasia, e principalmente muito inferior, alem de

tudo pela nossa iniqüidade, pelo nosso egoismo. Furtamo-nos quasi por com-
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pleto á responsabilidade do nosso papel occasionalmente central, quasi nada ía-

zendo, nem querendo ver o que longe de nós, dentro do proprio paiz, outros fa-

zem. Não vivemos intellectualmente, por pouco se pudera dizer, nem mesmo

registramos como nos cumpria a vida que se copsegue produzir para um lado e

para o- outro do paiz.

Por essa forma, quem lá fóra trabalha não alcança eco, fica confinado

quasi que absolutamente no meio estreito onde o acaso o collocou, entregue á

mesquinhez natural a taes atmospheras sem o correctivo e sem o lenitivo de

uma justiça mais ampla, mais autorisada e honrosa, como a do Rio tem obri.

gação de ser.

Dahi uma completa falta de articulação no mundo literário brazileiro: o

Norte fica para o Norte, o Sul para o Sul, e o Rio ignorante de uns e de outros,

só pensando em si, illudindo os simples lá de fóra, que lhe dão uma importan-

cia muito superior á què elle de facto merece, resultando de tudo isso miséria

analoga á que resulta da nossa vida política,, da nossa vida commercial, da

nossa vida industrial. Não reagimos, nós outros intellectuaes; submettemo-nos

passivamente á atmosphera do tempo. Quando desta, geração se falar,- haverá

motivo para dizer-se tão mal dos outros homens nossos contemporâneos como

de nós mesmos.

Por hoje, comtudo, peço licença para abrir um parenthese, embora muito

pequeno, na ethica literaria actual. Vamos falar desses tres ausentes, e ausen-

tes que nunca funccionaram aqui como homens .de letras, nem é de esperar na

edade em que já estão possam vir ainda viver e trabalhar no Rio com a penna.

Falar-vos-ei em primeiro lugar de Rodolpho Theophilo, que hoje tem ses-

senta annos feitos e, que eu saiba, uns doze livros publicados.

Nasceu no Ceará. Em 1872 foi para Pernambuco fazer preparatórios.

Em 1873 alongou.se até a Bahia para tirar uma carta de pharmaceutico. Em

começo de 1875 voltou para o Ceará, onde abriu casa, começou a manipular

preparados e a escrever livros de sua invenção, e nessas duplas funcções de es-

criptor e drcguista ficou sem mais arredar pé do solo natal, — da 
"patria",

como elle diz, — à não ser talvez em rapidas excursões, que ignoro.

Não sahiu, entretanto, um pharmacópola de roça e um literato de provin-
cia que se meça pela craveira commum.

Intelligente e arguto, indagador e inventivo, dos estudos profissionaes ti-

rou dois proveitos: uma philosophia, ¦— a racionalista, — que combate as

abusões religiosas e erige a fé na sciencia, philosophia talvez um pouco arida,

mas robusta e combativa, e um espirito de independencia social, que o avia-

meíito das receitas e sobretudo ò consumo dos seus preparados tornaram pos-
sivel e plausível mesmo dentro do estreito âmbito da sua activídade commer-

ciai.

Por esta forma, não se sujeitou a ser creatura passiva, o eleitor fiel, o1

defensor incondicional do medico que lhe protegesse o negocio e á noite viesse

pontificar na pharmacia, como se dá com os seus collegas de província em ge-
ral. Não, elle teve logo idéas próprias, não só sobre o universo, como sobre os

mandões locaes, chegando a ponto de se não sujeitar, não só á polittca do seu
medico, como até á de nenhum chefe eleitoral do Ceará. Collocou-se sobran-

ceiro a todos, embora com o devido respeito á posição de cada um, dando.se o

direito de julgal-os com muito mais legitima Independencia, embora com muito



228

mais cortezia, do que os proprios orgãos de publicidade que se inculcam por

imparciaes.

Veiu a secca de 1877, a mais atroz que na segunda metade do século XIX

ali se produziu, e elle dia a dia foi escrevendo a sua historia com a mesma in-

tenção de justiça com que Tácito fez a historia da decadencia romana, -embora

com menos inexorabilidade e sem espirito de sarcasmo nenhum.

Depois da secca veiu outro mal verdadeiramente terrível: 
"A cascavel,

diz Virgilio Brigído, devastava os sertões de um modo assombroso. Appare-

ciam estes terríveis reptis com tal abundancia, que indivíduos havia que tinham

morto para mais de quinhentos em pouco tempo".

Então Rodolpho Theophilo deixou de fazer livro e entrou em acção. Asse-

gurando-se de que daria bons resultados a applicação do permanganato de po-

tassa contra o veneno ophidico, mandou- buscar os apparelhos necessários, fez

imprimir directorios e distribuiu-os gratuitamente por todos os municípios do

Ceará. Assim acabou dentro em pouco com a nova calamidade, não menos

ameaçadora do que a própria secca.

Esta, porem, tinha-lhe deixado as mais profundas impressões no espirito.

Fôra-lhe insufficiente escrever a sua historia; com isso não descarregara a

imaginação dos quadros dantescos que nella aquella grande desgraça collectiva

lhe havia stereotypado. Depois de ter feito a historia fez o romance da secca,

com que se estreou no genero.

Foi após esse livro, intitulado A Fome, que vieram vindo suas outras obras

romanticas: Os Brilhantes, como se chamava uma familia de bandidos, hoje

lendaria no Ceará; Maria Ritta, em que architecta scenas cearenses como passa-

das ainda no tempo colonial; Violação, novella que recorda a tragioa epidemia do

cholera-morbus por 1862; finalmente 0 Paroara, como se chama no Ceará aquelle

que volta do Amazonas com os dedos cheios de anneis e bolçando ostensivamente

das algibeiras grossos maços de dinheiro em papel.

Entre um e outro romance foram sahipdo á luz outros livros, ora de scien-

cia, como a Monographia da Mocunã, uma Botanica Elementar, uma. serie de

conlt.oa em que se dão noções de sciencias naturaes, (ajnabos este» últimos para

seus alumnos na Escola Normal de Fortaleza), ora livros de assumptos sociaes

ou políticos, como o resumo da historia da® Seccas do Ceará na 2* metade âo

Século XIX, e ultimamente 418 paginas contando a Libertação do Ceará (queda

da oligarchia Accioly). Antes de todos estes livros elle tihha publicado um volu-

me de versos, que intitulou Campesinas.

Nunca, entretanto, os labores da escripta o absorveram a tal ponto que

anesthesiassem em Rodolpho Theophilo a fibra da acção propriamente dita. E

pssa fibra tem sido sempre tão truculenta que de vez em quando torna a reve-

lar-se por um gesto generoso fóra de toda medida commum, fadado necessaria-

nfepte á fama, embora apenas no theatro exíguo onde elle representa o seu

papel.

Está nesse caso a parte saliente que Rodolpho tomou, de 1882 a 1883,

na campanha abolicionista da 
"terra da luz". Esta, como se sabe, foi a pre-

cursora do grande movimento humanitario que depois se assenhoreou de todo

o Br&zil. Só o nosso bravo escriptor libertou uma comarca inteira, a comarca

de Pacatuba, um dos centros da lavoura da Província, o que conseguiu 
"não

sem grandes despezas suas".

Mais tarde, testemunha occular da rasoura tremenda que fazia a varíola

em seu Estado, principalmente por occasião das seccas, emprehendeu com gran-

de animo vaccinar o Ceará inteiro á sua custa, e em grande parte por sua acção



220

immediata. Conseguiu levar mais ou menos a cabo ainda este seu philantro-

pico e desmarcado intento, lutando com a tremenda ren\ignancia popular e até

com os óbices que o proprio governo, seu adver-sario, lhe oppoz.

Como si tudo isso ainda fosse pouco, abriu escolas aqui e ali, mantendo-as

á sua própria custa, estabelecimentos dos quaes mais de um até agora íunccio-

na, segundo me informam.

Constituiu-se, pois, desta sorte o valoroso Rodolpho um como apostolo fã-
cinalista e laico nos formosos horizontes equatoriaes da terra que lhe deu o

berço.

Essa feição generosa e sympathica completa a sua obra romantica, toda

ella votada á exaltação do typo cearense, sobrepondo-se este primeiro á tyrannia

lusitana, quando inda nos tempos d'El-Rei, como em Maria Ritta se vê; redi-

mihdo-se dos proprios crimes com utilisar a fama sinistra, que estes lhe haviam

dado, em obras de santo justíçamento e grande piedade, como em Os Brilhantes

se põe em relevo; lutando com uma grandeza de animo verdadeiramente épica,

ora contra a calamidade gigantesca da secca, segundo em A Fome assjgnala-se,

ora contra a peste sinstra, como é o caso em Violação, ora contra os males das

terríveis regiões amazônicas, conforme em O Paroara vigorosamente elle pinta.
De modo que ainda a própria arte ella a exerce em funcção do seu apostolado.

Virgílio Erigido, em larga palhetada, ha uns bons annos, descreve-

lhe o typo asSim: 
"Com 

sua estatura alem da mediana, alongado e magro,

seus olhos poucos luminosos e muito meditativos, um indefectível charuto ao

canto da bocca, a fronte cheia de firmeza e caracter; diapeptico, rico de ima-

ginação e poesia, poeta e manlpulador, historiador e chimico, odiando as rou-

pas escuras e as conversações prolongadas^ deixando cahlr sobre o rosto pallido

um tenue véo de tristeza, que a sombra de sua barba castanha e longa mais

accentúa; tendo em muita conta uma boa fama; de poucas palavras e muitos

actos; tudo, porem, de manso, como quem tem preguiça, Rodolpho acima de

tudo isto é um mui algvantado espirito, um muito leal coração, possuindo o pre-

ciosissimo talento da coragem".

Como se vê, é o genuíno typo do bom nortista, — typo intacto porque não

emigrou, — com aquella morbidez apparente e talvez aquella deselegancia, si-

não aquelle desengonço de que nos fala com argúcia Euclides da Cunha, quan-

do escreve o jagunço. Como este, elle conserva uma dose de ingenuidade, —

tão própria do homem do povo como dos indivíduos superiores, representati-

vos. Mas sob o ar enganosamente apathico que referíamos concentra uma capa-

cidade de resistencia formidável e de largo folego, sendo com aquella ingenui-

dade algo tabaroa, e por força da mesma, capaz de uma idealisação ardente,

tão séria, tão nobre, que, quaado ella o illumina, torna-o capaz de admiraveis

acções e revestir-lhe-á o vulto de uma belleza tão legitima, justamente por ser

singela, que lhe ha de esbater e esfazer todas as linhas esconsas, bastardas, das

horas communs, em que elle repousa sobre si mesmo emfastiado, pessimista.

Na galeria extensa dos typos que Rodolpho Theophilo creou encontra-se

um grande numero de indivíduos assim . Elle os faz de seu tamanho, quer dêm

para o bem, quer dêm para o mal. Seus bandidos lembram os de Schiller, ou

então são verdadeiras feras que andam sobre dois pés; seus patriarchas têm

qualquer coisa de bíblicos; seus sacerdotes, quando santos, fazem pensar no

bispo Myriel d 
'Os 

Miseráveis, de Hugo. Ha mulheres na obra do sympathico

autor cearense, sobretudo as beatas,x cujo horrendo e vultuoso aspecto participa

da feição das Fúrias; outras, porém, recordam Diana, irmã de Apollo, embora
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na sua maior parte as demais, como era justo num povo qual somos, sem indi-

vidualidade ainda muito accentuada, sejam grandes principalmente pela doce

passividade, pela capacidade de humilde soffrimento.

Logicamente, com essa vocação para produzir gigantes, um talento lhe

era indispensável: o de pôl-os em acção correspondente ao vulto de que são

dotados. E na verdade esse talento elle também o tem: seus heróes tomam

sobre os hombros trabalhos hercúleos, lutam com difficuldades quasi sobre-

humanas, arrostam perigos tremendos. Não é que de si não ambicionem o so-

cego. Mas a natureza é tão ingrata e tão caprichosa com elles, e os outros

homens combatem-nos com teimosia tal e tanto ardil, põe-lhes no caminho tão

inopinaveis alçapões, sujeitam.nos a provas tão múltiplas è tão infernaes, que

elles não têm remedio sinão andar numa roda viva, escalando montanhas,

abysmando-se em precipicios, embora com vigor, agilidade e boa sorte indis-

pensaveis para cumprir seu fadario, a tudo escapando até o fim da fabulação.

Essas mulheres e esses homens não são propriamente de sarrafo, são de

carne e osso, bem nossos patricios, principalmente bem cearenses, embora, a

verdade se diga, com certo carregar de mão; e é o serem assim estudos do

real, comquanto desconformes, que dá valor a quem os esculpe. O que sahe,

porem, demasiadamente arranjado, excessivamente providencial, caracteristi-

camente ficelloso são muitas das scenas em que elles se movimentam; o que

é falso, ao menos na forma, são muitas das falas que se lhes ouvem.

Tudo isto é feito, entretanto, com viva imaginação e com o calor sympa-

thico que uma alma brava, idealisadora, talvez melhor, ideologa, desenvolve

e mantém.

Com as figuras creadas nesses livros, com as scenas ali descriptas, com

a finalidade, repita-se, mais apostolar do que esthetica, ou siquer philoso-

phica, que taes obras visam, o estylo dellas é harmonico e concorde. Não tem

elegancia; é pelo contrario accentuadamente descuidoso e rude, embora aqui

ou ali na realidade poético. Isso não é sô por nègligencia e desdem, é ainda

por deficiente cultura literaria que se nota no autor. Vê-se, suas leituras pre-

dilectas são os livros de sciencias physicas e naturaes, de medicina e de so-

ciologia; afóra esses os da romantica de capa e espada, ou de qualquer modo

imaginosa, geralmente, porem sem outro mais alto valor. Dos autores bra-

zileiros ou portuguezes quem mais parece ter elle praticado são José de Alen-

car e Alexandre Herculano.

De modo que do ponto de vista da forma; a obra de Rodolpho Theophilo

deixa muito a desejar. Mas sua lingua um defeito em geral não tem: o dos

estrangeirismos, com que a de quasi todos nós tanto se tacha. Seus livros são

escriptos antes em brazileiro do que em portuguez; mas por isso mesmo re-

presentarão precioso registro no futuro como dados historicos para os philo-

logos, e no instante actual valêm como um contingente considerável na luta

de concorrência entre as fôrmas ávitas e as que se vão creando sob as nossas

múltiplas influencias nacionaes.

Si os romances de Rodolpho tivessem podido circular por todo o Brazil,

hoje seu nome por toda parte se veria festejado, porque todos elles são inte-

ressantes pela vivacidade do enredo, dando-se, alem disso, que, sobretudo, A

Fome mais 0 Paroara, representam preciosos repositorios de informações, o

primteiro para quem deseje conhecer a vida do cearense em sua terra, o ul-

timo a vida do mesmo nas desabaladas regiões do Amazonas.

De qualquer sorte, elles ahi ficam como um fabulario muito nosso, como



231

um pittoresco alfobre de lendas a serem aproveitadas no futuro, quando o

Brazil possa ter os seus Shakespeares ou ao menos os seus Walter Scotts.

Occupar-me-ei em seguida de Xavier Marques.

Elle tem 53 annos feitos, Nasceu na Bahia.

Entre Rodolpho Theophilo e este outro escriptor para quem ora nos volta-

mos ha mais de um ponto de semelhança. Como o cearense ficou no Ceará,

Xavier também deixou-se ficar na Bahia. Como o primeiro quasi que só da

sua terra e quasi só dos seus patricios trata nos romances que lhe devemos,

o ultimo, esse, tão só da Bahia e quasi só dos bahianos fala nas suas obras de

ficção. Como Rodolpho Theophilo conseguiu achar no circulo provinciano es-

timulo e meios para produzir e dar á estampa doze volumes, até aqui, tam-

bem Xavier Marques doze volumes 
"pôde 

já nos dar.

Trata-se, conseguintemente, de dois grandes trabalhadores e dois bra-

zileiros ás direitas, aferrados ao sólo natal, que sobretudo estremecem.

Em muito maior numero de pontos divergem, todavia, e ás vezes quanto

é possivel divergir, os dois autores pelos traços correspondentes a cada um.

Rodolpho Theophilo, já na figura que representa por seu physico, já no

vulto moral que adquiriu, é diífsrente do respeitável autor bahiano quasi ai

ponto de haver um perfeito contraste entre os Sois. 0 iearenae tem ilta 3S*

tatura, é magro, mas de uma animação característica, para o que muito con-,

correm uns grandes e bellos olhos 
"meditativos", 

que lhe illuminam o sem-p

blante, sendo que as suas bastas barbas alvas de hoje lhe dão um que seeno-

graphico, pondo em relevo o seu já distincto conspecto. Xavier Marques, em-

bora de figura um pouco mais que mediana, é magriço, encolhido, como si

fosse recolher-se, desmontado, a um estojo, lembrando o typo insosso de

um tabellião de província. Rodolpho, em correspondência com o feliz exterior

de que falamos, ainda mais pela attitude stoica em que se tem mantido no

decorrer de tantos annos, por seus gestos intrépidos, generosos, impressiona-

dores, mais por isso do que por seus livros de literatura propriamente ditos,

constituiu-se em seu meio uma individualidade mais que notoria, — popular,

sui generis. O escriptor bahiano, sendo embora um jornalista militante ainda

hoje, um republicano da primeira hora, um abolicionista convencido e effi-

ciente a seu tempo, nada tem de ruidoso e muito menos de imponente. Atten-

te-se, já pelos nomes começa a grande differença: Rodolpho Theophilo é um

nome poético e heroico a um tempo; Xavier Marques é um nome neutro como a

neutralidade pode ser; assentava perfeitamente no primeiro anonymo insignifi.

cativo que passasse perdido entre mil transeuntes communs. 
'

Também os personagens de Xavier Marques nos romances que elle nos

dá são quasi todos de vulto nada acima do normal. Até os typos épicos que ellei

cria não vêm carregados por modo que adquiram vertiginosa grandeza.
Nem os typos nem os factos por força dos quaes elles se movimentam. Dahi

quasi nos illudirem como paginas de pura historia, embora vivida e colori-

damente escriptas, as de Pincloroma e d'0 Sargento Pedro, que se referem a

feitos historicos, é certo, mas com ambição de epopéa, tanto quanto o ro-

m&nce pode ter. Vimos que com Rodolpho acontece justamente o contrario.

Tedas as suas narrações tendem para o grandioso, todos os seus personagens
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obedecem na contextura que tomam ao sopro que lhes empresta uma alma

comburente e sedenta de acgão.

Por isso, nem a vida nem a obra de Xavier Marques podem conquistar-

lhe, mesmo no circulo bahiano, a fama, a popularidade que conseguiu Ro-

dolpho Theophilo no meio cearense. Xavier, como diz Jackson de Figueiredo

no valioso e nobre ensaio que escreveu a seu respeito, é um differente na-

quella terra, embora respeitado como quem mais o seja pelo seu valor in-

tellectual, pelo seu estrenuo trabalho, pela sua linha irreprehensivel, tanto

quanto a de um jornalista pode ser, por seu caracter de paciente e bondoso.

Mais não poderia conseguir.

Em compensação, a vida relativamente tranquilla do escriptor bahiaiio,

vida sedentaria, "retrahida, 
enfarada", para o que muito terá concorrido a

modorrha e mesquinhez provincianas, segundo Jackson, permittiu-lhe uma

coisa: adquirir ta! riiKura como nenbum homem de letras a terá rrperior no

Brazil, salvo naquillo que não se pode adquirir sem viagens. Muitos terão

lido muito mais do que este; ninguém haverá conseguido assimilar melhor

o que de mais alto e mais fino nos proporciona a literatura antiga, moderna

e contemporânea. Conseguintemente, ahi está mais outro ponto em que o

cearense, ou por desdem ingênuo, ou pela impossibilidade que a sua natu-

reza lhe offereça para aturadas vigilias, para benedictinas rebuscas, é bem

diverso do collega bahiano.

Tratando-se de Xavier Marques, basta conhecer-se um dos seus dois

volumes de .versos, aquelle que pude ler, — as Insulares, — para sorprehen-

dermo-nos com a feição predominantemente intellectual que o caracteriza, de

modo tão accentuado, até naquella obra poética, como em poucos autores

de versos no Brazil se vê. O mérito que ali por esse lado elle offerece é

muito superior ao que devera sobretudo patentear no caso, si exceptuarmos

algumas peças na verdade completamente felizes do livro. Mas quem deseje

abranger ainda melhor a extensão e profundidade da sua intelligencia, leia

a biographia de Castro Alves que lhe devemos, feita com frieza, mas com

hombridade, justiça e critério nada communs. Lembra-nos ella A vida ãe

Vieira, por J. P. Lisboa. O que sobretudo, porem, pode-servir-nos de medida

para julgar do seu espirito é outro livro de Xavier, A arte de escrever, que

antes devera chamar-oe Psychologia do estylo, no que honrara este titulo,

embora seja elle de tão grande responsabildade.

Vê-se logo que com essa capacidade para o estudo e com seus hábitos

de recolhimento avisado o escriptor bahiano deve offerecer outra desseme-

melhança comparado com o romancista cearense: é natural que mais do que

este elle cuide do estylo, castigue o que escreve .com mais zelo e maior incon-

tentamento. Na verdade, assim acontece, e em tal gráo, e com tão acertada

orientação, que se lhe não faz favor em reconhecel-o como um bom mestre

da língua. Esta é nelle numerosa sem ostentação, castiça sem deixar de ser

viva, mobil e simples, é elegante sem extravagancia, sem nenhuma anciedade

por que a reconheçam como tal. Quem a analyse um pouco ha de averiguar-

lhe a riqueza principalmente em, duas coisas: na nomenclatura popular e

erudita, sem ser technica, e nos seus modismos de bom cunho, completados

por abundantes frases feitas, quando não sejam caracteristicos rifões e bro-

cardos.

Esse feliz conjunto já está denunciando nelle a simplicidade, a ingenui-

dade indispensáveis numa alma de artista. A adjectivação parca, mas es-
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st.antivo, as imagens a que recorre ainda mais sobriamente, mas ás vezes com

muita felicidade, os verbos novos, pelo emprego inusitado, expressivos, com

que designa as acções, si estas o pedem, tudo o mais que denuncia legitima

sensibilidade, sem a qual não se é escriptor, concorre no estylo de Xavier

Marques, de livro para livro cada vez melhor, por modo a nol-o impor como»

um joalheiro do idioma, como um orgão de expressão da nossa vida e do

nosso modo de sfer actuaes, orgão tão límpido e tão equilibrado como de

muito poucos se poderá dizer outro tanto na anarchia e tonteira que sob

todas as modalidades ora nos avassala.

Outras haverá, mas promptamente vejo logo duas razões para a for-

mação de tal individualidade. A primeira é que Xavier Marques é bahiano

e na Bahia se desenvolveu, quer dizer na terra de mais antiga cultura que

tem o Brazil, terra onde Vieira estudou e começou a abrir vôo, onde nasceu

e educou-se Ruy Barbosa. Dahi o sabor clássico que o nosso romancista

pôde chegar a offerecer. Mas, — e esta é a segunda razão, — nascendo na

Bahia, Marques é, comtudo, um insular, filho da famosa Itaparica, bem pro-

xima de S. Salvador, em, todo caso uma ilha, onde se creou e que estremece

como uma pequenina patria até hoje. Ainda nisso estou de accordo com

Jackson de Figueiredo: foi o seu formoso, aromatico e segregado torrão, de

vermelhas ribas e arvores resinosas, habitaculo de rústicos pescadores e bei-

jado por niveos flocos de verdes maretas, que lhe despertou quanto ha nelle

de viva e incurável poesia. Graças a tal circumstancia é que lhe foi perm.it-

tido ter contacto directo e reiterado com a natureza e com a gente simples,

por modo a poder tornar-se depois o éco de almas intactas, o espelho de lin-

dissimas marinhas e viridentes paisagens, reflectidas de facto como Deus as

fez.

Tanto assim é que dos seus melhores trabalhos de ficção, — para meü!

gosto Janna e Joel, O Sargento Pedro, O Arpoador, 0 Holocausto, — 
pô este-

ultimo é que se não inspira nos assumptos rústicos de Itaparica.

Seria injusto, em todo caso, dar os seus outros romances ou novellas que
conheço, — Boto & G., Pindorama e Maria Rosa, como obras de somenos va-

lor. A ultima de que falo, por exemplo, que se refere também á vida sin-

gela e brutesca dos insulanos em cujo meio elle nasceu, é colorida e quente
como desordenada mancha na palheta de um pintor impressionista. Acho-a,

porem, de um desenlace muito precipitado, em relação com o desenvolvi-

mento de outras partes do trabalho.

Pindorama, alem da estructura solida que offerece, é notável por sua

intenção religiosa e conseguintemente súbita, comb Jackson observou com

elevação. Mas dos seus personagens nem os selvicolas, nem os mestiços,

nem os portuguezes provêm de sympathia tão legitima, de communhão de

alma tão irrecusável da parte do autor para com elles como em 0 Sargento

Pedro acontece. Dahi menos palpitação, vida mais convencional, mais meca-

nica naquelles typos do que nos deste ultimo livro.

Boto & Cque é um painel da vida bahiana no que esta tem de bem

humorada, mais do que isso, de festiva, saracoteira, supersticiosa e pulha,

vale como um depoimento cheio de boa tolerancia, sinão de inequívoca symr

pathia. Mas é um pouco pallido e de um estylo em que se vêm farripas e

rebarbas, tudo ainda denunciando certa deficiencia de forças para tal em-

preza.

a.B. 40 3o
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Já não se dá assim com Holocausto, em que também se trata do meio

social da Bahia, embora sob outro aspecto, mas que é um livro feito a capri-

cho, e que nos fala de uma delicadíssima sensibilidade, ao par de uma con-

cepção da vida ao mesmo tempo piedosa e beroica.

Livro é este nimiamente .brazileiro, registrando todo o nosso espirito
»

de sacrifício pela família, coisa que chega por vezes a ser pathologica, a

transformar-se numa condemnavel fraqueza de almas em delinquescençià,

como no caso de Holocausto se dá, mas que por outro lado fala emocional-*

mente dos nossos transes neste periodo de adaptação do homem branco ás

terras tropicaes americanas.

Também pela execução magistral, não pelo engenho inventivo que de-

notem, tem relevo especial na obra de Xavier Marques Janna e Joel e O Ar-

poador. Janna e Joel pelo genero e pelo mérito, é da família de Paulo e Vir-

ginia e de Oraziela, embora sem o desfecho dramatíco de um e de outro, no

que já vae um mérito, porque se torna assim mais verosimil no scenario

brazileiro, onde a menina do povo não gosta absolutamente de morrer. Mas

não é só por ahi que o autor de Janna e Joel evitou o perigo de produzir umi

pasticho. E' em toda a contextura do livrinho, muito nosso, pelos seus per-

sonagens, pelas suas scenas, pelo seu ambiente.

O Arpoaãor lembra uma agua forte trabalhada com pulso robusto e so-

brio, animada por uma alma em que o dramatico se tempera de um stoicis-

mo que lhe dá quasi apparente • frieza. E' assim de uma factura aristocra-

tica, que só consegúem os artistas feitos e de consideráveis dotes, mas cuja,

superioridade porisso mesmo não na alcançam leitores levianos ou imperltos.'

Xavier Marques ficará na literatura brazileira como um desses mestres

discretos por que os sabedores de gosto têm culto preferencial, e esse culto

crescerá no seu caso á proporção que o tempo lhe vá augmentando o valor,

com fazel-o retrospectivo.

Si elle encarasse as coisas por um prisma mais seu, de côr mais defini1

da, como acontecia com Alencar, ou ainda si tivesse uma philosophia superior

como tem, mas menos neutra, marcada com mais cunho proprio, como se

dava com Machado de Assis, ainda maior fora o seu mérito e jnais possibi-

lidade elle tivera de impôr-se ainda em vida a circulo de admiradores menos

restricto do que os que tem hoje, embora contra si persistisse a grave cir-

cumstancra de não poder fazer politica literaria, achando-se distante do Rio.

Papi Júnior é o terceiro e ultimo dos romancistas sobre os quaes vim

entreter-vos.

Com Rodolpho e Xavier parece-se numa coisa: tem cincoenta e oito an-

nos; também já se pôde, pois, dizer um velho.

Dos tres é o único que pessoalmente conheço: pude vel-o quando, ha

bem pouco, andou de passagem aqui pelo Rio. E' um typo mediano e tri-

gueiro, cabello ralo, traços vulgares á primeira vista, quaes os poderia ter

um requeimado lusitanosito maduro, de Traz-os-Montes. Attendendo-se bem

ha naquella physionomia, entretanto, dois signaes de irrecusável distincção:

uma bella fronte, como que denunciando larga intelligencia, e uns rasgados

Olhos que não são negros nem são azues, mas, seja como fôr, olhos de um
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olhar magnético, ainda hoje, em que parece haver até qualquer coisa de

ancia.

E' possível assim me parecesse porque fui encontral-o doente, nervoso,

tendo sido por motivo de séria moléstia que elle veiu desta vez á Capital-

Federal. '

Embora o conheça, é delle, não obstante, que menos precisamente sei,

em comparação com os dois outros. Ignoro si alguém já lhe fez a biographia.

Pelo que Papi me pôde contar, e do que se deprehende pelos seus li-

vros, posso confirmar-vos, comtudo: salvo a edade, em quasi nada mais elle

se parece com os typos de que já nos occupámos.

Primeiro, é certo que no Ceará elle vive, mas não é provinciano, é ca-

rioca, e já foi daqui para o Norte em. plena adolescência.

Dá-se mesmo que é accidentalmente brazileiro, tão sõ. Seu pai era

Um marujo austriaco, dos Balkans, pelo nome talvez de origem italiana, sua mãe era

de nacionalidade portugueza. Ficou orphão cedo; apezar disso estudou o

bastante a poder ir para a Escola Militar. Mas depois de matriculado cahiu

gravemente enfermo, e essa a razão por que se atirou em busca do clima mi-

raculoso que.é o do sertão cearense, tendo-se afinal deixado ficar por lá pela
"terra 

de Iracema".

Sem profissão liberal, sem parente algum que"o recommendasse a car-

gos públicos, o recurso que teve foi praticar em escripturação mercantil,

addir-se ao commercio, depois mercar por sua própria conta, e com altos e

baixos nessa vida prosaica, insegura para quem não consegue castrar a ima-

ginação, despir-se de sentimentalidade, nella tem vivido até hoje.

Assim, do que profissionalmente entende é de commercio. Verdade seja

que também, quasi se fez um profissional de theatro por circumstancias da

vida, que a elasticidade e complexidade, sinão a extravagancia da sua, natu-

reza, pôde mais ou menos harmonisar no meio provinciano com as exigen-

cias terra — a — terra no meio mercantil. Nesse outro horizonte com que

se familiarisou teve opportunidade, que não perdeu, de escrever comédias e

dramas e de leval-os á scena. Dizem, e eu acredito, que muitos louros lhe

tem proporcionado a literatura theatral, mas o renome' proveniente desses

triumphos não transpoz as fronteiras do Norte. Creio que nada imprimiu

até hoje desses seus titulos de gloria, ruidosos, mas, alem de locaes, como

ficaram inéditos, muito passageiros.

Do Rio Papi Júnior guardou as indeleveis reminiscencias que a infan-

cia e a adolescência lhe proporcionaram. Alem disso depois de homem aqui

esteve e demorou-se muito mais do que desta ultima vez. Viveu aqui um tre-

cho de vida até profundamente emocionante, cuja historia intima não seria

discreto revelar-se.

Em certo periodó, mesmo, de bons negocios, com enthusiasmo ainda

muito de moço, foi do Ceará para a Europa,' demorou-se em Paris, fez re-

lações chegadas com Eça de Queiroz, embebeu-se, embriagou-se da literatura

do tempo, mormente da literatura daquelle irresistível escriptor portuguez.

Voltando para a terra adoptiva, pensava, decerto, em resarcir os gastos

que a viagem lhe custou, mas por outro lado trazia uma funda impressão

de Europa e da sua conveniência com o grande romancista cujo trato pro-
curara.

Ou porque a vida o embaraçasse a principio, ou porque a estrelteza e

apathia do meio a que de novo se acolheu amortecesse nelle os sonhos de
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arte trazidos por ventura lá de fóra, o certo é que só annos depois, quando

se fundou a Padaria Espiritual em Fortaleza, e com. isso entraram em 
^certa

effervescencia os espíritos votados ás letras ali, é que Papi Júnior se resolveu

a escrever o seu primeiro romance, que foi 0 Simas.

Vê-se por tudo isto como sua natureza differe de qualquer das duas

outras cujos traços ficaram esboçados. Papi Júnior não tem nem a intre-

pidez e a pertinacia de Rodolpho Theophilo, nem a mansa firmeza acurada

de Xavier Marques. Deixa levar-se maife ao sabor dos acontecimentos: é,

porisso, de vida mais variada, mais irregular, mais dispersiva. Quem a pôde

conhecer nos seus recessos diz que nelle predomina o sentimentalismo, até

o traço romântico, principalmente nas suas relações com o mundo feminil.

Dado o talento, e conhecendo-se tudo o que ficou exposto, agora é fácil

de explicar o seu romance de estréa.

Quem o leia não pôde furtar-se de reconhecer em Papi Júnior um disci-

pulo do insigne e brilhante mestre que fez Os Maias. Mas O Simas, no seu

aspecto exterior, menos se parece com esse livro do que com 0 Primo Bazi-

lio. El' deste outro que elle é bem irmão, sendo também a historia de um

seductor sem escrupulos, com muito de brutal, como são mais ou menos to-

dos os maniacos de tão indigno desporto.

Não é só pelo assunlpto que os dois livros estreitamente se parecem: é

támbem, pelo processo e pela moral, que o autor brazileiro tomou sem dis-

farce do corypheu lusitano. O estylo é aquelle do Eça, atormentado, carre-

gado, embora gracioso, elegante, inédito, em que os adjectivosí, polychromos,

valem por imagens, em que estas resaltam com; vivacidade physica, em que

tudo é ambição de flagrancia, de trinchas sangréntas, de suggestões fortes e

sensiveis, como a do perfume de um lenço ou a das notas de um nervoso vio-

lino, pois o que se tem em vista é conquistar os espíritos pela hypnose dos

sentidos. A intenção consciente do autor é condemnar o vicio, não ha du-

vida. Mas de que modo ? A' feição do que com o seu mestre se dá, depois

de haver-lhe descripto as delicias por forma a tornal-as sobremaneira sedu-

ctoras.

O peior, quanto ao estylo, é que Papi Júnior tem um preparo ainda mais

improvisado, mais deficiente do que o tinha Eça de Queiroz quando escreveu

os seus livros mais famosos. Sabe-se como este ultimo se penitenciou depois

do seu proposital, emphatico desdem pela pureza da lingua. Infelizmente já

ficara a maior parte da sua obra prejudicada pelo chique, mas barbaro pre-

conceito inicial. Papi Júnior não podia eximir-se á regra de que os discípulos

imitam principalmente, aggravando, os defeitos dos seus modelos. O Simas

é de linguagem assaz compromettedora em neologismos de formação arbitra-

ria, em, peregrinismos escusados.

Ainda não se disse tudo. O néo-gongorismo naturalista, — no que vem

a dar em ultima analyse as novidades dos mestres lusitanos, quer de um Eça,

quer de um Fialho d'Almeida, é nestes tão rebuçado quanto pôde ser, porque

quer num, quer noutro, não é feito á fria, é animado por uma verve quasi

sempre legitima e fortemente seductora, até mesmo empolgante. Nem sempre

acontece outro tanto com o nosso patricio. Seu romance de estréa tem, não

ha negar, paginas comparaveis a telas magistraes de tão luminosas, vibran-

tes, arejadas e fundas nas suas perspectivas, quer se trate das coisas, quer

sè trate dos seres. São optimos films da vida cearense. Vê-se que ellas foram

íeitas com a boa alegria, com a saúde espiritual que os trabalhos de arte requerem.
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Mas aqui ou ali o pulso fraqueia recorrendo a preciosismos de máo gosto,

que denotam a artificialidade do processo. Então o que pretende ser elegante

é esturdio, o que ambicionava fazer-nos rir 
"pôde 

bem que provoque involun-

taria careta.

Digamos francamente: o mal é que a natureza de Papi Júnior é bem di-

versa da do seu paradigma: elle não é absolutamente um snob nem um iro-

nista.

O que ha de predominante em seu ser é a inclinação para o dramatico

e para o lyrico. Até fazendo uma comedia o nosso autor será arrastado a

dar-lhe um desfecho solemne e edificante. Neste livro, por exemplo, que

ainda estúa de mocidade, elle está longe de egualar aquella perigosa graça

com que O Primo Bazilio foi feito. Mas o que lhe falta em qualidades das

chamadas aãoraveis sobra-lhe em sentimento, em gravidade, em instincto até

intimamente trágico. Por taes aspectos Papi Júnior tem mais natureza, mais

estofo que o proprio Eça de Queiroz.

Dahi vem, que 0 Simas, com os seus defeitos apontados e o mais que ain-

da se lhe possa como se lhe pôde censurar, é dos melhores romances que se

tem produzido no Brazil. Eu fluizera poder commental-o mais de espaço.

Em Os Gemeos não se encontra propriamente uma auto-biographia; mas

o autor tirou este livro do ambiente'cujas reminiscencias mais gravadas lhe1

devem andar até hoje no espirito. Pilho de maritimo, nascido no Rio, é

plausivel qufe lá pelos lados da Saúde e Gamboa se creasse. Contou-me Papi:

até os collegios onde em menino estudou são uns estabelecimentos que neste

livro descreve e que de facto funccionavam para áquelles lados.

Assim, .a humanidade comi que nessas paginas nos encontramos é, em .

sua maioria, o portuguesio mercantil e mais ou ilienos bexigoso ou escalado

de gilvazes equivocos, furfureos, embutido entre o mar e as ladeiras ingre-

mes, escorregadias dos morros, são suas mulheres ou amasias, mulatas ou

"lá da terra" como elles, são os freguezes que lhes enchem a venda, com\

cheiro de alcatrão e aguardente quasi todos. Completam o quadro figuras

nacionaes appendiculares, — como uns guarda-livros de roupa surrada e di-

nheiro magro, uns estudantes pobres que ali parasitam por grande extrava-

gancia do destino.

Até outros ambientes para que elle transporta os seus personagens, o

da Santa Casa da Misericórdia como era por aquelle tempo, e o do trágico

Hospital dos Lazaros, que aliás se conjugam no oeu lugubre plebeismo com osl

primeiros, comprehendidos ainda topographicamente até, como estão, na

zona excentrica, atrazada, colonial preferida dos embarcadiços, ainda estas

outras atmospheras, por circumstancias da vida, Papi Júnior viveu-as.

Por este Inodo, um valor irrecusável teria, pelo menos, o livro: o de"

fixar com veracidade justamente uma das partes mais velhas e mais geral-

mente desconhecidas do Rio, parte que está em via de grande transformação

na sua ethica é nos seus pittorescos aspectos barbaros, como tantas outras

abrangidas pelos melhoramentos actuaes.

Nada tem1 de brilhantes, é exacto, estes pannos de cidade, francamente

antipathicos a nós outros pela falta de communhão que existe entre o nosso

modo de ser e o da fauna humana estranja ou baixa que atulha os beccos

e ruas humidas, sombrias daquelle mundo abrupto e estreito, já melo pre-

terito.
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Seja como fôr, porem, são flagrantes que ahl ficam do passado, do-

cumentando a organisação desta cidade singular.

Mais valem taes paginas dó que certas de literatura sem raiz, preten-

ciosamente guindadas, francezias mal feitas, ou imitações já' de lusitanos

pastichos, quando não sejam elles, peior do que isso, despejados plágios ba-

lofos, coisas que se inculcam por ahi, em razão de européas, como papafinas.

Tem-se de consignar, todavia, que este livro, Os Gemeos, parece escri-

pto num periodo bem diverso daquelle em que foi feito 0 Simas. Não nos

fala do feliz tomts vital que aproveitou á elaboração deste outro romance.

Talvez que também o bafio da atmosphera que elle rememora, a inferiori-

dade repugnante do meio social em que o autor é obrigado a collocar seus

heroes, tivessem-lhe refractado sobre a alma ainda mais tédio e mornura do

que ella já trazia acaso quando Papi começou a escrevel-o.

Também a mocidade já se tinha ido. O certo é que em boa parte estas

profusas paginas são tão cançativas qual não pudera esperar quem tivesse

lido as do romance anterior. E como foram iniciadas parece que assim em

disposição ingrata, resaltam. ainda mais aqui os defeitos de estylo que a O

Simas enfeiam. Nota-se, o autor fez cabedal ,de um vocabulario maior, fio-

lheou os léxicos, mas para ficar, peza-nos dizel-o, mais amàneirado, mais

precioso, mais extravagante ainda. *

Com tudo isso, esta obra, Os Gemeos, no que nos pode falar do autor, pa-

tenteia-nos, ainda melhor do que O Simas, uma natureza dotada de tão iata

sympathia humana e de uma seriedade tal, na accepção superior da palavra,

que reunidas essas duas qualidades bastam por si sós para caracterisar uma

grande alma.

A concepção principalmente dos typos — eixo creados em Os Gemeos, —

Um irmão e uma irmã, — typos de tão grande bondade e de um caracter tão

diamantino, que o enorme soffrimento imposto a essas creaturas por tragica

fatalidade não os destróe, não os corróe, mas antes apura-os e melhor evi-

dencia-os, tal concepção naturezas moralmente mediocres não a podem1 ter

bem assim.

Depois, quem encontra força em si para construir o que por tal forma

nobremente projecta, ainda mais com a desvantagem de movimentar seus

heroes dentro de tão infecta atmosphera como a que referimos, não de-

monstra apenas excellentes intenções, mas é de facto um poeta de ampla

envergadura.

Já o Simas ganha de importancia, de transcendência, na proporção em

que o assumpto se engrandece, requerendo, consequentemente, mais altos do-

tes por parte do autor. Quando acabamos de ler aquelle livro é que justa-

mente nos esquecemos do Eça, pelo vulto muito maior que os surtos lyricos

e os lances dramaticos de Papi dão á sua obra no que ella tem de edificante,

comparada com O Primo Basilio.

Os Gemeos também, livro que começa e vae até boa parte parece que

tão pormenorisado demais, e cheio de tantos cacoethes na fôrma, acalora-se,
«

intensifica-se, empolga-nos á medida que o assumpto vae crescendo de in-

teresse romântico, mas tornando-se porisso mesmo susceptivel -de cahir nos

ridículos que caracterisam os dramalhões. Nas cento e tantas ultimas pa-

ginas orça-sa até pelo épico. E a grandeza assim alcançada salva todo o

livro afinal. Dá-se até mesmo um milagre: o prisma quasi que indianamente

bondoso por que os dois heroes referidos julgam as coisas e os homens aca-
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ba por impor-se a nós outros, a ponto de olharmos para tudo com os olhos

delles e vermos como que lavada por uma luz miraculosa, que a torna sym-

pathica, toda a atmosphera torpe onde coube áquelles dois seres respirar.

Com isso, parecem-nos até justificados das suas grandes fealdades e fero-

cidades de alma os typos inferiores que os martyrisaram ou deprimiram.

Assim patenteia-se como o espeetaculo do soffrimento, por mais atroz

que este seja, em vez de nos desnortear e perverter, pode ainda confirmar-

nos melhor na fé, quando o interpretam almas de estalão superior principal-

mente peia bondade, que é de tudo o mais invejável aqui na terra.

Digamos terminando: sejam quaes forem os defeitos de uma obra ro-

mantica, ainda é muito o seu mérito desde que em favor delia se podem apon-

tar qualidades como essas, de que falamos já a proposito d'0 Simas, mas pue

em Os Gemeos ainda melhor se patenteiam. Elias sãò raras porque são emi-

nentes... ,

Mais completa e perfeita seria a obra de Papi Júnior si elle vivesse em

meio e circumstancias que lhe houvessem permittido o pleno e desembara-

çado desenvolvimento das suas possibilidades insignes. Como se pôde fazer,

em todo caso, lhe dá direito a um lugar de verdadeiro destaque entre os nos-

sos romancistas contemporâneos.

Referindo assim afinal sobre elle o que me parecia mais indispensável,

tenho esboçado tres perfis de escriptores nacionaes e conseguintemente sa-

tisfeito o programma que me impuzera.



VULTOS E FACTOS DA CIRURGIA

CoNFERENCIA REAUSADA A 1:0 1)E > OVE MURO PE 1915, PELO ÜR. GUIMARÃES PORTO

Os grandes emprehendimentos cirúrgicos augmentam constantemente, firmando

ã confianga reciproca entre operadores e operados, favorecidos pela contribuição

de todas as sciencias e constituindo em sua evolução attrahentes capítulos para

dissertações interessantes. Dahi o embaraço da escolha. Melhor acolhimento mere-

ceria qualquer questão própria do nosso meio, que se prendesse ás condições do

nosso paiz. Nenhuma apparece. Não existe uma cirurgia especial, relativa ás

affecções médicas dos paizes quentes; não se apresenta, nesse sentido, um aspecto

original. Assim, melhor me pareceu apreciar alguns perfis notáveis que, des-

tacados na profissão, honraram nossa terra, elevando-a ao nivel dps grandes
centros europeus, semeando conhecimentos úteis e exemplos nobres e legando

enorme somma de benefícios.

A historia da sciencia medica entre nós ainda não esiá escripta, illus-

trada pela biographia das personagens que lhe deram vida, personagens que

podem, em grande numero, hombrear com as de nomeada universal. Fóra

dos moldes do elogio acadêmico pouco existe de biographia documentada. A

nossa evolução, certo, tem sido sempre um reflexo da sciencia européa, mas no

apuro da imitação resalta, muitas vezes, a originalidade na maneira de dizer

ou de agir; nem de outra fôrma podia ser, tão elementares eram os recursos

e tão preoccupados estavam os espíritos com problemas mais urgentes.

Nestes últimos tempos instituições novas tornaram mais propicio' o nosso

meio, pelo conforto scientiflco, para maiores emprezas, e oxalá nunca esmoreça

o enthu?iasmo dos nossos pesquizadores no caminho iniciado das descobertas

brasileiras. Quando esses melhoramentos se estenderem aos hospitaes, entre-

gues quari exclusivamnte á iniciativa privada, com fim mais humanitario do

que scientifico, com installações modelares, complemento do que já possuimos

em matéria de assistência publica, surdirá maior aceitação para todas as ten-

tativas ciru^icas, com os melhores resultados, como bem podem certificar os

que freqüentam assiduamente os nossos serviços clinicos.

A segunda metade do século passado marca o inicio do periodo das des-

cobertas proveitosas, que, se não crearam uma sciencia inteiramente nova,

transformação completa operaram nas suas modalidades. As acquisições an-

teriores concebidas com grande apuro de investigação, processadas meticulo-

samente, não foram de todo desfeitas.

A.U. 4Q
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Os trabalhos de Hunter, Abernethy, Asthley Cooper, na Inglaterra; Boyer,

Dupuytren, Lisfranc, Larrey, em França; Graefe, Dieffenback, Koenig e Kej-n,

na Allemanha e Áustria; Scarpa na Italia; e tantos outros, formaram as bases

fundamentaes da aceão, com muito esmero, creando methodos, estabelecendo

processos diariamente usados, instituindo praticas que, não raro, surdem, mais

tarde, melhor sanccionadas como puras innovações. No começo do século pas-

sado, Boyer, dos primeiros a inaugurar o ensino official, julgava ter a cirurgia

de seu tempo tanto adiantado que alcançara o máximo de suas pretenções; Du-

puytren era acclamado como o — Deus da cirurgia —, repercutindo extensa-

mente o éco de sua famosa escola e formando o typo mais completo do professor,

num padrão nunca excedido; já então se disputavam em França os postos do

magistério com enthusiasmo, nelles sentiam o melhor incentivo para o reclamo.

A narração minuciosa dessa época não soffre comparação com a dos tempos

modernos, tanto se esforçaram em apurar a observação clinica e desta derivar

as applicagões. E, no entanto, dessa enorme bagagem difficil e laboriosamente

accumulada, numa prolixidade hoje desca"bida, sobresahem apenas os grandes

traços que enquadram uma sciencia inteiramente nova.

A a^epsia modificou completamente as funcções do cirurgião, fornecendo-

lhe um campo vastíssimo; registraram-se os progressos numa verdadeira pre-

cipitação; em poucos annos nada mais existia dos velhos moldes.

As descobertas anteriores, como a anesthesia e a hemosthasia, eram já

preciosos elementos para facilitar o acto operatorio, mas nem sempre de uma

interferencia efficaz, parecendo inaugurar uma phase de maiores desastres; au-

gmentaram' de tal maneira a frequencia hospitalar sem o pavor do soffrimento

nem o receio da hemorrhagia, animaram a audacia dos operadores sem o tra-

gico aspecto derivante da dôr, que os insuccessos foram maiores na propagação

da infecção, mais virulenta pelo accumulo dos doentes e pela ausência dos meios

considerados como hemosthaticos e que indirectamente minoravam seus effeitos.

Era o paradoxo de constituir a hospitalização um meio pernicioso, crear

o hospital a reputação de ante-camara da morte, ainda hoje mal acolhido.

Em relação ao diagnostico, de cuja concepção tanto se preoccupavam os

antigos, como facilmente se verá nas minuciosas descripções, no arrolamento

cuidadoso dos mais insignificantes eignaes capazes de qualquer elucidação,

comprovados por constantes necropsias, cujos relatorios acompanham os tra-

balhos clinicou, o mesmo poder-se-á dizer da pouca valia, de uma repercussão

insignificante nos estudos posteriores. O desenvolvimento da Anatomia patho-

lógica, a applicação das conquistas da Chimica Biológica e da Microscopia re-

sumiram os detalhes anteriores em dados mais elucidativos e as longas disser-

tações aos signaes capitaes, melhor apreciados.

Por isso, Championnière (Lucas), ao fazer o inventario do século ultimo e

ao apreciar a grande reforma, concluio que não existia amtes delia a cirurgia.

"Toda a pratica verdadeira tem sido fundada até em seus menores detalhes

pelos cirurgiões do fim do século XIX". Foi a obra genial de Lister e Pasteur.

A descoberta da causa da infecção purutenta não foi obra do acaso; em

Lister predominaram os ensinamentos deduzidos de pertinaz observação dos

clinicos de Glasgow e de Edimburgo, e^i cujo meio se fizera; as pesquizas

meticulosas sobre os fermentos abriram a Pasteur, dedicado inteiramente aos
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estudos de chimica biologica, o caminho para maiores conquistas. Ambos ti-

veram por sua vez precursores, e de valor, em seus trabalhos, e procurando

elucidar a hypothese aventada por Lister de ter o desconhecido veneno sus-

penso na atmosphera, o causador da infecção, algo semelhante ao germen da

fermentação, desviou-se Pasteur para um novo campo, o meio hospitalar e a

sala de necropsias, vencendo grande repugnancia, para lá justificar a conducta

do cirurgião inglez e os cuidados de que se cercava. As ponderadas reflexões

muito anteriores de um professor de Budapesth, Senenlweiss, sobre a infecção

puerperal levaram-no a attribuir a contaminação das puerperas a substancias

estranhas, induzindo-o a uma série de precauções seguras. Em uma publicação
"Etiologia, 

natureza e prophylaxia da infecção puerperal", o primeiro ensaio

enfeixava as conclusões do maior realce pratico. Esse trabalho foi divulgado

na Inglaterra, ahi melhor recebido e confirmado pelos clínicos, (estabelecendo
a relação entre a infecção puerpçral e a erysipela, prevendo os meios de evi-

tal-a numa série de cuidados todos intuitivos). Nessa escola distinguio-se

Lister apurando e methodisando a nova pratica numa previsão genial, afim

de evitar que o tal veneno, cuja existencia desde muito tinha sido sentida, pai-

rasse no meio em que operava. Dahi um novo methodo.

Em igual tentativa imaginada Adólpho Guerin o curativo occlusivo

isolando a região operada de todo o contacto exterior, revestindo-a de camadas

de algodão, sem considerar o aeto operatorio e os utensis. Semenlweiss descor-

tinou o problema da infecção puerperal (em 1847), e nessa moléstia muitos annos

depois resplandecia o gênio de Pasteur ad4uzindc as convincentes provas já

existentes á descoberta do germen causador da moléstia. — Um dia, refere Roux,

em discussão sobrei febre puerperal na Academia de Medicina, quando um dos

seus collegas, o mais ouvido, expunha eloqüentemente as causas das epidemias

nas maternidades, Pasteur, do seu lugar, o interrompeu: 
"O 

que causa a epidemia

não é nada disso, é a medicina e se~i pessoal que levam o microbio de uma

doente á mulher sã". E como o orador respondesse muito receiar que não encontras-

sem tal microbio, Pasteur dirigio-se, energico, para a pedra e desenhou o res-

pectivo organismo. 
"Eis 

ahi sua fôrma". Tão forte convicção levou-o a esta

expressão categórica. Poder-se-á hoje fazer uma idéa da surpresa dos médicos

e discípulos quando no hospital, com simplicidade e segurança desusadas, um

homem que ahi penetrava pela primeira vez, em um serviço de partos, antevia

o methodo curativo e declarava que todos cs utensilios deviam ser estérilisados.

i

Essa foi a reforma capital. E' posaivel exaggero de Champonníêre em consi-

derar nullos os esforços dos tempos anteriores á nova pratica; o enthusiasmo

com que propagou o novo methodo, as innumeras discussões e lutas constantes

em prol da verdade tão bem demonstrada em seu paiz, diante do espirito roti-

neiro de mestres da época,que não acceitavam ou a admittiam incompletamente,

davam-lhe feição apostolica na pregação de um evangelho. E é interessante

ver como foram cedendo pouco a pouço, olhando saudosos para um passado

que consideravam indestructivel, apreciando mal as innovações de caracter vi-

gorosas, a lembrar os versos de Ragon:

— Difficile, grondeur, facheux dans ses discours,

Champion des vieux temps, prôneur des anciens jours,
Blame, pour le vanter, un présent qu'il envie, —
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Os novos adeptos, em compensação, excederam-se e o abuso das substancias

antisepticas chegou a perturbar o andamento natural da reparação das feridas,

quando um oufro methodo veio súpprir os inconvenientes, não mais procurando

destruir os germens por meios clínicos, mas evitar a sua presença pela esteri-

lização do material; a asepsia substituirá a antisepsia, efficazmente. As acqui-

sições constantes não se limitaram ao acto operatorio, estenderam-se ás phases

que o precedem, e o acompanham; preparando o paciente a melhor supportal-o e

a conduzir-se melhor até o restabelecimento completo; assim appàreceu pouco

a pouco sob o influxo dos novos estudos, em util collaboração, uma série de

auxílios ao operado, augmentando-lhe a energia vital, preservando de múltiplas

complicações capazes de sorprehender o operador e indicando os recursos para

debellal-as.

Surgio a pratica contemporânea, em todo o seu magestoso descortino.

A cirurgia brasileira registra o seu primeiro trabalho technico no relatorio

do Dr. Antonio da Costa — "Seize 
années de clinique chirurgicale civile au Bré-

sil" — publicado em 1845 e apresentado á Academia de Medicina de Paris para
alcançar o titulo de membro correspondente dessa instituição. Fizera o autor

seus estudos na Escola de Montpellier sob a direcção do profocsor Lallenand,
de quem fôra amigo e grande admirador.

Na Escola de Monpellier, contemporânea e emula da de Paris, illustrara

a cirurgia, de maneira famosa, Delpech, professor brilhante pela cultura, ima-

ginação e eloquencia e operador hábil, conhecedor da technica e dos recursos da

época, attrahindo de toda a parte innumeros discipulos e clientes. Um accidente

lamentavel fazendo desapparecer muito cedo Delpech, fôra Lallenand indicado

para substituil-o. O novo professor de clinica cirúrgica não estava ainda af-

feito aos seus novos misteres, cutros designios 'tinham-no escalado em Mont-

pellier no ensino da Anatomia e Physiologia e Pathologia, assumpto a que se

•dedicara desde o inicio de seus estudos, tendo confeccionado uma these—"Obser-

vations pathologiques prcpres á éclairer plusiieurs points de physiologie" —

que fôra traduzida em diversos idiomas. Em Paris illustrara-se Lallenand no

convivio dos mais notáveis mestres; fôra discipülo de Racamier, 
"assistente

de Dupuytren e Marjolin; Dupuytren, o maior vulto da .cirurgia franceza no

começo do século passado, aproveitara em collaboração anatomo-pathologica,

possuía assim o melhor preparo para exercer com 
° 
êxito a nova investidura e

fel-o, dizem seus biographos, do modo mais proveitoso para os discipulos. An-

fonio da Costa habilitára-se, soffS, direcção de tão distincto mestre, vindo assim

exercer a profissão na Côrte com fartos elementos para o successo.

Aqui chegou em 1839 e em pouco tempo tornára-se conhecido, praticara

com exlto as operações correntes reunidas no trabalho que acima mencionei,

precedendo-as de uma rapida noticia sobre os nossos operadores. Refere-nos ter

encontrado gozando de grande reputação Christovam José dos Santos, o mais

popular, J. P. de Carvalho, professor de clinica eiriirgica, mais conhecido como

ophtalmologista; Joaquim Soares de Meirelles, diplomado pela Academia Medico

Cirúrgica do Rio de Janeiro, primeiro ensaio do nosso ensino medico, e pela

Escola de Medicina de Paris, onde estudara com muito aproveitamento, aqui

praticando as mais importantes operações, embora não fosse longo o seu tiro-

cinio, dedicando-se á medicina propriamente e á política. Cita ainda Antonio da
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Costa o Dr. A. J. Peixoto, que se distinguira principalmente nas operações dos

cálculos visicaes, o primeiro a praticar com êxito a lithotricia no Brasil e seu

collaborador assíduo nos trabalhos profissionaes. Na parte propriamente clinica

reúne algumas memórias sobre affecções cirúrgicas mais communs do nosso meio,

acompanhada de observações minuciosas, que fazem julgar os dotes intellectuaes

do autor, os aspectos clínicos, a technica operatoria; era igualmente engenhoso,

enriquecendo a cirurgia de alguns instrumentos de incontestável proveito.

Bem pôde confirmar o conceito digno em que era tido a leitura de duas

observações: uma, sobre a lithotricia praticada na pessoa illustre do Marquez

de Maricá, com 72 annos de idade e. a quem os antigos soffrimentos, e muito

penosos deviam ser, não tinham perturbado a serenidade indispensável á con-

fecção das preciosas maximas; outra, relativa a uma operação de hérnia estrangu-

lada em pessoa igualmente illustre, um Senador do Império; ahi agiu com grande

prudência, facilitando a cura do paciente. No quadro estatístico de seus traba-

lhòs, indica ter freqüentado e exercido todos os ramos da cirurgia com melhor

resultado. A Academia de Medicina de Paris tomou em consideração o trabalho

de nosso patricio; uma commissão, constituída por Yelpeau e Civiale, em longo

relatorio, indicou o autor como digno de figurar em tão selecta aggremiação.

Referindo-se a seus contemporâneos nunca mencio.nou dous nomes que já

nesse tempo deviam ser bem conhecidos, o 
'Dr. Manoel Feliciano Pereiia de

Carvalho e Cândido Borges Monteiro. Na leitura dos trabalhos desse período

nada encontrei que me pudesse elucidar as relações que mantiveram, como jus-

tificativa desse facto.

. 
*Sempre 

ouvi fallar, com a Melhor referencia, de Manoel Feliciano pelos

autorizados mestres.

Representava o vulto mais distincto da cirurgia dos tempos passados; elo-

giavam-lhe a compostura, a força de vontade, a vasta illustração e um grande

critério profissional, attributos que o fizeram querido pelos discípulos e adorado

pelos clientes. Conquistara em concurso, por occasião da reforma elaborada em

1832, a cadeira de Medicina Topographica, Operações e Apparelhos, que regeo

até ser nomeado para a de Clinica Cirúrgica. Já nesse tempo tinha reputação

firmada e numerosa clientela; distinguia-se sempre como professor pela clareza

de suas exposições, methodo e assiduidade em seus trabalhos; como operador

possuia prudência, calma a habilidade; arduas commissões exercera e tão conscio

de seus deveres que, embora enfermo, declarada a guerra d0 Paraguay partio

com as primeiras expedições como cirurgião-mór do exercito, e dahi voltara an-

tes da terminação, acabrunhado pelos soffrimentos physicos e pelo fundo des-

gosto da morte do filho único, official de voluntários, numa epidemia de cholera.

Vida cheia de trabalhos para um organismo débil e doentio, mas animado por
um desejo enorme de ser util, de sobresahir. Velhos clinicos contemporâneos

referem-se com admiração a Manoel Feliciano e de tal modo revivem as remi-

niscencias, que muito fôra para lastimar não nos tivesse elle legado trabalhos

profissionaes por onde pudessemos igualmente consideral-o.

Do que consta a seu respeito só encontrei nos annaes da Imperial Academia

de Medicina (1858) tres memórias, no decurso de uma polemica que agitara

o nosso meio e que muito contribuio para que o denominassem o Velpeau brasi-

leiro, comparação que só o podia realçar. E' tão exiguo o acervo em relação a
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trabalhos médicos para o estudo dos nossos antigos mestres, mesmo os notáveis

pela fama ainda viva em nossos dias, que grande será a difficuldade

em documentar a evolução de nossa arte; no emtanto foram elles mais ou

menos ferteis em discussões e polemicas violentas que, por varias vezes, tanto

movimentaram as sociedades scientificas. Polemicas e anecdotas constituem

vasto repositorio; por ahi poderemos julgar do valor moral e scientifico dos

indivíduos e de sua psychologia nos traços mais impresaionantes. Os trabalhos

de Manoel Feliciano na famosa pendencia de ora me vou occupar, dão-lhe a,

mais nobre posição. Versou a respeito de uma operação praticada pelo Dr. Car-
ron du Villard, medico francez, tido como occulista hábil por trabalhos publi-
cados anteriormente á sua vinda ao Brasil sobre a especialidade e que, em

pergrinação pela America, aqui chegara (em 1858), fazendo-se profusamente
annunciar como grande cirurgião, possuidor de múltiplos títulos e vastíssima
pratica.

Soffria nesse tempo de grave affecção intestinal o Commendador Manoel
José de Albuquerque, Senador do Império, figura muito conhecida na Côrte,
que em busca de allivio para seus soffrimentos recorrera a todos os médicos sem
tei colhido grande proveito. Manoel Feliciano examinara-o e julgando um caso
que até agora seria de difficil remedio, 

^.)stivera-se 
de indicar uma operação não só

grave como de resultado muito duvidoso. Lembrara meios palliativos, corrobo-
rando os conselhos com a narração dos recursos que o mestre Broussais usara
em moléstia de grande semelhança. Não se conformando, o Commendador Albu-
querque aprestava-se para ir tratar-se na Europa quando aqui se annunciou
a c egada do Dr. Carron du Villard, que não tardou a ter nas mãos o illustre

oente levado pelo seu filho, o Dr. José de Albuquerque, discípulo de Marioel
e iciano, em cujo espirito muito se insinuou o medico francez e de tal modo»

que depressa convenceu 0 doente de operar-se, assegurando-lhe a cura completa.
Pretendia ir á Europa, referia o Senador aos seus amigos, e é a Europa que

tem em meu auxilio.

E em poucos dias era feita a operação com a assistência de um outro me-

dico estrangeiro, não desejando o operador a presença dos médicos brasileiros,

a não ser o filho do doente, vindo este a fallecer* no mesmo dia. Pouco depois

um artigo anonymo no 
"Diário 

do Rio de Janeiro" chamava a attenção sobre 
jo

caso, criticando o Dr. Carron du Villard e a operação; referia o articulistaj

não a ter feito Manoel Feliciano por julgal-a perigosa(.e fie êxito duvidoso; logo

depois o mesmo artigo era reproduzido nos — A Pedidos — do 
"Jornal 

do Com-

mercio" e em seguida era c? facto levado á Academia. Ateara-se fogo ao rastilho,

não tardaria a bomba a estourar. Inaugurou-se um processo que ficou clássico

entre nós.

Carron du Villard, na exposição feita em francez á Academia de Medicina,

não sabia a que attribuir tal desfecho ® estabelecia diversas hypotheses: poder-

se-ia pender o caso a effeito da anestliesia ? a uma peritonite super-íiglida.

causada por accidente fortuito ou impericia?" Analysou demoradamente todas

essas circumstancias e nada podendo encontrar Que as justificassé, apegou-se

á seguinte hypoithese: 
"esí 

ce Veffect d'une grande émoiion de 1'ame f a la sdence

fourmille de faits de cette nature" — a única que não commentava negativa-

mente, o que faz crer tel-a adoptado. As accusações energicas feitas por

José de Carvalho annunciavam os grandes' attrictos, as expressões offenslyas
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que não - tardariam a surdir em tão conspicuo cenaculo, que o Dr. José Marta

Noronha Feital, segundo secretario, todos os esforços empregou para que não

proseguisse e fel-o num discurso bem original, com estas curiosas conclusões:

— "Mas, disse, as opiniões se contradizem, ha accusações. Senhores, não é a

primeira vez que os homens divergem, que os médicos têm differente pensar.

Intelligencias diversas devem dar juizos diversos; cerebros differentes func-

cionam differentemente. Em cirurgia vemos uns quererem operar os cance-

rosos, outros julgarem prejudicial a operação; uns sustentarem as operações

nos campos de batalha, outros espaçarem-nas para mais tarde; aquelles ligam

os últimos troncos arteriaes, estes consideram a vida incompatível com taes

ligaduras. Ha nisto accusação ou crime? Em medicina não é o mesmo?

Bouillaud sangra sempre; Louis não quer a sangria; uns dão tartaro, outros

digitalis e outros agua de louro cereja e isto numa só moléstia, a pneumonia.;
Na febre typhoide não vemos Delarroque, Andral Forget e Bouillard ? Não temos

expectação, tonicos e antiphlogisticos? Ha nisto accusação entre os práticos?

Não, ha modos de encarar a moléstia, ha diversa therapeutica, segundo juizo

do medico, todos procuram o bem do doente, não pôde haver accusação nem

crime; para haver accusação medica e preciso haver intenção, ignorância ou

negligencia. Ora, tem de leve se pôde pensar em tal a respeito dos dous illustres

collegas e portanto elles nem precizarão justificar-se. Qualquer delles está muito

acima collocado de qualquer destas supposições, não podem crer que a Academia

os accuse e contra elles decida. Fizeram 0 que convinha fazer segundo a sciencia

e consciência de cada um e nós encerremos a discussão. Publiquem elles no

Jornal âa Academia os seus trabalhos, discutam pela imprensa medica se qui-

zerem, mas não façamos questões na Academia de factos que podem causar

offensas, que noE tiram a força moral è desconceituam"'.

Salvaram-se nessa polemica, em que todos os truques habituaes figuraram

fartamente, as memórias que sobre o caso elaborou Manoel Feliciano, não em

sua defesa, mas limitando-se a narrar os acontecimentos sem descer ao terreno

das invectivas e insultos, estudando e dissertando com muito conhecimento

e citando unicamente o nome do antagonista quando de todo não podia evitar.

Dividio o trabalho em tres memórias, nada lhe escapando, esmiuçando com

acerto e propriedade, de sorte a ser actualmente lido com interesse pelo lado

scientifico e pela correcção da phrase, elevação do estylo, tão pouco communs

em escriptos médicos, indicando da parte do autçr educação litteraria.

Carron du Villard, pelo que se deprehende da leitura dos Annaes da Aca-

demia, não teve dlfficuldad| em fazer relaçõets na Corte, na própria classe medica;

no correr da polemica agrupam-se ao seu lado espiritos cultos como o de Ferreira

de Abreu e, em notas ás memórias de Manoel Feliciano procurou responder-lhe

e até ridicularizal-o muitas vezes um dos fundadores da Academia — Luiz Vi-

cente di Simoni.

Como esses factos sempre observaram os mesmos processos, é possível que

a posição do illustre professor e principalmente sua grande clientella fossem

os únicos factores capazes de explical-o; além disso eram sempre os áulicos:

os mais respeitados e entre os titulos de Manoel Feliciano contavam-se os adqui-

ridos pelo valor pessoal. Luiz Corrêa de Azevedo, que traçou na Academia de

Medicina (1868 -1869) o elogio historico de Manoel Feliciano frizando os seus

sucessos, deixa antever estas pequenas intrigas, communs em todos os tempos.

Destacando o lado humanitario dos sentimentos de Manoel Feliciano, relata-nos

seu illustre biographo um íacto que merece referencia.
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"Tratava-se de um escravo, que pretendera por vezes pôr termo á vida, fe-

rindo-se com uma faca no abdômen. Já duas vezes o tinha curado o Dr. Feliciano

e esta era a terceira que entrava para a enfermaria de cirurgia, trazendo aindai

apertada na mão uma porção de intestino que intencionalmente cortara. A ope-

ração era urgentíssima e a invaginação foi praticada habilmente; em pouco

tempo estabeleceu-se a cura. Convinha dar alta a esse doente; em. uma manhã,

por occasião da, visita e da licção, estando o operador cercado de todos os estu-

dantes de seu curso, chegou-se ao leito do operado e com aquella voz persuasiva

e caridosa que todos lhe conhecíamos, declarou ao doente que lhe ia dar alta,

aconselhando-o a não tentar mais contra seus dias por ser isso um crfme perante

Deus. O escravo senta-se e respcnde-lhe: "Se meu senhor não me podia dar a'li-

herdade, para que me deu a vida?" O appello foi directo ao coração do operador.
"Bem, 

rapaz, respondeu-lhe o Dr. Manoel Feliciano, já que Deus quiz que eu

te desse a vida, dar-te-ei a liberdade. Tens razão". Ao partir dahi encontrou

o Provedor Dr. José Clemente Pereira, a quem contou o facto, e este, não con-

sentindo que Manoel Feliciano despendesse a quantia, houve do senhor do escravo

a carta de liberdade, que lhe foi entregue."

Cândido Borges Monteiro foi 0 mais talhado ^ra o êxito. Favoreciam-no

physionomia insinuante e distincta, professor fluente, claro, preciso em seus
diagnósticos, operador hábil, criterioso e prudente. Auxiliou-o muito a sorte
em poder auferir o melhor proveito de todos, estes dotes, conceituando-o na

opinião dos seus contemporâneos e fazendo-o merecer a confiança imperial.
Medico da Imperial Camara, foi designado, com o Barão de Petropolis, para
assistir á Imperatriz por ocasião do nascimente dos príncipes e com tanta felici-
dade se hcuve no augusto convívio que dahi reflectio a melhor sympathia em todos

os seus tentamens. Jovem ainda, professor de clinica cirúrgica, vereador, conse-

lheiro, deputado, senador. Visconde de Itaúna, prresidente da província de S.

Paulo e até Ministro de Estado.

Em uma carreira que nunca deixou de exercer, foi o que fruio as home-

nagens officiaes. Assistia-lhe notável vocação. Um feito cirúrgico importante

— a ligadura da aorta abdominal -— concorreu vantajosamente para a notorie-

dade. Assumpto de predilecção de Borges Monteiro, a theae para o professorada

versou sobre a — "Torsão das artérias" — que já nesse tempo era usada muito

antes da vulgarização feita por Tillaux na sua applicação nos grandes vasos.

Os maus resultados imputados ao methodo da ligadura pela espera da quéda

do fio decorriam da operação em geral, sempre problemática e não propriamente

da comtricção do vaso, e assim afastavam do seu uso no tratamento dos aneu-

rismas quando Hunter, no inicio do século passado, cercando-se empiricamente

de cuidados que minoravam a infecção, conseguiif bons resultados e de novo lhe

propagou a efficacia. Foi por esse tempo que um dos seus discípulos, Asthley Co-

oper, cirurgião eminente, . tendo ligado com successo as carótidas externa

e primitiva pela primeira vez e animado pelos bons resultados, tentou o mesmo

fazer á aorta abdominal.

Não será importuno rememorar essa bella operação, que tanto veio animar

Borges Monteiro, levando-o a imitalti com modificação proveitosa na technica.

A observação de Asthley Cooper, peça completa, precisa em seus. detalhes, não

constitue unicamente um acto de audacia por ser resultado das mais sensatas
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ponderações. A marcha do aneurisma do doente ameaçara-o de complicação fatal;

exhausto pelo soffrimento, a inefficacia de outros recursos, sp lhe restava

este ultimo de duvidosa probabilidade.

Levara a effeito a operação, acompanhara o doente meticulosamente em

todas as peripecias durante quarenta horas que sobrevivera e numa necropsia'

minuciosa annotara tudo se ter passado como previra, nada encontrando expli-

cativo do resultado funesto, senão a operação em sua própria natureza. Reflec-

tindo sobre o facto aconselha Cooper a outros semelhante tentativa, acreditando

na possibilidade do successo,

Borges Monteiro seguio-lhe as pégadas, acompanhou-o pari-passu 
¦ 

e sahio-se

igualmente bem, embora fosse idêntico o resultado. Na memória que cuida-

dosamente elaborara todas as faces da questão são bem elucidadas.

E para que possais julgar da disposição, do tumor, interessante no ponto de

vista medico pela sua conformação, convém aqui citar as próprias palavras
do autor

"Começando 
o nosso exame observamos que a fossa illiaca era séde de

um tumor que não apresentava mudança de cêr na pelle e que se estendia

desde o flanco até a coxa, passando por baixo da arcada crural; observamos'

mais o ser elle acompanhado de pulsações isochronas ás do coração e que eram

muito mais visíveis ao nivel da arcada crural, onde também distinctamente

se ouvia a bulha de folie. Era esse tumor limitado internamente pela borda

extrena do musculo recto abdominal; o seu maior diâmetro podia ser mareada

na fossa illiaca porque partindo dahi para as extremidades se ia elle diminu-

indo gradualmente; destas extremidades a superior tocava na crista illiaca

e a inferior entrando por tecidos da coxa comprehendia delles quatro dedos

transversos".
"Em toda a fossa illiaca do referido lado sentia o doente a intervallos tor-

mentosos distender-se o membro. O estado geral nada de notável nos podia for-

necer, a menos que não fosse nos apparelhos digestivo e circulatório. Nesta

occasião ^diagnosticamos um aneurieira das artérias ílliacas, tantD externa

como primitiva, restando-nos profunda convicção que só a ligadura da artéria

aorta poderia salvar a vida de um infeliz que, atormentado por cruéis dores,

se achava, segundo nossa opinião, collocado ás portas da morte."

Ouvira Borges Monteiro outros operadores concordes com a operação, ex-

cepto Christovam José dos Santos, por não a julgar compatível com a vida.

.Foi praticada em Agosto do mesmo anno e na presença de grande numero/

de médicos, modificada a technica de Asthley Cooper na collocação do fio por

via extra-peritoneal, segundo conselho do Barão de Santa Isabel, e servindo-se

de uma agulha de sua invenção (uma hastea metallica curvada em semi-cir-

culo por sua extremidade anterior, a qual se terminava por ¦ uma abertura des-

tinada a receber o fio).

A operação correu sem accidente; a interrupção da circulação foi logo

depois bem verificada, mas no mesmo dia surdiram os symptomas da infecção

operatoria e posteriormente hemorrhagias secundarias, acarretando a morte

ao cabo de dez dias. Nô terceiro dia tinha reapparecido, embora com menos

intensidade, as pulsações da femural e. nunca se manifestou uma ischemia com-

pleta do membro, o que levou o operador a admittir a possibilidade de uma

constricção incompleta do vaso.

Não pára ahi o trabalho de Borges Monteiro e estuda em seguida minu-

ciosamente as tres seguintes questões nascidas nas reflexões sobre o caso:

a.b. 40
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primeira —¦ a ligadura da aorta será compatível com a vida? Segunda: — de-

veria esta operação ter sido praticada no doente de que se trata ? Terceira;

— por que processo deveria car ella praticada ? Termina o autor fazendo longas

considerações de Maneira a bem justificar a sua conducta fundamentada nos

conselhos dos mestres. %

Esta memória foi traduzida em francez, distribuida pelos centros scien-

tificos, tornando-o conhecido fóra do Brasil com elogiosas referencias. Ainda

ultimamente um cirurgião americano, no Congresso Internacional de 1900,

reunido em Paris, B. W. Keen, cita e resume a observação do nosso illustrd

patricio. Foi esse o seu trabalho mais importante e certamente o que mais de-

cidio da sua carreira. r

Na nossa cirurgia o Visconde de Saboia distlnguio-se igualmente com vanta-

gem. Vontade forte, amor ao estudo, grande actividade, consciência segura,

eram nelle exemplares. Successor de Manoel Feliciano, reflectio-lhe a influencia

moral do mestre; terminado o.curso escolar, obtinha, no anno impiediato, ,o

lugar de oppositor da secção de cirurgia; em seguida viajara longamente, per-

lustrando os centros scientistas, de onde veio pouco depois (1871) disputar

cadeira de clinica com Matheus Alves de Andrade, de igual merecimento no

campo medico e que desastradamente se houve na exhibição das provas, faci-

litando a palma ao vencedor em uma decepção que lhe custou a vida. Voltou

de novo á Europa, em coimiussão do Governo, para estudar o ensino medico,

apresentando extenso relatório e aproveitando o ensejo para publicação em

francez de um 
"Tratado 

de Partos".

Era tão rudimentar nesse tempo o curso medico comparado ao que se pro-

cessava na Europa, que o espirito do Visconde de Saboia saneio a urgência ne-

cessidade 
• 

de refcrmal-o, creando novas cadeiras e principalmente as clinicas

(speciaes, completando a deficiencia dos cursos com os laboratorios, amphy-

theatros e todos os apetrechos indispensáveis, Essa reforma, que instituio

o ensino livre em sua melhor accepção (1881), soffreu ainda algumas modifi-

cações não alterando os principaes traços e mereceu para executal-a o principal

autor nas novas funeções de director.

Cooperaram nessa utilissima empresa os membros em evidencia na nossa

classe; na Imperial Academia de Medicina mais de uma vez occuparam-se,

em sessões memoráveis, desse assumpto e nas conferências da Gloria, onde se

agitavam na presença de S. M. o Imperador as questões da maior importancia

e opportunidade, o Conselheiro Pertence, muito considerado pelas. relações do

mundo official, efficazmente o -auxiliou, expondo com vehemencia e proposito

a situação do nosso ensino, incapaz de bem preencher suas applicações.

Neste posto é corrente ter sido Saboia o mais apropriado para o momento.

As novas cadeiras foram todas preenchidas por concurso, conquistando-as

os nomes mais apreciados em torneios ecientificos de que ainda hoje se ouve

fallar com enthusiasmo.

Na direcção da nossa Faculdade conservou-se até o advento da Republica,

jubilando-se então por não querer servir no novo regimen. Inaugurou a sua direc-,

ção os melhores tempos do nosso ensino medico; a nova disposição tornava-o

muito mais interessante, as clinicas recentes vulgarizavam conhecimentos novos,

os novos professores attrahiam os discípulos pela aura brilhante dós concursos;

deu-se um- resurgimento na medicina correspondente ao que vinha impulsando

as demais manifestações de adiantamento nas sciencias e nas artes, no melhor
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período da nossa historia, que se inicia com a terminação da guerra do Paraguay

e estende-se ás vesperas da proclamação da Republica.

Conheci pessoalmente o illustre professor, afastado da actividade, mas delle

sempre ouvi fallar com o maior respeito e acatamento. Assentava-lhe bem a

vocação, agitava-se em um meio adequado ás suas inclinações, procurava seguir

os exemplos dos grandes mestres, colligindo as lições, guiando os discípulos,

concentrando-se nos deveres do cargo.

A dominante da sua individualidade foi a vontade de fazer uma obra

util, de elevar o nivel do magistério pela publicação constante de meTnorias

clinicas e livros didacticcs. Não lhe refere a tradição qualidades brilhantes

de exposição nem mesmo grande fluencia, supprindo essa deficiencia nos af-

fazeres do professorado.

Assim procurou definir-se, na introducção á sua clinica cirúrgica e com ex-

cesiva modéstia: — "O meu talento é muito medíocre e não ha quem não conheça

o seu valor e delle mais desconfie do que eu proprio. Se dou á luz o que vejo e

observo é para exempplo da geração actual e pelo desejo que tenho de mostrar

á geração futura^ que muito amei o meu paiz, concorrendo com a minha mo-

desta pedra para o edifício da nobre sciencia brasileira e porque via que o

trabalho era origem de todas as glorias e a fonte perenne onde se pôde beber a

mais pura das felicidades e a mais fecunda de todas as venturas humanas,

o saber". ,

Ahi estão, bem claros, os intuitos que o animaram, fornecendo o mell^or

exemplo aos vindouros na esperança da formação de uma obra nacional, vul-

garizando as- noções indispensáveis, constituindo incentivo aos successores na

cathedra e libertando assim o nosso ensino.

Tão nobres esforços proporcionaram-lhe as melhores recompensas: alcançou

posição saliente, grande clientela, elevadas homenagens; seu nome figurou entre

os dos membros correspondentes da Academia de Medicina e Sociedade de Ci-

rurgia de Paris, ti tu'os esses distribuídos com avareza.

Foi contemporâneo da grande reforma por que passou a cirurgia e cujo valor

podem ainda attestar os nossos médicos que conheceram o periodo anterior;

certificava Néalton, quando propunha uma estatua de ouro a quem conseguisse

evitar a infecção purulenta. Eram tão falazes os resultados que Denoviller aos

seus alumnos aconselhava: "Quando 
tiverdes uma amputação a praticar, pensai-

bem antes de effectual-a, pois, quando a decidimos, quasi sempre assignamos

uma sentença de morte".

Para que possais fazer uma idéa do que era a cirurgia, antes da grande

reforma, seja-me permittido aqui referir as impressões que causaram ao Pro-

fessor Guerin nas primeiras visitas aos hospi.taes, quando chegara a Paris para

encetar os estudos médicos tão bem descriptos em sua bella lição inaugural.
"Visitava em premiro logar a Pitie, um dos maiores hospitais, ainda abarrotado

de feridos da terivel guerra de 72 e das lutas internas que assolavam a França.

Vi nas enfermarias operados e feridos com physionomias terrosas de febrieú

tantes, conheci logo a purulencia, todas as feridas «ípuravam. Os curativos

proporcionavam queixumes e gritos constantes e delles exhalava um abominavel

cheiro de cataplasma fermentada. Como eram feitos esses curativos? Com fios,

que, para que não adherissem ás feridas, interceptavam com retalhos de panno
fenestrado. Em uma cesta de vime amontoavam-se fios de todas as prove-
niencias, naturalmente suspeitas. Sobre mesas revestidas de mármore quç



252

ainda se encontram nos antigos hospitaes no meio das enfermarias, destacava-sé

o celebre pote de ceroto com a respectiva espatula de madeira e a prancha

sobre a qual se estendia a compressa que delle devia ser embebida e applicada

em seguida sobre as feridas, cobertas depois de fios e mantidas por outra com-

pressa larga em fôrma de atadura.

Quando as feridas eram muito doloridas e inflamadas sustituiam-se esses

curativos pela applicação de cataplasmas de linhaga. Pouco satisfeito dos resul-

tados que observei e enojado pela desagradavel atmosphera dessas' enfermarias,

passei a freqüentar o hospital S. Luiz, onde o serviço de Adolpho Guerin gosava
da melhor reputação. As cousas ahi se passavam de outra' maneira, enrolavam

montanhas de algodão em torno dos membros amputados e de vez em quando
alguns doentes se curavam. '

Quando levantavam esses curativos onde o pu's tinha permanecido durante

.quinze e vinte dias, desprendia-se um odor muito especial, que o chefe pretendia

fazer crer que era bom, mas que pouco se differençava do das cataplasmas;

ahi ainda os operados pagavam forte tributo á morte e em uma das minhas

primeiras visitas vi succumbir em minha presença, de infecção purulenta, um

doente que fôra portador de um ligeiro ferimento no pollegar.

A descripção de uma operação dessa época faria estremecer os menos ex-

perimentados dos nossos internos e, como muito bem ainda refere Guerin, re-

vestia-se da mais fantastica enscenação.

Era necessário possuir um temperamento especial para ser operador e

melhor comprehendi assistindo á operação sobre fossas nasaes, pharynge e

cavidade boccal em crianças sem anesthesia porque temia que o sangue as

asphyxiasse. Era com tenção brutal pelos assistentes, a impaciência barulhenta

do operador, que bem justificavam os conselhos de Depuytren e Sabatier aos

que se iniciavam nos exercicios de medicina operatoria em animaés vivos para

se habituarem ao corrimento sangüíneo e aos aspectos emocionantes dos gritos;

e movimentos convulsivos produzidos pela dôr. Toda essa cirurgia apresentava

tal barbaria que pareceu não calhar no meu temperamento, afastando-me do

meio hospitalar".

Felizmente não o fez de modo definitivo e pouco depois voltava, distin-

guindo-se e vindo a constituir uma das glorias da cirurgia franceza. Os

mesmos defeitos apresentavam-se entre nós; se nunca encontrei uma descripção

desses tempos ominosos para os nossos misteres, muito assisti de grande seme-

lhança, quando não mais tinha razão de ser. E' commum gabar o nosso espirito

progressista confundindo-o com a grande tendencia á imitação e nisso vai uma

grande differença; do que tenho ouvido não me seria difficil reconstituir os

aspectos hospitalares de então; basta-me citar uma operação que presenciei

quando estudante, feita por quem não podia estar a par de qualquer melhora-

mento. Já velho bastante, embora, no melhor do seu tempo,' com reputação td-

vesse exercido a cirurgia. Era uma extirpação do seio; a doente mal chlorofor-

mizada, com a cabeça erguida sobre uma almofada e mantida por dous enfer-

meiros, de proposito nessa posição para poder aproveitar do abaixamento em
caso de accidente. Como precaução interrompia-se com frequencia a anesthesia,
de maneira a nunca ter,sido feita com regularidade; os enfermeiros completa-
ram-na pela manutenção evitando os movimentos bruscos causados pelos soffri-
mentos. O . operador despira a classica sobre-casaca para não manchar as vestes,
com uma toalha em fôrma de avental lavava ligeiramente as mãos e o campo
operatorio com agua e sabão.

Um enfermeiro, sem o menor cuidado, apresentava os instrumentos, os mais
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primitivos, collocados em uma bandeüa coberta por pequena toalha; offerecia-os

ã medida que iam sendo pedidos, limpando-os nos intervallos com um panno qual-

quer, de maneira que estivessem sempre asseiados. Com tampões de algodão mo-

lhado em agua phenicada esponjava a feMda um auxiliar que nenhum cuidado

anterior tivera, emquanto que outro offerecia pedaços de fio de linho para as

ligaduras. Suturada e drenada, a ferida era coberta de iodoformio e fios sem

quantidade mantidos por uma atadura. O algodão, na opinião do operador, aquecia

muito, não era para o nosso clima, a elle attribuia as constantes inflammações.

Realizava o typo perfeito que mais tarde apreciei no trabalho de Guerin, ha

pouco referido.

Foi assim difficil o tempo de Saboia por coincidir com a grande reforma,

â qual de prompto se alaptou, como bem evidenciou o seu ultimo livre? ''Cirurgia

Contemporânea", o que naturalmente concorreu para que diversas gerações não

o julgassem do mesmo modo.

Afastado da cathedra e da clinica, não parou na contemplação da sua obra;

habituado ao trabalho intellectual, encaminhou-se a novo campo de investi-

gações, esclarecendo, em estudos philosophicos, as reflexões que lhe despertara

tantas vezes o exercido da profissão. Era a melhor opportunidade para appli-

cações- de tal natureza; dourava uma vida tão cheia de attribulações no turbilhão

da victoria e crepusculo suave de uma philosophia compensadora, desviando-lhé

da imaginação a idéa do anniquilamento final, consolando-o o mais puro 
•

espiritualismo-

r r- T T i)

Agora um pouco do que assisti. Em 1893, comecei no internato por occasião

da revolução de 6 de Setembro, na realização de um grande desejo, e estreava

em enfermaria installada para receber os feridos militares. Pouco tempo depois

adaptava-me bem a esse meio, tão preparado estava meu espirito pelo muito que

delle ouvi fallar em minha convivência e passava a percorrer os serviços mais

movimentados. Dentre elles gosavam da melhor reputação os Drs. Carlos Tei-

xeira e Oscar Bulhões. Attrahiu-me o primeiro a uma enfermaria de cirurgia

geral de mulheres, muito procurada, onde se amontoava grande material e onde

melhof que numa clinica officiai; sem truculenta frequencia, poderia applicar--

me com vantagem. Carlos Teixeira recebia sempre bem, familiarizava prompta-

mente o novato que mostrasse aptidões, facilitando a assistência a seus traba-

lhos; era um typo insinuante, de estatura regular e aspecto robusto, olhar pes-

quizador de myope, nariz aquilino, fronte fugidia, cabelleira ligeiramente alou-

rada, pouco basta e sempre em desalinho, compondo a face muito rosada com

um bigode louro; denotava esse conjuncto, grande vivacidade e actividade. Dedi-

cara seus estudos em Vienna á gynecologia, que nesse tempo começava a cons-

tituir-se, pouco conhecida ainda no Rio. Vienna fornecia então a melhor feira

para a acquisição de uma especialidade. Ahi funccionavam em um grande hos-

pitai, extraordinariamente freqüentado, 
"os 

afamados cursos, reunindo médicos

de todas as partes do mundo, sequiosos de aprendizagem e dahi partiam arma-

zenando o indispensável para a pratica. Era um titulo de reclamo ter por lá

passado, o que se justifica por serem as clinicas viennenses fartas em material

e dirigidas pelos maiores mestres, com um distribuição de serviços que mais

facilitava a divulgação dos conhecimentos. Graças á segurança que offereciam

os novos processos, um delirio operatorio invadira os grandes centros, creavam-88
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as sessões annunciadas previamente em fôrma de cardapios affixados em dias

determinados para maior facilidade.

Da estadia em Vienna muito devia ter lucrado Carlos Teixeira; e desse apro-

veitamento forneceu as melhores provas, renovando o serviço que lhe fôra con-

fiado, procurando adaptar ao meio mais improprio os cuidados relativos á asep-

cia. Nesse partioular se salientou entre os contemporâneos. E' possivel quç

tivesse seguido o juizo de um cirurgião notável—"ler pouco, vêr muito e trabalhar

ainda mais", mesmo porque de tal modo o assediavam os clientes que pouco tempo

lhe sobraria para a leitura. Passando a visita, era de ordinário avesso a qual-

q^ier explicação; dava-a de modo incompleto, summario; a falta de habito

difficultava-lhe a expressão; não era fluente. Não se esmerava em detalhes:

tratava-se de um tumor em condições de operabilidade, devia elle ser estirpado,

pouco se lhe davam outças considerações sftm uma alçada immediata. Serve de

exemplo um facto em relação a uma doente portadora de grande inflammação

do pescoço, difficultando-lhe muito a respiração. "Ahi 
está um caso de angina,'

Ludwing; os senhores examinem". "Doutor, 
em que consiste essa angina ?" per-

guntamos-lhe". 
"Se 

VV. SS. soubessem allemão, explicar-lhes-ia", retrucou o mes-
tre; e como insistíssemos apontando um collega ao qual era inherénte tial

idioma, retorquio: "Não 
sou professor de clinica", e continuando a visita não

nos fallou mais sobre o caso. Era sua maneira. Não ignorava certamente a
moléstia; acertara np diagnostico, medicara com segurança, obtivera a cura.
Trabalhava com muito cuidado; esterilizava instrumentos, compressas e todo

o material; usava e abusava da agua quente, toierando-a em temperatura capaz

de queimar as mãos de qualquer outro. Em relação á technica limitava-se o

mais possivel aos processos que tinha visto; assim usava eystematicamente

um instrumento que fizera época, o clamp de Lawson Tait, para pedicular os

fibromyomas uterinos de qualquer modo que elles se apresentassem. Era uma

peça articulada, hoje em desuso, mesmo então pouco empregada fe que muitos

dissabores lhe causara. Distinguira-se principalmente nos trabalhos de gyne-
cologia.

Sentia se o amor que dedicava á sua arte, carinhoso com os doentes, acom-

panhava com satisfação os bons resultados, apontava com prazer os successos.

Delle nada conheço publicado; ouvi fallar num folheto sobre asepsia, mas

nunca o encontrei; no entanto sua obra revive" numa pleiade de discípulos, ope-

radores distinctos, que, estou certo, se recordam sempre do antigo mestre e

prlcipalmente do amigo.

A acção que exerceu Carlos Teixeira no nosso circulo profissional, foi vanta-

josa; encetou a cirurgia abdominal em relaç&o principalmente á gynecologia,

sem as cifras mortuarias alarmantes observadas até então, vulgarizou a asepsia

e sua especialidde muito pouco conhecida.

Era Ospar Bulhões professor de clinica; substituirá o Visconde de Saboia.

Apresentava outro typo, o do 
"patrão" 

por excellencia. Viajara durante dous

annos, illustrara-se na Europa, referindo-se sempre com admiração ao grande

Billoroth, de quem se ufanava de ser amigo. Tinha muito do professor em suas

maneiras; era distincto sem ser pedante, de aspecto grave e pouco communi-

cativo; realçava-o uma solida encarnação. Alto, corpulento, de physionomia

prazenteira, olhos vivos, protegidos de espessas sobrancelhas; cuidadoso no
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penteado, afastando o cabello desigualmente sobre a fronte erecta; usava bi-

gode e suissas curtas, ã ingleza; sempre cuidadoso nó trajar. Conquistara o

professorado em concurso. Fora alguns annos substituto e dedicara-se com afinco

ao estudo da anatomia e medicina operatoria; possuia assim a base- indispen-

savel para seus trabalhos clínicos. Examinando os doentes ,dissettava com

precisão, nem sempre fluente e com um timbre de voz pouco sympathico.

Exacito nos diagnósticos e escrupuloso nas indicações operatorias; mais at-

trahentes seriam suas lições se não as interrompesse constantemente com ad-

vertencias aos auxiliares; tornava-se áspero de mais e ãs vezes offensivo. Nos

dias de operação era interessante vel o nas 
^stes próprias e de braços cruzados,

posição qufe lhe era habitual, olhando sobranceiro para a galeria, enquanto dis-

punham o material, lembrando um Jutador a espera de sua vez para entrar na

arena. Esta comparação não lhe ia mal; uma operação era para Oscar Bulhões

uma verdadeira luta; uma vez feita a anesthesia começava a disputa entre o

operador e os ajudantes, exclamações constantes e asperas recriminações, gritos,

discussões intermináveis se alguém retorquisse ás suas invectivas. Toda a at-

tenção dos assistentes era assim desviada do acto operatorio, circümscripto além

disso a* um espaço diminuto, pouco favoravel a ser acompanhado. Essa situação

era sempre a mesma. A sala, ájs vezes cheia de aluamos, durante a exposição do:

mestre e no começo da intervenção, tornava-se em pouco tempo vasia.

Succedlam-se os auxiliares, poucos conseguiam tolerar mestre tão irritativó.

Kecordo-me de uma dessas scenas; operava um velho portador de um calculo

vesical, debilitado e muito pelos soffrimentos, tão enfraquecido que poucas pro-

habilidades offerecia para um bom resultado. A anesthesia fôra difficil, uma

syncope prostrara o doente no meio do trabalho, não obstante as precauções.

Oscar Bulhões tinha tudo previsto, acompanhava as peripecias, dictando suas

ordens constantemente, procurando evitar o desenlace desagradavel de perder um

doente na mesãT; não o conseguira entretanto e, logo que o facto foi verificado,

rompeu em impropérios contra o auxiliar, pouco faltando para o considerar cri-

minoso.

Perder doente no acto operatorio constituia um desastre impressionante;

era preciso sempre evitar, terminando muitas vezes atabalhoadamente uma ope-

ração e creando asperas sequencias quando o paciente não conseguia resistir.

Em uma lição publicada no 
"Brasil Medico" sobre as —Qualidades do cirur-

gião 
— sangrava-se o mestre em saúde quando dizia: 

"B' 
preciso não confundir

falta de sangiue frio com o desagrado e mesmo impaciência do cirurgião quando

se vê mal auxiliado e necessitando a todo momento chamar a attenção dos aju-

dantes sem pratica, mal dirigidos em seu tirocinio escolar ou viciados pelos

vivos exemplos".

Estas transformações que agitavam Oscar Bulhões eram lastimaveis. Parecia

incrível poder operar e com grande habilidade. Vi-o mais de uma vez proceder

á esophagatomia externa, cuidadoso em relação á technica e á região, com o

fim de retirar do conducto um corpo estranho, de ordinário uma dentadura;

gostava de fazel-a e procedia com segurança. No Museu da Academia de Medi-

cina, devem figurar essas peças, de que ficavam privados os indivíduos como

registro da observação. Trabalhava com asepsia. Resentia-se de uma cultura

geral, limitando-se ao manuseio dos livros profissionaes, oircumscrevendo seus

conhecimentos á sciencia que professava, e carecendo dos faetores indispensáveis

á grande vulgarização; não se esmerava nas prelecções, preoccupado principal-

mente com o êxito operatorio, mais impressionante.
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Dahi cursos monotonos, pouco instructivos, restringindo-se quasi sempre

ás nações elementares, enumeração dos symptomas mais palpaveis ou das indi-

cações mais precisas, questões em torno de processos operatorios, sem outros de-

talhes que, applicados a um caso determinado, destacassem os benefícios da cirur-

gia. Poucas publicações deixou Oscar Bulhões. Constam de artigos esparsos e

relatorios exarados nas columnas do "Brasil Medico". Existe uma monographia

sobre um urétrotomo que nenhuma vantagem offerecia ao de Maisonneuve. Não

fizera escola e penso que não fez discípulos, como igualmente nenhuma influencia

se lhe notava dos mestres que o precederam; sua notoriedade não passou do

magistério, nunca foi um grande clinico.

Rageot define o succpsso como dependencia da psychologia individual do

autor e da psychologia collectiva do publico: — o facto de uma obra produzida

por uma personalidade ser adoptada pela conectividade. Tal definição parece-

me exacta e applicavel á nossa carreira, embora não seja commum ajfcstar o

successo na creação dos verdadeiros factores, sendo mais fácil e freqüente attri-

buii-o a enscanagões barulhentas, a expedientes espalhafatosos ou grotescos

embustes. Entretanto, esses processos espectaculosos ao alcance dos mais afoitos,

não merecem consagração, figuram como fogos de artificio que ced0 se apagam,

não deixam vestígios e ferem somente o futuro pelo ridiculo que nelles figurou.

O caracter verdadeiro do supcesso está na continuidade, na sequencia de casos

de uma collaboração reciproca obedecendo ao mesmo fim; fructo de um trabalho

pertinaz, onde algo se destaca de extraordinário. Um accidente fortuit0 p'oderá

favorecer novas emprezas, mas quantas vezes esse acontecimento apparentemente

isolado não é mais do que o primeiro clarão de grandes esforços ? Affluem jme

essas ponderações a respeito do professor Pereira Guimarães, tão bem succedido

em longo tirocinio dedicado ao exercido da medicina, fixando no melhor exem-

pio uma existencia modelo. Bella direcção disciplinou-lhe o espirito, preparando-o

para as grandes difficuldades; no inicio da carreira já vinha robustecido pelo

esforço dispensado em alcançal-a, alentado para a luta, fortalecido pelos cons-

tantes obstac jíoe paciente e energicamente removidos. Resaltava-lhe do sem-

blante a sã bonhomia; não se lhe desenharam na physionomia os traços reveladores

das lutas em que vivera; sempre jovial, proporcionando captivante acolhimento

numa attitude tão natural que a melhor impressão causava logo ao primeiro

contacto — "La 
consciência de la própria gloria es benefica, suprime toda

pequenez moral y toda vilania", na phrase de Ingegnieros. Apparecera Pereira

Guimarães no afamado collegio do Barão de Tautphoeus, notável illustração, que

muito contribuirá para dignificar o nosso meio; ahi se mostrou merecedor

da generosa acolhida do mestre, distinguiu-se como alumno e mais tarde como

professor, leccionando ao mesmo tempo tres cadeiras quando frequentou o

curso medico. Adquirira conhecimentos profundos de humanidades, methodizara

o espirito na applicação ao estudo, tornando-se candidato natural ao professorado

medico, que pouco depois alcançou em concurso. Nessa occasião era um nome

conhecido; fizera-o em misteres da profissão, na guerra do Paraguay, onde tres

annos passara ao serviço da Armada, nas posições mais arriscadas. Deste mo-

mento data o periodo mais movimentado; surdio-lhe a opportunidade em prepa-

rado advento para sentir as recompensas dos sacrifícios anteriores. O limitado

circulo da época não comportava uma especialização e foi o primeiro na clinica
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medica, em que era dos mais illustrados, que creou renome; a intuição pro-

fissional muito o auxiliou, contribuindo para os- bons resultados nos surtos

epidemrcos que assolavam freqüentemente a cidade; mas outro era o alvo de

suas aspirações e ainda de tempo dispunha para estudos de anatomia e me-

dicina operatoria, freqüentando o amphytheatro á noite num sacrifício fácil-

mente apreciado, faltando todo o conforto.

Foi assim que ao assumir a regencia da cadeira de anatomia descriptiva já

era autoridade e do afan com que a leccionou procurando tornar o curso mais

completo e mais proveitoso, sempre ouvi de seus discipulos, meus mestres, phra-

ses encomiasticas. Nesse periodo do professorado percorreu o tempo mais tra-

balhoso.

Já se salientara como cirurgião, professando as cadeira# de clinica cirúrgica e

medicina operatoria, interinamente; era o dia todo occupado: hospitaes, grande

clientela, trabalhos escolares, escriptorio dos mais freqüentados e á noite horas

a fio na elaboração de trabalhos de anatomia ou de memórias clinicas! O primeiro

Governo da Republica, jubilan^o-o na Faculdade de Medicina, elevou-o a Chefe

do Corpo de Saúde da Armada, onde sempre prestara serviços como cirurgião

do Hospital da Marinha. Nessa investidura, na realização dos bellos sonhos

que acalentara como segundo-tenente, a bordo do 
"Belmonte", 

em aguas do

Paraguay, mais calcou a distincção numa grande solidariedade de classe, fir-

mando a consideração de seus collegas e agindo com a maior altivez.

A obra de Pereira Guimarães foi importante; figurou nos periodicos mais

em evidencia da nossa patria. Era um temperamento combativo, mas reflectido

na acção, generoso nas armas, austero e consciencioso, assumindo sobranceiro

as responsabilidades de seus actos de maneira peculiar, dando á phrase mais

energica uma affavel expressão.

O seu tratado de anatomia descriptiva é um livro didaotico de incontestável

utilidade; sobre clinica cirúrgica publicou innumeras monographias que attes-

tam quanto era cuidadoso e ter exercido todos os ramos da cirurgia com o

melhor resultado. Como clinico, no exame dos doentes, era minucioso e ponderado;

seus diagnósticos só em casos exoepcionaes não eram verificados; decisão opera-

toria, calma e technica completaram-lhe a vocação; seguia alttentamente os

doentes na evolução do tratamento. Sobresahio em todas as polemicas scienti-

ficas pela precisão dos argumentos, pela justeza das expressões. Como militar

na mais alta patente foi, principal incentivo ás exigencias de sua classe, tudo

fazendo para eleval-a. Nesse intuito colheo-o a revolução de 6 de Setembro,

onde esteve até o fim, sendo dos últimos a seguir o caminho do exilio, sem se

afastar jámais dos companheiros, embora lhe acenassem acolhimentos mais pre-

cavidos. Era necessário conhecel-o bem de perto para poder apreciar a estatura

moral; assentava-lhe como um culto a independencia de caracter, que mesmo

nos últimos annos não trahio o espirito de justiça em complacencila aos im-

petos da amizade.

O influxo da prodigiosa actividade de Pereira Guimarães proporcionou-lhe

as maiores recompensas: elevada posição social e popularidade como clinico;

seu nome conceituado entre seiue patrícios foi, muitas vezes, citado em trabar

lhos extrangeiros, tendo sido membro correspondente da Sociedade de Cirurgia

de Paris; alvo de innumeras homenagens, como testemunhas eternas do seu

grande valor, múltiplas condecorações diziam-lhe os feitos em seu peito varonil,

onde pulsava o mais nobre coraç&o, num rhythmo nunca alterado pelas contin-

gencias da vida.

33
A.B. 40 , ;
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Manoel Victorino Pereira foi outro typo digno de relevo na galeria dos

nossos notáveis, quando pensava poder ajustar o seu ideal ao ponto culminante

das aspirações profissionaes, a cadeira de qlinica cirúrgica. Salientara-se na

Faculdade de Medicina da Bahia, nos momentos de evidencia e em todos os pos-

tos que lhe foram confiados. A historia bem impressionante de seus primordios

teceU;-lhe a consideração geral; a intelligencia fortaleceu-o para as mais altas

aspirações com um solido preparo scientifico; no rol dos estudos preferidos

reunio os que melhor poderiam concorrer para o realce professoral; na pratica

dos melhores artífices se aperfeiçoou no manuseio do bisturi nas mais delicadas

operações; esmerou-se, assim, com methodo e perseverança, para brilhante-

mente assumir a direcção da clinica cirúrgica. No começo constituíram os

estudos regionaes o objecto de suai investigações, com Silva Lima e Wucherer,

estampando os ensinamentos de tão illustre convívio na feitura da these inau-

gural — Moléstias parasitarlas mais freqüentes nos climas tropicaes — da qual
muitos capítulos foram transcriptos em uma revista franceza — Archives de

Médiclne Navale; — mais tarde guiaram-jio, na Europa, Wirchow, Liebjieg,

Billroth, que lhe deram a orientação sclentifica posterior,, Em 1887 estreou

no magistério como professor substituto das sciencias accessorias, em seguida

leccionou a anatomia pathologica e por concurso coube-lhe a cadeira de cli-

nica cirúrgica, exibindo-se de modo tão notável que a Congregação da Faculdade

juntou á indicação de seu nome um voto de louvor ás suas provas. Referem

os que foram seus discípulos possuir elle os predicados da cirurgia, realçando

o valor de suas lições com o favor das pesquizas do laboratorio, perlustrando-

as com as noções de anatomia microscópica e chimica geral, e uma grande

facilidade de expressão.

Assentava-lhe a divisa de Malgaigne — Rêalité dans la science, moralité

dans l'art, — e a Malgaigne muito assemelhava como professor, espíritos que

alliavam uma cultura geral aos estudos de sua eleição e privilegiados pelos

dons indispensáveis: clareza, methodo e eloquencia.

E que mais faltaria para a realização do typo completo do professor ?

Julgo, pelos factos mais impressionantes de sua vida posterior, não terem

sido a profissão e o professorado seus principaes objectivos; ambicionava mais,

a vocação não lhe era nota característica. Sentia-se em Manoel Victorino uma

exaltação constante em torno de um ideal que nunca pôde determinar e que

o levou a crises de verdadeiro delirio. O ambiente em que se celebrizara pare-

ceu-lhe pequeno e a necessidade de expandir os seus talentos impellio-o para sce-

nario mais movimentado. Enveredou pela política. Quasi affirmo ter sido sua

primeira phase a mais relacionada com o successo, proporcionando-lhe maiores

encantos. Na politica percorrera, em seis annos, no mais intenso das suas

aspirações, as posições mais evidentes: Governador da Bahia com o advento

da Republica, em seguida senador estadoal, era, em 1895, eleito vice-presidente

da Republica. Tão rapida marcha dava a tal temperamento a apparencia de

allucinação. Interinamente, chegou a exercer a presidencia da Republica, as-

sumindo a vertigem a maior intensidade. A posse dessa investidura gerou

quadros de estranha fantasia. E quem, no Rio, não se recorda dessa noite,

ainda uma dos famosos contos, em que as cercanias do Cattete se sentiram

alvoroçadas pelo borborinho da multidão e os applausos ao cavalheiro illustre

que, em carruagem a Daumont, abria alas em direcção ao palacio feericamente

illmninado? Mas logo depois recuperava o sentido; não fôra longa a crise,

mas, como sempre, deixou vestígios. Tentou reatar os bons tempos, retemperar
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a exhaustão proveniente da agitação politica em que se vira envolvido. Não

lhe estava nos moldes a politica-profissão, estivera-lhe no pensamento em rasgos

de eloquencia. Era Manoel Victorino principalmente orador, na expressão - mais

completa do termo; vivia nas phrases que rendilhava sua imaginação, inebria^

va-se com os effeitos que produziam os seus discursos, pairando longe das

apagadas convenções, onde, de ordinário, se preparavam os surtos politicos.

Da fallencia politica voltou á medicina; mais uma vez tornara á Europa para

melhor apparelhar-se, rehaver o tempo perdido nas mais barulhentas pers-

pectivas; regressando, com o material o mais completo, para aqui se installar.

Recordo-me bem do escriptorio que abrio na rua do Rosário, num primeiro

andar espaçoso, disposto, senão com os requisitos dos mestres europeus, pelo

menos avantajando-se aos que aqui existiam; tudo previsto para a grande cli-

enteia (salas para as senhoras, salas para os homens, gabinetes para exame,

vitrinas ornadas de numerosos instrumentos, apparelhos de investigação, lava-

bos os mais modernos, enfim, todos os apetrechos que se impunham á mais

perfeita organização technica). Não era um principiante e sim um mestre con-

ceituado que reencetava o seu tirocinio. Reconstruia, nas respectivas propor^

ções, as visões de um Carlos da Maia e infelizmente com os mesmos resultados.

E num meio tão pequeno como o nosso, tão aconchegados uns dos outros

pelas invias vielas do Rio, feria Manoel Yictorino a attenção pela extravagancia

do vestuário, onde se cruzavam os gostos mais disparatados, não condizendo

com as novas funcções, tanto destoava da solemne gravidade de seus pares;

nesse tempo ainda mais cultivada. Na nova investidura esperava naturalmente

os clientes que lhe compensassem os sacrifícios, quedando-se na tranquillidade

do gabinete em cavacos politicos occasiònaes, até que a desillusão dessa tentativa

o conduzio ao jornalismo, arena mais favoravel á sua actividade, salientandose

na intensidade da emoção e no apuro da fôrma. Era sempre o mesmo orador,

transigia na applicação da eloquencia, mas não na feição do caracter! .

Não nos legou Manoel Yictorino obras por onde possam os vindouros aquila-

tar dos seus méritos profissionaes; além da these inaugural, existem alguns

trabalhos de menos valia, esparsos na "Gazeta Medica da Bahia", e discursos

pronunciados na Academia de Medicina, em um celebre torneio litterario, a

proposito de um convênio sanitario.

Barata Ribeiro não foi certamente um vulto da cirurgia, mas um perfil

interessante que nella surdio; 
'illustroua de passagem, aproveitando o ensejo

que lhe proporcionara a nomeada adquirida em dois concursos para o' profes-

sorado e os deveres que lhe acarretavam o exercício da cadeira; avultada teria

Sido a sua acção se a tivesse mais exercido no ramo de suas Inclinações.

Natural da Bahia, depois de uma estadia em S. Paulo, dedicando-se á clinica

na cidade de Campinas, escolhera a Corte como melhor meio para a realização

dos innumeros projectos que deviam movimentar sua exaltada imaginação.

Yarios foram os ramos de actividade que perlustrou: medico, professor,

advogado, Prefeito do Districto Federal, senador, tendo merecido a nomeação

de Ministro do Supremo Tribunal, no Governo de Floriaao Peixoto.

Conheci-o como professor de clinica pediatrica (1S96) e a impressão <que

me causara o primeiro encontro foi das melhores.

Apresentava um conjunto proprio a despertar sympathia na mocidade. De ,

estatura baixa, magro, irrequieto, dir-se-ia um feixe de nervos encimado de

4
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uma cabeça intelligente; fronte larga, olhos de grande vivacidade, investiga-

dores através dos oculos que lhe corrigiam a myopia; um sorriso sempre a

traduzir uma ironia a proposito, sem tom oífensivo, e que mais suavisava

o timbre macio da voz; usava barba crescida e bigodes já nesse tempo grisalhos.

Em Campinas grangeara boa reputação; de um contemporâneo ouvi ga-

bar-lhe, nesse tempo, a illustração, a fluencia com que dissertava qualquer

asssumpto. Agitava-se a causa da abolição e assisti á melhor referencia ao

modo energico e arrebatador com que defendia essa questão e de uma vez,

num comicio theatral memorável, tão inconveniente se mostrou, que penso não

ter sido esse facto indifferente á sua vinda para a Côrte; e foi num theatro

que aqui seu nome primeiro appareceu.

Em 6 de Setembro de 1872 representava-se, no Rio, o 
"Segredo 

do Lar", aoj

que parece com pretenções a successo, pela escolha dos artistas Lucinda e

Furtado Coelho, os mais completos que, no genero dito nacional, illustraram

o nòsso palco; não consegui obter a obra e penso mesmo que não chegou a

ser vulgarizada em volume; conseguio subir á scena cinco ou seis vezes. Pela

leitura de jujn folhetim, tive informações do enredo e se a opinião do critico

não lhe era de todo lavoravel, impossível ger-me-ia julgar sem a leitura dü

trabalho, primando de ordinário nossos dramas pela parte litteraria. Foi tam-

bem esse simples accidente na vida do autor que, como actor, ruidosos applausos

colhia, pouco depois, de uma platéa de escól, na prova oral do concurso para

a cadeira de pediatria, terminando-a em phrases felizes, que tão bem soaram

aos ouvidos dos assistentes e entre elles S. M. o Imperador. Era, no meio me-

dico, 'um homem em evidencia no dia immediato.

Não constituiu a enfermaria o ambiente almejado para a sua imaginação;

as aulas tornaram-se interessantes pelas divagações alheias ao ensino e princi

palmente pelas opiniões paradoxaes. iAinda o encontrei nessa disposição; o

andamento de seus trabalhos práticos custava, não raro, uma somma enorme

de cuidados de seus auxiliares. E, no entanto, viveu sempre Barata na maior

lute com os assistentes, daquelles que não podia se libertar mais de uma vez

censurável, em termos ásperos, injustos e mesmo incoherentes; recordo-me

ouvir muito fallar de uma accusação a um delles, o Dr. Pereira e Souza, a quem
denunciara como o causador de grave accidente em um doentinho, tendo-lhe

mal applicado um apparelho, em uma perna fracturada e acarretando-lhe a

gangrena.

Para fazer melhor soar suas imprecações, referia o caso dizendo ter pre-
visto tão grave complicação pelos gritos constantes da criança e pelos aspectos

de seus soffrimentos, sem querer intervir para bem pôr em relevo a ignorancia

do assistente, o que levou um dos collegas da Congregação a julgal-o mais mere-

cedor de censura, por tão insólito proceder. E, no entanto, esse facto assim não

se processara, pois era bem conhecido o carinho com que Barata tratava os

doentinhos.

Como cirurgião creara nome em questões concernentes á orthopedia, vul-

garisou o emprego dos appparelhos gessados, para corrigir os desvios da columna
vertebral; o melhor de seu# trabalhos clínicos é a memória sobre o endirei-

tamento forçado dos cyphoticos. Sempre protestava contra os apparelhos me-
canicos, como prejuaiciaes; ahi descreve minuciosamente o methodo, propor-
cionando, algumas vezes,- a cura e quasi sempre grândes melhoras em relação
ás deformações e suas complicações.

As conclusões dessa memória são bem elaboradas e ainda hoje podem ser
aproveitadas. 

"Desde 
muito, refere o autor, tinha imaginado esse methodo de
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endireitamento forçado detendo-me em sua execução pelo grande receio da anes-

thesia" e mais adeante: "não 
tive coragem de praticar a operação antes que

outros de maior notoriedade scientifica a tivessem feito". Existem outros tra-
balhos de Barata Ribeiro, mas o que melhor cuidado lhe mereceu foi o que
acabei de referir.

Não se dedicou seriamente ã pratica operatoria; só por obrigação e dispo-

sição da cadeira que professava não lhe foi indifferente. Chasqueava de todas

as innovações scientificas, penso mesmo para não se dar ao trabalho de verifi-

calas; nunca se compenetrou da technica moderna. Havia nelle um espirito

latente da contradicção, estimulado por grande amor proprio; procuravà conven-

cer, difficilmente concordava com qualquer proposito de outrem, embora tal

facto anteriormente lhe tivesse merecido aceitação.

Ha um typo illustre na cirurgia franceza que alguma semelhança apre-

senta com Barata Ribeiro, representado em Armand Deprés (1834 a 1896) que

até o fim da existencia nunca quiz se mostrar convencido da asepsia, prompto

a achincalhar a theoria microbiana com argumentos paradoxaes, procurando

affectar superioridade de vistas no erro; embora evoluísse num periodo de

franca effervescencia e cercado dos elementos mais concludentes. Nessa ob-

sessão não exitou em passar na própria face a mão qué, antes, friccionara placas

erysipelatosas para mostrar aos discípulos a convicção de não ser contagiosa

tal moléstia. Segond, num bello esítiu|do sobre Deprés, salienta 0 amor á contra-

dicção, o prurido de discursar, o ardor da polemica como parte integrante de

seu caracter, que bem conduzia com o aspecto physico: — "Petit de taille,

alerte, remuant, ayant bien 1'allure de 1'homme actif adroit et quelque sportif

quil a toujours été, mais ce q<u'il frappait en lui de plus et tout de suite, c'etait

la malicieuse expression de son regard et de ses tra'ts".— E era Deprés um

hábil clinico, um bom operador quando não dependia da asepsia para a execução.

Na politica figurou Barata Ribeiro e de modo distincto pelo seu talento,

palavra fácil, argumentação sempre prompta, espirito ironico, apto a qualquer

controvérsia; no Senado não se accomniodara ã íèição contemplativa da maioria

de seus membros; era um combatente por excellencia; agitado por uma questão,

em vespera de abordar outra, impetuoso em suas investidas, prejudicando ás

vezes o proposito de seu discurso em pendencias de caracter pessoal.

A passagem pela politica teve opportunidade como personagem em evi-

dencia naquelle momento, pois lhe faltavam os attributos pára essa invesitidura;

independente por excellencia, impossivel serlhe-ia sopitar os arrebatamen-

tos tão proprios de seu caracter ou manter posições que não fossem criadas

por elle mesmo; máo chefe, peor soldado. Abordou igualmente Barata Ribeiro

a tribuna judiciaria e creio ter sido esse seu verdadeiro pendor. A leitura de

seus trabalhos sobre a defeza de José Pinto de Almeida Júnior no crime de

Campinas, destaca-o como o mais hábil advogado; ahi, a argumentação mais

precisa, sua verdadeira eloqjuencia; a pertinacia com que se apegou á cjausa,

esmiuçando as circumstancias que deviam conduzir á innocencia de seu consti-

tuinte evidenciam bem os dotes peculiares ao seu temperamento, aos quaes

grande brilho devia favorecer a sua figura no tribunal. Ter-se-ia celebrisado

nessa carreira, tanto se lhe sentia vocação.

Muito contribuíram para a vulgarização da cirurgia as viagens aos grandes

Centros europeus, quasi indispensáveis, como fizeram Saboia, Oscar Bulhões,
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Carlos Teixeira, Chapot Brevost, Rodrigo dos Santos, Sant'Anna, Furquim

Werneck, Pedro Paulo, Manso Sayão e tantos outros.
Os que hoje freqüentam os nossos hospitaes já encontram situação muito

diversa; exiguo será o tempo disponível, prejudicial a falta de methodo. Pela
distribuição das clinicas difficílmente poderá um estudante dedicar-se a mais
de uma; si lhe apraz desde o inicio a enfermaria de cirurgia, ahi de ordinário
terminará seu tirocinio. Só de passagem ouvirá outros mestres em cumprimento
aos preceitos regulamentares, nunca prevendo as necessidades futuras. Sob

pseudonymo Dr. Veressaief escreveu um professor de Petrograd .um precioso li-
vro, que teve retumbante successo em todas as classes, emocionando os leitores,
precavendo os principiantes e finalmente acarretando alguns dissabores aos pro-
prios médicos; percorrendo o mundo em múltiplas traducções. E' sem duvida
um bello cathecismo para o doutorando; o mundo de verdades que lá se de-
param preparando os jovens espíritos que se destinam ao exercido da medicina,
compensam bem qualquer prevenção que desperte a critica profana.

Outro factor influente do ensino, refere-se ao numero de doentes que toca
ao professor e entre elles ainda rareiam os casos de maior interesse. Ha de
facto entre nós 

'uma 
pobreza de cirurgia. Qual será a causa? A meu ver de-

pende mais do receio dos proprios médicos do que da parte dos doentes; são

os effeitos do systema de especialização desde o inicio sem um golpe de vista

geral,

Não é muito dos nossos hábitos a collaboração medico-cirurgica como deve

ser comprehendida no sentido de cedo indagar dos proveitos recíprocos que.

podem conduzir á cura; por sua vez o receio decorre dos insuccessos que en-

sombram nossas estatísticas; fecha-se assim um circulo vicioso' e s6 o

destruiremos, convindo que os maus resultados são devidos, de ordinário, a nos

serem confiados os doentes nas peores condições. Isso observa-se, mesmo

nos serviços hospitalares. Seria escrupulo muito louvável, sl para elle houvesse

justificativa.

Mais de uma vez assisti em Paris essas conferências medico-clrurgicas jun-

to ao leito hospitalar; trocavam-se entre mestres opiniões valiosas, cada qual

sentenciando com mais conhecimento.

De uma feita, no Hospital Cochin, Widal examinara um doente em quem

insolito soffrimento traduzia uma perfuração intestinal no decurso de uma febre

typhoide. Quénu consultado opinara pela Intervenção immediata, recurso único

e muito problemático. Numerosa assistência acompanhava a solução e não sei

qual das partes melhor se mostrara inteiirada do assumpto.

Os effeitos desta especialização exaggerada, mal copiada nos nossos hábitos,

pareceram por um momento, em relação á cirurgia visceral, principalmente,
collocar o cirurgião numa dependencia immediata da sancção do medico; era

elle o executor e não o collaborador. Por collaboração deve-se comprehender o

conhecimento de ambos em relação ao caso, naturalmente mais apurado quanto
á maneira de agir. Julgo, por ter observado entre nós, ser maior a alçada do ci-

rurgião, nunca estranho ao estudo das moléstias internas capazes de exigirem)

sua intervenção. E qual dellas poderá eximir-se desse auxilio ? A este facto pren-
de-se de modo decisivo a influencia de Dieulafoy que, medico eminente, vnuijta

* 
soube de cirurgia, para melhor fazer comprehender sua interferencia; nas suas

lições surde quasi sempre essa utll collaboração.

E nas que se refere á ulcera simples do estômago, por exemplo, excedeu

0 mestre na insistência com que se houve junto ao operador na procura da
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causa justificativa das abundantes hemorrhagias que depressa fulminavam os

doentes.

Já em outros tempos tinha Velpeau, nas "Generalidades 
da cirurgia clinica",

esclarecido este ponto com a melhor interpretação: 
"Tenho 

a demonstrar-vos

que o melhor methodo a seguir em cirurgia deve ser igualmente em relação â

medicina; ou melhor, que a cirurgia nunca pôde ser separada da 
'medicina, 

quer

nas enfermarias, quer nos amphytheatros de clinica; ambas devem ser ligadas

pelo mesmo espirito phylosophico. Hoje a cirurgia está longe de sua ethmologia,

continua Velpeau, não é mais como outrora a humilde servidora da medicina;

ninguém pensa hoje retel-a no circulo estreito das artes mecanicas". Essas

noções de fonte autorisada foram u|m bello ensinamento que tanto aproveitou

aos clínicos de seu tempo e si posteriormente pela reforma radical e a grande

expansão da cirurgia obrigando-a a maiores detalhes, não justifica uso ainda a

acção que collocou o operador como instrumento do medico. Delbet mais recen-

temente ainda insiste em sua lição inaugural cheia de u|ieis ensinamentos:
"Entretanto, 

Srs., é preciso reconhelcer com tristeza que ha um estado de espirito

medico e um estado de espirito cirúrgico. O estado de espirito medico tomando

a expressão num sentido pejorativo, consiste sempre em considerar a operação

como uma derrota. E' elle quem faz punccionar cinco, seis e dez vezes !uma

pleurisia purulenta i m p envial-a ao cirurgião quando os rins e o fígado são

alterados pela septicemia, quando o pulmão encapsulado por falsas membranas

espessas não pífde mais se distender, é elle quem faz purgar os infelizes alcan-

çados de obstrucfcão intestinal durante vários dias, em lugar de applicar o único

tratamento racional, remover o obstáculo o mais cedo possível; é elle quem es-

pera pacientemente que os cálculos do choledoco produzam uma infecrção das

vias biliares que desorganisam o figado.

Sabeis a palavra terrivel que murmurava a voz mysteriosa das virgens

loucas quando despertavam: Muito tarde ! Muito tarde ! Quantas vezes não somos

obrigados a dizer o mesmo ?"

E continuando tece um bello periodo que nos cabe como a melhor cara-

puça:
"Si ha em França numerosos médicos e dos mais eminentes, que tão bem

conhecem os recursos cirúrgicos como os da therapeutica medica, que expõem

a indicação de uma operação com a mesma segurança que a de um banho frio ou

da digitalis, é preciso convir, lastimando, que um grande numero considera o

cirurgião como um inimigo e não como um alliado, com uma desconfiança in-

superavel para todas as intervenções; é preciso reconhecer que o estado de

espirito chamado medico tem mais adeptos entre nós que nos palzes vizinhos

e é uma grande desgraça para os doentes e para a sciencia, porque na phase

actual o futuro da cirurgia está nas mãos do medico".

Nada mais prejudicial do que a indecisão; e não será essa indecisão um

facto mais dependente do caracter individual do que propriamente do espirito

operatorio? Dizia Auvard, — II vaut mieux se tromper hardiment que de vivre

dans l'exitation. — Phrase que guardo como verdadeiro aphorismo. A afudacia

não é a loucura, operatoria, a irreflexão impune num oommettimento; é a

intrepidez em se expôr ao perigo com ponderação, preparado para affrontal>-o,

conhecendo suas asperezas, os meios de evital as ou combatel-as. Toda operação

será mais ou menos perigosa na expressão abstracta do antigo rifão — onde está

0 homem está o perigo. — E' velha a comparação e mesmo um tanto demosthè-

nica, embora a bem da actuahdade entre um combate e uma operação, mais
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como meio elucidativo, claro e preciso. O combate é acção; prevê a offensiva,

seus effeitos; uma reacção, sua execução; os meios de agir, seus. inconve-

nientes; o terreno da luta, suas vantagens e desvantagens; o imprevisto de-

penderá da intuição do general. Applique-s© á cirurgia e ter-se-á synthetica-

mente esboçado o acto operatorio. Embora tudo fosse previsto, muito valerá

a direcção, decisão, calma, illustração e technica. Impondo a indicação assume

o cirurgião uma responsabilidade sõmente avaliada pela consciência; e no seu

exercicio deve approximar-se o mais possível do typo imaginado por Trelat:
"Verdadeira 

trindade, ao mesmo tempo sábio, artista e technico, exigindo da

sciencia as noções positivas, da arte as • inspirações, da profissão os preci-

sos hospitaes e utensílios, installações e auxiliares, formula o cirurgião no acto

operatorio uma das ma->s poderosas expressões de curar".



POETAS LYRIÇOS

Conferência realisada a 18 de novembro de 1915, pelo Dr. Goulart dS Andrade

(Resumo)

A poesia é uma immensa caudal de lympha pura, cujas nascentes brotam do

coração.

Provinda das mais obscuras regiões d'alma, traz a exhalação das cousas

mysteriosas, que vivem no sonho e na chimera, como as torrentes em! despenbo

que carreiam doa bravioe sombráes a flor, o tronco, a palma, o cheiro, a alma

da floresta para o grande mar arfante e soturno.

Eis porque a leitura dos verdadeiros poetas nos dá a impressão desse vago

e impreciso das luzes crepusculares, abrindo-se em indefinidas perspectivtas,

fazendo que os quadros da realidade ambiente se percam nas penumbras

da melancholia psychica.

A essa caudal sonora se vêm ajuntar os affluentes da sensação, da meditação

e da contemplação, Tumorosos, sussurrantes ou silentes, a reflectirem o céo azul e

a folhagem verde, flores em desabrocho e fructos em sazão, aves esvoasantes

e pantanos parados, noites e alvoradas, valles e montanhas, toda essa volúvel

paysagem que nos cerca — scenario eterno de todos os dramas da vida!

Esta é a razão por que cada qual se revê na historia do coração de um

verdadeiro poeta. Ahi encontrareis as lagrimas que vertestes no mais escuro

recesso do vosso recolhimento, gemendo para sempre em rithmos, brilhando em

tramas e urdiduras divinas, metalisando-se nas eternas fôrmas dos- mo-

numentos. Ahi, vereis ainda os vossos proprios sentimentos errantes, e imma-

teriaes, fugidios e aérios, tomarem a feição de basílicas resoantes de hymnos,

rescendentes de aromas virginaes, faiscantes de luzes, porque o poeta, architecto

do imponderável, corporifica tudo quanto é intangível e fluidico, por que, com

ser o interprete do mundo, o commentador dos phenomenos sociaes, o descorti-

nador do futuro, é o reflector cambiante de todos os sentimentos da especie. ¦

João Ribeiro já disse: — "Para apprehender o segredo de todas as emoções

interiores na sua plenitude, para sentir todas essas reações das forças secretas

e intimas, de todo esse turbilhão vital, de todos esses elementos imperceptíveis

carregados de mysteriosa essencia, que convulsionam a alma, inflammam, cor-

roem, clarificam, turbam, explodem fragorosas ou fervem em silencio, séria

preciso ter a constituição desses seres, a mesma densidade ou a mesma fluidez

que lhes é própria."

Eli es são assim como polyedroB de rara rutilancia, em cujas arestas se

crystallisam a ordem, a imaginação, a memória, o poder da expressão e o senti-

A.B. 40 34
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mento. Dahi tudo quanto reflectem vir até nós revestido de um feitio suave,

colorido, ampliado, suggestivo e harmonioso. Se as mais das vezes esses reflexos

tomam furtivos tons ennevoados, é porque incidem de preferencia nas facetas

de onde elles sabem, os maguados raios violeta da tristeza immensuravel do

mundo.

Cada dôr humana tira-lhes um gemido; cada injustiça uma faisca; cada

victoria um brado; cada amor um soluço ! Cada amor um soluço que, por mim,

ainda não vi amor sem lagrimas, sem melancholiag, sem estertores. E como a

Volúpia é, desde os gregos, a irmã gemea da Morte, sentem elles por igual os

deavairos e as deliquescencias desses pobres doentes do divino mal da paixão,

que se resolve em rimas e cantares, em queixas e aspirações, em suspiros e

desesperos, em humilhações e heroísmos, tudo isso que fôrma a essencla mesma

da poesia lyrica- *

Pelo poder das suas evocações elles farão soffrer os tormentos e as misérias

das creaturas, que só viveram no mundo da imaginação.

Pelo calor da sua flamma, restituem á vida os perdidos personagens das

idades mortas regelados nos sombrios hypogéos por alongados séculos de olvido.

Pelo dom de suggestão tornam-nos solidários com as suas dôres, fazendo

que padeçamos, corações isóchronos, as desgraças e as fatalidades da Terra.

Das fôrmas de arte, porém, em que a poesia se divide: — a Epopéa, o Drama

e o Lyrismo, confundidas com os actos quotidianos, sendo delles a sua expressão

ou a relação natural da vida publica, — o Lyrismo é o principal vasadouro das

lutas intimas e de todas as effusões, dos desalentos e de todas as perplexidades,

das esperanças e das certezas todas, das duvidas e de todas as transmutações

do espirito.

A Epopéa e o Drama regem-se por um conjuncto de regras, usando-se ahi

da linguagem consagrada, com raias delineadas, movendo-se num âmbito ba-

lisado, restricto pelas exigencias formalisticas. Eis a razão por que se ane-

miaram, fenecendo no correr dos tempos; o motivo por que esmoreceram as

tentativas para approximar a poesia das cogitações modernas, intervindo nas

lutas politicas, sociaes, religiosas e até, meus senhores, scientificas!

Não ! A poesia não pode deixar a região encantada das lendas, das tradições,

das crenças populares, da fantasia, liberta de cânones, espraiada e solta, indivi-

dualisada por toda. a parte.

Quando se retempéra nas tradições da nacionalidade, manifestar-se-á mais

vigorosa, por isso que, é sabido, são os maiores gênios os que mais profunda-

mente representam uma civilisação por condensarem na sua obra todos os ele-

mentos staticos — ou sejam a raça, a língua, as tradições do seu paiz, combinados

com os elementos dynamicos da sua personalidade artística, dos seus dotes na-

turaes. A alliança desses elementos faz que achem a justa relação entre as

noções geraes contidas naquelles factores e a expressão característica e pro-

priamente individual.

Mas, que seria da Epopéa, do Drama se os não fecundasse o Lyrismo ?

Não é porventura logar commum a affirmativa de que em todos os poemas

máximos da humanidade a parte emocional é sempre a mais bem acabada, a

mais perfeita, a melhor trasmittida fis gerações emergentes ?

Qual de võs ignora que a formidanda senão a maior creação do grande

épico dos Lusíadas, o episodio do Adamastor, se originou do amor e do ciúme,

essas duas aves de presa que se aninham juntas num mesmo coração ? Recor-

demos o raconto do monstro:
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"Fui dos filhos asperrimos da terra,

Qual Encelado Egeo, e o Centumano;

Chamei-me Adamastor e fui na guerra

Contra o que vibra os raios de Vulcano.

Não que puzesse terra sobre terra;

Mas conquistando as ondas do oceano,

Fui capitão do mar,, por onde andava

A armada de Neptuno, que eu buscava.

Amores da alta esposa de Pelêo

Me fizeram tomar tamanha empreza;

Todas as deosas desprezei do céo,

Só por amar das aguas a princeza:

Um dia a vi co'as filhas de Nerêo

Sair núa na praia; e logo presa

A vontade senti de tal maneira

Que inda não sinto cousa que mais queira.

Como fosse impossibil alcançál-a

Pola grandeza feia do meu gesto

Determinei por armas de tomal-a,

E a Doris este caso manifesto:

Be medo a deosa então por mi lhe falia;

Mas ella com formoso riso honesto

Respondeo: qual será o amor bastante

De nympha que sustente o* d'um gigante ?

/

Comtudo, por livrarmos o Oceano

De tanta guerra, eu buscarei maneira

Com que com minha honra escude o damno

— Tal resposta me torna a mensageira.

Eu que cair não pude neste engano,

(Que é grande dos amantes a cegueira)

Encheram-me com grandes abundançaa

O peito de desejos, e esperanças.

Já néscio, já da guerra desistindo,

üa noite de Doris promettida,

Me apparece de longe o gesto lindo

Da branca Thetis única despida.

Como doudo corri de longe, abrindo

Os braços, para aquella, que era vida

Desse corpo, è começo os olhos bellos

A lhe beijar, as faces e os cabellos.

Oh ! que não sei de nojo como conte!

Que crendo ter nos braços quem amava,

Abraçado me achei c'um duro monte

De áspero matto e de espessura brava;
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Estando c'um penedo fronte a fronte,

Que eu pelo rosto angélico apertava,

Não fiquei homem não, mas mudo e quedo,

E junto d'um penedo outro penedo.

O' nympha a mais formosa do Oceano

Jã que a minha presença não te agrada,

Que te custava ter-me neste engano,

Ou fosse monte, nuvem, sonho ou nada ?

Daqui me parto irado e quasi insano

Da magua e da deshonra alli passada

A buscar outro mundo onde não visse,

Quem de meu pranto e de meu mal se risse.

Eram jã neste tempo meus irmãos

Vencidos, e em miséria extrema postos;

E, por mais segurar-se os deoses vãos,

Alguns a vários montes sotopostos:

E como corttra o céo não valem mãos,

Eu, que chorando andava meus desgostos

. Comecei a sentir do fado imigo

Por meus atrevimentos, o castigo-

Converte-se-me a carne em terra dura,

Em penedos os ossos se fizeram

Esses membros que vês, e epsa. figura, V

Por estas Ictogas aguas se estenderam:

Em fim, minha grandissima estatura

Neste remoto cabo converteram

Os deoses; e por mais dobradas maguas

Me anda Thetis cercando destas aguas."

Cotejae agora essas estrophes com as descriptivas dos "casos 
que Adamastor

contou futuros" e vereis quanto differem os quilates, notando que a despeito

de se seguirem umas ás outras, ha uma especie de solução de continuidade na

emoção poética e no modo de exprimil-a, & semelhança das camadas estractificadas

postas a nü em um córte de terreno.

Assim também no "Uruguay", 
de José Basilio da Gama, no episodio de Lindoya,

como ainda em Santa Rita Durão, na morte de Moema, para falar somente nas

epopêas que nos pertencem. (Cita e commenta).

Idealista ou realista, objectivo ou subjectivo, alegre ou triste, o lyrismo é
a verdadeira expressão da poesia, por isso que traduz melhor o sentimento da
natureza e da vida.

Aqui elle.se veio acasalar e proliferar; aqui medrou com vigor, força e
belleza, aquecido pelo sol dos tropicos, esplendendo num scenario magnífico, por-
quanto é indubitavel e decisiva a influencia do meio sobre a maneira de exte-

riorisar idéas, como no modo de sentir o mundo. Podereis acaso conceber uma
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serenata entre os nevoeiros de Inglaterra, sob as nevadas da Rússia, aos balanços

do mar da Escandinavia, entre fiorãs a pique, á sombra abafadiça de um céo de

chumbo ? Oh ! Não ! Somos lyricos porque a nossa natureza é benigna, como

no meio-dia da Europa.

jA poesia trovadoresca de Provença chega a Portugal com os cruzados itine-

rantes e com os menestréis que acompanhavam os príncipes em noivado; a lyrica

da Italia com as canções de Sordelho e de Bonifácio Calvo; o trovar castelhano

com as serranilhas da escola de Juan de Mena; e são esses elementos que assimil-

lados pelo gênio da raça, sob a acção temperada do clima ibérico, se fundem e

desabrocham numa maravilhosa floração que vem de D. Diniz até ás rimas de

Corrêa de Oliveira e aos cantares de Antonio Gil.

Essa é pois a origem do nosso lyrismo, que, se ainda está muito ligado ao

trovar lusitano pela lingua, pelos moldes da métrica e resquícios da tradição,

já delle se vae differençando na maneira de exprimir, senão mesmo na de sentir,

pela fatalidade da influencia mesologica. 1

Nas populações que andavam a errar sobre as aguas o sentimento prepon-

derahte era a saudade, que Bilac com tanta belleza chamou presença dos ausentes,

essa melancholia inspiradora de todas as obras de arte.ylesde o amor, á emoção

pessoal, até á emoção da Patria, que suscita a energia e os feitos dos heróes.

Assim, a suave natureza da Europa meridional só poderia reflectir-se, nos

poetas que gerou, em cantos de meiguice e em arrulhos de brando desejo. Dahi

as aubaães e asserenades. Nessas doces regiões, como aqui, os crepusculos trazem

á alma a porção de poesia de que necessita o.espirito, creando esse estado de

pacificação, que é o consorcio das cousas e dos seres, juntando os esplendores do

occaso ás sombras do oriente, fundindo o real com o ideal, mergulhando-nos nesse

transe gozoso e virginal em que jazem os crentes ao infuxo da eucharistia. Claro,

a natureza do Brasil por mais luxuriante e arreiada favorece o desenvolvimento

de uma poesia mais rica de galas e de força, menos dissorada desses suspiros

prolongados e lastimosos de fim de raça, mais calida pelo conforto ambiente,

mais voluptuosa pelas exigencias do sangue cáldeado-

Exemplifiquemos, tomando ao acaso as producções -de dois grandes poetas

de Portugal e do Brasil. Nem é preciso se tenha argúcia de critico para discernir

á primeira inspecção as differenças de molde e de perfume, nessas duas flores

oriundas de um mesmo galho.

Ouçamos "Saudades", soneto de Eugênio de Castro:

Cada uma das palavras que vaes ler

Com olhos de divina claridade,

Leva-te, meu encanto, uma saudade,

Mais triste do que as rolas a gemer.

Poucas, bem poucas, -são as que, a tremer,

Aqui te escrevo, ó toda suavidade,

Mas fossem mil, não foram nem metade

Das saudades que enturvam meu viver.
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Se, arrancados, meus olhos lacrimosos

Podessem ver os teus, tão mysterlosos

Que ao vel-os tudo em sonho se converte,

De só por ti chorarem nunca fartos,

Arrancara-os eu já, para mandar-t'os,

Feliz de me achar cego para ver-te.

Leiamos agora 
"Dentro da Noite" de Olavo Bilac:

Ficas a um canto da sala,

Olhas-me e finges que lês...

Ainda uma vez te ouço a fala,

Olho-te ainda uma vez.

Saio... Silencio por tudo:

Nem uma folha se agita

E o firmamento, amplo e mudo,

Cheio de .estrellas, palpita.

E eu vou sosinho, pensando

Bm teu amor, a sonhar,

No ouvido e no olhar levando

Tua voz e teu olhar.

Mas não sei que luz me' banha

Todo de um vivo clarão;

Não sei que musica estranha

Me sobe do coração

Como que em cantos suaves,

Pelo caminho que sigo

Eu levo todas as aves,

Todos os astros commigo.

E é tanta essa luz, é tanta

Essa musica Bem par,

Que eu nem sei se é a luz que canta

Se é o som que vejo brilhar.

Caminho, em extase, cheio

Da luz de todos os sóes,

Levando dentro do seio

Um ninho de rouxinóes.

E tanto brilho derramo

E tanta musica espalho

Que acordo os ninhos e inflammo

As gottas frias do orvalho.

E vou sosinho, pensando

Em teu amor, a sonhar,

No ouvido e no olhar levando

Tua voz e teu olhar.
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Caminho. A terra deserta

Anima-se. Aqui e alli,

Por toda a parte desperta

Um coração que sorri.

Em tudo palpita um beijo,

Longo, ancioso, apaixonado,

E um delirante desejo »

De amar e de ser amado.

E tudo, — o oéo que se arqueia

Cheio da estrellas, o mar,

Os troncos negros, a areia,

Pergunta ao ver-me passar:

"O Amor, que a teu lado-levas,

A que logar te conduz,

Que entras coberto de trevas,

E saes coberto de luz ?

De onde vens ? Que Armamento

Correste durante o dia,

Que voltas, lançando ao vento

Esta inaudita harmonia ?

Que paiz de maravilhas,

Que Eldorado singular,

Tu visitaste, que brilhas

Mais do que a estrella polar ?"

E eu continuo a viagem,

Fantasma deslumbrador,

Seguido por tua imagem,

Seguido por teu amor-

Sigo... Dissipo a tristeza

De tudo, por todo o espaço,

E ardo, e canto, e a Natureza

Arde e canta quando eu passo
Só porque eu passo pensando

Em teu amor, a sonhar,

No' ouvido e no olhar levando

Tua voz e teu olhar...

Menos experto que seja o observador na graduação dos valores, para logo

descobre nessas tfiías peças de aprimorado lavor as differenças essenciaes do meio

em que foram urdidas, independentes da individualidade de cada um dos poetas.

Vejamos ainda dois typos para a documentação do conceito atraz emittido,

notando-se que propositadamente escolhi dois dos lyristas portuguezes aue menos

tangem as cordas da elegia e do bucolismo.

E' de Júlio Dantas o soneto que se vae ler:

"Luz dos meus olhos, — já mal quero crer,

Porque esta vida triste o não consente,

Que possa vir um dia a ser contente

• Quem anda tão, cangado de soffrer.
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Se o ser feliz está no bem-querer

Podia ser feliz inteiramente

Quem tanto bem te quer e tanto sente

A certeza de não te merecer.

Se pôde acreditar uma esperança

Desgraçado que sempre a viu perdida,

Ainda um bem espero por mudança:

Depois de tanta agrura padecida,

Ha de eançar-se a Dôr que tanto canga,

Se acaso rião cançar primeiro a vida.

E de Alberto de Oliveira é esta sentida queixa, esta sonora impaciência, esta

soffreguidão amorosa:

Vem ! — Se ao meu peito alguém collasse o ouvido,

Isto ouviria então como uma prece

Lá sussurrando: — Sonho meu querido,

Vem ! Abre as azas'! Mostra-te ! Apparece !

Queima-me a fronte, a vista se amortece,

Afflue-me o sangue ao cerebro incendido.

Oh ! Vem! Não tardes, que me desfallece

O coração gemido por gemido.

Vem, que eu náo posso mais. Olha o que vejo

Em derredor de mim, é tudo affecto,

Amor, nupcias, caricia, enlace, beijo...

Paira por tudo uma volúpia infinda,

Une-se flor a flor, insecto a insecto...

E eu até quando hei de esperar ainda ?

E' a poesia da esperança em contraste com a poesia da saudade.

Não vedes, porventura, meus Senhores, nesses dois cantos.como que espelhados

os destinos das duas patrias ? E' que os aspectos do nosso ambiente favorecem

a eclosão de elementos estranhos ao remoto lyrismo provençal aristocrátisado

nos cancioneiros dos trovadores galleceo-portuguezes, mas sempre bucolico

na essencia, pastoril no fundo, com esse sabor eterno a idillio campesino- Se os

povos são felizes, cantam a sua paz e riqueza; se são escravisados ou abatidos

cantam lembranças do paçsado longínquo esperançados num messianismo re-

demptor.

Ora, aqui a terra ê fecunda e barbara; a vegetação numa prodigalidade magni-

ficente baralha em violentas opposições as tonalidades da verdura; as águas es-

cachoam em estrondo; o mar é acalentador; o céo sorridente esplendido; a po-

pulação, producto de raças voluptuosas não emigra, agarrada ao solo nativo.

Dahi esse objectivismo dos nossos cantares, por isso que ha mocidade na

terra e no povo, e consequentemente mais força, mais paixão e esse deslumbra-

mento pelo espectaculo a que assistimos. Como que cada poeta do Brasil renova

nas suas rimas o maravilhoso mytho de Pan-
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Dos encantos da mulher amada fazem elles a frauta de que tiram as mais

doces harmonias, cantando forte o seu desejo ou modulando os seus queixumes

de amor em murmurios gementea, espalhando no ar a sua voz para diminuírem

a longura do caminho da vida.

Só agora me lembra que esta precipito^a digressão sem norma, methodo,

ou impulsos doutrinários, vestibulo pobre do edificip de um curso, teve, para

o fim de ser annunciada, o titulo de 
"Poetas lyricos". Epigraphe pleonastica e

redundante, que quanto a mim, de nem um poeta sei que não seja lyrico.

Clássico ou romântico, satanista ou nephelibata, decadente ou parnasiano,

didactico ou symbolista, philosophico ou scientista, qualquer que seja a etiqueta

ou o rotulo com que a critica os classifique, todos os que conseguiram ou con-

seguem commover e transmittir as suas emoções de natureza e de coração, todos,

todos, todos são e serão lyricos pela expressão musical dos sentimentos, pela

harmonia dos rithmos, pelo ideal de belleza e de perfeição, porque sabem dar

á vida esse não sei que gosto divino e indefinivel.

Se como Orpheu não têm hoje, com o tanger melodioso da lyra, o dom de

edificar cidades, fascinam ainda e embevecem as almas, embellezando a Natureza,

tecendo illusões, fiando scismas, tramando sonhos, urdindo fantasias, exaltando

a dôr, soffrendo as duvidas, rindo com riso alado e chorando dobradas lagrimas

deante das alegrias e as misérias do mundo.

E aqui termino com as claras palavras de Eça de Queiroz:
"Uma 

nação só vive, porque pensa. A força e a riqueza não bastam para

provar que uma nação vive duma vida que mereça ser glorificada na historia,

como rijos musculos num corpo e ouro farto numa bolsa não bastam para que

um homem honre em si a humanidade. Um reino d'África com guerreiros in-

contaveis nas suas aringas e incontáveis diamantes nas suas collinas, será sempre

uma terra bravia e morta, que, para lucro da Civilisação, os civilisados pesam

e retalham tão desassombradamente como se sangra e se corta a rez bruta para

nutrir o animal pensante.

Se uma nação, portanto, só tem superioridade porque tem pensamento,

todo aquelle que venha revelar na nossa patria um novo homem de original pensar

concorre patrioticamente para lhe augmentar a única grandeza que a tornará

respeitada, a única belleza que a tornará amada; e é como quem aos seus templos

juntasse mais um sacrario ou sobre as suas muralhas erguesse mais um castello.

Michelet escrevia numa carta alludindo a Anthero do Quental: 
"Se em Por-

tugal restam quatro ou cinco homens como o cantor das "Odes Modernas", Por-

tugal continua a ser um grande paiz vivo."

Um livro de versos pôde sublimemente mostrar que a alma de uma nação

vive ainda pelo seu Gênio Poético."

A esse respeito, Senhores, não vejo por que devamos ficar amargurados.

Um paiz que Conta entre os seus filhos poetas como os que temos, é um orga-

nismo vivo, uma força em acção, é mais do que uma esperança, porque é jft uma

certeza.

A.B. 40 35



O DIREITO INTERNACIONAL. PRIVADO E A NOSSA CONTRIBUIÇÃO

PARA O SEU DESENVOLVIMENTO

CONFERENOIA REALISADA A 25 DE NOVEMBRO DE 1915, PELO ÜR. JOÃO CABRAL

Summario: I. Antiloquio. II. Ainda algumas palavras sobre o conceito e a taxionomia do

Direito Internacional Privado. III. A nossa contribuição pai^a o seu desenvolvimento

scientifico e legal: Praxistas e Civilistas antigos, o ensino, alguns preceitos legislativos.

Pimenta Bueno. Lafayette. Projectos de Codificação. IV. Clovis Bevilaqua e o Co-

digo Civil decretado. V. Rodrigo Octavio e o papel do Brasil nos congressos interna-

cionaes. A Commissão Internacional de Jurisconsultos Americanos e ofc 
"seus 

trabalhos

sobre o Direito Internacional Privado. Embaraços e possibilidades da Codificação internacional.

I. Quando me foi requerido, pelo illustre Director desta casa, que vos

"flagellasse" com esta... leitura; quando tomei o compromisso de estudar

comvosco o Direito Internacional Privado e as nossas ultimas contribuições

para o seu desenví^vimento, logo pensei que o sacrifício se vos tornaria maior,

por ter sido já o assumpto sabiamente perlustrado neste mesmo logar, por

quem tem a fortuna de reunir, ao saber jurídico e fino gosto litterario, o en-

canto de uma palavra fluente, cristalina e cheia de attractivòs, o prestigio

de um nome conhecido em todo o paiz e no extrangeiro. Sabeis que me refiro

ao illustrado Professor Dr. Rodrigo Octavio, cujo curso do anno passado, postd

que interrompido sobre a matéria, alifis já brilhantemente versada por elle

mesmo perante o selecto auditorio da Sorbona, obrigar-me-ia, por certo, a

repetições desinteressantes e enfadonhas, principalmente pelas deficiências do

repetidor.

Mas, depois de assim ter encarado a minha tarefa, de assim ter, quasd,

esmoreoido deante delia, por me parecer approxlmar-se ido ingrato labor (e

não conheço nenhum mais ingrato) de transportar logares communs aos ou-

vidos de illustrados ouvintes, meditei sobre a necessidade de matttermos todos

nós, os homens de estudo, os fervorosos cultores da scienciaj juridica, sempre

e cada vez mais em ebullição o cadinho das idéas, onde se apuram também os

sentimentos patrióticas e humanitários, troveje embora o canhão lá do outro

lado do Atlântico, desprestigiando todas as conquistas sociaes anteriores, do-

mine embora a chacina nos campos de batalha em quasi todos os paizes do

velho mundo, estarrecidos os demais deante do espeotaculo doloroso do espe-

daçamento de todas as noções juridicas antes suppostas garantidoras dos direi-

tos dos neutros e até certas condições de guerra a respeito das pessoas e dos

bens dos proprios belligerantes.
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Meditei sobre a conveniência de trazer aos vossos ouvidos, sensibilizados

por essa infernal capophonia da conflagração européa, o dôce ruido, a musica

suave das theorias de Themis, em rumo de uma organização jurídica mais

aperfeiçoada e de uma paz duradoura entre as nações.

Pena é que me falte, para Itanto, o engenho e a arte divina da palavra;

porque a matéria é vasta e importantíssima, ainda que só tomemos, como pre-

tendo tomar, pelas razões expostas, como principal , objeqto do noseo estudo,

as duas formas ultimas da contribuição brasileira para a positivação do Direito

Internacional Privado, na legislação interna e na externa, isto é, a parte respe-

ctiva conteúda na lei preliminar do Código Civil a ser promulgado, e o pro-

jecto de Codigo Internacional em estudos na Commissão de Jurisconsultos

Americanos.

Em documento relativo ao primeiro firmado pelo escól dos nossos legislado-

res, — o parecer da commissão da Camara sobre as emendas mantidas pelo Se-

nado, li, ha pouco, as seguintes expressões que me despertaram a idéia, ou melhor 
*

a presumpção de que não será talvez de todo inútil começar este estudo por algu-

mas considerações preliminares sobre o conceito e a taxionomia do Direito Inter-

nacional Privado.
"O 

Direito Internacional Privado (diz o alludido documento) não é sinão uma

face do direito interno de cada povo, como poz em tanta evidencia Donnedieu de

Vabres, em seu excellente livro Conflit ães Lois".

E adeante, procurando-se justificar as amputações feitas no projecto primitivo:
"Emquanto o Direito Internacional (vêde bem —¦ o Direito Internacional) Privado

não for mais do que um aspecto do direito interno de cada povo... parece preferível

deixar as soluções, em regra, inspirarem-se na doutrina".

Confesso que desconheço as excellencias de M. Donnedieu de Vabres. Mas, em

compensação, todos nõs conhecemos os progressos do Direito Internacional Privado,

taes como têm sido expostos por Mancini, Laurent, Vareilles Sommières, Lainé,

Surville et Arthuis, Jiítta, Audinet, André Weiss, Despagnet e*quantos outros ?...

principalmente pelo empolgante e admiravel Pillet e pelo seu digníssimo emulo,

o nosso excellente Bevilaqua; os quáes, ambos, completaram, a meu ver, os alicer-

ces, as bases definitivas dessa disciplina, erecta como sciencia autonoma e distin-

cta. E, conheeendo • toda essa phalange de escriptores emeritos que, em logar do

velho e menos lato conceito do Conflicto das Leis, dos ingleses e americanos, têm

vindo a erigir o vasto, elegante e distincto edificio do Direito Internacional Pri-

vado, a ninguém é licito persistir na confusão desste ramo da sciencia jurídica com

as poucas regras positivas, a respeito, porventura incluídas nas leis internas de

alguns povos.

Que seria da lógica, da methodologia, si pudessemos impunemente chamar,

como temos assentado chamar "Internacional", isto é, externo, a uma face, a um

simples aspecto do direito interno ? Seria o mesmo que affirmar, em chimica, ser

o azoto nada mais do que uma face do hydrogeneo; em ethnographia, o mongolico,

um aspecto do indo-europeu; jupiter, um modo de ser de venus, em astronomia;

e assim por deanjtle, cada parte de um systema, um modo de ser das outras, em-

boi'a bem differenciadas entre si, até mesmo pela linguagem consagrada dos

eruditos.

E' preciso não confundir, Senhores, direito e lei. A lei ê uma expressão, mais

ou menos fiel, do direito, num dado momento e em determinado logar. Mas não

é jtudo.

Alli mesmo se diz, naquelle documento, que seria preferível, ao em vez de
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positivar em artigos da lei interna, deixar as soluções, em regra, inspirarem-se

' 
na 

"doutrina".

Que doutrina, pois, é essa, pairando acima das legislações particulares dos

Estados, obrigando pela' sua força immanente, respeitada até pelos que se ex-

cusam á sua poaitivação em lei ? Que doutrina é essa, sinão a essencia mesma

de um, direito superior que se formou espontaneamente para regular as relações

da sociedade internacional, á proporção que esta se tornou um facto, pelo com-

mercio cada vez maior entre os membros de todas as nações do mundo civili-

zado ?

XJbi societas, ibi jus.

II. Certo, no dizer de von Jhering, "o organismo do direito, como qualquer

outro, compõe-se de diversas partes. Quanto mais nobres e delicadas se offere-

« cem em sua organização, menos se manifestam exteriormente e mais tarda o

homem em ter conhecimento dellas".

Esta verdade, que o excelso investigador do 
"Espirito do Direito Romano",

assertando applicavel ao direito de tcduá os povos, de cuja organização, pene-

trando mais e mais na natureza intima das causas, lhes tem sido, a elles, de-

morado e penoso adquirir o conhecimento, é a mesma que vemos demonstrada;

mais uma vez, no estudo do Direito I;'Ur/iaeio»al Privado; mais no que de outro

qualquor departamento da sciencia jurídica, inclusive o direito internac;oaal

publico.

De toda a sciencia jurídica, sabemos, é o direito das gentes o mais recente

galho, aquelle cujo crescimento se precipita em nossos dias, por effeito do effer-

vescente commercio internacional e da collaboração consciente dos juristas e

estadistas contemporâneos, coadjuvados pela philantropia crescente entre os

povos civilizados, nos tempos modernos.

Em livro, que talvez tenha chegado ao conhecimento de algum de vós,

tentei esboçar-lhe a trajectoria, offerecer aos estudiosos as suas ultimas con-

quistas, mostrar-lhes os esforços últimos por cimental-as e completal-as, descor-

tinar aos olhos curiosos da mocidade o espectaculo encantador da cristalização cres-

cente do direito entre as nações, o maior producto, a mais arrojada concepção

da cultura humana.

Repartindo-se, ainda mais recentemente, esse ramo do direito, deu logar distin-

cto á disciplina autonoma que, depois de muita indecisão e controvérsia, tomou o no-

me de 
"Direito 

Internacional Privado".

Neste modo de'dizer, porém, não se veja a affirmação de que o "Direito

Internacional Privado" seja um ramo do Direito Publico Internacional.

Seria cair em illogismo semelhante áquelle de chamal-o 
"um aspecto do di-

reito interno".

Parece, talvez, logomachia. Mas, si vale alguma cousa o methodo, entendo

que devemos aclarar de vez este ponto.

E' sabido que, a principio, se considerava o Direito Internacional Privado

uma parte do Direito Internacional ou das Gentes, em geral, aquella que se re-

feria á applicação das leis de um Estado no territorio do outro.

Foi assim que tratadistas, a começar por Grocio e até o conhecido Calvo,

bem como os codificadores Parodo, Dudley Field e Fiore o incluíram em suas

obras. Bluntschli, não.

O preclaro Professor Dr. Rodrigo Octavio expõe e illustra com annotaçôes

essa transição: 
"De 

parte integrante do Direito das Gentes passou a ser eonsi-

derado como um dos ramos em que se divide esse direito, contrapondo-se então
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ao Direito Internacional Privado, o que se começou a chamar Direito Interna-

cional Publico.

E nem mesmo ahi ficou a particularização dessa disciplina. Fixado pelo

estudo seu conceito e comprehensão, foi o Direito Internacional Privado cada

vez se destacando mais na classificação geral do direito e tomando o seu logar

á parte, emancipado do Direito das Gentes, a que principalmente o prende a

presença da expressão Internacional na denominação consagrada dessa discipli-

na". (1) E, relembrando Portalis, que foi o primeiro a usar essa denomina-

çâo, e Schasffner, que a consagrou, em 1841, na sua Entwiclielung des Interna-

tionalen Privatrecht; a tentativa de Cimbali por alteral-a para Direito Privado.

Universal dos Extrangèiros; a opposição de Despagnet, Jitita, & — assim conclua

também o erudito mestre: "Como 
quer que seja, porém, o chamado Direito In-

ternacional Privado tem por objecto relações não dos Estados entre si, não entra

o Estado e o individuo, mas de indivíduo a individuo, e assim relações de Direito

Privado, o que desde logo o destaca do Direito das Gentes, cujo objecto exclusivo con-

siste no estudo das relações dos Estados entre si, matéria essencialmente de Di->

reito Publico. Hoje, a opinião mais autorizada tende a considerar o Direito Inter-

nacional Privado e o Direito Internacional, não parte um do outro, não mesmo

partes componentes de um todo commum, mas duas disciplinas distinctas, capi-

tuladas em ramos diversos na classificação geral ão Direito, tendo entre si as
relações que têm geralmente entre si os diversos ramos do Direito".

Sublinho as ultimas expressões, por me parecer que concluir assim é mostrar-

se também demasiado radical, dando logar a exageros, como este, que leio num

dos últimos livros didacticos sobre a matéria — as prelecções do meu sympathico

amigo e collega Dr. Gaspar Guimarães:
"A 

expressão — Direito Internacional (falia do Direito das Gentes, em geral)

está definitivamente assente; comtudo, como ha outro ramo de direito a que se

applica egualmente tal denominação, — é mister empregar a epigraphe — Di-

reito Internacional Publico, a qual é, de alguma sorte, inconveniente, porquanto
faz acreditar, em rigor, na existencia de dois ramos de direito internacional, um

publico e outro privado, quando são as duas disciplinas não só independentes, como

differentes". E adeante: "Não 
existem, como parece, dois ramos de direito inter-

racional, um publico e outro privado.
"O 

direito internacional, a que se accrescenta, para indicar o direito que
rege a sociedade dos Estados, o epitheto de publico, é uno e homogêneo, consti-

tuindo disciplina differente, por seu objecto, pelo sujeito das relações juridicas,

por suas fontes e por seus processos, do direito privado applicaao ú sociedade inter-

nacional e que se denomina direito internacional privado.
"Cada 

qual é simplesmente um ramo de direito publico (!) independente do

outro".

Por muito querer distinguir, parece-me que os autores citados geram também

confusão, chegando este ultimo a negar a identidade de fontes desses dois ramos

do direito, e a chamar 
"publico" 

o que indiscutivelmente é "privado"; 
antilogia

tão grave como a que apontamos no começo, de se considerar "interno" 
o que ê

de ordem externa.

Não será possível precisar, de vez, os termos desta questão ?

De todas as divisões do direito, as duas mais fundamentaes são, incontesta-

velmente, a de 
"direito 

publico" e 
"direito 

privado", que nos vem de Ulpiano, e

a outra, mais moderna, de "direito interno" ou nacional e "direito 
externo" ou

internacional. Sob o critério da primeira, é claro que o direito internacional pu-

blico fica no primeiro departamento, por isto mesmo que é publico, emquanto
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que o direito internacional privado deve ir, como têm imposto ultimamente os

mais sábios juristas, para o segundo, porque é privado, mas escoimado, bem

entendido, das regras attinentes ao direito penal internacional, que é daquella or-

dem publica, não privada. »

Si tomarmos, porém, a outra divisão, isto é, si encararmos o direito con-

forme concerne á organização meramente nacional, comprehendendo sómente

as relações de ordem interna, de um lado, ou abraçando, de outro, as que se

estendem de nação a nação, extravasando de um Estado noutro, tendo em vista

os Ulteresses superiores da sociedade humana, teremos forçosamente de dizer

aasim: o direito ou é interno, particula-r de cada nação, subdividindo-se em

publico e privado; ou é internacional, e, como aquelle, repartido também em dois

ramos:

—¦ O Direito Internacional Publico e

— O Direito Internacional Privado.

O primeiro, segundo Foignet, é o ramo do direito que determina as regras

que presidem as relações dos Estados, uns com os outros, quer em tempo de paz,

quer em tempo de guerra.

Chama-se publico porque tem por sujeito os proprios Estados, considerados

como corpos políticos, independentes e soberanos.

O segundo, o direito internacional privado, é o ramo do direito que tem

por objecto regular as relações juridicas que o commercio internacional faz nascer

pa.ra os simples particulares dos differentes Estados.

Chama-se 
"privado" 

porque tem por sujeito os simples particulares e nãò

os proprios Estados.

Na linguagem incisiva de Pillet—a sciencia que tem por objecto a regulamenta-

ção juridica das relações internacionaes de ordem privada.

Em conclusão, senhores, — nem um méro aspecto do direito interno de cada

povo, nem uma parte do direito publico internacional. Uma sciencia autonoma,

distincta, mas formando com este ultimo o grande ramo do Direito das Gentes:

Eis o que é o Direito Internacional Privado.

III. Occupemo-nos agora de como o Brasil tem contribuído para o desenvol-

vimento desta sciencia.

E' natural que encaremos essa contribuição sob os dois aspectos — legisla-

tivo e doutrinário.

O doutíssimo Clovis Bevilaqua, fazendo a resenha do movimento das idéas,

no Brasil, a respeito do Direito Internacional Privado, começa dizendo que o seu

estudo não'tem tido, infelizmente, o desenvolvimento que era de esperar da nossa

cultura e das necessidades creadas pelo commercio e pela ímmigração. Este con-

ceito, porém, si, ainda hoje, deante dos trabalhos legislativos de que acima

fallei, (e o digo com pezar) poderia talvez ser sustentado, com alguma razão,

por outro lado, já se não pôde justificar, depois dos trabalhos do mesmo juriscon-

sulto e do Dr. Rodrigo Octavio, onde pódem os estudiosos procurar os mais va-

liosos subsidios.

Rebuscando mesmo em a nossa bibliographia de outr'ora, encontramos um

livro antigo, mas admiravel para o seu tempo, que é o Direito Internacional Pri-

vado, de Pimenta Bueno.

Até então, como diz o citado Clovis, eram nossos guias os antigos praxistas,

como Valasco, e os civilistas de tempos mais recentes, em Portugal, como Pas-

choal de Mello Freire, Borges Carneiro, Liz Teixeira e Coelho da Rocha, os quaes

apenas incidentemente se occuparam da condição dos. extrangeiros e do conflicto

das leis.
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"Nas Faculdades de Direito, ao se desenvolverem os prolegomenos do direito

civil, offereciam-se noções mais precisas, de accôrdo com os tratadistas francêzes".

Somente a partir da reforma do ensino de 1901, galgou o Direito Interna-

cional Privado a honra de ser referido no programma das sciencias jurídicas,

posto que irmanado com o Direito Internacional Publico, a cargo de uma cadeira

SÓ.

Assim foi na reforma de 1911. Sempre no segundo anno do curso, quando os
alumnos nenhuma noção tinham de direito privado.

Agora, porém, folgo em dizer que tem isto de util a ultima reforma, que o

Congresso ainda não pôde approvar.

O estudo dessa disciplina está destacado, em cadeira especial, no qujnto anno,

o que aliás já tinha sido adoptado ha muitos annos pela Faculdade Livre de Scien-

cias Sociaes e Jurídicas do Rio de Janeiro.

Na legislação, tivemos o Regulamento n. 737, de 25 de' Novembro de 1850,

cujos arts. 3o a 5o estabeleceram que o estado e a capacidade das pessoas se de-

vem regular pelas respectivas leis nacionaes, e que a forma dos actos, em regra,

obedece á lei do paiz onde forem elles celebrados, como aliás já anteriormente

estabelecera a Ordenação do livro 3, tit. 59, § 1.

Em seguida, o Regulamento n. 855, de 8 de Novembro de 185-1& no art. 33,

tratando da arrecadação de bens de extrangeiros domiciliados no Brasil, mandou

regular a ordem da successão e a validade das disposições testamentarias pela
lei do ãe cujus.

Tivemos depois o decreto n. 1.096, de 10 de Setembro de 1860, regulando os

direitos civis e políticos dos filhos de extrangeiros nascidos no Brasil, cujos paes

não estivessem em serviço de sua nação, e das extrangeiras que casassem com

brasileiros e das brasileiras que casassem com extrangeiros; permittindo que
uns e outras seguissem, durante a menoridade do casamento, a condição do pae
ou marido, sem prejuízo da nacionalidade reconhecida pela Constituição e re-

cobrando a sua condição brasileira logo que attingissem a maioridade ou enviu-

vassem, si declarasse a mulher querer fixar domicilio no império.

Como se vê, embora deficiente e obscuro em tudo mais, como diz o sábio

mestre tantas vezes citado, o nosso direito adoptava, tradicionalmente, a lei

nacional para determinar a capacidade das pessoas e as relações de familias;

é a regra locus regit aotum.

Foi então que appareceu, em 1863, o livro alludido de José Antônio Pimenta

Bueno, depois visconde e marquez de S. Vicente, um dos primeiros, mais erudi-

tos e operosos jurisconsultos brasileiros. Oriundo da escola de S. Paulo, teve

elle trajectoria brilhantíssima, tanto na magistratura, diplomacia e politica, como

nas letras, tendo deixado, além de muitas outras obras sobre politica e legislação,

os afamados 
"Apontamentos sobre as formalidades do Processo Civil", os "Apon-

tamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro", o 
"Direito Publico Brasileiro" e o

"Direito Internacional Privado e applicação de seus principos com referencia ás

leis particulares do Brasil". Rio de Janeiro, 335 pags. in 8o. Typ. Imp. e Constit.

de Willeneuve & C.

Desta obra, que teve por guia principal Foelix, conforme diz o proprio autor,

que declara também ter consultado os trabalhos de Story, Pardessus, Massé,

Bello, Chassat, Wheaton, Kent, Savigny, Westlake e outros, diz Clovis Bevilaqua

que é 
"um 

livro sem grandes pretenções e, aos olhos do jurista moderno, defei-

tuoso e fraco, mas, não obstante, meritorio por ser um primeiro ensaio de syste-

matização do Direito Internacional Privado e por conter informações úteis sobre
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a solução dos conflictos e sobre a legislação patria nas matérias referentes ao as-

sumpto de que trata".

Concordamos em que a sua noção do Direito Internacional Privado ê pouco

precisa e demasiado extensa". 
"O 

direito internacional privado, escreve elle, é

o complexo de leis positivas, actos, precedentes, maximas e princípios recebidos

ou racionaes, segundo os quaes as nações civilizadas applicam as suas leis par-

ticulares ou consentem na applicação de leis privadas extrangeiras dentro de seu

territorio nas questões de caracter particular, que affectam subditos extrangeiros

em matéria de direito civil, commercial, criminal e mesmo administrativo".

Mas, onde peço licença para discordar do egregio mestre, é no dizer, pura

e simplesmente, que Pimenta Bueno, "pronunciadamente realista, justifica a ap-

plicação da lei extrangeira pela mutua utilidade e delicadeza, ex comitate e 06 re-

ciprocam utilitatem". Não. Este modo de ver elle o expõe como corrente entre-

os tratadistas do seu tempo; mas accrescenta, logo, que não deve ser acceito como

absoluto e único: "Segundo 
esse pensar (escreve elle á pag. 18) o poder territo-

rial tem o direito de determinar o que lhe parecer conveniente, até mesmo sobre

as condições pessoaes, estado, e capacidade dos extrangeiros residentes em seu

solo, ou por elle transeuntes.
"Allega-se 

que, como a lei extrangeira não pode ter effeito ou valor algum

sinão pelo consentimento do podei* territorial, e como este consentimento não

pode provir de obrigação, e só sim de favor ou de mera conveniência de reci-

procidade, segue-se que, quando não se pretenda esta, ou não se queira conceder

o favor, não resta á outra nação o direito de queixar-se, e muito menos o de

coacção, — assiste-lhe apenas o de retorsão". Assim expõe Pimenta Bueno a

opinião corrente; mas accrescenta;
"Esta opinião c absoluta de mais, peoca por excesso ei rigor..." E, em se-

guida, discordando do proprio guia — Foelix, sustenta, precisamente, a insuffi-

ciência dos princípios da independencia e soberania territorial de per si só para

resolver a questão dos conflictos das leis; "Podem bastar (escreve elle) para

cortál-a, para recusar tudo. Ora, esse modo brusco só pôde vigorar em um sys-

tema de isolamento, do Japão (notae como se tratavam aqui os Nipões, cincoenta

annos atraz), e nunca numa politica de reacções civilizadoras.

"E' 
pois preciso (continúa o velho mestre) outro e menos arbitrario, menos

vago, que seja melhor definido, que offereça garantias; emfim, que seja a expres-

são não só de mutua conveniência, como também da razão, da equidade, da jus-

tiça, da própria dignidade do Estado e do seu 'respeito aos direitos alheios.

"Ainda 
quando a reciprocidade não seja prompta, uma politica justa e gene-

rosa é a mais util ao proprio Estado que sabe mantel-a; ê ella quem attrae a

população, os capitaes, e a intelligencia; e a reciprocidade virá depois. Accresce

mesmo que essa, regra de conducta não obsta o emprego da retorsão, quando esta

seja necessaria".

Yê-se, pois, pelos trechos transcriptos, que não é só pela mutua utilidade

e delicadeza entre as nações, Que Pimenta Bueno justifica a applicação da lei

extrangeira. Como qualidades menos excellentes da sua obra, podemos dizer, sim,

que o seu methodo é um tanto diffuso, extendendo-se elle por vezes em muita de-

finição e explicação dispensável por ser de puro direito commum, e tratando con-

junctamente (o que aliás era corrente naquelle tempo) matérias de direito pu-

blico, de direito criminal e msemo administrativo, como vimos pela definição que

offerece. Mas, embora preso á velha theoria dos estatutos, o autor, vê-se pelo

proprio titulo da sua obra, já encarava o Direito Internacional Privado como.

disciplina autonoma e distincta, — alguma cousa mais do que 
"um 

simples as-

A.B. 40
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pecto do direito interno de cada povo"; —i com limites mais latos do que o offe-

recido pelo velho conceito do 
"Conflicto 

das Leis". Nestes trechos da introducção

do seu livro: — A humanidade dominada pela intelligencia de mais a mais re-

conhece a sua sublime missão. Ella reflecte, deseja e se esforça a formar como

que uma só e grande sociedade, de que as differentes nações não devem ser sinão

partes componentes, e amigas. E' que em ultima analyse a razão universal vê

que o homem, qualquer que seja a sua patria e nacionalidade, é o indivíduo da
humanidade... — Nestas passagens está a previsão do conceito da "sociedade

internacional" que Pillet e Clovis Bevilaqua tam bem delinearam e aprofundaram,
depois, como base para a compreensão do Direito Internacional Privado.

Ao demais, defende elle o principio do jus sanguinis, para determinar-se a

nacionalidade, e combate o do jus soli. Obedecendo á tradição do direito pátrio

e ao influxo das idéas francesas, prefere também a lei nacional, para base dos

direitos da personalidade e da familia. Admitte o direito de expulsão do ex-

trangeiro "desde 
que falta.a seus deveres, que infringe as leis": visto como elle

não tem entrada no terrltorio por direito proprio, sim por concessão do governo
deste, e sob a condição "de 

que não se tornará prejudicial ao bem do Estado".

Notae, Senhores, estas idéas já dominantes ensinadas no Brasil, em 1863,

e comparae-as com as que a illustrada commissão da Camara, titubeante e retar-

dataria, exprime agora, ao concluir o demorado estudo do Codigo Civil. Teremos

depois occasião de voltar a este trabalho; mas devemos desde já rematar as

transcripções que vimos fazendo, com este passo mais do velho mestre, para con--

trastar com a indecisão dos novos, que fogem a positivar na lei os progressos as-

sentes na doutrina:
"O direito das gentes teve por fim evitar a falta de segurança, a desordem,

a luta nas relações publicas das nações; o direito internacional privado tem por

fim evitar isso mesmo nas relações privadas dos subditos dellas; não basta pois

uma base tam inconsistente e precaria (a da simples boa vontade da nação em

cujo territorio se pretende que surtam effeito leis extrangeiras).
"Devem 

existir e existem outras, ha deveres da moral, da lei natural, e

outros princípios políticos das soberanias, que offerecêm garantias. Pôde algum

delles não ser observado por alguma nação, mas nem por isso deixa de existir.
"Para o bom governo de um país, para uma politica esclarecida, previdente,

i civilizadora, não basta ver o que outros denegam, e antes sim o que é bomj

o que é justo, o que deve conceder ou praticar.
"Ninguém se queixará de suas vistas generosas, estas lhe conciliarão respeito

e amor. Proceda um pais bem, embora outros não o imitem.
"Não ha porque ceder de direitos, que devem ser mantidos; porque porém de-

negar benefícios ou não reconhecer princípios justos que são innocentes, e até

mesmo úteis a quem os adopta e emprega" ?

Apresentando ao Imperador o Decreto n. 6982, de 27 de Julho de 1878, regu-

lando a execução das sentenças, eiveis e commercíaes, dos tribunaes extrangeiros,

o insígne Lafayette Rodrigues Pereira, então ministro de Estado dos negocios

da Justiça, fez uma succinta exposição, em que, justificando o Decreto, refere

os avanços do Direito Internacional Privado, e a insufficiencia da theoria dos

estatutos. (In definiendis statutis mirum est quam sudent doctores, diz elle fa-

ceciosamente com Herth). Discute a delicada questão do direito dos tribunaes

territoriaes reformarem as sentenças extrangeiras, ou de declararem simples-

mente a sua inexequibilidade, decidindo-se por este ultimo alvitre, que ainda é

o do nosso direito; assim como a unidade e universalidade da fallencia, consagrada,

em principio, no Decreto, mas com as restricções conhecidas, a respeito de hypo-
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thecas, acções em andamento, etc., impostas pelas nossas condições especiaes

de 
"país 

distante das pragas extrangeiras com que mantemos relações commer-

ciaes". Mas, infelizmente, por força da lei de autorização, n. 2615, de 4 de Agosto

de 1875, a condição de reciprocidade era imposta, logo no começo desse Decreto,

o qual, de resto, como todas as obras do afamado jurisconsulto, é um modelo de

clareza e precisão.

Depois de Pimenta Bueno, e aparte este Decreto, as questões de Direito Inter-

nacional só tiveram maior destaque entre nós nas tentativas de codificação do

direito civil interno: Teixeira de Freitas, que no seu Esboço optou pela lei do

domicilio; Nabuco de Araújo, Felicio dos Santos e Coelho Rodrigues, que volta-

ram ao principio tradicional brasileiro da nacionalidade, todos fizeram preceder

os seus projectos de artigos regulando as relações de Direito Internacional Privado.

O tempo não permitte, e nem entra no plano desta exposição, uma referencia

detalhada a cada um desses projectos. Neste ponto, tranquilizae-vos, não repeti-

rei o que, a tal respeito, tanto se tem escripto ultimamente. Baste-me lembrar-vos

que Nabuco ensaiou compendiar, no titulo preliminar do seu projecto não aca-

bado, até em fôrma expositiva, toda a matéria de natureza internacional, inclusive

a de direito commercial e criminal; e que Rodrigues, limitando-se á matéria pu-

ramente privada, redigiu a lei preliminar, contendo 33 artigos sobre o Direito

Internacional, bem acceitaveis, em geral, e que serviram de elementos para o

projecto Bevilaqua.

Emquanto não vinham os codigos, as Consolidações de Teixeira de Freitas e

Carlos de Carvalho recolheram e ordenaram os princípios assentes nà legislação

patria, sobre o direito internacional privado; sendo que a ultima, nos arts. 25 a

45, os apresenta, com a maior clareza, e com referencias precisas aos textos das

leis vigentes e á jurisprudência que lhe serviram de fontes.

IV. Chegamos agora ao projecto Bevilaqua.

Como quasi todos os outros departamentos da sciencia jurídica, o direito in-

ternacicuial privado tem tido no Dr. Clovis Bevilaqua um apostolof apaixonado,

um investigador de uma operosidade admiravel.

Ainda não lográra esta disciplina, como vimos atraz, uma cadeira especial

nos nossos curso» juridicos officiaes, e já o emerito professor de Legislação Com-

parada da Faculdade do Recife, nas suas formosas e succulentas prelecções,

guiava os moços e attraia a attenção dos juristas pátrios com um feixe de noções

habilmente arranjadas e contendo o essencial para a exacta compreensão do ,

conceito moderno do Direito Internacional Privado, do seu objecto, da razão ju-

ridica da applicação da lei extrangeira, dos modos desta applicação, da prova da

lei extrangeira, e bem assim da technica das differentes leis ou regras usadas

no dominio desse departamento especial do direito.

Quem lêr cuidadosamente as 5a e 6a dessas lições, publicadas a primeira

vez em 1893, è que eu tive o prazer de ouvir nas primeiras prolações, não con-i

fundirá jámais a 
"lei nacional" com o principio geral do "estatuto 

pessoal"; não

affirmará que, 
"por divergir deste principio em suas conclusões o Congresso de

Montevidéo," é que não foram subscriptos pelo delegado brasileiro 
"os 

tratados

oriundos do dito Congresso"; nem misturará, de certo, o principio da lex loci,

referente ás cousas, e o do jus soli, opposto ao do jus sanguinis, respeitante á de-

terminação da nacionalidade das pessoas. Confusão que tudo nos levaria a crêr

tivesse havido da parte da illustrada commissão da Camara, no parecer ao coJ

meço alludido, si não tivéssemos a persuasão da alta competencia de cada um

dos seus dignos membros.

Em 1898, o Dr. Clovis Bevilaqua, num artigo publicado na Revista de Ju-
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risprudencia, se oppunha com firmeza á suspeição levantada por Eduardo Cim-

bali contra a denominação acceita de 
"direito 

internacional privado", e combatia

a nova denominação proposta pelo jurista italiano, de 
"direito 

privado universal

do extrangeiro 
". 

Ainda abi se revela a maestria, a segurança de vista, o alto

descortino do jurisconsulto brasileiro que Sylvio Roméro justamente sagrou o

continuar)or tia obra gigantesca de Teixeira de Freitas e Tobias Barreto.

Mas foi nos seus 
"Principios 

Elementares de Direito Internacional Privado",

publicados em 1906, que elle nos offereceu, com a pujança do seu espirito sempre

juVenil na elegancia do dizer e, ao mesmo passo, ponderado e firme na critica

das escolas, que o nosso estimado jurista se revelou também o successor de

Pimenta Bueno, e lançou definitivamente entre nós, em fôrma ao mesmo tempo

didactica e especulativa, os fundamentos e a doutrina toda do Direito Interna-

cional Privado.

Abri esse livro primoroso, digno de figurar entre os melhores tratados cias-

sicos da matéria, e vêde como é feita, na parte geral, meticulosamente, a expo-

eição critica dos systemas, theorias e escolas; como são assentados com maestria

os principios fundamentaes do Direito Internacional Privado, sobre a noção exa-

cta, de alta relevancia, da 
"sociedade internacional", antes entrevista par De

Greef, Castellani, Fiore, Jitta, Marnoco e Souza, Carie e outros, mas somente

por A. Pillet e pelo mesmo Clovis lançada, com eloqüente precisão, no conceito do

Direito Internacional Privado; notae a distincção entre essa sociedade e a so-

ciedade dos 
'Estados — objecto do Direito Publico Internacional; as razões da

applicação 
'da 

lei extrangeira; a noção da ordem publica e dos bons costumes;

a theoria do retorno; e, na parte especial, tratados com esmero, e sempre sob o

triplex ponto de vista historico, scientifico e legal, com referencia especial á le-

gislação brasileira, — todo o objecto do Direito Internacional Privado, isto é,

a condição juridica dos extrangeiros, o conflicto das leis civis, e o exercicio em

um país de direitos legitimamente adquiridos em outro. Superior, a sua justifi-

cação da preferencia da lei nacional, sobre a lei domiciliar, para determinar a

capacidade das pessoas e os seus direitos de familia; como, de resto, em geral,

todo o trato da matéria dos conflictos, e a difficultosa complicação do retorno.

Todos vós sabeis que são muitas e valiosas as obras do estimado jurisconsulto;

entretantÒ, espero que concordareis commigo em qualificar esta a mais perfeita

e estimavel, precisamente porque, sulcando campos novos para nós, systemati-

zando 'principios ainda não consolidados, pondo em ordem a doutrina vacillante

nas legislações, se nos apresenta, essa obra, completa e inteiriça, rija, elegante

e limpida, desprendida inteiramente de preconceitos, exuberante de sabedoria

e liberalismo.

Senhores, este sabedor eximio do nosso direito e de todos os segredos da

sciencia juridica, foi, como sabeis, o organizador do ultimo projecto do Codigo

Civil. Abrindo-o com uma Lei de introdwcção. entendeu bem, o autor, como os

seus illustres antecessores, incluir nella, do art. 15 ao 42, um systema de regras

relativas ás questões de direito internacional privado; e o fez de uma maneira

perfeita, obedecendo á corrente das idéas mais modernas sobre o assumpto e

sem perder de vista os interesses nacionaes e a tradição do dreito brasileiro.

Foi essa uma das partes mais debatidas, na Camara, como no Senado. Dessa

discussão, na primeira phase, disse o afamado jurisa argentino Estanislau Ze-

ballos (que de certo não pecca por nosso amigo) formar "um 
episodio notável

nos annaes intellectuaes da America do Sul". E das Observações do autor do

projecto primitivo aífirma que lhe deixaram no espirito "uma 
profunda impres-

ijão de eloquencia, de saber, de erudição, de enthusiasmo scientifico".

\
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Apezar da sua divergência a respeito da lei preferida para regular a capa-

cidade (todos sabemos que o systema argentino é o proposto por Teixeira de

Freitas, da lei domiciliar) o illustre professor Reconheceu que a forma do pro-

jecto brasileiro era perfeitamente scientifica, do ponto de vistp, do systema da

nacionalidade.

O projecto revisto pela commissão de jurisconsultos nomeada pelo governo

apenas supprimiu um artigo, nesta parte, que ella denominou 
"titulo 

preliminar",

em logar de 
"lei 

de introducção", como queria o Dr. Clovis.

Saindo da Camara para o Senado, o projecto levava, em vez disso, uma "lei

preliminar" com 17 dispositivos, sem que, porém, a divergencia fosse grande,

na parte relativa ao direito internacional privado; porque, no dizer do proprio

autor do projecto, as idéas capitaes foram mantidas, operando-se a reforma por

concentração, antes do que por introducção de princípios novos. E algum de-

feito ou excrescencia de que se resentia foram apontados pelo mesmo autor,

em escripto dirigido ao Congresso.

Pois, Senhores, depois de 10 annos de estagnação no Senado, ou. de discus-

sões precipitadas numa e noutra casa do Parlamento, sinto pezar em dizer que

o Codigo Civil, a ser promulgado dentro de poucos dias, traz enormes defeitos

na matéria de direito internacional privado.

Eis como os aponta o proprio presidente da commissão especial da Camara,

o illustrado Sr. Justiniano de Serpa, em discurso ha poucos dias publicado, e de

que, embora já tendo escripto a presente quando o li, eu julgo acertado recortar

vários trechos, pela autoridade do seu erudito prolator, e também porque, sol-

vendo embaraços que encontrei no manuseio da papelada das emendas, apoiam

a opinião que eu proprio formara do vencido.
"O 

projecto. actual, como o primitivo, dèu preferencia á lei nacional para re-

guiar a capacidade das pessoas, em suas relações privadas de ordem internacional.

Andou acertadamente, porque essa é a tradição do nosso direito, e porque a scien-

cia e o exemplo das nações mais cultas nos faliam em favor dessa preferencia.'

A nacionalidade é, incontestavelmente, um vinculo mais po'deroso, de uma

influencia mais decisiva do que o domicilio. A doutrina do domicilio é ondu-

lante, e varia, porque domicilio se muda com facilidade e frequencia; não

acompanha o individuo na realidade de suas relações jurídicas, porque o indi-

viduo apparece, na vida social, como elemento de um agrupamento humano or-

ganisado em nação; e a esse grupo elle se prende por idéas, sentimentos, direitos

e aevereç, desse aggregado recebe protecção e amparo, a clle deve affeição e

respeito, e, sendo preciso, até o sacrifício da sua existencia.

Hoje, depois das convenções de Haya, a doutrina domiciliar está restricta,

na Europa, á Inglaterra e á Dinamarca. Todas as outras nações, a França, a

Italia, Portugal, a Hollanda, a Bélgica, a Suissa, a Rússia, a Rumania, a Hespa-

nha. ;¦ Allemanha, a Áustria, adoptaram o nacionalismo. Na America, inversa-

mente, só o Brasil, o México e a Venezuela seguem o systema da lei nacional.

Mas, senhores, si attendermos á historia das idéas, e nos lembrarmos de qus

outr'ora a doutrina do domicilio era a que dominava, sem contraste, e que pouco

a pouco foi sendo substituída pelo nacionalismo; si observarmos ainda que, antes

da lei do domicilio, imperava, exclusivamente, e sem contraste, a do territorio,

reconheceremos que a evolução, nestes dominios, se traduz pelas phases seguin-

tes; territorialismo, lei do domicilio, lei nacional.

No Brasil, Teixeira ãe Freitas adoptou, influenciado por Savigny, a doutrina

domiciliar, e a sua autoridade exerceu um ascendente poderoso sobre alguns dos

nossos juristas, como João Monteiro, Carlos de Carvalho, Bulhões Carvalho, e

\
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outros. Mas a não ser o genial autor do Esboço, todos oS codificadores do direito

civil pátrio adoptaram o principio da lei nacional. Nabuco, Felioio dos Santos,
Coelho Rodrigues, Bevilaqua, a*commissão governamental que examinou o pro-

jecto que acaba de ser approvado, as diversas commissões da Camara e do Se-
nado, inclinaram-se para o nacionalismo.

Mas, si o projecto andou acertadamente na escolha da lei nacional, como

reguladora da capacidade das pessoas, fez-lhe restricções não aconselhadas pela
sciencia, que são injustificáveis desvios da doutrina".

O projecto primitivo havia disposto, laconicamente: "Art. 
22. A lei na-

cional da pessoa rege a sua capacidade e os seus direitos de familia".

Houve por bem a legislatura emendar assim: 
"Art. 

8. A lei nacional da

pessoa determina a capacidade civil, os direitos de familia, as relações pessoaes dos

cônjuges e o regimen dos bens no casamento, senão licito quanto a este a opção pela

lei brasileiraMas neste artigo, senhores, o que se nota é, em primeiro logar, o

afrouxamento logico da relação entre a lei nacional da pessoa e a sua capacidade

e os seus direitos, pois não vale o mesmo dizer que ella determina a capacidade

e os direitos de familia; e, em segundo logar, o pleonasmo de accrescentar-se a

estes últimos 
"as 

relações pessoaes entre os cônjuges e o regimen dos bens no

casamento", como si de familia não fossem taes relações juridicas.

Redundancia semelhante notamos no art. 13, onde, excluindo-se, num in-

ciso, da regra locus regit acium, -os actos relativos a immoveis situados no. Bra-

sil, accrescenta-se logo — '% 
os actos relativos ao regimen hypothecario bra-

sileiro", como si esses actos também não fossem, forçosamente, sobre immoveis

situados no Brasil.

E o accrescimo naquelle art. 8o—"sendo licito a opção pela lei brasileira"—que

supponho se refira ao regimen dos bens no casamento, é de certo um retrocesso

e tornar-se-á, infallivelmente, uma fonte de duvidas e fraudes.
"Tratando-se 

de pactos ante-nupciaes, suggere o illustrado Dr. Serpa, parece

que o legislador quiz somente referir-se aos que se celebrassem no Brasil. To-

davia, usou de termos tão amplos, que não será para estranhar que a má fé os

invoque, muitas vezes, para destruir relações definitivamente firmadas no ex-

trangeiro. Desde que a lei não exclue do direito de opção os casamentos ceie-

brados no extrangeiro, as partes, conforme lhes fôr mais conveniente, pretende-
rão, ora que se respeite o pacto estabelecido, ora que se applique a lei brasileira.

Colloquemo-nos, porém, do ponto de vista do legislador. Elle permitte a
opção pela lei brasileira, em relação ao règimen dos bens, para os casameptos ceie-
brados no Brasil. Qual é, porém, o momento opportuno para se fazer a opção ?
Por occasião de se celebrar o pacto ante-nupcial ? E si nenhum pacto expresso
tiver sido celebrado ? Apezar do silencio do pacto, poderá ser admittida a opção ?
Para a opção, bastará a vontade de um dos cônjuges, ou será necessário o ac-
ccordo de ambos ?

Ninguém dirá que estas duvidas sejam graciosas. Elias surgem naturalmente
do exame da clausula final do art. 8o, e estão a denunciar um vicio de constru-
cção no Codigo.

E ha mais. Algumas legislações, como a brasileira, dão aos cônjuges plena li-
hercífde para regular as suas relações patrimoniaes, outras são restrictivas. O Co-
digo Civil Italiano, por exemplo, estatue no art. 1.381: "Não 

é licito aos con-
juges estipular de modo geral, que o seu casamento se regulará por costumes Io-
caes ou por leis a que não estejam lealmente submettiãos". Si, apezar dessa
prohibição, italianos declararem que optam pela lei brasileira, será valida essa
escolha ?
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No Brasil, provavelmente. Na Italia, absolutamente não. O mesmo Codigo Ci-

vil Italiano, art. 1.433, não permitte aos cônjuges estipular a communhão uni-

versai de bens. Contra o disposto na lei patria, poderão os italianos, que aqui

se casarem, adoptar, com a lei brasileira, a communhão universal ?

O caso não é sem gravidade, sobretudo si os cônjuges possuírem bens no

Brasil e na Italia.

E si o direito internacional privado tem por funcção conciliar as divergen-

cias existentes nas legislações, como é que, na hypothee ofíerecida pela intro-

ducção ao Codigo Civil Brasileiro, ee criam novas causas de dissídio ?"

Sobre o direito das successões, tinha disposto o projecto Bevilaqua, nos tres

arts. 37, 38 e 39:
"Abre-se 

a successão hereditaria no ultimo domicilio do autor da herança.
"A 

ordem da vocação hereditaria e o direito dos herdeiros legítimos regu-

lam-se pelo direito nacional da pessoa de cuja successão se trata.
"A 

forma do testamento é regulada pela lei do local em que é feito, e a sub-

stancia pela lei nacional do testador, vigente ao íempo de sua morte".

O art. 14 do projecto aefual, silenciando sobre o logar onde se deve abrir a

successão hereditaria, dispõe: 
"A 

successão legitima ou testamentaria, a ordem

da vocação hereditaria, os direitos dos herdeiros e a validade intrínseca das

disposições do testamento, qualquer que seja a natureza dos bens e o paiz em que

se achem, guardado o disposto neste codigo sobre heranças vagas abertas

no Brasil, obedecerão á lei nacional do fallecido; si este, porém, era casado com

brasileira, ou tiver deixado filhos brasileiros, ficarão sujeitos á lei brasileira".
"Quando 

o legislador escolheu (prosegue na sua criteriosa apreciação o hon-

fado presidente da commissão especial da Camara), quando o legislador escolheu,

para a regencia desta categoria de relações, a lei nacional do autor da herança,

fel-o, devemos suppor, por uma razão superior de justiça. Mas elle proprio se

encarrega de dizer que assim não foi, pois renega essa lei logo que surge um in-

teresse brasileiro.

Além disso, esqueceu-se o legislador de regular o caso em que a successão

seja de mulher extrangeira casada com brasileiro. Ubi eaãem est legis ra'io

eaãem ãebet esse legis ãispositio. Mas, desde que um caso vem destacado espe- '

cialmente, parece que houve intenção de excluir o outro: Inclusio unius excltisio

alterius.

E não se attendeu, igualmente á retorsão fios outros Estados. Si o Brasil*

declarando acceitar a lei nacional para regular a successão, a substitue pela lei

territorial, quando o extrangeiro é casado com brasileira, ou tem filhos brasilei-

ros, as nações a que pertencerem essas pessoas, para as quaes se estabelece um

principio de excepção, poderão, em represalia, excluir os brasileiros do benefi-

cio de sua lei nacional, quando no territorio dellas tiver de ser liquidada a sue-

cessão de nossos patrícios.

E' uma politica desastrosa essa que se traduz por differenças no tratamento

das pessoas. Escolha-se um principio, segundo a razão jurídica; e, depois de es-

colhido, appliquem-no sem tergiversações".

Observações' semelhantes poderião ser feitas quanto ao art. 15 que, estabe-

lecendo, como no projecto primitivo, que a coiftpetencia, a forma do processo e

os meios de defesa são regidos pela lei do logar onde se mover a acção, resalva
— a meu ver inutilmente — "a 

competencia dos tribunaes brasileiros para conhe-

cerem de demandas contra os domiciliados ou residentes no Brasil, por obrigações

contrahidas ou responsabilidades assumidas dentro ou fora do paiz".
Lacunoso, por outro lado, parece-me o titulo preliminar do projecto actual,
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silenciando sobre a celebração do casamento de brasileiros no extrangeiro e de

extrangeiros no Brasil, sobre o divorcio legalmente pronunciado no extrangeiro,

sobre tutela de incapazes extrangeiros, e sobre os direitos adquiridos no extran-

geiro; assumptos estes sobre os quaes o projecto Bevilaqua dispunha particular-
mente. !

Mas, em compensação, Senhores, foi restaurada, contra as vistas liberaes

do projecto primitivo, a fiança ás custas; a respeito do que assim se exprime,

judtciosamente, o mesmo Dr. Serpa:
"Nós tinhamos na nossa processualistica, não a caução juãicatum solvi, ou

mais propriamente — cautio pro expensis, que, além das despesas judiciaes, abran-

ge os prejuízos resultantes do processo; mas a fiança ás custas. A despeito, po-

rém, da permanencia desse instituto nas legislações dos povos cultos, como a

França, a Allemanha, a Hollanda, a Rússia, a Grécia, a Inglaterra, os Estados

Unidos, a Argentina, etc., elle repugnou sempre ao espirito liberal da nossa orien-

tação jurídica. Em 1832, ao tentarmos a remodelação das nossas leis civis, a

Disposição Provisoria, de 29 de novembro, art. 10, aboliu peremptoriamente a

fiança ás custas.

Mais tarde, o decreto de 10 de junho de 1850 declarou que os autores, na-

cionaes ou extrangeiros, que não tivessem residencia no paiz ou delle se ausentas-

sem durante a lide, ficavam sujeitos á fiança ás custas, pena de ser o réo absol-

vido da instancia (arts. Io e 3o). O regulamento n. 737, .de 25 de novembro do

mesmo anno, tornou extensivas ás causas commerciaes as regras do citado decreto

de 10 de junho.

Mas essa fiança ás custas, além de se distinguir da caução de juãicato sol-

vendi, consignada em outros systemas legislativos (Cloyis, Dir. Int. Privado,

§ 67, pag. 315, e Almeida Nogueira. Revista da Faculdade de Direito de S. Paulo,

1902, pag. 257-293), não revestia caracter aggressivo, pois comprehendia nacionaes

e extrangeiros não residentes no Brasil. Ademais, não era exigivel áquelles que

provassem a sua miserabilidade perante o juiz da causa.

Não obstante a sua feição tolerável, o doutissimo autor do projecto primitivo, 
•

julgando-a incompatível com o estado actual do nosso direito e o espirito liberal

da nossa Constituição, expressamente a eliminou, dispondo no art. 42 da lei de

introducção:
"Não se exigirá que preste fiança ás custas aquelle que invocar a inter-

venção dos tribunaes brasileiros para a solução de um conflicto juridico de or-

dem privada, ainda que resida fóra da Republica". 1

Era perfeitamente explicável a presença no projecto de semelhante preceito.

Fazíamos definitivamente a nossa adhesão á bôa doutrina, e vedava-se aos

Estados, competentes para legislar sobre leis do processo, a restauração do insti-

tuto condemnado em nome dos direitos da Justiça <^da plena liberdade do fórum.

Que fez, porém, a Camara ? Contra a tradiçí o do nosso direito, contra o

espirito liberal do novo regimen a que obedeceu o decreto n. 848, de 11 de ou-

tubro de 1890, não cogitando de semelhante instituto, contra o principio consigna-

do no art. 11 da Convenção de Haya, relativa á adopção de regras communs so-

bre diversas matérias do processo civil, contra a tendencia da doutrina e a po-

litica seguida por vários paizes fia Europa e da America, assignando diversos!

tratados para isentar os respectivos naturaes da fiança ás custas e prejuízos do

processo; substituiu o art. 42 da Lei de Introducção pelo actual art. 18, deter-

minando que 
"o 

extrangeiro residente fóra do Brasil deverá prestar caução para

pagamento das custas das acções que intentar, si assim o requerer o réo, salva

si tiver no Brasil bens immoveis garantldores".
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Era, como disse o Sr. Clovis Beviláqua, sem contestação possivel, um re-

gresso a formas de mais rigor do que as que, neste ponto, nos legara o decretpj

de 10 de junho de 1850 (Em defesa do Projecto do Codigo Civil, pags. 345-349) ,\

Felizmente o Senado modificou o dispositivo, submettendo também á obriga-

ção de prestar caução ás custas o brasileiro ausente. Não attendeu, porém, á

cordição de miserabilidade do litigante como o direito anterior".

Podemos accrescentar, por fim, que o projecto brasileiro do Codigo de Di-

reito internacional Privado elaborado pelo Conselheiro Lafayette abole comple-

tamente a caução judicatum solvi. A commissão de Lima appoz-lhe apenas, neste

ponto, a condição da reciprocidade.

Assim, emquanto o nosso liberrimo paiz, no concerto das nações americanas,

pugna pela abolição do instituto anti-liberal da fiança ás custas, restaura-o na

sua lei interna, contrariando a própria tradição e o espirito da época.

Não vos parece, pois, Senhores, que o Brasil, assim, pratica a politica dej

frei Thomaz ? — Façam o qué elle aconselha, mas não o que elle faz...

IV. Tratei, tam desenvolvidamente quanto possivel neste momento, da obra

valiosissima do Dr. Clovis Bevilaqua. Não devo deixar de dizer também, além

das referencias já feitas atraz, quam importante tem sido, para o desenvolvi-

mento do Direito Internacional Privado, a contribuição "do Dr. Rodrigo Octavio

de Langaard Menezes.

Espirito clarividente e educado, como aquelle, trabalhador não menos esfor-

çado, possue, alem disso, o entrain, as qualidades chamadas diplomáticas que ge-

ralmente se diz faltarem ao principe dos juristas pátrios. Dahi a súa obra es-

cripta e fallada ter rapidamente atravessado as fronteiras e feito notar-se nos1

grandes centros da elaboração scientifica do Direito.

Primeiro a reger, numa das nossas Faculdades, cadeira especialmente desti-

nada ao estudo do Direito Internacional Privado, as suas lições teem sido sobre-

maneira proveitosas, e dos seus escriptos podemos destacar: "O Direito do Ex-

trangeiro no Brasil" e a 
"Codificação do Direito Internacional Privado", com os

quaes quiz contribuir, e o conseguiu valiosamente, para o conhecimento pratico

da legislação brasileira em tudo quanto se refere aos direitos, não só dos extran-

geiros no Brasil, mas também dos brasileiros no extrangeiro; e, para o conheci-

mento dos precedentes, da importancia e das difficuldades da elevada tarefa de

codificação do Direito Internacional Privado empreendida pelas nações americanas.

Pode-se divergir (e eu já tive a honra, ou o atrevimento de fazel-o), quanto

a certos pontos de vista do autor como em tolerar a incorporação do direito

penal internacional no systema do Direito Internacional Privado, e no dizer que

este não constitúe uma sciencia tendo objecto proprio, particular delia; assim

como no descrer na possibilidade da codificação do direito internacional publico;

e, sobretudo, na inclinação que mostra pela theoria do domicilio. Mas, nem por

isso diminue a admiração que devemos votar ao illustre patrício, que agora mes-

mo está a partir para representar, com brilhantismo certo, a cultura brasilèira,

no Congresso Scientifico Americano; pena é que levando na bagagem as suas

predilecções pessoaes por aquella theoria.

As suas lições na Faculdade de Direito de Paris, a que já tive occasião dei

me referir, e acabam de apparecer com o titulo — "Le Droit Privé dans la legis-

lation Brésilienne), prefaciadas pelo professor da mesma Faculdade André Weiss

e pelo Dr. Clovis Bevilaqua, são, no dizer deste ultimo, 
"altamente 

preciosas, e

com ellas se pode, justamente, envaidecer a sciencia jurídica brasileira, porque

são um brilhante attestado da orientação liberal, que o direito assumiu, no Brasil,

A.B. 40 37
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quer na doutrina dos que ensinam, quer nas linhas geraes da sua applicação pra-

tica".
• Anteriormente, havia mais, o Dr. Rodrigo Octavio, produzido, em francês, para

ser traduzido em allemão e inserto na grande obra 
"As Leis Commerciaes do

Mundo" a monographia 
"Le 

Droit Commercial, de Change, Maritime et les Lois

de Faillite au Brésii", e na 
"Revue 

de 1'Institut de Droit Comparé" esta outra

— "Le 
Mariage au Brésii (célébration, annullation et divorce) au point de vue

du Droit International Privé". E, contemporaneamente, na mesma lingua, a

communicação apresentada na Secção Juridica do Congresso Mundial das Associa-

ções Internacionaes, em Bruxellas, 1910, sobre 
"A 

União Juridica das Nações no

ponto de vista do Direito Privado".

Primorosamente escripta, esta ultima, desenvolve, com particular clarivi-

dencia, o thema: 
"aquillo 

de que a sociedade internacional precisa essencial-

mente, para viver é, não uma lei uniforme, isto é, ter o seu direito regulado

por toda parte da mesma maneira, mas ter a certeza da forma pela qual elle

será regulado não importa aonde. E esta certeza, necessaria para a tranqüilidade

da vida do extrangeiro no que concerne ás suas relações pessoaes e para a se-

gurança do effeito dos direitos legalmente adquiridos e dos contractos, esta cer-

teza, podç ser obtida pela adopção dos princípios que, regulando a applicação das

leis extrangeiras, estabelecem o limite da sua força activa no espaço".

Este trecho, e as conclusões ,a que chegou o Dr. Rodrigo Octavio, bem

mostram a sua orientação ao mesmo tempo firme e liberal.

Resumindo as considerações feitas na sobredita Communicação, eis como

conclue:
"1. — E' possível em nossos dias tentar a obra da união juridica das nações

no ponto de vista do direito privado;

2. — Esse trabalho deve realizar-se pelo estabelecimento de um código ou

de diversas leis do Direito Internacional Privado, que, harmonizando as diffe-

rentes legislações futuras, torne certa a applicação extraterritorial das leis e inútil

a unificação do direito;

3. — O estabelecimento de uma mesma lei para todas as nações civilizadas

não é factivel no que concerne ao direito civil, propriamente dito, sinão em ma-

teria de obrigações, simples applicação dos principios geraes ás convenções

creadas pelo homem;

4. — A obra da codificação do Direito Internacional Privado deve ser rea-

lizada por Conferências mundiaes;

5. — Como trabalho preliminar, ê preciso achar o meio de eliminar os

obstáculos de ordem geral, que se oppõem á participação de todos os Estados

nos trabalhos da Conferencia e também a formula de conciliação das theoriaá

do domicilio e da nacionalidade;

6. — Para tirar proveito dos resultados já obtidos e continuar a tarefa em

commum, seria desejável que o Governo da Hollanda procurasse obter a parti-

cipação de todos os Estados do Mundo nas Conferências da Haya, para o Direito

privado".

Com esta ligeira apreciação da obra do Dr. Rodrigo Octavio, devo, natural-

mente, transitar para a ultima parte deste ultimo — os tentames de codificação

internacional; embora deixando, por falta de tempo, de referir muito trabalho

esparso, em opusculos e mesmo obras consideráveis de outros muitos juristas

brasileiros, ainda não citados, como sejam o saudoso José Hygino, os Drs. Amaro

Cavalcanti, Cândido de Oliveira, Pedro Lessa (cujo estudo "Da 
Naturalização e

peus effeitos na orbita do direito civil" ê modelo de sabedoria e de estylo), o
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Visconde de Ouro Preto, e Bento de Faria sobre Marcas de Fabrica e nome com-

mercial, Samuel Martins e Arthur Briggs, sobre execução de sentenças extran-

geiras no Brasil e Cartas Rogatorias; e muitos outros, que, só nos trabalhos re-

ferentes ao Codigo Civil me fôra fácil colher abundantemente.

E' uma verdade incontestável que da culta Europa nos têm vindo, nos tra-

balhos valiosos de tratadistas, como Bluntschli e Fiore, e das conferências de

Haya, de 1893, 1894, 1900, 1904 e 1912, as condensações doutrinárias dos princi-

pios geralmente acceitos do Direito Internacional; mas, de certa maneira, pode-

mos dizer, com justa ufania, que a idéa de codificação offioial, de elaboração e

acceitação em conjuncto, por certo numero de codigos, que regulem as relações in-

ternacionaes, é uma idéa genuinamente americana, para cuja execução vem o

Brasil collaborando de forma efficaz, desde que se incorporou definitivamente ao

republicanismo do novo continente.

De envolta com os propositos de uma união internacional, tendo por fim or-

ganizar uma só familia das republicas de origem hespanhola, vemos a idéa da

codificação sempre lembrada nas conferências, que se tentaram, durante o século

passado, em vários pontos do continente, desde o Congresso de Panamá (1826),
atravez das tentativas do México (1831), de Lima (1847, 1877), até ao Congresso
de Montevidéo (1888-1889), onde, com a maior amplitude, se tratou da codificação
do Direito Internacional Privado, e cujos trabalhos são apontados ainda agora,
como modelo para os legisladores das nações.

Organizadas as Conferências Pan-Americanas, focalizou-se nellas essa aspira-

çâo e coube ao delegado brasileiro, o malogrado jurista Dr. José Hygino Duarte
Pereira, a gloria de apresentar na sua segunda reunião na cidade do México

(sessão de 8 de Novembro de 1901) uma proposta, para que a Commissão Exe-
cutiva da Secretaria das Republicas Americanas em Washington — entidade crea-
da pelas sobreditas Conferências — nomeasse uma commissão de tres jurisconsul-
tos, encarregada de organizar, no intervallo daquella para a futura reunião, um
Codigo do Direito Internacional Publico e outro do Direito Internacional Privado,
para regerem as relações entre as nações americanas.

Redigidos esses Codigo3, prescreviam os arts. 2o e 3o da proposta, a Com-
missão Executiva fal-os-ia imprimir e os submetteria á consideração dos governos
das nações americanas, para que se dignassem fazer-lhes as observações que jul-
gassem convenientes; sendo afinal coordenadas systematicamente essas observa-
ções, revistos e redigidos os Codigos pela mesma Commissão, para serem apresen-
tados á futura Conferencia,

Justificando tal proposta, fez o illustre delegado brasileiro judiciosas consi-
derações, que não podem passar despercebidas pelos que estudam o desenvolvi-
mento do Direito Internacional, nos tempos modernos, e principalmente neste
liberrimo Continente.

"E' 
um fim primordial da Conferencia Americana, disse então o Dr. José Hy-

gino, organizar a união das republicas da America sobre bases jurídicas; e dessas
bases são as principaes:

"a) 
A arbitragem como mel o regular para a solução dos conflictos que sur-

girem entre as nações da America;
"b) 

um tribunal permanente ao qual sejam submettidos esses conflictos;
"c) uma lei internacional segundo a qual sejam julgados.

E, finalmente, 
"que 

esse ultimo desideratum não pôde ser conseguido sem

trabalhos pausadamente preparados e de antemão submettidos á approvação dos

governos interessados, de modo que possam habilitar os seus delegados a uma
futura Conferencia".



A proposta do Dr. José Hygino foi acceita e transformada, com ligeiras alte-

rações, numa convenção especial, que não teve execução, até se reunir a Terceira

Conferencia, onde foi remodelada, como vamos ver. Mas é nelia que se encontra

pela primeira vez corporificada, em moldes práticos, a velha aspiração americana

de organizar sobre bases jurídicas a união das republicas deste Continente; e é

dahi que data a nova orientação do Brasil, a este respeito, orientação ininterru-

ptamente seguida pelos nossos governos republicanos e só desconhecida pelos que

são por completo extranhos á matéria.

Não cansarei o espirito dos meus ouvintes narrando todas as peripecias, a

que tem dado logar, nas assembléas internacionaes americanas, e ainda na dia-

lectica dos escriptores, essa itiéa da codificação. Basta assignalar que foi ella no-

vãmente condensada na Convenção de' 23 de Agosto de 1906, votada, pela Ter-

ceira Conferencia Internacional Americana reunida no Rio de Janeiro, depois de

algu-is adiamentos e mesmo da realização da Quarta Conferencia em Buenos Ai-

res. fi ruial já deveriam ter sido apresentados os projectos, e onde ainda uma re-

tommeadação foi feita no sentido de tomar a Commissão de Jurisconsultos na

consideração devida uma proposta da delegação do Chile a respeito da forma,

em que a dita Commissão poderia realizar a sua incumbência.

A Convenção do Rio de Janeiro manda compôr a Commissão de um repre-»

sentante de cada um dos Estados signatarios, nomeado pelo respectivo governo,

podendo dois ou mais governos nomear, de accordo, um só representante, o qual,

em tal caso, só terá direito a um voto (art. 1). Considerar-se-á constituída a Com-

missão, podendo, portanto, iniciar os seus trabalhos, desde que estiverem reuni-

dos os representantes de doze, pelo menos, dos Estados signatarios (art. 2).t

Também poderá ella dividir-se em duas, uma para cada Codigo, e solicitar dos

Governos o auxilio de especialistas para determinados estudos, com o fim de mais

rapida e efficazmente preparar os seus projectos (art. 4); apresentados os quaes

a seguinte Conferencia Internacional Americana fará constar, em um ou mais tra-

tados, os princípios sobre os quaes se firmar accordo, promovendo a adopção e

ratificação desses trabalhos pelas nações da America (art. 7).

Por proposta do governo brasileiro, acceita por todas as outras signatarias,

foi marcado, para a reunião da Commissão, o dia 26 de Junho de 1912 e assentado

que cada governo poderia nomear dois delegados, em vez de um, mas com um

só voto por paiz representado.

No intuito de facilitar a tarefa a empreender, e com o exclusivo' desejo de

concretizar desde logo os trabalhos da Commissão, tticumbiu o governo brasileiro

aos eminentes juristas pátrios Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira e Dr.

Epitacio Pessoa de organizarem, respectivamente, um projecto de Codigo de Di-

reito Internacional Privado, e outro de Direito Publico Internacional, os quaes

foram em tempo submettidos ao exame dos governos signatarios da Convenção

de 1906.

Eis aqui a genese e o desenvolvimento, até á constituição effectiva, desta

nova assemblêa internacional, cuja reunião, só pt>r si, marca um avanço no campo

das tentativas deste genero, e da qual todos devemos confiadamente esperar gran-

des, sinão completos resultados.

Reunida, como sabeis, nesta cidade, a Commissão Internacional de Juriscon-

sultos Americanos, em 1912, ordenou os se\is trabalhos, votou o seu Regimento e

uma pequena parte sobre extradicção, e, dividindo-se depois em seis commissões

especiaes, separou-se para, com vagar, em cidades diversas das duas Amreicas,

prepararem essas commissões, sobre as bases dos projectos offerecidos pelo Bra-

sil, pareceres destinados a serem votados pela Commissão plena.
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A's duas commissões especiaes tendo a seu cargo o estudo do Codigo de Di-

reito Internacional Privado, foram designadas as cidades de Montevidéo e Lima.

A desta já effectuou proveitosas reuniões, de que resultou o Projecto im-

presso com as actas da respectiva discussão e: distribuído para estudo por todas

as nações signatarias da Conferencia.

A commissão de Montevidéo, de que faz parte, como delegado do Brasil, o

illustrado Dr. Cândido de Oliveira, também reuniu, naquella cidade, em 1913.

Mal começado, porem, o estudo da parte a seu cargo, que compreende a capacida-

de, a condição jurídica do extrangelro e os direitos de familia e das successões,

havendo os outros delegados, em maioria, opinado, preliminarmente, que fosse

adoptado no Codigo a preparar-se, a theoria do domicilio, foi o delegado do Brasil

forçado a apresentar trabalho separado, baseado no principio da nacionalidade,

adoptado pela legislação brasileira.

Foi deliberado, então, que esse projecto do Dr. Cândido de Oliveira, e o que

apresentariam os outros delegados, seriam remettidos á Commissão plena, para

que esta os examine, em sua próxima reunião.

E', como vêdes, o eterno dissidio, que, na frase do Dr. Rodrigo Octavio, sei

torna preciso resolver preliminarmente. Mas como ? Ninguém o propõe em con-

creto.

Antigamente, cousa semelhante se dava, principalmente entre os Estados

europeus e os americanos, com o estabelecer-se qual o principio determinante da

nacionalidade, si o do jws soli, si o do jus sanguinis. E, por íim, todos parecem

concordar em que uma transacção deve ser feita de parte a parte. Diversos ar-

ranjos diplomáticos foram tentados para esse fim, e o que parece mais simples

e racional é o que firmaram em 1863 a Hespanha e a Republica Argentina; se-t

gundo o qual, para regular a nacionalidade dos hespanhoes e argentinos, obser-

var-se-iam respectivamente, em cada paiz, as disposições da Constituição e das leis

desse paiz; de sorte que, quando um indivíduo reclamasse a nacionalidade argen-

tina ou hespanhola, se decidiria a sua reclamação segundo a lei hespanhola, si

elle se encontrasse na Hespanha, e segundo a lei argentina, si elle se achasse na

Republica Argentina. (Calvo. Man. p. 145-146).

Si me fosse dado, pois, Senhores, propôr qualquer cousa em matéria tam su-

perior, eu diria que fizessemos o mesmo quanto ao estatuto ou lei pessoal. Re-

digissemos o Codigo Internacional, pondo de lado essa questão, preliminarmente,

do modo seguinte: Num dos primeiros artigos, ao tratar-se da capacidade daa

pessoas, e depois, geralmente, nos capitulos dos direitos de familia e das sue-

cessões, evitando sempre as expressões 
"lei 

nacional" ou 
"lei 

do domicilio", dis-

por-se-ia apenas que taes matérias seriam regidas pela 
"lei 

pessoal", do indivíduo

em questão.

Em paragrapho único desse 'artigo, porém, estabelecer-se-ia que — onde o

Codigo dissesse 
"lei 

pessoal", se deveria entender — a lei do domicilio ou a na-

cional, conforme a legislação interna do paiz onde se encontrasse o indivíduo re-

clamante, ou a respeito do qual se reclamasse.

Assim, si um argentino reclamasse em Assumpção a sua lei pessoal para re-

ger matéria concernente á sua capacidade ou aos seus direitos de familia ou de

successão, por essa lei pessoal entender-se-ia a do seu domicilio, por assim o que-

rer a lei paraguaya. Mas si o reclamante se achasse no Brasil, teria como lei pes-

soai a lei da sua nacionalidade, porque assim o determina a lei brasileira.

Parece-vos o 
"ovo de Colombo", este alvitre ? Não o penseis, sem exame, que

eu mesmo ainda não estou bem seguro da sua efficacia. Uma cousa, porem, delle

resalta, e das mais importantes em matéria diplomática; Elle acceita os íactos
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e regula-os taes como são na realidade pratica; pois que, em ultima analyse, quem
decide qual seja a lei pessoal ó o direito vigente no paiz onde se acha o individuo

reclamante, ou a respeito do qual se reclama.

E, por fim, ninguém dirá que o alvitre não facilitaria a codificação, que deve
ter em vista, não unificar, egualar todas as legislações, mas harmonizar o func-
cionamento destas como partes perfeitamente entrozadas do grande mechanismo
internacional.

Mas haverá mesmo possibilidade de uma codificação ?

Senhores ! E' preciso não esquecer que a consolidação'de princípios do Di-

reito Internacional em tratados mais ou menos geraes; acceitos livremente pelas

nações civilizadas, verdadeiros capituíos do futuro Codigo das nações, já é um

facto indiscutível que nos autoriza um certo optimismo, sem desconhecermos as

difficuldades do empreendimento americano; apenas um avanço, um passo mais

colimando o aperfeiçoamento da obra já realizada.

No direito interno, onde os orgams legislativos funccionam regularmente,

onde o poder publico está organizado e dispõe de meios de coerção effectivos,

onde não existem os embaraços das chamadas soberanias, a evolução não se deu,

não se dá de uma maneira absolutamente diversa. Um direito como presentemente

conhecemos, ensina Hermann Post, um direito composto de regras fixas, costu-

melras ou legaes, que servem como principios básicos nos julgamentos judicia-
rios e segundo as quaes a administração procede em suas disposições, um direito

em tal gráu de perfeição não tem existido em todos os tempos, mas é apenas o

producto de uma evolução histórica e prehistorica infinitamente longa. Da mesma

forma, já tive occasião de escrever, o Direito Internacional, seguindo um cami-

nho parallelo, ou melhor, como um prolongamento, uma irradiação daquelle, é,

a principio, um complexo de normas costumeiras, inspiradas nos casos occorridos,

a mercê da interpretação doutrinaria ou interesseira da diplomacia; vêem-se,

depois, essas normas estabelecidas mais precisamente em tratados particulares,
e mais tarde, emfim, elevadas á categoria de verdadeiras leis votadas nos Con-

gressos internacionaes, onde se congregam, primeiramente, Estados mais ligados
entre si por laços nacionaes, geographicos, economicos, etc., alargando-se depois
o circulo pelo reconhecimento e adhesão de outras unidades, até abranger a tota-
lidade das nações soberanas.

De facto, Leis e Regulamentos especiaes temos visto promulgados pelas na-

ções, em forma de convênios e tratados; ora com simples interesses economicos,

sobre telegraphos, correios, transportes marítimos e terrestres, para facilitar cada

vez mais as relações internacionaes; ora com intuitos altamente politicos, huma-

nitarios, ou nimiamente juridicos. Temos exemplos desta especie, desde o conhe-
cido convênio de Genebra sobre o tratamento dos feridos na guerra, o de S. Pe-
tersburgo sobre o emprego de projectis (1868) e"ò de Bruxellas sobre o tratamento
das populações erç paiz inimigo (1874), até as convenções sobre o processo civil

(1896-1897) e sobre os conflictos de leis e jurisdicções a respeito das relações de
familia (1902) calcados sobre os trabalhos das sobreditas conferências de Haya
para o estudo do Direito Internacional Privado; os últimos resultados das Con-
ferencias de Washington sobre protecção da propriedade industrial, de Londres
sobre radio-telegraphia, de Haya sobre direito cambial, e por fim aquellas que têm
resultado da primeira e segunda Conferências da Paz, reunidas na mesma cidade.

A obra que empreendem as Republicas Americanas, não ê, portanto, uma no-
vidade, sinão na extensão, que se pretende dar, em relação ao Direito Internacio-
nal, ao facto universalmente observado de que as normas jurídicas tendem sem-
pre a uma maior precisão e systematização legal; e não é sem espanto que vemos:
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por ignorantes dessa lei do phenomeno jurídico, ou por pessimistas impenitentes,

que fingem desconhecel-a, encarados como devaneios improductivos todos os es-

forços no sentido de levar avante esta obra meritoria e proveitosíssima da positi-

vação, em corpos de leis acceitos livremente pelas nações soberanas, do Direito

Internacional tanto Publico como Privado. ¦

Por outro lado objectam alguns espíritos dos mais cultos, que se não pode

pensar num Direito Internacional Americano, differente do europeu ou universal,

e que, portanto, baldado é o esforço dos escriptores estadistas do Novo Mundo,

no sentido da objectivação em codigos, desse direito 
"imaginario", com exclusão

das nações da velha Europa, donde nos veio a civilização, e ás quaes continuamos

ligados intimamente pelos laços economicos, financeiros, commerciaes.

Mas, por Deus ! não se trata de 
"crear" 

um Direito Americano; nem de re-

formar princípios commummente acceitos, ou de exproprial-os para uso exclusivo

da America; nem ainda de extremecer relações até aqui mantidas e que havemos

de manter sempre, pela simples lei da coexistência social, não somente com as na-

ções da Europa, mas com todas as unidades soberanas do kosmos jurídico. Tra-

ta-se, precisamente, de effectuar, entre nações do mesmo e vasto continente; em

condições ideaes muito semelhantes, tendo interesses economicos harmonizaveis,

regidas por constituições e leis quasi analogas, — aquillo, que incontestavelmente,

seria muito mais difficil, sinão impossível na hora actual, realizar com o con-

curso de todas as nações do globo.

Si ao espirito superior, digamos mesmo si ao espirito germânico de Kant,

quando imaginou o seu projecto de Paz Perpetua, pareceu indispensável que as

grandes potências concurrentes ao primeiro núcleo da federação dos Estados li-

vres ou communidade de nações (civitas gentium), que acabaria por estender-se

de maneira a encerrar todos os povos da terra, deveriam adoptar, preliminar-

mente, uma constituição republicana, que pode haver de extraordinário, em que

povos como nós, chegados, pelo natural desenvolvimento historico, a essa almeja-

da identidade constitucional, não trabalhados pelo espirito de conquista, nem asso-

berbados pela densidade das populações que o gera; povos indemnes ainda dos

grandes males das velhas civilizaçõee, desejem realizar em conjuncto essa aspi-

ração ultima, esse ideal quasi divino, de- ha muito acalentado, com fervor, de nm

Direito Internacional Codificado ?

E dahi, sendo um facto a 
"identidade do meio internacional americano", na

phrase do sr. Arthur Orlando, não é de mais que se chame a esse corpo de leis,

que se pretende votar, o 
"Direito Internacional Americano". Assim como ha uma

historia e uma geographia americanas, sem ser preciso negar as ligações histo-

ricas e geographicas existentes entre o novo e os demais continentes do globo

terráqueo; assim como dos estudos systematicos que se façam da nossa variegada

fauna e da nossa luxuriante flora, — as quaes não deixam de ter innumeros pon-

tos de contacto com as demais do planeta, pode ser perfeitamente applicadoi

o restrictivo geographico, não ha como increpar seriamente de falta de proprie-

dade, o temer que origine algum mal substancial, a sua applicação, isto é, que*

se chame americano ao Direito Internacional codificado e acceito pelas republicas

americanas. O mais sempre me pareceu exaltação dialectica, em desproveito de

uma causa justíssima e humanitaria, na qual a Republica Brasileira está e deve

estar empenhada, trabalhando ao lado das suas irmães da America.

O essencial é que, de facto, codifiquemos e saibamos cumprir e fazer cumprir

esse Direito.



O PROBLEMA DA TUBERCULOSE NO RIO DE JANEIRO

CONFERENCIA REALISADA A 14 DE DEZEMBRO DE 1915, PELO DR. PLÁCIDO BARBOSA

Cada um de nós, presentes neste recinto, cada um de todos os habitantes desta

cidade, é um tuberculoso, ou já o foi, ou o ha de ser ainda. Eis a dura verdade a

que chegaram a observação e a experiencia médicas. Todo o mundo é tuberculoso.

Felizmente, nem toda a infecção tuberculosa se resolve em tuberculose activa

ou consunrptiva, nem toda reveste a fôrma grave e mortal. Mas, porque esta.

mos aqui ainda vivos e porque a cidade se não despovoou ainda de todo, serái

isso motivo para tranquillidade ? De modo nenhum. Além de que não podemos

de antemão prever os casos em que a infecção será benigna, basta o obituario

conhecido da tuberculose para justificar o levantamento contra ella de todos

os esfórços. Em todo o orbe, a tuberculose é a grande ceifadora de vidas, que

se não cansa na sua tarefa horrenda, e mata ás dezenas, ás centenas, aos milha-

res, todo o dia, todo o mez, todo o anno, sem parar nunca. Entre nós, a cousa

não é differente; ao contrario, é ainda peor do que na maior parte dos outros;

paizes civilizados, porque nelles já se luta contra o flagello, com maior ou

menor energia, e nós ainda não quizemos fazer nada contra elle.- No Rio de

Janeiro, guiando-nos pelas estatísticas apuradas, póde-se dizer que morrem

dous tuberculosos de tres em tres horas, noite e dia. Parece pouco? Pois é sim-

plesmente assombroso. A mortandade annual média da tuberculose no Rio

de Janeiro é acualmente maior de 3.500 pessoas, e como ella não pára na sua

faina destruidora, as sommas das mortes crescem de anno para anno em al-

garismos aterradores, que nos mostram ao vivo a enormidade da devastação.

De 1868 até 1914 a tuberculose roubou-nos mais de 111.000 vidas, só

na zona urbana do nosso Districto Federal.

Neste quadro está figurada a marcha da tuberculose em todo o Districto

Federal, de 1903 até hoje; nelle se vê a regularidade do seu andamento devas-

tador, a ascensão do seu appetite á medida que a população vai crescendo;

medrosamente. Foi sempre assim antes, como o está sendo hoje. Ella não pára

nem declina na sua devastação, como falsamente se tem querido affirmar,

para tranquillizar o nosso fatalismo.

Imaginai, agora, que ella escolhe de preferencia as vidas em flor e as

vidas no seu periodo mais preductivo; imaginai que cada vida ceifada é um

capital activo que se perde; imaginai ainda que o numero de obitos de tubercu.

A.B. 40
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lose é muito maior do que o conhecido, porque as nossas estatísticas são falhas,

por não ser effectivamente obrigatoria a notificação da tuberculose, por serem

raramente applicados os processos exactos de diagnostico, e por condescenderem

facilmente os nossos médicos, por bondade ou negligencia, em chrismarem a

tuberculose com outros nomes -— e tereis uma idéa da hecatombe que nos

salteia.

Entre o vosso saltar da cama e o vosso almoço, terão morrido dous ou

quatro tuberculosos; entre o vosso almoço e o chá das 5, terão morrido mais

quatro; do chá das cinco ao jantar terão morrido mais dous; enquanto vos

preparastes para o theatro e ahi estivestes, mais dous tuberculosos terão sue-

cumbido; emquanto dormistes e sonhastes, outros quatro terão ido para o

eterno descanso...

E assim todo o dia, o anno inteiro, todos os annos. . . E esses algarismos

ainda são pequenos para a expressão da verdade desoladora.

Porém nós não nos commovemos; á força de andarmos sempre ao lado do

espectro branco e diáphano da morte tuberculosa, acabamos, com o nosso

fatalismo absurdo, por nos habituarmos a elle e o considerarmos como um com-

panheiro cuja presença ó impossível afastar.

Salteia a variola a cidade, accende-se, explode e mata algumas centenas

ou milhares de vidas; tomamio-nos de pavor, clamamos por soccorro, falíamos

contra o Governo; mas a variola se vai, por seu pé, assim como veio, depois

de concluida a sua tarefa;.e passado o momento da explosão, não nos lem-

bramos mais delia. A febre amarella assolou-nos annos a fio; parecia já que era

também uma companheira que se não podia evitar; más, porque ella matava

os estrangeiros de preferencia, e estes nos fugiam, todos gritámos contra

ella; afinal, veio um Hercules, disfarçado na modéstia de Oswaldo Cruz, e só

com o seu querer e o seu saber, apoiado por um Presidente da Republica de bom

senso e vontade, acabou com a febre amarella, no meio dos mais enthusiasticos

hymínos de gloria. Vem a diphteria, mata algumas dezenas de crianças, e logo

a grita e o mêdo se levantam contra a, entre nós, modesta collaboradora da

morte; porém ella também se vai, como veio, por seu moto proprio. . . Fal-

Íamos contra a lepra, amedrontamo-nos contra a febre typhoide.

Mas, senhores, que é a febre amarella, que é a variola, que é a diphteria,

que é a febre typhoide, que é a lepra diante do morticínio da tuberculose?

Vede aquell'outro quadro.

A tuberculose sobrepuja a todas na estatura e no morticinio. Todo o

destroço que em nós fez a febre amarella não chega á metade do que faz a

tuberculose; tudo o que mata a variola, periodicamente, mal chega ao terço

do que mata a tuberculose, sempre; e a diphteria, e a peste, e a febre typhoide,

e a lepra e todas mais apenas se arrastam ao pé da monstruosa columna mortu-

aria da tuberculose.

Do ponto de vista de economia publica e por muito abaixo que se estimem

os prejuízos que á nação acarreta a tuberculose, é fóra de duvida,que a mais

completa e dispendiosa campanha contra esse mal custará apenas uma fracção

do valor das perdas que elle determina.

E porque não a combatemos ? Dir-vos-hão que é impossível ? Não acre-

diteis, senhores. Não é verdade. Por que seria ímpossivel ? Nós lhe co-

nhecemos o germen, sabemos onde elle se esconde e como se dissemina, sabe-

mos como elle penetra o corpo humano, conhecemos os meios de matal-o e

os artifícios que pódem frustar os seus ataques. Não ha nenhum segredo em

-tudo isso. Impossível? Nunca. Longo e trabalhoso, sim. Porque tuberculose
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é moléstia de marcha chronica, lenta, e as suas epidemias não pódem ser

combatidas visando os resultados rápidos que se podem esperar do com-

bate ás epidemias de moléstias agudas, como a febre amarella, a varíola ou a

diphteria.

Mas nós, o que não podemos obter de chôfre, logo dizemos que é inattingi-

vel. Vivemos sempre em busca do passaro azul que nunca se apanha, e des-'

prezamos os caminhos já trilhados, e pelos quaes a perseverança, a continui-

dade, e a energia suave nos conduziriam á victoria, como vão conduzindo outros po-

vos empenhados na mesma porfia.

O que fez já o Congresso para a tuberculose? Propoz um prêmio avultado

para o que descobrisse o remedio milagroso que curasse os doentes. Curados

os doentes, desappareceria a moléstia; não havia necessidade de se gastar

dinheiro com a sua prophylaxia. Ahi está o passaro azul que nunca se apanha.,

Não se descobrem remedios curadores, de encommenda; dos poucos que possui-

mos, nenhum foi assim descoberto; e em moléstia tão complexa como a tuber-

culose, não é possivel esperar essa descoberta no estado actual dos nossos con-

hecimentos. Depois, a cura. da moléstia infectuosa não supprime a sua pro-

phylaxia; não supprimio nenhuma até hoje, daquellas cujos methodos cura-

dores já foram encontrados. Não entrarei no commentario deste ponto; seria

longo demais. Mas essa é a verdade.

E esperamos pelo milagre, que seria pago a peso de dinheiro. Emquanto

isso, a tuberculose vai matando impiedosamente.

Fallou-se, ha um mez atraz, nos perigos da propagação da lepra entre

nós, e logo surgio outro gesto analogo r- propoz-se um prêmio para quem

lhe descobrisse o remedio. Pois não seria mais pratico empregar contra a

nossa lepra o mesmo remedio efficaz que a vai erradicando de outros paizeg
— o isolamento do leproso? Não, senhores, queremos a cousa nova e nunca

vista. E esperamos inertes. v

Que fazer então contra a tuberculose, dir-sfe-ha ?

Senhores, perdoi-me a repetição. EUa é necessaria.

Como toda moléstia infectuosa, a tuberculose, para desenvolver-se, de-

pende de tres factores — o bacillo virulento e em quantidade sufficiente, o ho-

mem receptivo, e a opportunidade infectante; quer dizer, a semente viva e bas-

tante, o terreno apropriado e a occasião opportuna. Sem a semente não pôde

haver germinação; sem o bacillo tuberculoso, não ha tuberculose. E .no par-

ticular prophylaxia, é necessário ainda que os bacillos que se introduzem

no organismo sejam em numero sufficiente para vencer-lhes os meios naturaes

de defesa.

Lançai a semente em terreno ingrato, ellá não germinará, ou dará planta

abortiva e enfezada.

Em relação á tuberculose, a resistencia do organismo, isto é, a boa saúde

do corpo, representa papel importantíssimo para baldar a infecção; o homem

sadio e forte é o terreno a mais não ser ingrato para a proliferação do bacillo. Po-

rém tal resistencia não é sufficiente, e taes sejam as cargas infectantes que receba

e a tantas opportunidades de apanhar o bacillo se exponha esse homem forte,

que o bacillo o vencerá também. Dahi a necessidade de evitar as occasiões do

contagio possivel, isto é, as opportunidades infectantes.

Taes são os tres factores essenciaes da infecção tuberculosa, que marcam

as direcções segundo as quaes, deverá ser norteado o combate á pestilencia,

a saber: prevenir a infecção, avigorar o corpo humano, evitar o contagio.

A principal fonte do germen da tuberculose é o homem tuberculoso, e.
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neste, predominantemente, a tuberculose .pulmonar. A outra fonte de dissemi-

nação do bacillo é o leite tuberculifero, porém, esta entra por muito pouco

no computo dos contágios, e por esta via é facilimo atalhar a infecção simples-

mente pela esterilização do leite, ainda que o ideal seja também extinguir

a tuberculose do gado.

De modo que o nosso primeiro esforço, que será, ao mesmo passo, o mais

valioso, deve ser — destruir o bacilo que o tuberculoso elimine, o que se con-

segue pela desinfecção, pela limpeza, pela luz do sol; e isolar o tuberculoso,

isto é, collocal-o em condições que, sendo favoraveis á sua cura e ao seu bem

estar, o impidam de disseminar o microbío da sua infecção.

E' mais fácil dizel-o do que fazel-o, bem o sei; mas também podeis estar

certos que este fazel-o é muito mais fácil do que se pensa e do que parece.

Por onde o tuberculoso pulmonar elimina o seu bacillo? Pelo escarro.

Pois ahi o ponto está em fiscalizar o tuberculoso para que elle não espalhe

a esmo o seu escarro, e educal-o nos princípios da hygiene antituberculosa,

para que elle saiba tornar-se inocuo para os seus semelhantes. O tuberculoso

hygienicamente educado e dócil, é, com maior conforto para si, um tuberculoso

inocuo, e está por si mesmo hygienicamente isolado onde quer que permaneça.

E para isso não é preciso mais do que a obediencia, a preceitos poucos e sim-

pies de executar.

Para os tuberculosos pobres, o meio sem par de isolal-os e tratal-os é re-

colhel-os aos hospitaes e sanatorios, que não temos, mas que poderiamos ter,

á razão pelo menos de um por anno, se Governo e povo dessem á vida humana,

como capital, o valor minimo em que ella pôde ser estimada.

Para os abastados e os ricos, ainda que lhes é melhor também o sanatorio

e o hospital, é fácil curar delles em suas próprias casas.

Mas emiquanto não temos o sanatorio e o hospital, emquanto pensamos

nelles, como numa miragem, não vamos deixar o tuberculoso morrer á mingua,

nem vamos deixar que a pestilencia vá estendendo, muito a seu salvo, sobre

nossa família, nossos filhos, nosso povo, o sudario branco da morte lenta e

sem remedio, e a rêde torturante do enfraquecimento physico, com todas as

suas mazelas.

Quanto ao Governo, dentro dos seus orçamentos habituaes, quanto aos

particulares, dentro dos seus haveres e capacidades activas, multo ha que fa-

zer em prol da prevenção da tuberculose.

A questão é unir os esforços e achar alguém que os dirija com direcçã»

entendida.

Por que não poderiamos fazer o que os outros povos estão fazendo?

Neste quadro, a cidade do Rio de Janeiro está comparada, em relação á

mortalidade tuberculosa, com 30 outras cidades, ella é a de. maior mortalidade.

Maior que as de Haya e Amsterdam, maior que as de Hamburgo, Berlim, Dresde,

Munich, Vienna, Praga; maior que as de Londres, Du^in, Belfast, maior que

á de Copenhague, maior que a de Petrograd, maior que às de Chicago, Boston,

Phíladelphia e Nova York, maior que a de Buenos Aires, maior que a de Mon-

tevidéo. . . maior que todas.

Será que nessas cidades ha menos sementes tuberculosas do que aqui?

Não. Haveria até mais. Porém nellas a pestilencia foi e continúa combatida

aporfiadamente.

Por que não poderiamos, desde já, isolar os tuberculosas pobres e em ul-

timo periodo, que são os mais perigosos?

Por que não poderiamos, anno a anno, sem esbanjamentos, nem deshonesti-
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dades, ir construindo hospitaes e sanatorios, quando o dinheiro ahi existe para

tudo, para o luxo, para o supérfluo, para o desperdício, para a burla ?

Por que. não poderíamos fiscalizar e educar os tuberculosos em suas casas ?

Por que não poderíamos conseguir a cooperação das associações parti-

culares de beneficencia, com os esforços do Governo?

Por que não conseguiríamos a educação antl-tubereulosa do povo, quando

do pobre povo se consegue tudo o mais que se quer verdadeiramente?

Por que não poderiamos fazer a regulamentação do escarro, quando outras

mais vexatórias se fazem e se executam?

Regulamentação do escarro.. . Parecer-vos-ha extravagante a phrase.

E', porém, a phrase verdadeira, não é minha; vem dos paizes de lingua ingleza.

Todos os nossos direitos são regulamentados por lei. Tudo o que torna a exis-

tencia valiosa para alguém está sob a dependencia de restricções aos actos

de outrem.

No que respeita propriamente a si mesmo, a independencia do homem

é, por direito, absoluta. Sobre o seu corpo e o seu espirito o individuo é sobe-

rano. Porém esta soberania desapparece, desde que entramos na esphera das

relações do individuo com os seus semelhantes, com a sociedade.

E' principio de direito e de moral que a sociedade está autorizada a in-

terferir na liberdade de seus membros'quando o motivo é a protecção de si mesma.

E ella o faz sem cerimonia. Regulamenta tudo, até o modo de cada um

dispor de sua fortuna, regulamenta o vestuário e o mesmo amor regula-

menta... Não pôde haver vida social sem disciplina, e sem a regulamentação

da liberdade de cada um, em beneficio de todos.

Criticando seus compatriotas francezes, na introducção ao seu tratado

de hygiene, o Professor Júlio Courmont, lembra-lhes que o futuro pertence

aos povos scientificos e disciplinados. Nenhuma verdade mais verdadeira.

Haja vista a Allemanha: primeira na disciplin?\ primeira na sciencia, primeira

na hygiene, primeira na industria, primeira no commercio, primeira na força,

primeira na saúde, primeira na guerra... Porque cria na sciencia e sujeitou-se

á disciplina. Povos negligentes e praguentos, só para a servidão e a decadencia,

não importa sejam intelligentes ou tenham bravura.

Não vos pareça que eu esteja, talvez, a remontar a alturas em disparate!

cojn este assumpto da prophylaxia da tuberculose; o assumpto é dos maiores,

e nelle, como em todos os nossos males soclaes, a causa nefasta está na ig-

norancia ou no desprezo da sciencia e na falta de disciplina.

A regulamentação do escarro não é, pois, um absurdo, nem. uma violência,

como o não são as outras; nem devemos temer o ridiculo que possam espiritos

pêcos descobrir no assumpto ou na expressão.

Não é tão pouco impossivel conseguir que a rejeição do escarro se faça

hygienicamente.

Na intensa Nova York, passam pelos corredores dos grandes hotéis, di-

ariamente, para miais de 20.000 pessoas; nas suas ferro-vias subterrâneas

transitam, diariamente, muitas vezes 200.000 pessoas ; é prohibido escarrar

nesses lugares, não se vê um cuspo! E sabeis que é quasi proverbial o asserto

de que nos Estados Unidos da America do Norte a liberdade do cidadão é a

maior que se conhece no mundo civilizado.

De uma cousa nos precisamos convencer: se a fonte principal da epidemia

tuberculosa é, como na verdade é, o tuberculoso pulmonar; se neste o bacillo

se elimina pela expectoração ; supprimindo o perigo contagionante do escarro,

supprim,ida estará a tuberculose na sua fonte principal. 
"No spit, no con-
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sumption", dizem os yankees. A fiscalização adequada da espectoração e do des-

tino final do escarro, diz o grande hygienista e demographista inglez News-

holme, é provavelmente o mais importante problema da prophylaxia da tuber-

culose; é toda a essencia da prevenção directa da tuberculose, diz o Professor

Edward Otis, de Boston.

Segundo Cornet um tysico pôde expectorar diariamente 7.200 milhões de

bacillos; Nuttall calcula que um tysico, expectorando 70 a 130 centimetros

cúbicos por dia, pôde expellir diariamente de 1 % a 4 % bilhões de bacillos ;

ainda admittindo, como ponderou Kitasato, que nem todos esses bacillos são

eliminados vivos, bem se pôde avaliar quanta margem fica para os que têm

de reproduzir a infecção.

A outra linha de ataque á tuberculose é a que tem por fim eliminar as,

condições que tornam o terreno humano favoravel ao desenvolvimento do ba-

cillo; nella se inclue o melhoramento do meio e das condições sociaes em que o

povo vive, e o avigoramento da resistencia organica x>u vital dos indivíduos.

Aqui, é ainda essencial e indispensável a cooperação dos Governos e dos particu-
lares para que os resultados sejam satisfactorios.

Deixando de lado a parte que se refere ao melhoramento do meio e das

condições sociaes do povo, que mjús propriamente incumbe aos poderes pu-

blicos, consideremos a questão da resistencia vital. Aqui se situa aquelle ponto

em que a luta contra a tuberculose está mais nas mãos dos proprios particu-

lares, porque, com raras excepções, está no exclusivo poder de cada um ser

physicamente forte.

Entre os factores que condicionam o desenvolvimento e o augmento

da resistencia vital estão, em primeiro plano, o exercício physico e a vida ao ar

livre. Outros factores existem tendentes ao mesmo fim, como a bôa alimentação,

a casa salubre, mas ás directrizes de taes factores nõs somos mais ou menos

obrigados a obedecer por outros motivos, e porque as infracções respectivas

repercutem immediatamente no organismo de maneira desagradavel. Mas com

o exercício physico e a vida ao ar livre, a saúde apparentemente normal é

compatível com a ausência delles e as relações de causa e effeito entre esta

ausência e a má saúde não são facilmente apprehendidas, de onde a necessidade

de collocal-os em primeiro plano, para promover-lhes a pratica regular. Este

primeiro plano lhes cabe ainda ¦— á vida ao ar livre e ao exercício physico —

porque, sem elles, os outros factores beneficos da resistencia vital não produzem

seus plenos effeitos, e porque está provado que a acção delles, sendo effica-

cissima para a saúde em geral, é peculiarmente valiosa para curar e evitar

a infecção tuberculosa.

E neste ponto, estamos, nós Brasileiros, numa situação lastimavel. Somos

'jm povo de vida encerrada e de vida immovel, passo enleiado, postura canhês-

tra, corpo encurvado, folego curto, movimentos difficeis...

Em medicina, existe uma conformação e attitude de corpo a que chama-

mos Tiabitus phthisicus; o peito estreito, os hombros cahidos, a face pallida, os

musculos atrophiados; pois vêde a nossa multidão, os hábitos tysicos enxa-

meam. Observai, ao envez, esse, que temos, pequeno grupo de bolistas (footballers)

e de remadores (rowers); tereis evidente o contraste: a vida ao ar livre pôl-os

robustos, de peito aberto, musculos cheios, tronco a prumo, passo firme, sangue

rubro, fronte alta...

Esta seria, se eu pudesse, a matéria única da actual conferencia,' tanto nosi

deve ferir que sejamos um povo de fracos, quando temos a estôfa para ser fortes
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' 
Não faz muito tempo, distincto collega meu em commissão na Europa, es-

tando, com algumas senhoras brasileiras, em certa importante cidade da França,

ouvio de pessoas cultas do lugar a pergunta para elle estranha e ingênua: —"As

mulheres no Brasil são todas corcundas?" A observação é verdadeira. Reparae.

Nós temos, freqüentemente, o typo de mulher corcunda, por excesso de gordura
accumulada nas costas, devido á falta absoluta de exercício physico ; e além, ou

em vez de corcunda, temol-a também, clorotica, pela falta de vida ao ar livre.

Antes de ser um malefício contra a belleza da nossa mulher, que em dotes

naturaes de formosura nada tem a invejar ás mulheres dos outros paizes, estes

hábitos anti-hygienicos da vida encerrada e sem movimento são um malefício

contra a saúde e>a favor da tuberculose.

Se a mulher é mais fraca do que o homem — e ella é mais fraca de metade!
— a causa principal é a sua vida mais dentro de casa, os seus trajes mais

apertados, seus hábitos mais sedentários. A mulher selvagem que se tem obser.

vado é, ao contrario, quasi tão forte quanto o homem.

A vida ao ar livre é para a mulher condição de belleza,-ao mesmo passo

que condição de saúde. Não se lembram daquelle quadro de Ramalho Ortigão,

da praia de Scheveningue, na HoIIanda ? Nada mais risonho nos dias de verão,

sob a luz doirada do sol descoberto e do céo azul, do que o aspecto matinal, á

hora do banho, desta immensa praia de areia finíssima. . . Todas as senhoras

nadam, e os seus reduzidos trajes de banho, deixando plenamente livres todos

os movimentos do corpo, descobrem aos olhos deslumbrados dos viajantes meri-

dionaes, carnações de lampejos fascinantes, de uma brancura nunca vista, de

um mimo epidermico de hyperbole paradisíaca. Enforca-te, enforca-te, ó terno,

requebrado Cabanel ! Enforca-te ou vai tratar de outro officio porque nunca

a tua assucarada palêta, nunca os pincéis, embebidos no succo mysterioso e

clandestino dos Iyrios e das anemonas do teu herbário de retratista, nunca o teu

processo de pintar carnes tão docemente escorridas na téla como escorre na ponta
da lingua, pelas paredes do paladar, o crême abaunllhado de um boribon fondant, da-

rão, na côr requintada em transparência e em mimo das parizienses idealiaadas

nos teus quadros, uma idéa longínqua da verdadeira pelle destas náiades de

sangue germânico, de sangue escandinavo ou de sangue slavo, nascidas á beira

dos lagos gelados do Norte, como flores da neve !

Eis a vida ao ar livre..,

Neste formoso quadro o litterato só vio a belleza, mas o medico veria tam-'

bem a saúde e a resistencia do corpo, com eu vi nas praias de Nova York,

e não somente pela manhã, mas também ã tarde e o dia todo.

Não é sem razão que nos paizes de cultura physica mais cuidada o banho*

ao ar livre, a natação e o mergulho são os mais populares e os mais aconselha-

dos dos desportos e dos exercicios physicos. Elles não são somente os mais fa-

ceis de se porem em pratica, elles são também os'mais efficazes para levantar a

resistencia organica, especialmente o mergulho, quanto á funcção respiratória,

e são os que proporcionam, sem monotonia, o máximo de luz, de sol e de aV

livre ao organismo.

E não é também sem uma razão hygienica que os banhos ao ar livre devem

ser tomados com tão pouca roupa quanto possivel, pois está demonstrado que

é enorme a acção tônica e vitalizadora da atmosphera aberta e da luz solar so-

bre o corpo nú. Na Europa, principalmente na Allemanha, de onde veio o sa.

lutar costume, existem até estabelecimentos proprios vedados a olhos indiscre-

tos, em que os banhos de ar e luz pódem ser tomados em estado de completa

nudez.
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Entre nós, ha um excesso de pudor... temos vergonha de tudo, e os trajes

usuaes para o banho de mar são, principalmente para as mulheres, uns horri-

veis balandráos e pantalonas, impenetráveis a olhos curiosos, mas também im-

penetraveis ao ar e á luz salutiferos.

Como hygienista, e por que não dizel-o, também como esthéta, julgo prefe-

riveis os hábitos, neste sentido, dos paizes do norte da Europa e dos Estados

Unidos, onde a policia foi obrigada até a limitar a abertura dos corpetes e a loij-

gura das calçotas e a mandar para as praias agentes armados de fitas métricas.

Com tanto mais roupas que elles, nós não somos, ao cabo, nem mais santos,

nem melhores, e sim mais fracos, muito m'ais fracos.

Não nos deveria custar muito a desenvolver o costume do banho ao ar

livre... e com pouca roupa. Os indigenas, nossos avitos, não passavam por

um rio ou arroio que logo se não mettessem dentro, nos trajes que usavam, que

eram nenhum ou só uma tanga symbolica. E quereis saber como se banhavam

em Pernambuco, ahi por volta de 1817, o que naturalmente não era costume

circumscripto? Lêde o que escreveu o francez Tollenare pela traducção que nos

deu o eminente pernambucano Alfredo de Carvalho: 
"O 

prazer que se parece

gosar com mais sensualidade é o do banho. Vou algumas vezes tomal-o com o

meu hospede, á beiramar, nas noites claras, e nos proporcionamos o prazer de

entrar e sahir d'agua varias vezes em um quarto de hora; seja que, estendidos

nu',s sobre esteiras, exponhamos os nossos corpos á fresca viragão marinha,

seja que mergulhando nas ondas nos agitemos em meio das fulgurações phospho-

rescentes que fazem brilhar cada um dos nossos movimentos, a delicia é sempre

intensa e o prazer sempre novo.

Mas, é nas margens do Capiberibe que cumpre vêr famílias inteiras mergu-

lhando no rio, e nelle passando parte do dia, abrigadas do sol sob pequenos

telheiros de folhas de palmeira; cada casa tem o seu, perto do qual ha um pe-

queno biombo de folhagem para se vestir e despir. 1

As senhoras da classe mais elevada, banham-se núas, assim como as mu-

lheres de côr e os homens.

A' approximação de alguma canôa, mergulham até o queixo, por decencia,

mas, o véo é demasiado transparente !

Vi nestes banhos a mãi amamentando o filho, á avô mergulhando ao lado

dos netos, e as moças da casa, traquinando no meio dos seus negros, lançarem-se

com presteza e atravessarem o rio a nado.

A posição do corpo requerida por este exercido não deixa vêr a quem passa,

nem o seio, nem parte alguma da frente do corpo, de sorte que ellas consideram

o pudor resguardado; mas, ha outras fôrmas não menos seductoras que o olhar

pôde contemplar á vontade.

Confesso que fiquei sorprehendido, quanto encantado, ao encontrar um dia,

neste estado de náiades sem véos, as senhoritas N. . . filhas de um dos primei-

ros negociantes da praça. Aliás, se os passeantes, deslumbrados por tantos atra-

ctivos, testemunham curiosidade impertinente, num fechar de olhos, as lindas

amphrititos ião um mergalho e vão reapparecer na superfície da agua a vinte

passos mais adiante."

Què costumes hygienicos, senhores, que pureza de costumes !...

Quanto ao homem brasileiro, deixem dizer, o contrario os falsos nativistas,

elle é um dos mais fracos do mundo, igualmente e principalmente pela falta

de exercido physico e de vida ao ar livre.

Creio não ser necessário traduzir as provas disso. E' a mesma evidencia.

Mas, uma prova merece aqui lembrada, pela sua notoriedade. Contou-a,
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admirado, o grande e excepcional brasileiro Cândido Rondon. Emquanto o norte-

americano Roosevelt, escriptor e homem de Estado 
"acostumado á vida das

cidades e aos trabalhos de gabinete", na sua travessia de Matto Grosso varava

as florestas e vencia os obstáculos com galhardia de pasmar o sertanista, sendo

mais que quinquagenario, companheiros seus, brasileiros, quedaram desfal-

lecidos pelo caminho, de tal maneira que a alguns, certa vez, foi necessário

mandar levar alimento e soccorro para que tivessem a força de se pôrem em

pé. E' que Roosevelt, homem da cidade, é um producto da cultura physica

e da vida ao ar livre, como bom norte-americano.

Ha tres povos no mundo, cujo vigor e desenvolvimento physicos são no-

taveis: o allemão, o inglez e o norte-americano. Comparemo-nos com os in-

glezes e norte-americanos; temos a apparencia da planta enfezada diante da

arvore frondosa. Pois o inglez e o norte-americano, os segundos povos do uni-

verso em força, já se queixam que as suas raças estão degenerando, e come-

çaram a reagir contra as causas a que attribuem o phenomeno.

A nossa raça degenera e caminha para a extincção, se lhe não\acudimos,

dizem elles; a estatura e força dos homens baixam; estamos ficando rapida-

mente desdentados; a loucura, a idiotia e a imbecilidade augmentam assusta-

doramente; a mandibula, por não funccionar bastante na mastigação, está

se tornando tão curta que não ha lugar nella para o ultimo molar; o dente

do* sizo vem tardio, e morre prematuro por falta de conveniente irrigação

sanguinea; estamos perdendo o sentido do olfacto; o tórax do homem civili-

zado está diminuindo de amplitude; o esterno e a primeira costella estão se

atrophiando; a 13." costella, que o homem tinha originariamente, como ainda

a têm o gorilla e o chipanzé, sô occasionalmente apparece; a 12.* e a 11.* já

desappareceram quasi; os nossos pés estão degenerando notavelmente, o mus-

culo que devia permittir a opposição do dedo grande, analogamente ao pol-

legar, apparece no embryão, porém não existe no adulto; no dedo minimo

falta freqüentemente uma das tres articulações que elle deve ter; os musculos

abdominaes estão mingoando; augmenta a mortalidade pelas moléstias chronicas;

diminue a natalidade; recresce o crime; multiplicam-se as mãis incompetentes,

que não criam seus filhos, e forma-se o typo neutro da mulher, que não procria,

como a abelha operaria !...

Hyperbole ? Um pouco, talvez. Mas a hyperbole presuppõe, no fundo, a

verdade pura.

Ora, se Inglezes e Norte-Americanos podem assim se considerar em deca-

dencia physica, como nos deveremos considerar nós, com a estatura exigua, o

sangue anêmico, o peito estricto, o musculo flacido, o passo frouxo, a respira-

ção curta ?!

Ha outras causas que contribuem para a diminuição da resistencia vital do

homem; nenhuma, porém, em maior escala do que a falta do exercido physico

e da vida ao ar livre, duas faltas em que somos mestres.

A tuberculose é doença que só se desenvolve nas atmospheras encerradas.

Para cural-a não existe outro melhor remedio que o ar puro. E para a saúde

do corpo é absolutamente necessário que o ar a respirar seja puro e fresco.

As exigencias e hábitos da vida civilizada nos afastam cada vez mais daa

condições naturaes de vida para as quaes fomos creados — a vida ao ar livre.

A casa é um prolongamento da caverna dos nossos antepassados; o arti-

ficio das roupas enfraquece a resistencia da pelle, modifica as suas funcções de

excreção, impede a acçâo vitalizadora do ar e da luz sobre a superficie do corpo,

e é em summa uma causa de diminuição de resistencia do organismo aos agentes

A.B. 40
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morbificos. Certamente que não podemos hoje romper coín esses hábitos, mas

precisamos combater os seus máos effeitos por medidas e hábitos hygienicos

compensadores, entre os quaes, a construcção hygienica das casas, a escolha ade-

quada dos tecidos para o vestuário, o asseio, o banho na agua, os*banhps* de;

ar e de luz natural, o exercicio physico e o mais tempo possivel de vida ao

ar livre.

A tvíberculose é desconhecida nos animaes que vivem ao ar livre. 0 typo

do homem tuberculoso, na phrase do Dr. Kellog, continuará a multiplicar-se

até que aprendamos a viver de portas a fóra e a dormir ao ar aberto. Os de-

fluxos, os catarrhos, as bronchites, os resfriamentos, a pneumonia, a resistencia

organica diminuída, favorecedora de todas as doenças, são as conseqüências na-

turaes de seguirmos o exemplo dos nossos avós mais remotos, habitantes das ca-

vernas. Nansen, vivendo nos gelos polares, nunca teve um defluxo, que logo

o salteou quando elle, voltando á vida da cidade, dormio em uma casa.

Conheceis, de certo, a historia dos nossos indígenas. O ingênuo e voraz

Poro Yaz de Caminha não pôde esconder o seu deslumbramento ao avistal-os

pela primeira vez: 
"A 

feição delles é serem pardos, maneira de avermelhados,

de bons rostos e bons narizes, bem feitos", 
"todos nús sem nenhuma cousa que

lhes cobrisse suas vergonhas", 
"elles, 

porém, comtudo, andavam muito bem cura,-

dos e muito limpos e naquillo me parece ainda mais que são ccjmo as aves ou ali-

marias montezes, que lhes faz o ar melhor, e melhor pena e melhor cabello ftue

as mansas, porque os corpos seus são tão limpos, e tão gordos, e tão formosos

que não pôde mais ser".

Eis a vida ao ar livre !

A reacgão que se faz hoje nos paizes adiantados é justamente no sentido de

introduzir na vida habitual do homem civilizado um pouco daquellas condiçoes

naturaes de existencia do homem que não tinha casa, mas tinha saúde e força.

Vendo a promiscuidade com que nas praias e campos dos Estados Unidos e

do norte da Europa rapazes e raparigas se entregam aos mais variados desportos,

vendo o esquecimento em que elles se ficam longas horas, mal despidos, deitados

na areia, a conversarem risonhos emquanto o sol e o ar os banham salutarmente,

vendo a ancia com que os logradouros de vida ao ar livre são buscados pela po-<

pulação, ao menor feriado que tem nas suas occupações, o Brasileiro — por essen-

dia desanimado e pudibundo 
— poderá pensar que isso seja despudor... Nunca

o foi. E'. o instincto da raça pela regeneração physica ao contacto da natureza

pura; é a obediencia da população á propaganda das classes dirigentes em prol

da vida ao ar livre como base da boa saúde.

O despudor e a malicla estão nos salões afeminados, entre ae casacae e os,

decotes; nas ruas e nos toucadores, èm que ellas e elles, arrebicadas e casquilhos,

gastam mal o seu tempo no najmorico e no galanteio a portas fechadas.

Esta falta de exercicio physico systematizado do nosso povo traz como con-

sequencia, ainda, a ausência do exercicio adequado jda funcção respiratória,

ausência de exercicio que reduz a vitalidade do pulmão, tornando-o presa fácil do

bacillo da tuberculose. A quantidade de ar, que entra e sahe do pulmão em cada

mqVimento respiratório normal — o chamado ar respiratório — é de cerca de

500 centimetros cúbicos; mas a capacidade vital,' isto é, a quantidade de ar

que pôde entrar e sahir do pulmão, quando se forçam a inspiração e a expiração

até o seu limite máximo, é de cerca de 4.000 centímetros cúbicos; nas còndiçõés

sedentarias e caseiras de nossa vida, não respiramos senão pelo minimo, talvez

por menos dos 500 centimetros cúbicos, que constituem o o/r respiratório, quando

a capacidade vital é de cerca de 4.000 centimetros cúbicos. De modo que o pulmão
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indígena é um pulmão mal nutrido, que recebe muito menos ar oxigenado do

que podia, o que diminue o arejamento do sangue e prejudica a saúde geral, um

pulmão que não funcciona em uma parte \do seu todo, e, portanto, um pulmãd

enfraquecido na proporção directa da sua funcção reduzida.

Em nenhum apparelho como no pulmão, disse um medico, se' pôde vejrificarç

de modo mais frisante a lei que — o exerdicio faz o orgão. O assento mais com-)

mum da tuberculose são os ápices pulmonares, porque justamente é essa a parte

inactiva do pulmão, na respiração ordinaria dos sedentários e caseiros. E' con-

hecida a frequencia da tuberculose nos surdos-mudos, e a causa é a falta do exer-

cicio pulmonar resultante de nâo pC|derem elles articular as palavras.

A maioria do povo, diz o, Professor Schrotter, liga grande importancia &

ingestão dos alimentos, e dispende grande parte da súa actividajde mental nas-

varias minúcias relativas ás refeições, ao passo que descura a funcção respira-

toria, julgando-a menos digna ide attenção. Quando se comparam, porém, osl

10.000 litros de ar que uma pessoa respira diariamente com o pequeno volume

de alimentos, liquidos e sólidos, que se ingere no mesmio tempo, quando se pensa

que se pôde jejuar por muitos dias sem perigo de vida, emquanto que se morrei

iem poucos minutos se a respiração não se faz, bem se comprehende o erro de

tal modo de ver a importancia vital da funcção respiratória.

A conclusão é que a gymnastica respiratória é absolutamente necessaria

para preservar o organismo do disseminado contagio tuberculoso. E essa gymnastica

ê a mais fácil |de todas. Uma serie de inspirações profundas, seguidas d,e expirações

lentas, feitas ao ar livre, com as mãos nas caldeiras, varias vezes ao dia, são|

muitas vezes o bastante para augmentar a circumferencia do tórax de alguns cen-

timetros, em pouco tempo, e são sempre efficazes para mover a porção de ordinário

inerte do pulmão, tonificando-o, vitalizando-o.

Existem outras variedades de exercícios respiratórios, menos simples, porém

mais perfeitos; todos, entretanto, fáceis de executar. Todo o mundo pôde prati-

cal-os sem grande esforço, ao levantar-se, ao caminhar pasa o trabalho, ao deixal-o,

ao passar ou passear pelos jardins e praias. E com isso contribuiremos fortemente

para baldar o contagio da tuberculose, porque o tecido pulmonar mantido emj

boas condições de nutrição e actividajde não será terreno propicio á infecçãot;,

com tão pouco contribuiremos para melhor oxigenação do sangue e melhor cir-

culação, o que quer dizer saúde e bem estar.

O homem, diz o Dr. Eduardo Otis, de Boston, foi, no seu estado originaria,

creado para a boa respiração, elle foi feito para ser um animal activo, para cor-'

rer e trepar, para erigir e encurvar o corpo, para esteiSder e flectir os Braços,

para, em summa, fazer trabalhar todos os seus musculos; e tanto que elle pôde

seguir o risco da natureza, seus pulmões funccicnavam em toda a plenitude e

os musculos respiratórios eram vivos e efflcientes. Mas a civilização, pelo menos

a civilização cidadina, transformou essas condições, de tal maneira que em um

grande numero de profissões a vida (do homem se resolve numa caçada puramente
mental aos meios de subsistência, em que a actividade corporal tem sómente uma

parte minima.

A vida natural, com a sua actividade physica, tornou-se em artificial, tra-

zendo a immobilidade maior ou menor do corpo, e o que a natureza fazia es-

pontaneamiente para a .boa respiração, precisa agora ser conseguido pelo es-

forço voluntário e pôr methodos artificiaes, a gymnastica, o athletismo, o

treinamento.

O de que não devemos esquecer, é que respirar bem quer dizer bem estar,

vida longa, e melhor; que a conveniente expansão thoraxica e a respiração ade-
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quada são de importancia vital para toda a gente, particularmente para os se-

dentários; que, em summa, um povo de respiração profunda está em meio ca-

minho para o exterminio da peste branca.

Emfim, senhores,, estas minhas palavras, que eu quizera ter podido tornar

interessantes, não têm por fim senão solicitar a vossa attenção e o vosso apoio

para estas duas grandes verdades: é preciso combater a tuberculose, é preciso

avigorar a nossa resistencia vital pelo exercicio physico, pela vida ao ar livre,

pela gymnastica respiratória.

Assim, a pobre semente deste meu appello possa arvorecer, florescer

e frutificar. .

Assim este clamor possa chegar até os ouvidos do Sr. Presidente da

Republica, a autoridade, no nosso regimen político, mais poderosa para des-

pertar as actividades adormecidas, encaminhar as actividades transviadas

e crear actividades novas.

Em seguida, vão vos ser mostradas, em projecções luminosas, algumas

photographias que mostram como nos Estados Unidos se consegue tratar

os tuberculosos ao ar livre sem sahir das condições ordinarias da vida da

cidade. Nada têm de extraordinárias estas vistas, mas servem para provar-nos

como um povo pratico e intelligente se houve neste sector da luta contra

a tuberculose; são apenas uma amostra do que, imitando-os, poderemos

praticar aqui, onde nos sobra, em demasia, o espaço, o ar e a luz, dos quaes

fugimos ou não sabemos usar! ,
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Meus Senhores. — Quero, antes de tudo, expôr-vos o fia a que viso nesta

conferencía.' Não vou doutrinar sobre o parlamentarismo e o presidencialismo,

nem pretendo, abstractamente, fazer a demonstração de que um desses artifícios

políticos é superior ao outro.

Como, porém, ultimamente, embora sem cohesão e sem possibilidade de

êxito immediato, se tem feito propaganda, como fórmula salvadora das nossas

condições, da transmudação do regimen presidencial para o parlamentar, in-

vocando-se o successo deste no Segundo Reinado, penso ser obra de prudência

demonstrar que, entre nós, o parlamentarismo nunca existio. Nem teve jamais,

para justificar-lhe a existência histórica, os caracteres que doutrinalmente

conceituam a forma do Governo parlamentar, nem era instituição de nossO

apparelho constitucional. Póde-se dizer que, no Império, o supremo contraste

do Governo residia no poder constitucional do Príncipe, pelos estadistas de então

chamado—"poder pessoal"—® que, na Republica, quasi todo esse poder passou

para o Presidente. Venceu, no caso (é, peló menos, o que concluo dos meus

estudos), uma orientação que é a que melhor corresponde ao nosso estado

cultural.

Como vêdes, é uma obra, quiçá pretenciosa, mas convicta, de deducção

histórica e de diagnose sociologica.

I

Começaria por firmar, em que pese á cultura dos que me escutam, o con-

ceito do parlamentarismo. Regimen parlamentar é aquelle em que o Chefe

de Estado não administra nem governa: preside, apenas, superiormente, com

um grande poder de contraste, garantidor das predilecções da maioria da

\
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opinião, ao Governo nacional, enfeixado nas mãos do ministério- ou — gabinete —,

que é recrutado na maioria parlamentar. Se esta maioria falha, cahe o minis-

terio. Acontecendo, porém, que a corrente parlamentar não represente, no

mom'ento, o verdadeiro sentir da opinião, a regra é dissolver a Camara dos

Deputados e consultar o povo por meio de uma nova eleição.

Esse systema baseia-se mais em usos, tradições e convenções do que em

preceitos legaes. De facto, uma lei não poderia seriamente obrigar o; Chefe

de Estado a buscar os seus ministros na maioria da Camara dos Deputados.

Mas é a maioria parlamentar que dá os meios de governo — o orçamento e a lei

de forças. Dahi, a conjunctura de escolher entre os leaders dessa maioria o

gabinete, cujo governo ella apoiará.

O regimen' parlamentar, portanto, presuppõe umas certas e determinadas

condições sociaes e políticas que não deve perder de vista quem o quizer

estudar nas suas relações com um meio dado.

Reputado pelos seus partidarios a fórmula mais expressiva da represen-

tação popular no governo publico, o que, antes de mais nada, serve de base

a esse regimen é, de um lado, a verdade das urnas, a realidade da eleição, a

effectividade da funcção do voto; do outro, a existencia de partidos regulares,

de modo que o voto verdadeiro, a eleição, extreme de fraude, indiquem qual

desses partidos está com a maioria.

Ora, se considerarmos um momento em que no Brasil nunca houve eleições

regulares, e em que, os partidos — o Liberal e o Conservador — sempre vi-

veram sem larga cohesão, cavando a prof>ria ruina, com fartas e amiudadas

dissidências, chegaremos á conclusão inevitável de que o regimen parlamentar

só artificialmente poderia ter sido praticado entre nós, isto é: uma vez consti-

tuida. a Camara apoiava ou negava sua confiança aos gabinetes, sem a força

moral da legitimidade da sua origem, e, assim, o supremo poder passava das

mãos de um só para as de um grupo parlamentar, e não convergia nunca para

um centro realmente representativo da maioria popular.

Que vimos aspirando a eleições serias e nunca logramos realisal-as, é

facto de que são testemunhas os maiores estadistas do Império. Quando hoje

imprecamos os hábitos republicanos, e attribuimos a nossa bancarrota eleitoral

ao artificio político inaugurado a 15 de Novembro de 1889, não fazemos mais

do que repetir o facto communisslmo de olvidar o passado, attribuindo-lhe

virtudes que os seus contemporâneos lhe negaram. Sem duvida, estão co-

bertos de razão os que affirmam que o mal cresceu na Republica; mas cresceu,

é precizo- notar, com a avalanche do suffragio universal. Na monarchia, a falta

de eleições já era considerada o ponto fraco da vida política.

Em épocas differentes, é facilimo pôl-o em relevo. Para não passar além

do Segundo Reinado, época em que se pretende que o parlamentarismo foi

experimentado, póde-se dizer que cada estadista depõe nesse sentido. A con-

sulta aos Annaes da Gamara dos Deputados, porque, então, o Senado era vitalicio,

faz chegar a este resultado: occorreram as mesma fraudes de hoje, o mesmo

systema de arrocho, o mesmo processo de corrupção; e, na verificação de po-

deres, a força do partido dominante se manifestava ostensiva, como nos tempos

actuaea, reconhecendo amigos e depurando adversarios eleitos.

Seria fastidioso palmilhar o caminho percorrido de 1840, data da maior-

idade do segundo Imperador, até 15 de Novembro de 1889, quando cahio a

dynastia. Mas, externado'o conceito, que inutilmente se tentará refutar, de

que a eleição livre e a eleição verdadeira constituíram uma aspiração que não



311

logrou ser realisada no periodo monarchico, cito ao acaso testemunhos dos

mais respeitáveis. Em 24 de Dezembro de 1868, um estadista cuja historia

não está feita, mas que foi, entre os grandes do seu tempo, um dos maiores

pela tolerancia do seu espirito, pela força organisadora de que era

dotado, pela respeitabilidade do seu caracter e afamada serenidade

e justeza no modo de julgar os homens e as cousas, Saraiva, escre-

vendo a Nabuco, dizia, a proposito das reformas que deviam entrar na pr-o-

paganda do Centro Liberal: 
"Actualmente, 

a aspiração mais ardente de todos

os Brasileiros esclarecidos,' 
'como 

tem sido a de todos os partidos em opposição,

é: liberdade ampla de eleição, pronunciamento franco da opinião do paiz nos

comicios eleitoraes. Do falseamento da eleição derivam-se todas as nossas dif-

ficuldades políticas..." (1). Nessa mesma carta, o grande e nobre estadista

preconizava 
"á adopção de um plano de providencias contra as fraudes, que

ainda agora escandalizam os homens honestos de todos os. partidos" (2).

Nenhum dos expedientes a que a política republicana tem recorrido é

obra de primeira mão na historia do paiz/ A abstenção eleitoral foi prégada

e mesmo a duplicata de eleições de Camaras Municipaes, assembléas provinciaes

e da própria Camara Gèral (3). O saudoso historiador de Um estadista do Império

assignalou, como constituindo uma característica da politica do segundo rei-

nado, "os vicios, a intolerância, a cobiça dos proprios partidos, nenhum dos

quáes deixava ao adversario, na legislatura, um só lugar que lhe podessem

tomar pela fraude, pela violência, pela corrupção, o que tornava a eleição um

simulacro, e, portanto, definitiva, e não simplesmente interlocutoria, a sen-

tença da dissolução" (4).

O Visconde de Uruguay, ou seja o estadista Paulino José Soares de Souza,

assim definiu a hypocrisia dos que falavam em liberdade eleitoral: "Eleição

livre, Parlamento independnte, em linguagem parlamentar quer dizer eleição

nossa e de nossos amigos; Parlamento composto de nós e de nossos

amigos" (5).

Nos programmas dos partidos nota-se a mesma queixa, ora explicita, ora

implicitamente feita, da falta de eleições regulares. Em 1862, o partido progres-

sista dispunha-se a pleitear 
"a 

reforma e sincera execução da lei eleitoral,

de modo que as qualificações fossem verdadeiras e a eleição a expressão real

da verdafàe eleitoral" (6,), o que, positivamente, queria dizer que tal

desiâeratum não fôra attingido. O mesmo occorreu em 1868 com o partido liberal-

radical, apoiado, na imprensa, pela A Opinião Liberal e pelo Correio Nacional,

ambos prégando remedios eleitoraes (7).

Em 1869, quando chefes liberaes e progressistas fundaram o Club da Reforma,

o manifesto-programma, editado no jornal A Reforma, accentuou o conceito de

que era indispensável velar "pela 
regeneração do systema representativo, que

não é hoje senão uma farça em razão do falseamento da eleição." (8).

(1) — Nabuco de Araújo: Um Estadista do Império, vol. III, pag. 142.

(2) — Ibd., ibd., ibd., pag. 143.

(3) — Ibd., ibd., ibd., pag. 138, not. 2.

(4) — Ibd., ibd., ibd., pag. 141.

(5) — Uruguay, Ensaio sobre o Dir. Administrai., pag. 138, not. 1, vol. II,
(6) — Américo Brasiliense, Os Programmas dos Partidos, pag. 18.
(7) — Ibd., ibdl, pag. 23 e çeg,

(8) — Ibd., ibd., ^g. 43,
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Não havia um só estadista, um só político de nota que não tivessem julgado

fallido o systema eleitoral do Império, maximé quando o ostracismo os envolvia.

Se se juntar a essa situação o estado em que viveram os grandes politioos,

a decepção será a mesma. Os partidos liberal e conservador viveram sempre

arruinando-se com dissidências intestinas. <5 facto, muito da nossa Índole irre-

quieta, vem dos primeiros tempos da vida política brasileira. Em 1831, no

drama das nossas agitações goyernamentaes, havia uma corrente liberal exaltada e

outra moderada. Em 1837, quem hasteou a bandeira de uma política conservadora

foi um gigante da intellectualidade de então, o grande Bernardo Pereira de

Vasconcellos, deixando em desespero os seus correligionários liberaes. Da maior-

idade, em 1840, até 1853, os partidos lutaram tanto, tantos dissídios e confusões

tornaram tumultuaria a sua existencia, que não tiveram outro alvitre senão o

da condição, segundo "o 
pensamento augusto". EBta mesma não durou muito.

Em 1857, a separação recomeçou. Pouco depois, em 1862, appareceu o partido

progressista, formado por uma liga' de liberaes e conservadores moderados.

Já em 1864, porém, a instabilidade o attingiu. A scisão surgiu, accentuou-se cada

vez mais e explodiu em 1866, chefiada pelos liberaes historicos. Dessa confusão

lamentavel se aproveitaram os republicanos que, em 1870, lançaram o celebre

manifesto firmado por figuras de incontestável valor na política nacional. Vale

consignar aqui que não eram raras as figuras do drama imperial que, antes de

1870, e, portanto, antes do manifesto dos republicanos, gravitavam para a actual

forma de governo. Nabuco sentiu bem esse estado de decomposição do sentimento

monarchico quando tomou a si a tarefa de organizar o Centro Liberal. Em carta

a Buarque de Macedo, disse elle: "O Directorio Central ainda não foi organizado,

porque em verdade ainda não está consolidada a união das fracções liberaes.

Concorrem muito para isto os resentimentos pessoaes ainda não esquecidos,

o desaccordo nas idéas e nas esperanças. Alguns pretendem reformas exaggeradas

e imprudentes. Outros não têm mais confiança nesta ordem de cousas e pensam

que a monarchia está acabada e não ha que fazer..." Também a Dantas e a

Leão Velloso: "Ha outros que perderam todas as esperanças, consideram que a

monarchia está finda e não ha que fazer por ella e cruzam os braços..." (1).

Em 1886, já tão perto de descambar o sol da monarchia, Affonso Celso, na tribuna

da Camara temporaria, reparou com justeza de vistas nesta situação dissolvente.

Dos partidos, disse elle: "não 
passam os que possuímos, e que taes se aftpellidam,

de casuaes aggregações desconnexas, onde formigam íncoherencias e incompatibili-

dades a cada passo; não vão além de ajuntamentos compostos, em virtude de cir-

cumstancias fortuitas, como relações, parentescos, interesses, e mantidos, apenas,

pelo receio que têm os respectivos indivíduos de encetar vida nova, depois do .tempo

e do sacrifício dispendidos, pela força de habito ou pelo temor de incorrer na

pecha de apostasia." Da sua acção pratica, disse elle, que 
"não 

erajm parallelas
as linhas de desenvolvimento mutuo; mas tão incertas, tão oscillantes, que o
mais das vezes se cruzam, se emmaranham, se confundem" (2).

O Brasil-Imperio foi, pois, um paiz sem eleições e sem partidos. As primeiras,
sob o ponto de vista da seriedade, constituíram sempre uma preoccupação dos

estadistas de então, maximé, diga-se a verdade, quando estavam no ostracismo.

(1) — Nabuco de Araújo: op. cit., vol. III, pag. 132.

(2) — Affonso Celso: Poder Pessoal do Imperador, etc. Memória aprçsenta<Ja ao Congresso
de Historia Nacional. Setembro de 1914.
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E' certo que na historia política do paiz existem dois exemplos de nobres

tentativas de regeneração eleitoral: o do M!arquez do Paraná, em, 1856, e o de*

Saraiva, quatro lustros ilepois. A morte do primeiro determinou que ficasse em

meio a justa aspiração. Segundo Nabuco, -"ê um dos enigmas indecifráveis da

nossa historia parlamentar sobre qual teria sido o cunho das eleições de 1856,

se Paraná tem podido presidir, elle mesmo, a essa primeira tentativa de eleição

livre. O resultado, segundo toda probabilidade, excederia de muito o que se conse-

guio sem elle" (1). Comquanto Saraiva, por outro lado, tivesse tido 
"animo 

e força

para dominar o seu partido e o seu .proprio Ministério, e fazer da verdade da

eleição a que preside a pedra de toque da sua honra e lealdade politica" (2),

é certo que sõ essa experiencia ap^arece na historia em condições de ser citada,

por extreme dos vfcios do tempo. No mais, a fraude foi grande, como grandes

a corrupção, o arrocho, as desmontas, as remoções acintosas, as demissões por

vingança.

A verdadeira situarão descreveu-a Nabuco, pae, no celebre discurso do sorites;

"Vêde este sorites fatal, este sorites que acaba com a existencia do systema re-

presentativo; 
— o Poder Moderador pôde chamar a quem quizer para organizar

Ministério; esta pessoa faz a eleição, porque ha de faael-a; esta eleição faz a

maioria" (3). Seria impossivel recuzar verdade ao que o grande estadista chamou

sorites fatal, á vista dos proprios e autorizadissimos testemunhos que tenhp

invocado. -v

Ora, se o regimen parlamentar assenta primacialmente na expressão verda-

deira das urnas e na existencia regular dos partidos; se as eleições eram frau-

dulentas e as aggremiações politicas instáveis, vivendo sempre em composição

forçada e decomposição constante, em aggregação artificial e desaggregação ine-

lutavel, em ordem apparente e desordem real, soffrendo, pelas dissidências con-

tinuas, ligadas, talvez, em grande numero, a reflexos e stygmas do nosso tem-

peramento volúvel e ambicioso, de uma verdadeira consumpção que apressou o

advento da Republica, não se pôde dizer que fomos um paiz em que ae o tivesse

praticado.

Certo, muito se fallava nelle, mas quasi sempre com desalento quanto aos

seus resultados. Sem base que o apoiasse nas suas origens, é fácil imaginar

o que seria a sua pratica no seio do Parlamento. Abundam os exemplos da falta

de disciplina nas correntes parlamentares. Uruguay disse com a sua autoridade

incontestável: 
"As 

nossas maiorias, hoje, são mais occasionaes do que permanentes,

e como que é necessário arregimental-as para cada votação".

Num dos Ministérios do Marquez de Olinda, 
"Villela Tavares, escreveu Al-

cindo Guanabara, historiando os acontecimentos, interroga, interdicto: "quantas

maiorias temos nós ?" E effectivamente seria difficil responder-lhe, porque a

maioria era a sorpreza" (4).

Era isto devido á dissidência dos partidos, que, por sua vez, vinha, em linha

recta, da mentira eleitoral e da ambição dos politicos.

No que mais se desmentia a pratica do regimen parlamentar era na orga-

nizaçáo e na dissolução dos Ministérios, isto é, na sua principal característica.

(1) — Nabuco de Araújo: Um Estadista do Império, vol. I, pag. 395.

(2) — Ibd., ibd., vol. I, pag. 395.

(3) — Ibd., ibd., vol. III, pag. 124.

(4) —Apud Felisbello Freire: Historia Constitucional da Republica do» Estados Unidos do

Brasil, vol. I, pag. tiS.

A.B. 40 40
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/8e a corôa busca vá qúasi sempre os seus Ministros no Parlamento, poucas vezes,

relativamente,-dependeu da Camara a sua conservação no poder.
' 

No seu folheto sobre A dissolução do Gabinete de 5 de Maio ou a faoção

aulica, o Dr. Fimino Rodrigues Silva salientou, talvez com um pouco de exaggero,

"que "a 
experiência, de 1840 em diante, tinha demonstrado ao paiz que os gabinetes

'se 
formam, vivem e se dissolvem sem nenhuma attengão ás necessidades parla-

"mentares, 
aos interesses do paiz e á unidade e vigor da acção administrativa" (1).

Como se sabe, a corôa foi sempre accusada de absorvente. Os documentos que

o historiador pôde compulsão para fallar "daquelle tempo e da sua gente, foram

esCriptos sob a inspiração de paixões pessoaes, o que aconselha uma certa cautela

no cital-os e commental-os. Mas, cada político,da Monarchia, mesmo sob a acção

dos seus resentimentos, é um testemunho precioso da artificialidade com que

se praticava o regimen parlamentar, porque, na opposição, fatalmente, censurava

o que apoiou nó Governo. Ha poucos dias, num interessante artigo editado n'0

Paiz, 6 Sr. Tobias Monteiro alludio a este facto, illustrando-o com vários exem-

pios. 
"Para não ir mais longe, disse elle, basta relembrar todas as objurgatorias,

todas as eontradicções de liberaes e conservadores nos últimos vinte annos da

Monarchia. C&da partido que subia colhia da boca da opposição os conceitos

por empregar quando a graça da coroa viesse um dia a faltar-lhe" (2). O mal

não era só de Vinte annos; vinha de mais longe. Por outras palavras, em 1860,

e sustentando justamente que o regimen parlamentar estava entre nós sem vida,

sem ácção, quasi annullado, o Senador Nabuco disse a mesma cousa: "Nós 
todos

somos culpados; cada um de nós concorreu com o seu contingente para esta

situação anormal. Um dos nossos erros é que, quando nos achamos no poder,
não nos lembramos de que um diar*tios poderemos achar na opposição, e quand;o
nos achamos na opposição não nos lembramos de que um dia nos poderemos
achar no poder" (3).

Seja como fôr, não falta quem sustente — e os factos realmente o de-
monstram — 

que muitos gabinetes foram constituídos e dissolvidos sem attenção
ás formulas parlamentaristas. A' corôa attribuio-se a dissolução da Câmara que
se devia reunir em 1842, para prestar mão forte a Aureliano. Cahio, então, um
Ministério, diz Souza Carvalho, "que 

tinha a seu favor duas Camaras de Deputados

(uma, cujo tempò não havia expirado e outra de seus amigos em grande maioria

que acabava de ser eleita em Outubro de 1840, tinha de reunir-se em Maio de
.1842 e foi previamente dissolvida)..." (4). 

"O 
gabinete de 4 de Maio'de 1857...

retirou-se pouco parlamentarmente" (5). O de 30 de Maio de 1862, presidido pelo
Marquez dè Olinda, foi organizado "íôfa 

de todas as condições parlamentares" (6).
•Esse mesmo ministério retirou-se do poder convencido de "que 

a sua formação,
vida e sustentação não eram parlamentares, só provinham da corôa" (7 y."A 

primeira organização liberal do quinquennio de 1863-68" cahio 
"não 

obstante

(1) Dr. Firmino Rodrigues Silva: A dissolução do gabinete de 5 de Maio ou a facção aulica:
ed. de Rodrigues de Paiva; pág. 13.

(2) O Pais: artigo intitulado Velha Historia; 29 de Novembro de 1915.
(3) Nabuco de Araújo; Um estadista do Império, vol. III; pag. 573 in fine.
(4) Souza Carvalho; A histpria das dissoluções da Camara dos Deputados, publicada e an-

notada por Flag Jr.; pag. 9.

(5) Ibd, ibd., p>a£. 24.

(6) Ibd., ibd., pag. 26.

(?) Ibd, ibd., pag. 37.
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o apoio que tinha da Gamara dos Deputados" (1). 
~ 

O exemplo de Julho 
"de 

I8681

é. sobre todos, memorável. Os llberaes estavam em grande maioria na Camara dos.

Deputados, quando'a coroa os apeou do poder. A moção de 17 de Julho, apresentada

por José Bonifácio, e approvadâ pela Camara, falia com eloquencia da exaltação

que causara o gesto do Imperador: "A Camara dos Deputados vio com profundo;

Pesar e geral sorpresa o extranho apparecimento do actual gabinete, gerado fóra

do seu seio e symbolisando lima nova politica, sem que uma questão parlamentar
tivesse provocado a queda dos seus antecessores. Amiga sincera do systema par-
lamentar e da monarehia constitucional, a Camara lamenta este facto singular,

não tem e não pode ter confiahça no Ministério". No dizer do grande orador,

os Ministros surgirâm " 
no parlamento como hospedes importunos, que batem

fórâ de horas e pedem agasalho em casa desconhecida". Mais ainda: o proçe->
dimento da corôa importava no "começo 

da dictadura" (2). E assim outros

exemplos. Em 1878, o gabinete de 5 de Jaheiro, presidido por Sinimbú, também

não obedeceu ás normas parlamentares, e Cotegipe disse, a respeito, no Senado:,
"quando, no futuro, a historia recordal-o, ha de causar sorpresa Ouvir-se que no-1

século XIX se fez uma mudança dessa natureza contra todas as regras « prin-

elpios" (3). . 
• "'' ' ' " ".

E assim se arrastou sempre o systema parlamentar, artificiallzado, fantaetico,

prégado por quasi todos e por quasi todos defendido, mas por nenhum praticado

quando- se achava no poder . Em 1872, José de Alencar, discursando' sobre o re-

glmen, proferio estas palavras: 
"Até hoje se nos concedia o direito de reéusfár'

nossa confiança aos gabinetes. Ha disso poucos casos em nossa historia parla-'

mèntar; cinco ou seis. Se não nos deixavam o direito de intervir üa organização

dos Ministérios, ao menos outorgavam-nos aquélla faculdade;- hoje, porém, até-

éssa negam-nos. Este trambolho do ramo temporário só pode ser supportadó-

. sob a condição de ser dócil e subserviente". (4). "

Havia incontestavelmente um motivo parar que assim succedesse. Era um-

íáòtivo de ordem legal: a Constituição do Império não era parlamentarista.

Úruguay achòu que era esta a consideração mais forte, quando combateu o regimen'

parlamentar,' e com ellè muitos (5): 
"A 

Constituição, disse elle, com muita sa;

bedoria, não quiz que algum dós póderes governasse exclusivamente. Détf a
cada um -o seu justo quinhão de iüfluencia na direcção dós negocios do paiz" (6)

De facto,'segundo o texto da Carta de 1824, o grande poder, o poder por excel-

1'encia, residia no Príncipe. A instituição do poder moderador assim o fez. o"

artigo 98, que definia esse poder, é emphatico e traduz nitldamènté a grande5
impressão com que o redigiram os autores da lei fundamental do Impeflõ:-'
"O 

poder moderador é a chave de toda a organização politica, e é , delegado privai
tivamente ao Imperador como chefe supremo da Nação e seu primeiro represen-

tante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independencia,

equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos".

Já fiz notar algures que á phrase 
"chave 

de toda a organização politica" foi

•' (i)- Souza Carvalho: Á - historia das dissoluções da Camara dos Deputadospublicada c
annotada por Flag Jr., pag. 39.

(2) Nabuco de Ara-ujo: Um estadista do Império, vol. III, pag. 173-4.

(3) Annaes do Senado.

(4) Souzta Carvalho: op. cit., pag. ror. . — : >

(5) Uruguayí Snfm? sobre o Dir. Administy., vol. II, pa®. 15a. 

(C) . £bd./í ibjl.y ibdi,,p^g. 153. 
' r • 

:• 
'j • - >)
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attribuida uma significação que lhe não deu Benjamin Constant. O que elle,

assim chamou foi a distincção entre o poder real e o Poder Executivo (1).

Mas é certo que, assim redigindo o art. 98, os nossos constituintes quizeram em-

prestar á nova instituição um altissimo valor. Sendo 
"a chave", ella abria 

"toda

a organização política", com este fim: 
"para 

que" o Imperador 
"incessante-

mente velasse sobre a manutenção da independencia, equilíbrio e harmonia dos

mais poderes políticos". Ao mesmo tempo estabelecia a 
"independencia" dos

poderes, o 
"equilíbrio", a 

"harmonia", 
excluindo a preponderância parlamentar.

Por outro lado, o Príncipe exercia esse poder com a attribuição, entre outras,

de "nomear e demittir livremente os Ministros de Estado" (art. 101, n. VI).

Estas disposições seriam sufficientes para tornar menos verdadeiro, entre nós,

o principio parlamentarista de que 
"o 

rei reina e não governa"; mas o art. 126

attribuiu ao Imperador %ssa funcção de actividade immediata quando dispoz: "Se

o Imperador, por causa physica ou moral, evidentemente reconhecida pela plu-
- ralidade de cada uma das Camaras da Assembléa, se impossibilitar para governar,

em seu logar governará, como regente, o Príncipe imperial..."

Foram innumeras as discussões travadas neste terreno; mas a verdade õ

que a carta constitucional conferiu ao Príncipe brasileiro, em disposições claris-

simas, um. poder amplíssimo de participação immediata e actividade na obra do

Governo nacional. E D. Pedro assim o comprehendeu e assim o exerceu, chris-

mando os postiços do tempo, desesperados com o supremo contraste do homem

que tanto <js conheceu de perto, esse poder visivelmente legal com o nome de

poder • pessoal.

A extensão do dispositivo referente á nomeação e demissão dos Ministros

foi assim entendida por um dos mais celebres estadistas dp lmperio: o Marquez

de Olinda, para quem, 
"a 

corôa tinha o direito de ir buscar onde quer que se

achem homens de talento, bons administradores, que por çerto não abundam no

. paiz" (2). ,

Os que sustentavam á outrance o regimen parlamentar davam este como in-

contestável na organização política do paiz. Outros, porém, recorriam a artifícios

para explical-o. No celebre discurso do sorites, Nabuco, criticando a dissolução

4o Ministério Conservador, disse que 
"queria 

apenas fazer um protesto, não sobre

a legalidade do Ministério actual, porque, em verdade, a corôa tem o direito de

nomear livremente os seus Ministros; mas sobre a sua legitimidade". E accre-

scentou para explicar-se: "E vós concebeis a differença que ha entre legitimidade

e legalidade. A escravidão, verbi gratia, entre nós é um facto autorizado por lei,

é um facto legal, mas ninguém dirá que é um facto legitimo, porque ê um facto

condemnado pela lei divina... pela civilisação... pelo mundo inteiro". {3).

Como se vê, era preciso recorrer a subtilezas metaphysicas para galvanizar

um systema que os melhores e maiores estadistas não consideravam legal.

Restava, pois, o chamado poder pessoal, que era., já o disse, ò poder legal.

Nada se criticou mais no Imperador. Ottoni, na Circular aos eleitores de

senadores de Minas Geraes, data as manifestações do poder pessoal da própria

maioridade. O Príncipe adolescente, e tornado maior por um golpe de Estado,

 ¦ ¦

(1) — Aurelino Leal: Historia Constitucional, pag. 124.

(2) — Tito Franco: Bibliographia do Cons. Francisco J. Furtado, pag. 76. .

<3) — Nabuco de Araújo: Um estadista da Império, vol. III, pags. . tat, in fine,
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em que a ambição política representou salientissimo papel, revelou-se senhor de

si, autonomo, independente, 
"quando ainda resoavam os vivas da festa" (1)

que o glorificavam pela ascenção ao throno. 
"Instincto 

ou inspiração, disse elle,

o Imperador nomeou livremente o seu primeiro Ministério" (2).

Na psychología do saudoso monarcha, a vontade serena e energica era, de

facto, uma característica de notabilissimo relevo. Não se pôde dizer que o cha-

mado poder pessoal (notai bem que eu emprego a expressão com o valor precizo

de poder legal) nasceu ao cingirem a fronte gloriosa do grande homem de Estado

com a corôa imperial; mas a acreditar-se no seu proprio depoimento, D. Pedro

II, de certo, foi um consciente de si mesmo. Tinha zelos muitos sensíveis ,da sua

posição, mais talvez do que da sua individualidade. Na biographia de Furtado,

escripta por Tito Franco, ha uma nota que assignala flagrantemente a energica

autonomia desse illustre brag&ntino.

Em 1843, por ter exigido inutilmente a demissão do Inspector da Alfandega,

irmão de Aureliano, apeiou-se do poder o Ministério de Honorio Hermeto. Acre-

ditou-se que o Chefe do Gabinete da ínaioridade é que tivera força para defender

do golpe ministerial a autoridade aduaneira. O Imperador oppoz essa contradicta,

que é um perfil moral, um retrato psychologico: 
"Entendi 

que a demissão era

injusta, e pelo moão por que o Carneiro Leão insistio, entendi que, se cedesse,

me reputariam fraco. Ninguém influio no meu espirito para assim proceder,
e depois que meu caracter foi conhecido eu teria accedido, mesmo porque a

experieneia me tem provado que os vai-vens políticos reparam em mais ou menos
tempo os actos injustos que originam..." (3). E' um imperante de dezesete annos

que protege da suspeita de passividade, ou titerismo, a sua individualidade
ainda em evolução physica e mental.

A historia do honesto varão real ainda não está feita. Mas, á medida que
o tempo vai desdobrando sobre a sua honrada memória o seu lençol sedativo,
a critica desapaixonada admira e edifica-se com o typo glorioso e raro exemplar
de civismo e moralidade que elle encarnou. E quem estudar a sua figura á luz
da psychología verá que o seu traço principal era a vontade, a consciência de si,
Junta ao conhecimento exacto que teve do momento em que o destino lhe collocou
ás mãos o supremo governo do paiz e dos homens de que se devia servir para pôr
©m movimento o artifício da política e da administração.

Passa como certo que no ultimo marco da sua vida, o carvalho vergou o
tronco majestoso, num desfallecimento das suas mirificas resistências. Mas
no seu testamento político feito em Cannes, e aqui publicado sob o titulo Fé de
Officio (4), D. Pedro resolveu o que fôra a sua actividade, o que valera o seu
typo de homem publico, o que exprimira a sua individualidade de estadista, per-
sonalizando a sua obra, impondo a sua accâo, num invocar constante do seu eu.

Foi essa vontade que nos salvou. No domínio das ambições políticas, o
Brasil de hontem é o mesmo Brasil de hoje; e pelo que agora sabemos dos pro-
cessos actualmente em voga, bem podemos imaginar o papel que as dissidências,
as rusgas, de par com a intriga, com a linguagem desabrida, com a violência,

(I) Th. Ottoni: Circular, pag. 8l.

(a) Ibd., ibd., ibd.

(3) Rev. do Instituto Historie o Brasileiro.

(4) Jornal do Commercic, de ai de Maio de 1891.



áis

com a caíumnia, representaram também nesse segundo reinado a que D. Pedro

presidio...

Muito cedo ainda o Imperador comprehendeu que, num paiz sem gente,

sem instrucção, ethnicamente cheio de defeitos, sociologicamente atrazado, ou

um espirito director, uma vontade forte seria o freio das paixões e insoffrimentos

muito pi*oprios do meio, tornando-se o supremo contraste, o guia, o mediador,

o agente plástico, das ambições, das tendencias, dos exaggeros dos homens, e

a machina da sociedade funccionaria regularmente, ou a força derivaria desse ceji-

tro pára uma delegação maior, e a confusão se operaria na razão directa da divisão

da mesma força. A historia desse tempo comporta uma formula quasi mathematica:

os políticos, da melhor vontade, perpetuar-se-hiam no poder; o rei impedio sempre

0 advento dessa condição exclusivista. E como elles não dispunham do instrumento

proprio para sobrepor-se á corôa — o voto verdadeiro, a consciência da funcção-

eleitoral — figurava e exercia aquella o papel eminentemente modifiçador de

cóntraforte das ambições, dividindo, como melhor lhe parecia, os altos postos
ào governo 110 revesamento, não raro demorado, dos que praticavam a política.

Tudo isso o Imperador fez porque tinha força própria, oriunda do seu tem-,

peramento, da sua vontade, e, por outro lado, da lei que lhe dava autoridade-

para nomear e demittir livremente os seus Ministros. Os aspirantes, a esses

postos, namorados do poder, que para a quasi unanimidade dos homens tem

fascinações irresistíveis, estiveram sempre ás suas ordens. Ottoni foi talvez

cruel, mas, em certo sentido, se approximou da verdade quando alludio á 
"subser-

viencia dos Ministros cortezãos" (1) . Nabuco precizou bem o caso, quando se
refério á opposição, que vivia "anciosa... 

esperando o chamado" (2).
O poder pessoal foi, entretanto, o martyrio dos estadistas do império. A prin-

cipio alguns, dos mais tolerantes, procuram, negal-o. Em 1858 í&iraiva entendeu

que o «hamado poder uessoal não era mãis que 
"uma 

influencia salutar, sempre,
inclinada ao bem, sempre desejosa de evitar o mal, porém bastante illustrada para
acceitar todas as observações justas, respeitar todas as convicções sinceras" (3)v
Dez ánnos depois, em 1868, a sua linguagem é diametralmente opposta: "O 

poder
dictatorial da Corôa, disse elle em a carta a Nabuco, é uma verdade, que sô é
hoje desconhecida pelos néscios ou pelos subservientes aos interesses illegitimoa
da Monarchia. Que o. Sr. D. Pedro II tem, de facto, um poder igual ao dô
Napoleão- III, é oi^trfí, verdade de que estou profund&mnete convencido..." (4).

Ferreira Vianna chamou o monarcha de "príncipe 
conspirador", £, como, pro-

testo supreino; negou seu voto ás leis de meios. lato em 1884. Não obstante,
em 1888 fazia parte do Gabinete de 10 de Março presidido pelo Sr. João Al-
fredo (5). ,

A verdade é que, sem que este conceito desdoire os estadistas do Império,
D. Pedro II sempre os teve ás suas ordens. O facto, ao demais, era do tempo e
do meio. Era assim porque não podia ser de outro modo. Justiniano, alludindo
ao quinquennio liberal de 1844 a 1848, em cujos gabinetes serviram os esta-
pistas mais . eminentes do; partido, nota que a doutrina então em voga sobre o
poder moderador, "tão 

repugnante aos;,; princípios do regimen parlamentar, fôra

(1) Ottoni: Circular, pag, 133.

(2) Nabuco de Araújo: Um estadista do Império, vai III, pag. 
¦ 
;6t.

(3) Ibd,, ibd., vol. II, pag. 32 in finet 33.
(4) Ibd., ibd., vol. III, pag. 144. •• 

" r- '

(5) Annaes da Catnara dos Deputadest j
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por alguns delles Invocada, por todos sustentada e firmada no paiz". Nocaso

não havia, entretanto, 
"aviltamentos 

dos caracteres politicos, nem denuncias

falta de convicções e de pouca fé nas idéas que apregoavam"; o que.se dava

era que esses homens, "chamados ao poder", 
"achavam-se tolhidos pela tendencia

que encontravam; ainda não era o tempo das suas idéas..." (1).

De certo, não era possivel evitar a acção do poder pessoal fdQ Imperador.

Nabuco, o filho, escreveu a respeito uns conceitos exactissimos: 
"Esse 

poder

era um phenomeno natural, espontâneo e resultante do nosso estado social e po-

litico. Se é um poder sem contraste, não é por culpa delle, mas pela impossibi-

lidade de implantar em uma população como a brasileira a verdade eleitoral,

e porque a verdade eleitoral ainda tornaria o eleitorado mais adheso ao Governo,

qualquer que fosse, isto é, ao poder que tinha o direito de nomear. Nesse sentido

era um poder indestructivel. Só haveria, com effeito, um meio, excepto a re-

volução republicana, de fazer render o poder pessoal: era fazer surgir diante da

Corôa omnipotente Camaras independentes. Ahi estava;, porém a jmpossib}-

lidade..." (2).

B esse supremo contraste do Imperador deu lugar a terríveis catilinarias.

No 
"Libello 

do Povo", Salles Torres-Homem assim denunciou a situação: 
"De

1845 em diante, foi o corpo legislativo tratado sem a minima consideração; ga,-

binetes se compuzeram fóra da sua influencia, e até sem sciencia sua: o Ministro

incumbido de os organizar propunha em palacio os nomes daquelles com quem

lhe convinha servir, de accôrdo com o voto parlamentar; esses nomes eram rejei-

tados; lembrava outros, depois outros, até que, finalmente, esgotada a longa

lista dos ministros impossíveis, o governo pessoal compunha um amalgama de

entidades heterogêneas, onde apenas um ou outro liberal era incluído, para que

se não dissesse que o pensamento dominante no parlamento era desattendido" (3)..

Tirado o azedume da queixa, e, talvez, diminuída a sua extensão, o facto

assenta em base verdadeira. Não foi extranho ao Príncipe brasileiro o systema

de obrigar a sèr Ministro a quem, pelo menos no momento, não aspirava a essa

posição ou não queria continuar nella. O gabinete de 3 de Agosto de 1866 é um

exemplo. Zacharias recusou-se tres vezes a organizal-o. O Imperador insistio, e,

na quarta conferencia, o illustre brasileiro 
"rendeu-se á vontade delle" (4) .

Ferraz, em carta a Nabuco, descreveu como se vira na conjunctura de continuar

nesse Ministério: 
"Fui hontem ao Paço depois de por escripto me haver excusadò

e lá exigio-se de mim... Resisti, e não obstante isto, se me disse que não se

admittia excusa, e levantando-se disse-me, sem mais querer ouvir-me, que fosse

ao Zacharias e com elle me unisse..." (5).

Por outro lado, a posição de Ministro era precaria. 
"No 

Brasil, disse Hollanda

Cvalcanti, nunca os Ministros sabem quando têm de deixar as pastas" 
' 

(6).

Nenhum ignorava a 
"incerteza do prazo e da contingência do mandato" (7).

Finalmente, não se pôde- dizer que era regido pelo systema parlamentar um

paiz em que o Imperador invertia pérsonalissimamente a posição dos partidos,

(1) Justiniano José da Rocha: Acçõo, Reacção, Transacção.

(2) Nabuco de Araújo: Um estadista do Império, vol. III, pag. 558.

(3) Apud Ottoni, Circular, pag. 128.

(4) Nabuco de Araújo: op. cit., vol. III, pag. 1.

(5) Ibd,, ibd., ibd., pag. a,

(6) Ibd., ibd., ibd., pag. 557, n. 1.

(7) Ibd., ibd., ibd., pag. 562. . ; , ; .
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chamando-os ou apeando-os do poder, ou mesclando os gabinetes com elementos

de um e de outro.

Já lembrei o caso de 1868, em que o partido liberal, com grande maioria na

Camara dos Deputados, vlo escapar-se-lhe o poder em proveito dos conServadores.

Em 1877, o facto é idêntico. Por doente, Caxias demitte-se do gabinete. A maioria

da Camara era conservadora. Os presidentes desta e do Senado asseguram que

o partido conservador faria a reforma eleitoral, instituindo a eleição directa.

O Imperador chama ao poder os liberaes porque o seu partido fôra que 
"primeiro

e constantemente por ella pugnara". (1). ,

Por outro lado, segundo notou Souza Carvalho, 
"até 1878, nunca foi dado aos

liberaes organizar um ministério forte e unitário. Os conservadores só poderam

formar o de 20 de Janeiro de 1843, destinado a ser derribado dahi a um anno

pela própria corôa, e o de 29 de Setembro de 1848". (2).

Armado, pois, da attribuição constitucional de nomear e demittir livremente

os seus ministros; chefe de um Estado de desenvolvimento historico deficiente;

supremo gestor dos destinos de um povo sem cultura mental nem consciência

civica; instrumento obrigado a agir no seio de partidos instáveis, que continuas

dissidências trabalhavam; contraforte das ambições desmarcadas dos políticos

em geral, que se perpetuariam no poder, se um factor mais poderoso não os for-

çasse ás soluções de continuidade do ostracismo; sem eleições verdadeiras, final-

mente, D. Pgdro II ou faria o que fez, ou o seu reinado teria terminado ha mais

tempo. Emquanto a sua acção foi directa; emquanto o seu pulso firme segurou

a canna do leme e dirigio a barca; emquanto o seu espirito tolerante, mas austero,

bondoso, mas cheio de rigores, assistlo, como um phantasma protector, ao nosso

destino, a grita foi grande, mas o effejto, pelo menos no domínio da moralidade

e do contraste aos excessos inúteis, foi notável. Quando, porém, começou o seu

declinio, a Republica não tardou... Pôde não haver ahi uma causalidade; o facto,

porém, faz pensar na possibilidade de uma relação.

A tudo isso vale a pena accrescentar que as tendencias dos politicos brasileiros

não foram sempre parlamentaristas.

Desde os primordios da nossa historia nota-se uma luta constante entre a
centralização da autoridade suprema e a siia maior expansão. Póde-se dizer .que
é a luta do parlamentarismo e do presidencialismo, ou por outra, o poder do par-
lamento e o poder do Chefe do Estado.

Em 1823, D. Pedro I nomeou dous deputados ministros do Império e da

Fazenda. A commissão.de constituição entendeu que a escolha determinava a
vacancia dos lugares, mas que os eleitores não estavam inhibldos de suffragal-os.

A Camara, porém, resolveu nem só que a vacancia não se daria como também

que os deputados chamados ao Ministério não deviam "ser 
dispensados da assi-

duidade de frequencia- na assembléa". (3).

Convém não esquecer que a Assembléa reunida era a Constituinte de 1823,

cuja vida foi cheia de accidentes com o Monarcha de então e terminou com a
dissolução de 1 de Novembro.

Dahi em diante, varia» tendencias parlamentaristas não tiveram êxito. Em
1826 a Camara pede 

"ao 
Governo a conta de todos os actos, que a Constituição

(1) Tobias Monteiro: Historia Velho, n'O Pais de 29 de Novembro de 1915.
(2) Ibd., ibcl., ibd., ibd.

(3) Organizações ministeriaes, pags. j e 8.
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obriga a dar ás Camaras", e Fernandes Pinheiro responde, 
"pela 

parte que lhe

toca, que não julga sujeita a semelhante obrigação a Secretaria de Estado dos

Negocios do Império". Vergueiro requer, apenas, que se faça sentir 
"ao 

Governo

a necessidade que ha do relatorio, que cada um dos ministros deve dar, do estado

da sua repartição". A' vista do officio de Fernandes Pinheiro, a Commissão de

Constituição salientou que, 
"posto 

que a Constituição não declare expressamente

essa obrigação, comtudo... é verdade demonstrada que o corpo legislativo nada

pode resolver ácerca da economia interna do Império, sem ter presentes os rela-

torios do estado da repartição interna; e tal é a pratica de todos os Governos

constitucionaes (1).

Em 1827, sobre uma indicação de Baptista Pereira "para 
que a Camara

dos Deputados se dirigisse em corpo ao Throno imperial, afim de significar

a sua Magestade que o Ministro da Guerra, havendo perdido a opinião publica,

não merecia continuar 
#na 

direcção do seu Ministério", a Commissão de Consti-

tuição deu parecer contra, embora fosse "um 
direito inherente a todos os corpos

legislativos levar perante o Throno semelhante representação, achando melhor

recorrer á accusação" (2).

Em 1836 Manoel da Fonseca Lima e Silva officiou á Camara dos- Deputados,

como Ministro da Guerra, dizendo-lhe 
"não 

lhe ser possivel ter a honra de aceitar

o convite da mesma Camara para assistir á discussão da fixação das forças de

terra para o seguinte anno financeiro", e 
"continuaria a dar por escripto as

informações necessarias sobre tal objecto" (3).

Em 1837, renunciando á regencia, Feijó entregou o poder aos adversarios,

e o Marquez de Olinda organizou o Gabinete de 19 de Setembro, todõ de Deputado».

Miguel Calmon declarou que 
"a administração actual se sujeitava a todas as

condições do. Governo representativo: exigia, por consequencia, o apoio dos re-

presentantes da Nação; e assim que esse apoio lhè faltasse, ella se retiraria" (4).

Desse Ministério disse Ottoni que elle se "apresentara diante das Camaras bri-

lhante de talentos, com a aureola que não se lhe podia contestar de haver conquis-

tado parlamentarmente as pastas" (5).

Foi, porém, um exemplo isolado. E quem o estudar não deve desaperceber-se

da luta de Feijó — luta tremenda — com a Camara dos Deputados, contra a

qual, como regente, elle nã# podia manejar a arma da dissolução. Rudemente

dissera elle, respondendo, nesse anno, á falia do throno, "não 
se importar com

os elementos de que se compunha a Camara dos Deputados" (6). De celebre,

o conflicto deixou signaes indeleveis. Na sessão de 3 de Junho, o Ministro da

Marinha externava o seu parecer que 
"o Executivo era poder separado, delegado

da nação e que não tem obrigação de apresentar ao corpo legislativo senão o

resultado de suas medidas" (7). O Governo convenceu-se de que a Camara lhe

votara todos os propositos de uma tutella exaggerada. Na sessão de 12 de Junho,

o mesmo Ministro, pittorescamente irritado, revoltou-se contra a opposição: "O

(1) Organizações ministeriaes, pag. 16.

(2) Ibd., pag. 20.

(3) Ibd., pag. 60.

(4) Ibd., ibd.

(5) Ottoni: Circular, pag. 40.
(6)" Uruguay : Ensaio sobre o Dir. Adtmnistr., vol. II, pag. 142.
(7) Ibd,, ibd., ibd., pag. 142, not. 2.

a.b. 40 41
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tjue se pretende, senhores, é que o Ministro entrando por aquella porta... diga:

Louvado seja N. S. Jesus Christo, a bençam, meus senhores" (muitas risadas).

E como a Gamara negava o que pedia o Governo, allegando falta de confiança,

Insistia elle: 
"E 

por que ? Porque não venho aqui tomar a bençam e dizer :

Meus senhores, não querenj 
'mais 

nada, passem muito bem" (1).

A renuncia de Feijó, portanto, não deu lugar a uma victoria parlamentarista,
no sentido doutrinai; o que se verificou, pois, foi uma prepotencia da Camara,

Hm abuso do Poder, que a. regencia não podia corrigir com a dissolução. Podia,

é cérto, dissolver o Ministério; mas ainda ahi, legalmente, constitucionalmente,

o chefe do Governo podia invocar a attribuição de nomear e demittir livremente

os seus Ministros, e não ha como negar que estaria com o direito,

Além do mais, o exemplo não vingou, e os Ministérios que se seguiram, de

16 de Abril e 1 de Setembro de 1839, foram mesclados de elementos extranhos

ao Parlamento. O de 18 de Maio'de 1840, que antecedeu á maiorldade, foi declarado

por Limpo de Abreu provir de uma organização extranha ás 
"condições do systema

representativo" (2). De 1840 em diante a historia está feita.

Uma outra prova de que o regimen parlamentar não teve existencia real está

no decreto n. 523, de 20 de Junho de 1847, creando o lugar de Presidente do

Conselho, com o intuito 
"de dar ao Ministério uma organização mais adaptada

ás condições do systema representativo". Isto quer dizer que, até então, o regimen

era ficticio e precário. Apezar da medida, já mostrei como até o fim do segundo

reinado foram organizados, remodelados e dissolvidos os gabinetes. O poder quasi

sem contraste foi a corôa.

Sendo assim, podem os parlamentaristas do Brasil prégar as excellencias do

systema que preferem; mas o .que não devem é invocar o passado na sua argu-

mentação. Entre nós, houve algumas praticas parlamentaristas, jámais extremes

de vicios. O verdadeira parlamentarismo, porém, nunca foi exercido. Prohibia-o

a Constituição imperial; impediam-n'o a falta de eleições livres, o dissídio intestino

dos partidos e, por fim, o poder effectivo da corôa.

Não houve dá parte de D. Pedro II uma usurpação política. A sua obra na

direcçâo do palz teve duas inspiraçSes manifestas: uma sociologica e outra ri-

gorosamente política. Sociologicamente, o respeitável bragantino teve o espirito

preso á nossa formação ethnica, ao nosso estado cultural, á nossa condição his-

torica; politicamente, inspirou-se nos moldes conservadores, pelo menos, nos molde3

do liberalismo temperado, não permittindo nem facilitando reformas exaggeradas

nem a 
'applicação 

de theorias pouco madurecidas nas praticas do seu Governo.

Que o seu poder estava em justa relação com o meio, attesta-o a consagração

do regimen presidencial na Constituição de 24 de Fevereiro. Em toda a discussão

do projecto, rarissimos foram òs intuitos parlamentaristas que se revelaram.

Nos Annaes, talvez difficilmente se encontrem outros discursos além do proferido

pelo Sr. Nilo Peçanha, que, hoje, aliás, é presidencialista (3).

Nenhum facto social ou político apparece espontaneamente. Attenda-se bem

ao que se passava antes de 15 de Novembro de 1889 e ao que se passa hoje, e

((i) Uruguay: Ensaio sobre o Dir. Administr., pag. 142, not. z.
• (2) Annaes da Cantara dos Deputados, 18140, vol. I, pag. 618.

(3) Annaes da Constituinte, 1890, vol. I. Vide a minha Historia Constitucional do Brasii,
5." praiecção.
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ter-se-ha a impressão de que, no fundo, as cousas não mudaram. Se não di-rige

mais os nossos destinos uma cabeça coroada, é indiscutível que varias attribuições

do poder moderador e quasi todas aá do poder executivo, tendo passado para o

Presidente da Republica, este ficou investido quasi da mesma força, da mesma

energia contrastadora, do mesmo valor directo e primordial no govérno e na

administração.

Como o poder moderador, o Presidente sanccíona e veta leis; convoca extra-

ordinariamente o Congresso; nomeia e demitte livremente os Ministros de Estado;

indulta e commuta penas. 
' 

Como Chefe do Executivo, pode-se dizer, numa

fórmula abreviada, que elle tem o contraste da força e do thesouro.

Quem foi que delineou esse edificio ? Quaes os operários que levantaram

esaa construcção ? Não foram os republicanos ? Não foram muitos dos que em

1870, no manifesto de 3 de Dezembro, prégaram ou os que adheriram á idéa de

que a corôa era o unicq 
"poder activo, onnimodo, omnipotente, perpetuo, superior

á lei e á opinião" ? (1).

Não se diga que a Constituição foi um triumpho positivista. Os positivistas

não figuraram em maioria no Congresso e todas as suas propostas suspeitas de

orthodoxia foram rejeitadas. Positivistas não eram Ruy Barbosa, Ubaldino do

Amaral, Quintino Bocayuva, Campos Salles, Glycerio, Prudente de Moraes e outros

que foram os leaders da orientação conservadora que dominou, afinal, na votação

da nossa lei fundamental.

De modo que a critica dos propagandistas do regimen ao poder pessoal não

era mais do que uma hábil exploração politica. Quando elles viram o sonho re-

alizado, preferiram, entre as duas fôrmas, a que mais se, approximava, ou quasi

se confundia, com a centralização do poder geral ao tempo do império.

Como até 15 de Novembro de 1889 se dizia que a corôa podia tudo, hoje também

se diz que o Presidente tudo pôde. A mim não se me afigura que o caso possa teu

uma solução meramente abstracta. Não se submette um povo ao regimen par-

lamentar ou ao regimen presidencial por méra predilecção theorica.

,Não nos esqueçamos de que o regimen parlamentar é, por excellencia, o

.regimen poli tico mais adiantado. Duguit 'considera-o, mesmo, "a 
solução mais

elegante e a mais pratica" (2) do Governo publico. Mas elle não pôde produzir

bons fructos sem assentar, antes de tudo, na historia, nas tradições, que, como

mostrei, não legitimam, entre nós, a sua adopção. Na Inglaterra, a sua gestação

foi lenta. Na França, não falta quem o considere incompatível com a Índole do

povo. No Brasil, nunca chegou a existir. Falta-lhe uma pedra angular, que se-

riam o povo instruido, a comprehensão da funcção do voto, a eleição livre, a dis»

ciplina do espirito e do caracter. Tudo isto nós não temos sinão em minguada

parcella.

Quem, pois, préga o parlamentarismo no Brasil age abstracta e theoricamente,

desapercebido da nossa historia, alheio ao nosso desenvolvimento ethnico,

ao temperamento enthusiasta e impulsivo, aos communs reflexos de versatili-

dade, á inconstância do nosso povo. Numa palavra: histórica e sociologicamente)

o regimen que convém ao Brasil é esse que a Constituição de 24 de Fevereiro

adoptou. Modifiquem-n'o se quizerem; mas deixemo-nos de aventuras...

(1). Ameficô Brasilíense: Os progvatnmas dos partidos.
(2) Duguit: TraÜé de Droit Cohst. vol. II.
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Summaçio: Origem e razão desta conferencia. — Verdadeiro objecto e rediucção do thema escolhido.
As heroinas da selva : Lindoya — Paraguassú — Moema — Iracema. — Os vultos

da senzala: Maria — Isaura. — Personagens do campo e figuras de salão: — Marilia
Cecilia — A Moreninha — Innocencia — Diva — Senhora. — Outras creações

menos celebres. — O amor, a paixão conjugai, caracter commum de todos os grandes
typos femininos da litteratura brasileira. — Hypothese explicativa da carência de
outros caracteres. — A mulher brasileira glorif içada nos doze vultos legendários
da nossa litteratura.

ORIGEM E RAZÃO DESTA CONFERÊNCIA

Minhas senhoras, meus senhores.

Entendeu o illustre Director desta casa que figurássemos este anno entre os

conferentes da Bibliotheca Nacional.

Por não pertencermos aos círculos officiaes da nossa intellectualidade, pa-
reeia-nos que deveramos estar excluídos de falar neste recinto.

Entretanto, o dedicado chefe desta util e nunca assás louvada instituição, a

que elle tem consagrado o melhor do seu incansavel esforço, julgou que esse não

era motivo para excluir-nos; acreditamos mesmo que foi a razão principal da nossa

escolha. Pareceu-lhe justo que das conferências da Bibliotheca participasse quem
vive fóra das associações e grupos literários, quem não possue titulos acadêmicos
e nem professa nos institutos mais ou menos mantidos, ou apoiados pelo Estado.

Certo a escolha melhor fôra, se outrem, nas mesmas condições, tivesse sido o

eleito, dizemol-o sem modéstia. Mas, já que tal se não deu, só nos resta esforçar-

nos por corresponder á confiança immerecida.

Accedendo ao convite do eminente bibliothecario, escolhemos como assumpto

da conferencia que nos fôra pedida — O culto dos grandes homens. Era-nos grato
versar em synthese o que com certa minúcia tinhamos tratado em artigos dis-

persos. Demais, preoccupado com leituras e escriptos sobre o caso palpitante da

época — o crime internacional da Grande Guerra — desejavamos discorrer aqui

sobre matéria de que já tivessemos estudos feitos. Mas nos enganámos. Segundo
o programma regulamentar, a conferencia devera ser sobre litteratura e littera-
tura brasileira. A' vista disso indicámos para objecto da dissertação: O theatro
¦no Brasil. Nova rejeição. Essa these havia sido tratada o anno passado. Foi;
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então que nos occorreu o thema actual, finalmente acceito: A mulher na litteratura

brasileira.,,

VERDADEIRO OBJECTO E REDUCÇÃO DO THEMA ESCOLHIDO

Tratar da mulher na litteratura brasileira ê um problema duplo. Ou lhe

apreciamos as obras litterarias, ou a estudamos como personagem. Autora, ou

heroina, é assim que se nos apresenta em a nossa e nas litteraturas extrangeiras.

Mas os autores femininos são raros e as heroinas abundantes.

Entre nós a regra não falha. Na pleiade selecta de escriptores consagrados,

poucas são as figuras femininas.

Essa escassez não depõe contra a intelligencia da mulher; origina-se apenas
da natureza normal do seu espirito e das contingências de sua situação social.
Tanto assim que, excepcionalmente dotada, e posta em condições de produzir
como o homem, a mulher com elle rivaliza, se não o excede.- Para não sahir do
nosso meio nem do nosso tempo, illustramos a affirmativa com o nome laureado
de D. Julia Lopes de Almeida. Sabem todos o lugar proeminente que occupa essa
escriptora entre os romancistas brasileiros de todas as épocas.

Não nos propomos porétti a discorrer aqui sobre a mulher-autora e sim sobre
a mulher-personagem.

O equivoco do thema está dissipado.

E' a sua primeira reducção.

Para tratal-o mesmo assim reduzido, deveramos analysar todas as brasileiras
obras litterarias, destacando-lhes um a um os typos femininos. Esse trabalho se-
ria exhaustivo, exigiria um tempo immenso; em vez de uma conferencia faríamos
um livro.

Nova reducção se torna pois necessaria. E é escolher no catalogo dos livros,
os mais celebres, aquelles que já receberam a consagração popular e erudita, aquel-
les cujos autores a morte transmittio á immortalidade.

Ainda não basta, no emtanto, essa selecção.

Entre as producções mais notáveis da litteratura brasileira, muitas ha em

que as heroinas figuram sem nome, não têm caracter distinctivo, não se conservam

typos definidos na tradição litteraria, e outras em que as personagens centraes

não são idealizações da mulher.

Os Cantos de Gonçalves Dias e o Atheneu de Raul Pompéa são especimens do

genero. ;

Assim restringe-se ainda mais o campo da nossa exploração.

lemos de versar livros celebres da nossa litteratura, mas só aquelles em que
dominam individualidades femininas representativas, ou porque ellas o são de

facto aos olhos do psychologo, ou porque o povo as sagrou como taes.

Para coordenar o summario estudo, começamos dando ao termo litteratura o

sentido restricto de arte da palavra, considerando-o synonimo de poesia. O que
temos de apreciar é só o conjunctd das producções em verso e em prosa, distri-

buidas nos três generos clássicos: a poesia lyrica, a poesia épica e a poesia drama-
tica, incluindo nessa trilogia o romance, que é ao mesmo tempo lyra, epopêa,
e drama.

Em resumo, o nosso escopo é assignalar os perfis de mulher que na littera-

tura brasileira conseguiram a immortalidade das suas emulas da litteratura uni-

versai! ,

Quaes são essas figuras immortaes ?

Respondamol-o immediatamente: Lindoya, Paraguassu', Moema e Iracema —
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typos da brasileira aborígene; Maria e Isaura ;— vultos da senzala; Marilia, Ce-

cilia, Moreninha, Innocencia, Diva e Senhora — damas da sociedade, campe-

sina, ou urbana, personagens de interior, ou figuras de salão.

Certo, além destas, ha em a nossa litteratura muitos e variados typos femi-

ninos. Basta lembrar os contos magnificos de Machado de Assis, onde se es-

culpem com cinzel de mestre os mais variados e interessantes retratos de mulher,

onde a alma feminina é esquadrinhada nos seus mais Íntimos refolhos com a

arte delicada e meticulosa de um miniaturista da idade média. Mas as heroinas

de M,achado de Assis não se incorporaram ás tradições sociaes. Não são typos

representativos que se tenham popularizado. O simples enunciado de seus nomes

e do nome do seu creador não suggere a individualidade psychica a que se quer
alludir. Ouvindo falar, por exemplo, da Eugenia de Machado de Assis, uma das

heroinas dos Contos fluminenses, ninguém representa o typo correspondente cofeio
se referisse á Moreninha de Macedo ou á Diva de Alencar. Num estudo acabado,

mima critica litteraria synthetica, mas completa, essas considerações seriam des-
cabidas, e tratando das idealizações da mulher em nossa litteratura, teriam lugar
de honra as creaçoes de Machado de Assis. Aqui não.

Deixaremos também em proposital olvido as mulheres que, estudadas embora

com rara mestria, desenhadas com arte e naturalidade, representam somente a

degradação feminina; são casos de pathologia social como Luciola, Anna Ritta,

Magdalena e Lenita, todas typos anormaes de quatro romances de sensação: Lu-

ciola, de José de Alencar; O mulato e O homem, de Aluizio Azevedo, e A Carne,

de Júlio Ribeiro. 
'

As eleitas da nossa conferencia serão apenas as heroinas depuradas no crysol
do altruísmo; as creações da poesia que exalta e não abate os nossos melhores sen-
timentos; as figuras da arte que commove e edifica.

Assim, feitas essas exclusões necessarias que a natureza desta palestra explica

e justifica, vejamos em imagens cinematographicas as grandes heroinas da nossa
litteratura.

AS HEROINAS DA SELVA

Primeiro cinematographemos as personagens da selva.
Certo são typos psychologicamente falsos. A india, que não envolveu no Oc-

cidente, que não experimentou o influxo da civilização successivamente theocra-
tica, greco-romana, catholico-feudal, que não atravessou os periodos criticos da
Renascença, da Reforma e di Revolução, não podia, não pôde ter os sentimentos
nem realizar a conducta da mulher occidental.

A viuvez eterna de Lindoya, o amor conjugai de Paraguassu', o ciúme heroico
de Moema, o santo sacrificio de Iracema, são todos actos complexos, peculiares
á alma feminina retemperada pela evolução occidental, especialmente pela tran-
sição medieval e pelo periodo revolucionário.

Mas se aprofundarmos a observação e conhecermos melhor á alma indiana,
veremos que se reduz a proporção de falsidade daquelles vultos da selva.

Essencialmente seiitimentaes pela natureza de seu estado social, que é o feti-
chismo, a mulher indiana se não realiza nenhuma das figuras imaginadas pela

poesia brasileira, todavia não é de todo imprópria a inspirar essas idealizações.

Costumada a animar a natureza inteira, a dar vida a tudo que a rodeia, a

achar em os homens como nos animaeis, nas plantas como nas cousas, objecto de

apego ou de aversão, mas sempre em alvo affectivo, vivendo sobretudo de emoções,

a india não infringe as. leis da natureza humana, não contraria a psychologia po-
sitiva, se tornando capaz de heroísmos do coração.
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Demais, a poesia que exalta a nossa natureza superior, que edifica a nosísa

alma, é o real idealizado para melhor. E se a alma selvagem é antes rude do

que barbara, se possue o germen da affectividade tão apparente no seu ingênuo

fetichismo, por que não tomar esse germen e desenvolvel-o pela imaginação, tran-

sformando o grosseiro modelo objectivo no delicado typo subjectivo ? Por que

não lapidar a pedra bruta e a rocha informe transformar em estatua viva ?

Não erraram tanto os mestres do índianismo. As suas heroinas são figuras

humanas idealizadas. Viverão mais do que as creações repugnantes do realismo

pornographico.

As quatro grandes personagens da musa indianista são almas de mulheres

occidentaes encarnadas em corpos de mulheres selvagens. Embora ! São figuras

immortaes.

Lindoya

Lindoya é a esposa fiel além da morte; a viuva eterna.

Mulher de Cacambo, indio valente e generoso, destinam-n'a ao leito de Bal-

detta, depois que ao marido covardes assassinam. O festim das nupcias pre-

para-se. Falta só a india viuva. E a misera não vem. Antes a morte que a des-

honra. Serpe venenosa lhe fere o tronco e a vida se lhe esvae inteira.

Os olhos, em que amor reinara um dia,

Cheios de morte; e muda aquella lingua,

Que a surdo vento e aos écos tantas vezes

Contou, a larga historia de seus males.

E\ por todas as partes repetido

O suspirado nome de Cacambo.

Inda conserva o pallido semblante,

Um não sei quê de magoado e triste,

Que os corações mais duros enternece...

Tanto era bella no seu rosto a morte !...

Esta figura sympathica de um antipathico poema, esta heroina da selva bra-

sileira suggere duas mulheres históricas, ambas celebres mas antagonicamente

famosas.

Como Cleopatra, a amante sensual de amantes vários, ella entrega ao réptil

viscoso, ao virulento ophidio, o corpo amado por Cacambo.

Como Dido, a fiel esposa de Sicheu, busca na morte unir-se de novo ao esposo

amado e fugir á traição da memória querida.

Lindoya recorda ainda outra celebre figura feminina. Faz-nos lembrar da

Laura, de Petrarca. ,

Não é que haja entre ellas similhanças psychicas, nem algum aspecto com-

mum na vida de ambas, mas porque o cantor de Lindoya repetio á sua heroina

o mesmo verso com que o cantor de Laura encerra um dos hymnos á sua bem',

amada.

O Uraguay de Basilio da Gama reproduz quatro séculos depois o Rimario de

Petrarca.

Morte bella parea nel suo bel viso,

dissera de Laura o lyrico italiano.

Tanto era bella no seu rosto a morte,
*

diz de Lindoya o épico brasileiro. _



Paraguassu*

Da mulher de Cacambo á esposa de Dlogo, da heroina do ZJruguay á heroina

do Caramurú, da musa de Basilio á musa de Durão, a passagem se faz natural e

espontanea.

Paraguassú, na verdade, é antes histórica do que legendaria figura. Mas o

poeta a idealizou em a nossa epopéa nacional.

Paraguassú gentil

De côr tão alva como a branco neve,

E donde não é neve, era de rosa,

0 nariz natural, boca mui breve,

Olhos de bella luz, testa espaçosa...

Ao vel-a Diogo, o heroe do poema, que é o mesmo Diogo Alvares Corrêa da

historia, o famoso Caramurú, sente-se apaixonado pela indiana. Toma-a para in-

terprete e para esposa.

Deseja vel-a, o forte lusitano

Porque, interprete a língua que entendia;

E toma por mercê do céo sobr'ano >

Ter como entenda o idioma da Bahia.

Mas, quando esse prodígio avis'.a humano,

Contempla no semblante a louçania:

Para um, vendo o outro, mudo e quedo,

Qual junto dt um penedo outro penedo

Desde hoje, se a meus olhos corresponde

O meigo olhar das lúcidas pupillas,

Se amor é... porque, amor que ê que o esconde t

Se por elle essas lagrimas distillas,

Com que chammas meu peito te responde t

dom mão de esposa poãerás sentil-as.

Disse,' estendendo a mão, offereceu-lha;

Ella que nada diz, sorrio-se e deu-lh'a.

Ter-me-has, caro, ter-me-has sempre a teu lado

Vigia tua, se te occupa o somno;

Armada sahirei, vendo-te armado;

Tão fiel nas prisões como num throno.

Outrem não temas que me seja amado;

Tu só serás senhor, tu só meu dono.

Tanto lhe diz Diogo, e ambos juraram,

E em fé do juramento as mãos tocaram.

Graças a este concurso, ao mesmo tempo espiritual e affectivo, Diogo realiza

a sua obra de pioneiro da civilização occidental na America do Sul. Funda a Bahia.

A.B. 40 43
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E Paraguassu' não desmentio nunca, mas cumprio á risca o juramento do

primeiro encontro.

Sempre ao lado do esposo no lar e na guerra, salvadora delle e salva por elle,

indifferente ás seducções dos guerreiros da sua e de outras tribus, fiel ao bem-

amado, Paraguassu' é a imagem da esposa feliz, amante e amada. Não lhe empana

a ventura nem mesmo a mais leve sombra do ciúme, E' a eleita exclusiva do he-

roe lusitano. Outras podem ser mais bellas, Paraguassu' é a preferida.

Paraguassú, porém, com fé de esposo

Parecia estimar distinctamente,

Mostrando-lhe no affecto carinhoso

A sincera af feição que n'alma sente:

Amava neTla o peito valoroso,

E o gênio dócil com que á fé consente;

Amor que occasionou, como é costume,

Em, algumas inveja e n'outras ciúme.

A princeza do Brasil, como lhe chama o poeta, é um typo representativo da

nossa civilização nos seus primordios. E' uma Marina brasileira. Foi para Diogo

o que a princeza azteca para Cortez: interprete e amante. Concorreu para fundar

o dominio portuguez no Brasil, como a formosa herdeira de - Painala para estabe-

lecer o hespanhol no México. Embora menos culta, pertencendo a um povo que

não sahira do estado de tribu incomparavelmente mais atrazado que o do Impe-

rio de Montezuma, onde reinava prospera a theocracia astrologica, por isso mesmo

inferior social e moralmente á intelligente e devotada, á meiga e terna, á extra-

ordinaria Marina, Paraguassú foi comtudo, no seu tempo e no seu meio, uma fi-

gura de destaque no inicio da nossa historia. E mais feliz do que a princeza me-

xicana, não se vio nunca trahida e desprezada. Amante e amada, conheceu a ven-

tura durante a existencia objectiva e após a morte o seu nome ficou immortal nas

nossas tradições. Mais ainda: a poesia a celebrou na epopéa de Durão.

Moema

Com a filha de Taparica vive nas patrias lettras, nas estancias do mesmo poe-

ma, outra heroina famosa, mas esta de existencia só legendaria: é a bella e ciu-

menta Moema.

Paraguassú é o amor feliz, o amor correspondido; Moema é o amor sem es-

perança, o amor ludibriado, o amor trahido.

Barbar o (a bella diz), tigre e não Homem...

Porém o tigre, por cruel que trame,

Acha forças amor que emfim o domem;

Só a ti não domou, por mais que eu te ame.

Fúrias, raios, coriscos, que o ar consomem,

Como não consumis aquelle infame t

Mas pagar tanto amor com tédio e asco...

Ah ! que o corisco és tu... raio... penhasco !

Bem puderas cruel ter sido esquivo,

Quando eu a fé rendia ao teu engano; >

Nem me offenãeras a escutar-me altivo,
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Que 
é favor dado a tempo um desengano;

Porém deixando o coração captivo

Com fazer-te a meus rogos sempre humano

Fugiste-me, traidor, e desta sorte

Paga meu fino amor tão crua morte t

Tão dura ingratidão menos sentira,

E esse fado cruel, doce me fôra,

Se a meu despeito triumphar não vira

Essa indigna, essa infame, essa traidora !

Por serva, por escrava te seguira,.,

Se não temera de chamar senhora

A vil Paraguassú, que,-sem que o creia,

Sobre ser-me inferior, é néscia e feia.

E assim explodindo em coleras de despeito, imprecando a rival, Moema des-

maia e morre, afundando-se nas mesmas vagas onde singra o barco veloz que para

longe leva o ingrato amante.

Se Paraguassü encarna o amor conjugai, Moema é a personificação d® ciúme.

E é um typo novo na galeria das ciumentas celebres.

Não é a esposa trahida que sacrifica o esposo involuntariamente, procurando

rehaver-lhe o amor perdido, como a Dejanira de Sophocles, nem a apaixonada fe-

roz que ao se ver illudida num criminoso affecto, condemna á morte a rival e o

cúmplice, como a Roxana de Racine. O ciúme de Moema é um ciúme trágico como

o dessas heroinas da scena classica. Mas o seu instincto destruidor exaltado pela

paixão infeliz não se exterioriza contra os autores inconscientes da sua magua;

.volta-se contra a própria victima. Não é o assassinato mas o suicídio que põe

termo á tragédia.

Esse desenlace dá um cunho de melancolia especial, de tristeza dolorosa, ao

vulto sympathico dessa invejosa de amor. Ha na sua morte alguma cousa de um

Iyrismo trágico que torna a figura de Moema ainda mais encantadora e mais

poética.

Iracema

Completando a tetrade das indianas idealizadas pela poesia brasileira, surge-

nos a imagem ao mesmo tempo lyrica, épica e dramatiea, da romanesca Iracema.

Iracema ê a amante fiel e abandonada. *

Filha de Araken, o pagé tabajara, 
"a 

virgem dos lábios de mel, de cabellos

mais negros que a aza da graúna e sorriso mais doce que o favo da jaty, de ha-

lito mais perfumado que o aroma da baunilha", era a guarda perenne do segredo

da jurema. Só ella sabia fabricar o liquido gerador de deliciosos sonhos, o licor

sagrado de Tupan. Druidiza dos bosques brasilienses, cabia-lhe conservar eterna

virgindade para officiar no culto da arvore sagrada, o irmensul da brasilica selva,

a frondosa jurema. Mas lhe apparece Martim, o guerreiro branco, amigo dos inimi-

gos de sua tribu, noivo da virgem loura de longínquas terras, e a filha de Araken,

que vivia despreocupada e contente, 
"correndo 

o sertão e as matas do Ipú, mais

rapida do que a ema selvagem, tendo por companheira e amiga a graciosa ará",

fica perturbada e apprehensiva; abandona a vida errante, esquece a ará e os

folguedos; deixa tudo para seguir dia a dia o extrangeiro, o extrangeiro que 
"tem

.nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das aguas

profundas".
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E' um idyllio perenne. A. morena virgem se consagra inteira ao guerreiro

do mar, ao emboaba chegado aos campos dos tabajáras. Affronta o ciúme tigrino

de Irapuan e desafia a cólera de Tupan.

Martim, no em.tanto, não corresponde ao am,or de Iracema, não lhe compre-

hende o ardente affecto.
"Teu Deus fallou pela bocca do pagé, diz o mancebo amado ouvindo a voz

de Araken: Se a virgem de Tupan abandonar a flor do seu corpo, ella morrerá
"Não é a voz de Tupan, respondeu-lhe á virgem, que ouve teu coração,

guerreiro de longas terras; é o canto da virgem loura que te chama !"

Mas Iracema não desespera. Sabe que o extrangeiro corre perigo, que para
salval-o é preciso que elle se afaste do campo dos tabajaras e da cabanã de Ara-

ken, e que elle, partindo, esquecerá a filha do pagé. Não importa ! Seu amor

é sacrificio. Salva o mancebo, mas antes dar-se-lhe-á inteira. Quer ser amante em-

bora amante abandonada.

"Iracema 
quer te salvar e a teu irmão; ella tem seu pensamento. O chefe

potiguara é valente e audaz; Irauan é manhoso e traiçoeiro como a acauan. Antes

que chegues á floresta cahirás; e teu irmão da outra banda cahirá comtigo".

"Que fará a virgem tabajara para salvar o extrangeiro e seu irmão ? per-

guntou Martim".

"A lua das flores vai nascer. E' o tempo das festas em que os guerreiros

tabajaras passam a noite no bosque sagrado e recebem do pagé os sonhos alegres.

Quando estiverem todos adormecidos o guerreiro branco deixará os campos de

Ipfi, e os olhos de Iracema, mas a sua alma, não".
"Martim 

estreitou a virgem ao seio: mas logo a repellio. 0 toque do seu cor-

po, doce como a açucena da matta, e macio como o ninho do beija-flôr, magoou

seu coração porque lhe recordou as palavras terriveis do pagé".

Mas os dias passaram. Approximou-se a hora da partida. E as palavras de

Araken foram esquecidas.

"Virgem formosa do sertão, diz o guerreiro, esta é a ultima noite que teu

hospede dorme na cabana de Araken, onde nunca viera para teu bem e seu. Faze

que seu somno seja alegre e feliz.

"Manda, Iracema te obedece. Que pôde ella para tua alegria?

"A virgem de Tupan guarda os sonhos da jurema que são doces e saborosos!

"O extrangeiro vai viver para sempre á cintura da virgem branca; nunca

mais seus olhos verão a filha de Araken, e elle já quer que o somno feche suas

palpebras e que o sonho o leve a terra de seus irmãos !

"O somno é o descanso do guerreiro, disse Martim; e o sonho a alegria

da alma. O extrangeiro não quer levar comsigó a tristeza da terra hospedeira riem

deixal-a no coração de Iracema !... vae, e torna com o vinho de Tupan".

Iracema cumprio os vòtos de Martim. E o guerreiro libando as gottas do li-

côr maravilhoso adormeceu nos braços da indiana.

"Quando veio a manhã, conta o romancista-poeta,, Tupan já não tinha sua vir-

gem na terra dos tabajaras..." '

Velleda dos ritos de Tupan, Iracema violou por amor os votos de castidade.

Mas emquanto a fada celtica, guarda do visgo sagrado, encontrou no suicídio e

no abandono de Eudoro, o castigo da traição, a vestal dos bosques, a druidiza da

floresta brasileira, a sacerdotiza tabajara, guarda do segredo da jurema, remio-se,

pela maternidade, e na hora suprema, entregando ao recuperado esposo que amara

sempre, o filho do seu sangue, deixou contente a terra ao vêr que o amor de

Martim 
"renascera 

com o júbilo paterno".
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— "Enterra 
o corpo de tua esposa ao pé do coqueiro que tu amavas, são as

ultimas palavras da indiana amorosa. Quando o vento do mar soprar nas folhas,

Iracema pensará que é tua voz que falia entre seus cabellos..."

Iracema, por mais falso que se nos apresente o seu typo de india, é um sym-

bolo que fica na historia litteraria. Recorda numa figura ideal, o concurso real

da mulher selvicola na formação do povo brasileiro. E' uma individualidade ana-

loga á de Paraguassú. A filha de Araken foi para Martim, o que a filha de Ta-

parica para Diogo. Como a Bahia é a terra de Paraguassú, o Ceará é a terra de

Iracema.

OS VÜLTOS DA SENZALA

Agora volvamos das filhas da floresta aos vultos da senzala; da mulher abo-

rigene á mulher escrava. Depois de Lindoya, Paraguassú, Moema e Iracema, as

quatro grandes figuras dos poemas de Basilio da Gama, de Santa Rita Durão e

de José de Alencar, cinematographemos Maria e Isaura, as heroinas do poema

de Castro Alves e do romance de Bernardo Guimarães. ;

Embora numa precaria situação social, a escrava brasileira participava das

qualidades da civilização, onde vivia e na qual nascera. Fruto exotico da raça

africana transplantada para o Brasil, ou producto indigena dessa com a raça por-

tugueza, a escrava herdara a sentimentalidade fetichica do negro, que era superior

á do indio, retemperada pelo contacto dos melhores costumes occidentaes, que,

apezar do crime nefando da própria escravidão, dominavam nas almas de muitos

senhores.

A escrava amorosa, capaz de personificar todas as modalidades do altruísmo,

não é, pois, uma idealização que transcenda as raias do verosimil. Os proprios

fastos do Brasil fornecem copioso manadeiro de episodios para alimentar a phan-

tasia. A historia do Brasil é um manancial de lendas para os poetas do escravo.

A ella pertencem, ou poderiam ter pertencido, as duas creações femininas do poeta

bahiano e do romancista fluminense: Maria e Isaura.

Maria

Mucama tão bonitinha,

Morena flor do sertão,

Mimosa flór das escravas,

é a virgem negra que a escravidão levou á deshonra e á morte.

Amava a Lucas,

. Um bello escravo da terra,

Cheio de viço e valor.

Todos os dias ao vir do mato, cantarolando a langorosa tyrana, lá ia elle, o

escravo lenhador, á cabana da gentil Maria. E juntos trocavam, na sua lingua-

gem simples e rude, provas de mutuo affecto, repetiam-se ternos e puros affagos.

Mas uma vez .Lucas encontrou a cabana vasia. A mucama enamorada tinha desap-

parecido. Que fôra ? O drama doloroso começára.

Maria ao banhar-se na fonte da fazenda, nua e casta como a Suzanna bíblica,
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fôra sorprehendida e perseguida pelo senhor. Debalde repellio a seducção do sa-

tyro, gritou, correu...

Na douda

Corrida,

Vencida,

Perdida,

Quem lhe ha de salvar?....

Parou... Volveu em torno os olhos assombrados...

Ninguém! A solidão pejava os descampados!...

Restava inda um segundo... um só p'ra se salvar;
¦ Então reunio as forças, ao céo ergueu o olhar...

E do peito arrancou um pavoroso grito,

Que foi bater em cheio ás portas do infinito !

Ninguém ! Ninguém lhe acóde... Ai ! só de monte em monte

Seu grito ouvio morrer na extrema do horizonte !...

Depois a solidão ainda mais calada

Na mortalha envolveu a serra descampada !

Ai ! que póãc fazer a rola triste

Se o gavião nas garras a espedaça f

Ai ! que faz o cabrito no deserto,

Quando a giboia no potente aperto

Em roscas ferreas o seu corpo enlaça t

O que ella fez... Resistem, batem, lutam

E finalmente expiram de tortura...

Ou, se escapam trementes, arquejantes,

Vão, lambendo as feridas gottejantes,

Morrer d sombra da floresta escura !

E agora está concluída

Sua historia desgraçada.

Quando cahio — era virgem,

Quando ergueu-se ¦>— ãeshonrada 1

Mas não era essa a só desgraça de Maria. Magua maior a compungia. E' que

o autor da infamia era o irmão paterno do eleito de seu coração. Lucas era fi-

lho adulterino de uma escrava com o pai do seductor. A desventura redobrava.

Assim não quiz voltar á cabana e receber á hora costumada a visita do bem-

amado. Resolveu morrer. E só numa frágil canôa atirou-se á corrente do rio,

poz-se a boiar á tôa na triumphante caudal do S. Francisco.

Lucas ignora tudo. Só o sorprehende á fuga de Maria.

Como o cão elle em torno o ar aspira,

Depois se orientou;

Fareja as hervas. .. descobrio a pista

E rápido marchou.
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Arroja-se á corrente; nada rápido e com fúria; galga emfim o frágil lenho.

Lucas ! — Maria !. murmuram juntos...

E a moça em pranto lhe cahio nos braços.

A infeliz amorosa narra-lhe então as verdades cruéis: a scena da seducção, a

filiação de Lucas, o nome do seductor, e recorda-lhe o juramento que, criança,

fizera o bastardo perante a mãi, que morria;

— Eu não me vingo, 6 viãi... juro por ti !—

E' a horrível realidade em toda sua hediondez. A vida se lhes torna um pe-

sadelo perenne. O suicidio porá termo á angustia dos dous martyres. Escravos,

encontrarão na morte a liberdade. Seu tumulo será .

A cachoeira ! Paulo Affonso ! O abysmo !

A briga colossal dos elementos !

As garras do Centauro em paroxis^no

Raspando os flancos dos parceis sangrentos.

Mas Lucas, como que vacilla diante do transe fatal. Reconhece a voragem.

Chama de infame a morte. Maria, não. Como num extase de alucinada amorosa,

o scenario trágico se lhe afigura uma visão paradisíaca.

Veste-me o setim branco do noivado...

Roupas alvas de prata... alventes dobras...

Veste-me !... Eu aqui estou...

Supplica a joven martyr ao afflicto amante.

— Já na proa espaãana, salta a espuma, elle lhe responde.

São as flores gentis da laranjeira

Que o pego vem nos dar... açode ella,

Oh ! nevoa ! 
'Eu 

amo teu sendal de gase !...

Abram-se as ondas como virgens louras,

Para a esposa passar !...

E o coloquio continua na canoa phantastica. A cachoeira, o tumulo escolhido,

eil-a á vista já.

A celeste Africana, a virgem-noite.

Cobria as faces... Gotta a gotta os astros

Cahiam-lhe das mãos no peito seu...

Um beijo infindo suspirou nos ares...

A canôa rolava !... Abriu~se a um tempo

O precipício !. .. e o céo !. . .

Maria é uma figura de martyr da escravidão africana no Brasil. A sua his-

toria épica é a synthese idealizada das historias reaes de milhares de virgens

escravas,.
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Heroina da senzala, ella recorda também o martyrio da s.ua irmã da selva,

a terna e misera Lindoya. O suicidio lhes foi o refugio libertador; buscaram com

a morte não sobreviver ao amor que tinha sido a vida de ambas.

Mas a individualidade de Maria é mais natural e mais poética. Negra, nasci-

da no Brasil, já em contacto com a civilização occidental, oe seus sentimentos,

que são os da raça affectiva' por excellencia, estão, mais desprendidos da rudeza

primitiva, que define a sentimentalidade fetichica do selvagem. Dahi o coração

de Maria ser mais propicio que o de Lindoya, á idealização esthetica dos rasgos

de excepcional altruísmo. A eleita de Lucas é mais real que a esposa de Cacambo.

Maria viverá mais do que Lindoya.

Isaura

•

A creação de Castro Alves nos leva, por um declive, á de Bernardo Gui-
marães; Maria suggere Isaura, a figura tragica da escrava bahiana, — a heroina
romanesca da escrava fluminense.

Isaura, como Maria, é martyr da escravidão; seu martyrio, porém, acaba num
termo feliz. E' a vida em todo o seu fulgor, é a ventura suprema de amar e ser

amada que lhe resgata e faz esquecer os dias dolorosos do martyrio.

Embora tratada com especial carinho, como irmã da senhora, que a educara

com relativo esmero,,Isaura era submissa e humilde.
"Conscia de sua condição, é assim que a descreve o romancista, Isaura pro-

curava ser humilde com qualquer outra escrava, porque, a despeito d.e sua rara

belleza e dos dotes de seu espirito, os fumos da vaidade não lhe entumeciam o

coração, nem turvavam-lhe a luz de seu natural bom senso. Não obstante, po-

rém, toda esta modéstia e humildade, transluzia-lhe, mesmo a despeito delia, no

olhar, na linguagem e nas maneiras, certa dignidade e orgulho nativo, prove-

niente talvez da consciência de sua superioridade, e ella sem o querer sobresahia

entre as outras, bella e donosa, pela correcção e nobreza dos traços physionomicos
e por certa distincção nos gestos e ademanes. Ninguém diria que era uma escra-

va, que trabalhava entre as companheiras, e a tomaria antes por uma senhora

moça, que por um desenfado fiava entre as escravas. Parecia a garça real, al-

çando o collo garboso e altaneiro, entre uma chusma de passaros vulgares".

A sua belleza e o seu espirito estimulam o appetite de adoradores lascivos e

brutaes. Todos a queriam para gozal-a; mas um sobretudo a conservava como

presa destinada*a saciar-lhe a gula. Era o senhor. Era Leoncio, o luxurioso ma-

rido de Malvina, a virtuosa e boa senhora, que tanto tempo a tratara como irmã.

E a vida de Isaura, que era incapaz de um acto indigno, se torna um perenne

martyrio.

Abandonada pela senhora, que sorprehendeu as confissões adulterinas do

esposo, invejada das companheiras, odiada pelos outros captivos, desejosos de

a verem perseguida pelo senhor, foi afastada do lar e atirada ao rancho das outras

escravas. Trabalha na senzala, ouvindo motejos e impropérios, ameaças e insul-

tos. E o senhor, indignado porque a virgem escrava lhe repelle a seducção, re».

quinta a maldade, aterroriza-a com o supplicio do tronco...

Em meio de todas as dõres, apezar dos inauditos soffrimentos de corpo e de

espirito, Isaura conservou immaculada a sua honra de virgem.

E quando, para fugir á sanha dos algozes, disfarçou-se na Elvira dos salões

e encantou pela belleza e pelo talento, a sociedade elegante — manteve sempre a

mesma linha de irreprehensivel conducta. Até no momento do grande opprobrio,
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quando em pleno baile a descobrem como escrava fugida, Isaura é grande no seu

infortúnio.

E' através dessas torturas, entre as vicissitudes de uma existencia dolorosa,

que amor lhe nasce pelo mancebo que a teria de salvar do ignominioso captiveiro.

Mas cala o affecto, não n-o revela pela sua condição de misera escrava, e1

resigna-se afinal á sua sorte, ao saber a talsa noticia do casamento daquelle a

quem ama em segredo.

O destino, porém, lhe ê propicio. Desfaz-se toda a intriga urdida pelo senhor

libidinoso e perverso. Álvaro, o salvador que se enamorara de Isaura sob o dis-

farce de Elvira, rico e generoso, compra aos credores todas as dividas de Leoncio

e quando este, executando um plano sinistro, vai entregar Isaura a-um marido!

nominal e complacente, surge-lhe a figura do mancebo vingador. O verdugo de

Isaura, arruinado, assiste á transmissão forçada dos seus bens, inclusive a escra-

vatura, para as mãos do rival, tornado implacavel credor. O drama acaba com

o suicídio desesperado de Leoncio e o casamento de Álvaro e Isaura.

O martyrio findara. A escrava passava a senhora.

Isaura, qualquer que seja o exagero sentimental desse typo feminino, é uma

figura real na sua época. Os tristes annaes da escravidão africana no Brasil estão

cheios de individualidades analogas. A educação esmerada que davam algumas se-

nhoras a filhas de escravas dedicadas, especialmente daquellas que as tinham

aleitado, dessas conhecidas pelo amoroso nome de mães-pretas; a paixão libidinosa

dos senhores pelas mucamas eleitas; e o martyrio de muitas que repelliam a li-

bidinagem e sem querer provocavam o ciúme das amas offendidas — tudo isso

eram factos freqüentes nos tempos ominosos da escravidão.

Isaura personifica um desses dramas desenrolados entre o rancho dos escra-

vos e a casa dos senhores, vivido na senzala e na alcova.

E o desenlace do drama é como um symbolo prophetieo. A escravidão morre

com o senhor cruel e devasso; e a redempção da raça opprimida surge com a união

do novo senhor á antiga escrava, libertada pelo amor.

No seu martyrio, a heroina de Bernardo Guimarães encarna á instituição ne-

fanda do passado, mas na sua ventura annuncia já os áureos dias da abolição.

Isaura symboliza ao mesmo tempo a escravidão e a Liberdade.

PERSONAGENS DO CAMPO E IIGURAS DE SALÃO

Passemos da senzala ao salão; das figuras tragicas ou dramaticas, aos vul-

tos lyricos ou romanescos; das domesticas humildes ás damas de sociedade; de

Maria e Isaura, a Marilia, Cecilia, Moreninha, Innocencia, Diva e Senhora.

São personagens do campo como Innocencia ou figuras de salão como Diva

e Senhora.

E' a galeria das creações femininas verdadeiramente brasileiras. São todas

ellas dataas da sociedade Occidental vivendo no sertão ou na cidade, habitando fa-

zendas do interior ou casas e palacetes da capital.

O seu typo ethnico resume o concurso fundamental das tres raças do nosso

povo, com a preponderância do elemento luso que é muitas vezes único e exclu-

sivo, como em Marilia e Cecilia.

São senhoras, ou melhor senhorinhas da sociedade burgueza, ou mais ou me-

nos aristocrata; algumas fidalgas, senão pelo sangue, pela educação e pela fortuna.

Não estamos mais na floresta, ou na senzala, na taba, ou no rancho, masí'

nas salas e salões.

a.b. 40
¦43
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Os typos femininos desse grupo, apezar da inverosimilhança, do exaggero de

idealização de alguns, são mais familiares á nossa imaginação contemporânea.

Estão ao nosso lado senão objectiva, ao menos subjectivamente. Todas ellas são

heroinas da sociedade que vive em nós, ou vive çomnosco. Reaes ou imaginarias

afinam-se pelo nosso sentir de civilizados que não se conformam mais a viver

livres nas florestas como o indio, ou escravos nas senzalas como o negro.

Façamos desfilar em rápido cortejo essas seis famosas creações do gênio

poético brasileiro.

Marilxa

Os teus olhos espalham luz divina,

A quem a Ias do sol em vão se atreve:

Papoula, ou rosa delicada e fina,

Te cobre as faces que são côr de neve.

Os teus cabellos são uns fios d'ouro,

Teu lindo corpo falsamos vapor a. r .

Ah ! não, não fez o eéo, gentil pasíora,

Para gloria do amor igual thesouro.

Leve-me a sementeira muito embora

O rio sobre os campos levantado; ;

Acabe, acabe a peste matadora,

Sem deixar uma vez, o nedio gado.

Já destes bens, Marilia, não precizo...

Nem me cega a paixão que o mundo arrasta:

Para viver feliz, Marilia, basta

Que os olhos movas e me dês um riso.

Irás a divertir-te na floresta,

Sustentada, Marilia, no meu braço;

Ahi descansarei a quente sêsta,

Dormindo um leve somno em teu regaço.

Emquanto a luta jogam os pastores,

E emparelhadas correm nas campinas,

Toucarei teus cabellos ãe boninas,

Nos troncos gravarei os teus louvores.

Depois que nos ferir a mão da morte,

Ou seja neste monte, ou noutra serra,

Nossos corpos terão, terão a sorte,

De consumir os do<us a mesma terra.

Na campa rodeada de cyprestes,

Lerdo estas palavras os pastores:
"Quem quizer ser feliz nos seus amores
"Siga os exemplos que nos deram estes".

E' assim que Gonzaga, nos versos iniciaes das suas lyras, resume os encantos

de Marilia, as provas de affecto que lhe consagra e a natureza da sua paixão, ao

mesmo tempo ideal e real.
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Tu não habitar ás palacios grandes,

Nem andarás nos coches voadores;

Porém teràs um vate que te prese,

Que cante os teus louvores.

O tempo não respeita a formosura,

E da pallida morte a mão tyranna

Arraza os edifícios dos Augustos,

E arrasa a vil choupana.

•

Que bellezas, Marilia, floresceram

De quem nem sequer temos a memória,

Só podem conservar um nome eterno

Os versos ou a historia.

Se não houvesse. Tasso, nem Petrarca,

Por mais que qualquer dellas fosse linda,

Já não sabia o mundo se existiram

TH em Laura, nem Clorinda.

Se encontrares louvada uma belleza,

Marilia, não lhe invejes a ventura,

Que tens quem leve á mais remota idade

A- tua formosura.

Emfim, quando as esperanças da posse se dissiparam, quando, encarcerado por

delicto politico, Dirceu se vio privado da presença suave de sua noiva, Marilia foi

mais adorada que nunca.

Fazendo tinta da fumaça da candeia mortiça que lhe illuminava a masmorra,

papel das paredes toscamente caiadas e penna do talo de uma laranja, cantava

em versos apaixonados o seu amor desditoso, agora mais puro, mais espiritualizado

pela desventura:

Nesta triste masmorra,

De um semivivo corpo sepultura,

Inda, Marilia, adoro

A tua fojmosura;

Amor na minha idéa te retrata;

Busca extremoso que eu assim resista

A dôr immensa que me cerca e mata.
\

Quando em i&eu mal pondero,

Então mais vivamente te diviso;

Tejo o teu rosto e escuto

A tua voz e risa.

Movo ligeiro para o vulto os passos;

Eu beijo a tibia luz em vez da face,

E aperto sobre o peito em vão os braços....
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Conheço a illusão minha;

A violência da magua não supporto;

Foge-me a vista e caio,

Não sei se vivo ou morto;

Enternece-me amor de estrago tanto;

Reclina-me no peito e com mão tema

Me limpa os olhos do salgado pranto.

Depois que represento

Por largo e$paço a imagem de um defunto,

Movo os membros, suspiro;

E onde estou pergunto;

Conheço então que amor me tem comsigo;

Ergo a cabeça, que viva mal sustento,

E com doente voz assim lhe digo:

Se queres ser piedoso,

Procura o sitio em que Marilia mora,

Pinta-lhe o meu estrago,

E vê, amor, se chora.

Se lagrimas verter, se a dôr arrasta,

Uma dellas me traze sobre as pennas,

E para allivio meu só isto basta.

Marilia é a Heroina brasileira do amor platonico. Pertence á familia das gran-

des inspiradoras da poesia universal. E' para Gonzaga, o que Nathercia para Ca-

mões, Beatriz para Dante, Laura para Petrarca e Eleonora para Tasso.

Estes parallelos não constituem um simples lugar commum. Não se trata de

invocar as musas famosas dos maioraes da poesia, para comparal-as a uma qual-

quer das muitas amorosas que têm inspirado os nossos poetas. A classificação de

Marilia entre as musas celebres do lyrismo e da epopéa, resulta de ser ella a única

e valiosa personificação do amor platonico, que ficou verdadeiramente immortal

na poesia brasileira. Nenhum poeta do Brasil, a não ser Gonzaga, consagrou toda

a lyra a cantar com belleza e com verdade, com viva emoção e com arte, ás vezes

rebuscada, mas quasi sempre encantadora, um casto, puro, único e exclusivo amor.

Certo ha primores de lyrismo em nossa poesia superiores á obra do cantor

de Marilia. Assim não ha lyra de Gonzaga — citamos ao acaso — que se compare

em riqueza de sentimento e esplendor de fôrma, ás estrophes soberbas desses dous

poemas tão conhecidos e tão recitados, mas sempre novos e cada vez mais bellos:

Ainda uma vez adeus, de Gonçalves Dias, e As tres irmãs, de Luiz Delfino.

Mas esses dous poetas, como os seus rivaes de immortalidade, os Alvares!

de Azevedo, os Casemiro de Abreu, os Fagundes Varella, os Castro Àlves, e tan-

tos outros, não concentraram numa figura ideal a celebração do amor.

Nem se diga que o meio' e a época em que viveu o cantor de Marilia, explicam

a ficção da unidade de musa; que Gonzaga cantou 9 Marilia, como Cláudio a Nize

e Silva Alvarenga a Glaura; que os poetas da escola mineira, membros da Ar-

cadia Ultramarina, eram officialmente pastores e cantavam pastoras; Gonzaga

era o pastor Dirceu, Cláudio o pastor Glauceste e Silva Alvarenga o pastor Alcindo.

Essa objecção se esvae quando se sabe que Marilia não é méra ficção; mas

uma dama real que foi a única e verdadeira paixão de toda a vida de Gonzaga.

Segundo o arcadismo litterario d otempo, o poeta imaginou-se o pastor Dirceu,
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enamorado da pastora Marilia, mas a verdade histórica e a própria vida que

palpita nas lyras do mallogrado vate, revelam que não ê allegorico, que não è

artificial o amor que se concentra na figura lyrica da noiva de Gonzaga.

Na litteratura brasileira a famosa mineira encarna todas as amantes ideaes

do lyrismo nacional.

Marilia é a mulher que so ama e se deseja, mas nunca se possue; é a esposa

espiritual dos poetas.

Cecília

Typo excepcional na galeria das heroinas da nossa litteratura, avulta a ima-

gem suavissima da angélica Cecy.

Disse um poeta theista que o homem é um deus decahido que se lembra dos

céos: Vh.om.me est un dieu tombé qui se souvient des cieux.

Dizendo-o, acreditou, em sua fé metaphysica, glorificar a nossa especie, attri-

buindo-lhe restos dos esplendores divinos. Pois bem, entre os que justificam o

conceito lamartiniano, merece figurar a mulher que enche com a sua candid»

belleza, com a sua terna meiguice, com o seu perfil de santa, as mais bellas pa-

ginas desse poema em prosa que é O gua?-any. Cecy não é bem uma deusa, falta-

lhe o esplendor olympico, mas nem por isso deixa de recordar a mansão celestial

pela sua alma seraphica. "E' 
um anjo descido do céo para dominar guerreiros e

selvagens", como lhe chama Araripe, criticando Alencar.

E' por esse anjo que Pery, selvagem no corpo e civilizado na alma, — combi-

nação certo inverosimil e absurda, mas poética e edificante — vela dia e noite,

com a fidelidade nunca desmentida de um cão pelo seu dono. Supera todos os'

obstáculos, affronta mil perigos, expõe a vida, só para que Cecy não soffra nunca

nem mesmo a contrariedade vulgar de um pequenino capricho não satisfeito. Mas

é sobretudo o guarda desinteressado contra os assaltos á vida e á honra da se^

nhora adorada.

E' essa adoração de todos os dias, esse culto perenne á sua pessoa, que desi

perta o amor de Cecy. Não é propriamente o amor da mulher enamorada pelo,

homem de quem aspira um dia ser esposa. Não é mesmo a paixão platônica pelo

ente que se deseja e jamais se pôde possuir. E', sim, o amor-amizade, pontilhado

de uns enlevos de ternura que não bastam para se chamar só amor. E' a ami-.

zade amorosa, digamol-o assim, modalidade esquisita, fôrma caprichosa do amor.

Cecy vê em Pery um amigo que a ama, que a adora, que a livra dos perigos,

que lhe salyou a vida. E' elle o seu salvador. Admirando-lhe a dedicação e o he-

roismo, grata pelos seus favores, a virgem branca mescla a figura do goytacaz

com a do cavalleiro do amor, que é o seu sonho de moça de dezoito annos.
"Ella 

sonhava, conta-nos o poeta numa das paginas mais lyricas do seu poema,

que uma das nuvens brancas que passavam pelo céo anilado, roçando a ponta dos

rochedos se abria de repente, e um homem vinha cahir a seus pés timido e

supplicante.
"Sonhava 

que corava; e um rubor vivo aecendia o rosado de suas faces; mas

a pouco e pouco esse casto enlevo ia se desvanecendo, e acabava num gracioso

sorriso que sua alma vinha pousar nos lábios.

"Com 
o seio palpitante, toda tremula e ao mesmo tempo feliz, abria os olhos;

mas voltava-se com desgosto porque, em vez do lindo cavalleiro que ella sonhára,

via a seus pés um selvagem.
"Tinha 

então sempre em sonho um desses assomos de cólera de rainha ofíen-
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dida, que faria arquear as sobrancelhas louras, e bater sobre a relva a ponta de

um pésinho de menina.
"Mas 

o escravo supplicante erguia os olhos tão magoados, tão cheios de prece

mudas e de resignação, que ella sentia um quer que seja de inexprimivel e ficava

triste até que fugia e ia chorar.
"Vinha, 

porém, o seu lindo cavalleiro, enxugava-lhe as lagrimas, e ella sen-

tia-se consolada e sorria de novo; mas conservava sempre uma sombra de me-

lancolia, que só a pouco e pouco o seu gênio alegre conseguia desvanecer".

Este sonho encerra toda a psychologia de Cecy.

E' essa imagem dupla, a do indio salvador e a do cavalleiro de amor, que

enche a vida inteira da castellã do Paquequer. Sem se decidir por uma ou outra,

hesitando entre a gratidão e o amor,'não conseguindo vencer a repulsa, não con-

fessada mas instintiva, da virgem branca, delicada e meiga pelo selvagem aco-

breado e tosco, embora de alma doce e terna, não podendo também abandonar a

dedicação extremosa do indio, debalde procurando fundir numa só as duas fi-

guras que lhe povoam a mente sonhadora, Cecy vive, no imprecizo e no vago,

na incerteza e na duvida. ;

E na catastrophe que remata o idyllio, o coração de Cecilia mal se desprende

desse estado de hesitação indefinida, quando nos braços de Pery, sobre a palmeira

em que ambos eram levados pela inundação, a casta eleita do Guarany lhe mur-

mura sorrindo: 
"Sobre 

aquelle azul que tu vês, Deus mora no seu throno, rodeado

dos que o adoram. Nós iremos lá, Pery ! Tu víverás com tua irmã sempre !...

Amor de irmã, é a formula com que. a adorada de Pery traduz no momento

supremo o seu sentimento pelo selvagem; mas nem por isso exprime nella o que

realmente sente. Vê-se que Pery não chega a ser o noivo, o cavalleiro de amor,

dantes sonhado, mas também não é só o amigo, o irmão. Continua a ser os dois

sem ser nenhum.

Cecilia é uma figura de amorosa ,mystica. Ella ama o amor mas não o rea-

liza como o imagina em seus sonhos porque entre ella e o seu ideal se interpõe

a figura extraordinaria de Pery. Dahi a perplexidade affectiva e a expansão final,

transformando o verdadeiro amor ao cavalleiro ideal, no simples apego fraterno

por um ente real, o seu humilde e devotado adorador, o heroico e abnegado Pery.

A Morenuiha

Nas rodas eruditas, como nos meios populares, um outro nome de persona-

gem litteraria, de origem diversa, de caracter differente, mas de tradição analoga,

vive como heroina famosa na nossa litteratura —¦ é Carolina, a Moreninha de

Macedo.
"Travessa 

como o filho de Erycina, natural como o beija-flôr, inquieta como

a borboleta, innocente como um anjo, ella é romanticamente bella. Uma viveza

graciosa, uma agitação continua, uma sagacidade e tino talvez sobremaneira em

tal idade, mas a par de tudo um fundo de bondade, de singeleza e de ternura, taes

são alguns dos attributos dessa linda ©reação) Porém, que terrivel talento na sa-

tyra ? ! Que malicia, que ironia, que prOmptidão de respostas ? ! Como desmas-

cara, como fere, como retalha?! Que settaa de* fogo não crava ella aqui na sonsa
D. Quinquina, alli na vaidosa D. Clementina e mais longe no desastrado Fabri-

cio?! A luta dos estudantes n&o nos >íol tão saborosa como os remoques saty»

ricos da Moreninha. Este caracter tev» para nós bastante originalidade e rivaliza

com muitas figuras traçadas por graaães pincéis".
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Eis ahi como Dutra e Mello, o proto-critico da obra celebre de Macedo, de-

senha o perfil da mais popular heroina do romance brasileiro.

Exceptuando talvez o conceito exagerado de que Moreninha rivaliza com

muitas figuras traçadas por grandes pincéis, é completo e aoabado o perfil.

Encantadora sem ser realmente bella, alma simples e boa, através de mil gar-

ridices e travessuras, coração capaz de todos os affectos, mas avesso aos amores

frivolos, amorosa mas nunca loureira, desembaraçada de maneiras, alegre e foi-

gazã sem ser leviana e estouvada, amando a casa sem fugir dos salões, acceitando

sem repulsas incivis a côrte dos admiradores, mas repellindo as futilidades inde-

corosas do namoro por diversão, Carolina, a Moreninha, com seus dezesete annos,

em pleno fulgor da adolescência, é a imagem viva, o typo idealizado de um grande
numero das nossas virgens da patrícia classe, das nossa moças de sociedade, das

nossas encantadoras senhorinhas.

O romance da Moreninha é uma historia que podia ser; um conto que talvez

tenha sido.

Verdadeiro ou não este asserto, o certo é que a fonte milagrosa, a canção do

rochedo, ficaram na tradição das historias de amor. E a gruta da Moreninha. tor-

nou-se a Meca dos corações amorosos; um lugar de peregrinação de namorados e

noivos.

Quantas Carolinas não tftm galgado a rocha celebre e repetido com a tra-

vessa e adoravel amorosa de Paquetá, a bailada de Ahy:

Eu tenho quinze annos

E sou morena e linda !

Mas amo e não me amam

E tenho amor ainda.

E por tão triste amar

Aqui venho chorar...

Innocencià

Da moça da cidade passemos a uma virgem do campo, da Moreninha á Inno-
cencia.

Innocencià é a Moreninha do sertão.

Faltam-lhe certo as travessuras, a garridice, o desembaraço da moça da ci-
dade, mas possue a mesma alma de Carolina, simples e boa. E' mesmo pela sua
situação, pelo meio em que vive, ainda mais simples, mais confiante. Toca as
raias da ingenuidade infantil a simpleza de seus sentimentos. E' innocente como
uma criança.

Noiva involuntária, destinada pela inquebrantavel vontade paterna a per-
tencer a um homem que lhe é indifferente, a virgem do sertão depara por acaso
aquelle que lhe faz realmente vibrar o oração. Ama-o.

O seu amor, porém, é um idyllio trágico.

A cólera paterna, alliada ao ciúme do noivo abandonado, tramam e executam

a eliminação violenta da sua e da existencia do bem-amado.

Innocencià morre por amor de Cyrino e a Moreninha vive para o amor dei
Augusto. A virgem do sertão é uma personagem de tragédia, a moça da cidade,,
uma figura de comedia. Mas ambas são symbolos da virgem brasileira. Embora
a critica erudita diffira do gosto popular na apreciação dos dous typos femini-
nos, embora a heroina de Macedo não tenha tido para pintal-a o mesmo pincel
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de mestre com que o foi a heroina de Taunay, embora divirjam e muito as ma-

neiras e o gênio de ambas, todavia existem em suas almas, alliadas em intimo

eonsorcio, os sentimentos simultâneos do amor e do dever. Na vida-tumultuosa

dos salões, entre os brincos e galanteios dos rapazes, nas suas mil travessuras de

moça endiabrada, a Moreninha conserva sempre uma linha rigorosa de conducta.

Não ha palavra ou gesto que de leve lhe offenda o pudor de virgem. De sorte'

que, quando o amor, o verdadeiro amor lhe inflamma o coração, ella o offerece

ao eleito, puro de affeições levianas. Faz-se noiva, sem ter sido namorada.

Innocencia mantém a mesma integridade. Certo foi noiva de um brutamon-
tes, do Manecão, antes de amar Cyrlno, e depois com este, ás escondidas do pai,
tinha entrevistas pela noite alta. Mas o noivado lhe tinha sido imposto; era obri-

gação, não era amor; acto de obediencia filial, nunca manifestação da vontade
livre. Rom pendo-o, a virgem não quebrava um compromisso e durante elle jamais
cedeu ao escolhido do seu pai a minima parcella do seu corpo ou da sua alma;i
nem um affagõ por mais casto que fosse, nem a prova minima do mais tenue
sentimento amoroso. A noiva de Manecão era virgem de corpo e alma.

Os colloquios nocturnos com Cyrino, á primeira vista actos de escandalo,
èxplicam-se pela própria ingenuidade da moça sertaneja.

Porte da sua virtude, ardente no seu affecto e estimulada pelos rigores pa-
ternos, Innocencia corre ás entrevistas sem temer-lhes o perigo, mas dellas volta
tão pura como para ellas havia partido. Resiste ás tentações de fuga que o namo*
rado lhe propõe, conserva o corpo virgem: a alma não o era mais desde que co-
nhecera Cyrino.

A Moreninha e Innocencia são dous symbolos de amor e de virtude, de pu-
reza e de ternura que perpetuam o ideal da virgem brasileira.

Diva e Senhora

Finalmente recordemos as duas heroinas famosas de Alencar: Diva e Senhora.

São dous novos typos da virgem brasileira, mas constituem antes creações

inteiramente subjectivas do que sêres reaes. Todavia, ha nellas um traço ver-
dadeiro; aquelle mesmo caracter fundamental que se destaca em A Moreninha e
em Innocencia — a allianga intima do amor e do dever.

Em meio das anormalidades dos gênios, entre os caprichos esquisitos da di-

vina e encantadora Emilia e da soberba e formosa Aurelia, a virtude nunca sof-

freu; a pureza e a ternura resistiram illesas a todas as vieissitudes da vida mun-

dana, que ambas viveram nos salões do Rio.

Diva e Senhora são ainda .metamorphoses da Moreninha. Emilia e Aurelia

são Carolinas caprichosas de uma sociedade mais elegante, mais aristocrata, do

que aquella onde viveu e amou a popular heroina de Macedo.
"Diva 

era alta e esbelta. Tinha um desses talhes flexíveis e lançados, que

são hastes de lyrio para o rosto gentil; porém, na mesma delicadeza do porte1
esculpiam-se os contornos mais graciosos com firme nitidez das linhas e uma

deliciosa suavidade nos relevos.
"Não era alva, também não era morena. Tinha sua tez a côr das pétalas da

magnolia, quando desfallecendo ao beijo do sol. Mimosa côr de mulher, se a avel-

luda a pubescencia juvenil, e a luz côa pelo fino tecido, e um sangue puro a es-

cumilha de roseo matiz. A delia era assim.
"Uma altivez de rainha cingia-lhe a fronte, como diadema scintillando na

cabeça de um anjo. Havia em toda a sua pessoa um quer que fosse de sublime e

excelso que a abstrahia da terra".
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Eis ahi o retrato de Emilia pelo pincel de Alencar. E' o perfil de uma deusa.

E o espirito e o coração da divinidade ?

Vivendo e freqüentando a sociedade distincta a que pertencia a sua nobre e

rica familia, Emilia revelava a cultura adquirida desde os primeiros annos. 
"Lia

muito, e já de longe penetrava o mundo com olhar perspicaz, embora através das

illusões douradas", conta-nos o novellista. Sua imaginação fôra ha tempo educada:

ella desenhava bem, sábia musica e a executava com maestria, excedia-se em todos

os mimosos lavores de agulha, que são prendas da. mulher. — "Eu 
nasci 

"artis-

ta !... — dizia ella muitas vezes, sorrindo".

A esses dotes de corpo e de espirito, Emilia juntava o da mais peregrina virtude.

Não guardava só o recato proprio das virgens. Tinha caprichos de uma casti-

dade requintada. Ella, a moça de sociedade, a diva dos salões, não valsava ! 
"Nun-

ca nos bailes, diz-nos o romancista, ella consentio que o braço de um homem lhe

cingisse o talhe. Na contradansa as pontas dos seus dedos atilados, sempre cal-

çados nas luvas, apenas roçavam a palma do cavalheiro..." Cercada por uma mui-

tidão de admiradores, sua nobre altivez os mantinha em respeitosa distancia.

Ella conservava sempre na sala, como na intimidade, um mimo de orgulhosa es-

quivança, que afastava sem offender. Quando, porém, algum mais apaixonado ou

menos perspicaz de seus admiradores, ousava transpôr aquelia rija altivez e casta

aureola em que ella resplandecia, então sua cólera revestia certa magestadè

olympica que fulminava".

Assim, casta e pura, intelligente e culta, formosa e rica, Diva se impoz a

difficil tarefa de amar uma só vez, de não polluir o coração nos arremedos de amor;

entregar ao eleito, primeiro e único, a dupla virgindade do corpo e da alma.

E' esta a aspiração exclusiva que a torna caprichosa e esquisita, orgulhosa,

arrogante, ás vezes mesmo insolente e grosseira.

E' esse ideal que explica a aversão primitiva da virgem ao mancebo, que,

medico, lhe salvara a vida quando infante ainda, e a requestava agora, quando

a criança se fizera moça, a crysalida informe dos primeiros annos se transfor-

mára na borboleta radiosa da adolescência.

Toda a psychologia de Mila, encerra-se na seguinte passagem do poema

alencarino; o coração de Diva se abre inteiro; este dialogo é uma confissão.

Mais uma vez Mila offendera Augusto. Soubera, porém, logo depois com

minúcia, pormenorizadamente, do acto generoso, das provas de dedicação pra-

ticadas em seu favor pela victima de seus remoques e escarneos. Sentio-se quasi

verdadeiramente amada. Então veio-lhe o remorso, o arrependimento.

" — Perdôe-me, disse-lhe ella... Sei agora quanto o offendi! Não sabia

então quanto lhe devo! Minha tia contou-me...

A senhora nada me deve, D. Emilia. Estou pago! Já recebi o meu salario.

Foi o preço de uma gratidão Que tanto a incommodava !

Não me diga isso! Seja sempre generoso!

Quem deve sou eu. Um doente rico tem á sua disposição todos os médicos

e os melhores, mas para um medico principiante e desconhecido, um doente

que paga bem, é uma fortuna!

Eu mereci estas palavras, porque fui má e injusta... Fui até sem deli-

cadeza!... Mas se lhe confessasse... teria pena de mim!

Confessar-me o que, £>. Emilia?...

O senhor me julga muito ingrata?

Eu, D, Emilia?

Oh! Não negue! eu sinto!... Poi» enganou-se! O que eu sou... talvez

À.B. 40 44
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não lhe saiba dizer... Sou... um espirito que duvida, um coração que vacilla!...

Esta gratidão que eu lhe consagro ha três annos tem sido a minha única alegria!
Como é possível, D. Bmilia? Não acredito!..,
Pois creia! Tenho uma testemunha...
Qual?

Conhece?

A minha carta!...

Está assim amarrotada... Não sabe porque? E' ella que envolve òs ca-
bellos de minha mãi!...

Não acredito no amor!... Alguma cousa me diz que não amarei nunca!...
Entretanto, o coração sente... tem necessidade de uma affeição creada por elle
só, e que não venha do sangue. Ha uma porção d'alma que pertence á família
e vive nella, como as raizes da planta no seio da terra que a produz... Mas a
outra porção, essa é nossa unicamente e também preciza de sentir e viver!
Não é assim?

Deus quiz que fosse assim, para que a humanidade existisse.

Deus quiz... Mas por que me poz elle n'alma esta duvida cruel ?...
Tenho dezesete annos, e já me sinto orphã das minhas esperanças !

A senhora, D. Emilia? Que lhe falta? Espirito, formosura e riqueza, tudo

que o mundo admira...

Eu 
quizera não ser admirada, mas... Não fallemos nisso. Já lhe disse

que não acredito em paixões. Durante o anno que passou, esperdicei por ahi,

por essas reuniões, meus sonhos, minhas alegrias, minha alma! Sabe o que eu

trazia? A desillusão!... Quando entrava em mim não achava senão uma lem-

brança doce e pura... Era a minha boa gratidão; o reconhecimento que eu lhe

votara... E não sabia tudo ainda... Não tinha ainda aqui como agora suas
lagrimas!...

Obrigado, D. Emilia!

Oh! Nâo me agradeça! Escute-me! Essa gratidão, esse sentimento bom e puro

era uma cousa minha, occulta e desconhecida, que eu dedicava no silencio de minha

alma á sua memória... porém, não ao senhor! (

Ah!

Do senhor, eu tinha medo, quando o via. Tinha medo que me arrancasse

também do espirito mais essa doce illusão. Desculpe-me: eu não conhecia então.

Duvidava...
Mas por que motivo? Percebeu alguma vez em mim a menor intenção

de"abusar ?

Nunca!... Era uma cousa que não estava em mim! Um temor vago e

indefinivel... Parecia-me que o hálito da sua primeira palavra vinha murchar

em minh'alma a única flor de sentimeilto que brotára nella... E eu defendia-

me afastando-o... Naquella noite... não o entendi... Disse aquellas,a^ts pala-

vras... Perdôe-me! Eu também soffri... Soffri mais .porque eUaçnão eram

vingança, não. Gemidos, sim, de quem tanto perdia!...", -.
"Seja meu amigo!" são as palavras finaes deçpe dlal98° de desculpas e

perdões recíprocos com que Diva remata a sua confissão,

Pois bem, esse amigo que o era par»; ella, m&sque para si mesmo era já

fervoroso enamorado, acabará noivo e marido. Através das mil vicissitudes, no

meio das alternativas de indifferença e sympathia, de calculada frieza ou amor

incontido, entre as scenas violentas de ciúme e de despeito, assignaladas por es-

carneos e remoques de uma cólera elegante, a singular donzella ia sendo pouco
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a pouco vencida pelo amor único, exclusivo, eterno, que n'alma lhe morava e

explode afinal, no grito supremo.
"Sim, 

Augusto, eu te amo!... Já não tenho outra consciência de minha

vida. Sei que existo, porque te amo... Quero guardar-me toda só para ti. Vem,

Augusto, eu te espero. A minha vida terminou, começo agora a viver em ti."

Aurelia é irmã gemea de Emilia. Senhora é uma nova encarnação de Diva.

Rica, formosa, intelligente e culta, era a 
"rainha 

dos salões, a musa dos

poetas e o idolo dos noivos em disponibilidade". Assim a descreve o romancista.

Mas fôra pobre — e nisso differe da sua emula — vivera numa casinha,

modesta da Lapa, antes de ir habitar o palacio das Laranjeiras.

Era só, orphã de pai e mãi; sua companhia única era uma velha parenta,
"mãi de encommenda para condescender com os escrupulos da sociedade", como

lhe chama o poeta, e um tutor, mas uma e outra nenhuma ascendencia tinham

sobre Aurelia.

Na phase da sua pobreza humilde amou com grande paixão, mas o noivo

abandonou-a para casar com rival rica. Soffreu ella a dolorosa provação e talvez

houvesse succumbido, se fortuna inesperada lhe não transformasse em herdeira

rica e lhe proporcionasse os meios de realizar um singular capricho.

Aurelia imperava nos salões da Côrte do Segundo Império pelo seu espirito,

pela sua formosura, pela sua riqueza.

Mas na opulenta vida nova não esqueceu a modesta existencia anterior. E

o amor de Fernando, que primeiro lhe encheu o coração de virgem, não esque-

cera nunca no tumulo das festas, entre os galanteios de seus admiradores.

E esse amor, que perdurava, traido embora, inventa meios de readquirir o

thesouro perdido. Aurelia tenta uma experiencia perigosa.

Fernando, comprado pelo dote da rival que elle não ama, pode agora ven-

der-se a ella, a sua verdadeira amada, por mais caro preço; a sua fortuna delia

afastal-o-ha da competidora, que, demais, não o ama.

Por intermedio do tutor, Aurelia experimenta a sorte e triumpha. Fernando

rende-se á fortuna.

E' mais um golpe tremendo no coração de Aurelia. 0 homem que amava

com tanta paixão não era só um noivo sem palavra, era também um homem

deshonesto. Punha o amor em leilão e o cedia regateando áquella que mais dava.

E' então que o amor ludibriado da deusa irritada explode em catadupas

de cólera. E a noite de nupcias se torna noite de angustias.

Aurelia, livida e marmorizada, diante do noivo que de joelhos lhe acabava

de modular o canto de amor, clama, fremente de indignação:

"Entremos na realidade por mais triste que ella seja; e resigne-se cada

um ao que é, eu uma mulher traida; o senhor um homem vendido.

Vendido!

Vendido, sim; não tem outro nome. Sou rica, muito rica; sou millionaria;

precizava de um marido, traste indispensável ás mulheres honestas. O senhor

estava no mercado; comprei-o. Custou-me cem contos de reis, foi barato; não

se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento...

E em seguida, apparentando calma fingida, que mal lhe occultava a emoção,

começou a narrativa dolorosa do seu coração de virgem. Essa pagina não resis-

timos á tentação de a transcrever. E' a imagem psychographica de uma alma

feminina, inverosimil como arche-typo commum, mas perfeitamente verdadeiro

como o perfil de uma mulher excepcional.

—¦ "Agora, meu marido, se tjuer saber a razão por que o comprei de prefe-

rencia a qualquer outro, vou dizel-a, e peço que não me interrompa. Deixe-me
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derramar o que tenho dentro desta alma, e que ha um anno a está amargurando

e consumindo... Não careço dizer-lhe que amor foi o meu, e que adoração

lhe votou minha alma desde o primeiro momento em que o encontrei. Sabe

o senhor, e se o ignora, sua presença aqui nesta occasião já lhe revelou. Para

que uma mulher sacrifique assim todo o seu futuro, como eu fiz, é precizo que

a existencia se tornasse para ella um deserto, onde não resta senão o cadaver

do homem que a assolou para sempre. O senhor não retribuiò o meu amor

e nem o comprehendeu. Suppoz que eu lhe dava apenas a preferencia, entre

outros namorados,, e o escolhia para heroe dos meus romances até apparecer

algum casamento, que o senhor, moço honesto, estimaria para colher á sombra

o fructo de suas flôres poéticas. Bem vê que eu o distingo dos outros que of-

fereciam brutalmente, mas com franqueza e sem rebuço, a perdição e a ver-

gonha... Conheci que me não amava, como eu desejava e merecia ser amada.

Mas não era sua a culpa e só minha, que não soube inspirar-lhe a paixão que
eu sentia. Mais tarde, o senhor retirou-me essa mesma affeição com que me
consolava e transportou-a para outra, em quem não podia encontrar o que eu
lhe dera, um coração virgem e cheio da paixão com que o adorava. Entretanto,
ainda tive forças para perdoar-lhe e amal-o... Mas o senhor não me abandonou

pelo amor de Adelaide e sim pelo seu dote, um mesquinho dote de trinta contos!
Eis o que não tinha o direito de fazer, e o que jamais lhe podia perdoar! Des-
prezasse-me embora, mas não descesse da altura em que o havia collocado
dentro da minha alma. Eu tinha um idolo, o senhor abateu-o de seu pedestal,
e atirou-o no pó. Essa degradação do homem a quem eu adorava, eis o seu

crime; a sociedade não tem leis para punil-o, mas ha um remorso para elle.

Não se assassina assim um coração, que Deus creou para amar, incutindo-lhe

a descrença e o" odio... A riqueza que Deus me concedeu chegou tarde; nem

ao menos permittio-me o prazer da illusão, que têm as mulheres enganadas.

Quando a recebi já conhecia o mundo e suas misérias; já sabia que a moça

rica é um arranjo e não uma esposa; pois t)em, disse eu, essa riqueza servirá-

para dar-me a única satisfação que ainda posso ter neste mundo: mostrar

a esse homem, que não me soube comprehender, que mulher o amava, e quei

alma perdeu. Entretanto, ainda eu afagava uma esperança. Se elle recusa

nobremente a proposta aviltante, eu irei lançar-me a seus pés. Supplicar-lhe-hei

que aceite a minha riqueza, que a dissipe se quizer; consinta-me que o ame.

Essa ultima consolação o. senhor a arrebatou. Que me restava? Outr'ora atava-se

0 cadaver ao homicida, para expiação da culpa; o senhor matou-me o coração;

era justo que o prendesse ao despojo de sua victima. Mas não desespere, o,

supplicio não pode ser longo; este constante martyrio a que estamos condem-

nados acabará por extinguir-me o ultimo alento; o senhor ficará livre e rico...

E' tempo de concluir o mercado. Dos cem contos de réis, em que o senhor

avaliou-se, já recebeu vinte; aqui tem os oitenta que faltavam. Estamos quites,

e posso chamal-o meu; meu marido, pois é esse o nome de convenção."

Começa então a comedia elegante dos dous esposos, que apenas o são para

o mundo; unidos e sempre separados.

Mas o tempo passa. Acabam elles por se conhecerem e se amarem deveras,

dissipadas as illusões, os equívocos que velavam para um o caracter do outro.

Aurelia acordou em Fernando o homem de bem que dormitava e Fernando

reconheceu em Aurelia a noiva apaixonada de todos os tempos.

E no momento em que o noivo comprado adquire pelo resgate a liberdade

perdida com o casamento humilhante, quando Fernando, com arrebatamento

impetuoso, proclama: — Partio-se o vinculo que nos prendia! Reassumi minha
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liberdade e a posse de mim mesmo. Não sou mais seu. marido. A senhora com-

prehende a solemnidade deste momento ? ! Talvez nos encontremos neste mundo,
mas como dous desconhecidos. Adeus !,.. — é Aurelia que, perturbada e of-
fegante, exclama calorosamente: — "Oh 

! Não ! Não partas !... O passado está
extineto ! Estes onze mezes não fomos nós que os vivemos, mas aquelles

que se acabam de separar e para sempre ! Somos dous extranhos ! Pois
bem; ajoelho-me a teus pés, Fernando, e supplico-te que aceites meu amor, este
amor que nunca deixou de ser teu ainda quando mais cruelmente offendia-te.
Aquella que te humilhou, aqui a tens abatida no mesmo lugar onde te ultrajou
nas iras de sua paixão. Aqui a tens implorando o teu perdão e feliz porque te
adora como o senhor de sua alma." •

Eil-a, a verdadeira Aurelia, a que vivia sob a mascara artificial da esposa-
virgem de Fernando.

Os sarcasmos e ultrages eram disfarces da volúpia. O odio apparente sym-

ptoma da paixão occulta. E uns e outros, artificios do coração para conseguir

o ideal sonhado: recuperar o affecto do homem que fôra sempre o seu único e

exclusivo amor.

Ideal chimerico, fantasias romanescas, dirão os psyehographos, que só cha-

mam de reaes as manifestações do egoismo, mas na verdade ideal que edifica,

ideal que pela ficção aperfeiçoa o real, ideal que é um estimulo para livrar

o coração dos affectos frivolos, das affeições múltiplas e banaes, da prostituição

escandalosa da alma.

E' essa a lição psychologica que nos revela a individualidade encantadora

de Senhora.

Vivendo na alta sociedade, brilhando pela belleza e pelo espirito, cercada

de adoradores, alvo de galanteios, sabe conservar, "com a do corpo, a virgindade

do coração.
• 

Ha nesse proposito, ao mesmo tempo, uma revelação de virtude intangível

e um requinte de casta e deliciosa volúpia. Quer dar ao primeiro e único eleito

a alma pura de affectos extranhos; entregar-se toda, corpo e alma; ser simulta-

neamente de um só, namorada, noiva e esposa.

Abstrahindo das excepcionalidades romanescas, o que fica na figura de Au-

relia é a idealização magnifica da virgem. E' a virgem* brasileira em todo «

seu esplendor de graça e de belleza, de espirito e de cultura, de castidade e de,

amor.

OUTRAS CREAÇÕES MENOS CELEBRES

A's doze figuras poéticas que cinematographámos como typus máximos das

creações femininas de nossa litteratura, podemos juntar agora, por simples enu-

meração, algumas personagens 
'que, 

sem terem a importancia popular e litteraria

das primeiras, ainda gozam de notoriedade entre os leitores commufis e mesmo

entre os homens de letras.

São ellas: as heroinas de Macedo — Honorina é Rachel, figuras centraes de

0 moço louro; Rosa, o principal typo feminino do romance do mesmo nome; as

heroinas de Alencar — Carlota e Carolina, personagens rospectivas dos roman-

cetes Cinco minutos e A viuvinha; — finalmente as heroinas de Machado de

Assis: Helena e Yáyá Garcia, ¦creações proeminentes das novellas homonymas

do autor de Sras Cubas.
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CARACTER COMMÜM DOS GRANDES TTPOS FEMININOS DA LITTEBATTTRA BBASILEIRA

Todas essas individualidades da ficção pertencem a uma só classe; todas

são figuras de amorosas.

E' o amor, o amor sem adjectivo, o sentimento predominante em cada uma

dessas personagens épicas ou romanescas, lyricas ou dramaticas.

Namoradas e noivas, amantes e esposas, são todas ellas heroinas do amor.

A piedade filial, o apego fraterno, a dedicação materna, tres grandes manan-

ciaes da idealização esthetica, não produziram, entre nós, typos de destaque ca-

pazes de rivalizar com as 
^as 

emulas do amor propriamente dito.

Não queremos dizer que não haja entre nós creações dessa especie; mas

sim que não conseguiram alcançar a celebridade.

Temos rivaes das Penelope, das Hecuba, das Dja;nira, das Laura, em Para-

guassú, em Lindoya, em Moema, em Marilia, mas nos faltam as emulas das

Antigona, das Electra e das Andromaca. O typo filial, o fraterno e o materno

não acharam ainda entre nós o seu poeta. De sorte que a galeria feminina de1

nossa litteratura fica reduzida ás heroinas do amor.

Uma excepção talvez se podesse oppôr a essa afirmativa: é a creação de

Alencar, no seu drama intitulado Mãi. Mas o perfil materno de Joanna nãa

tem a grandiosidade litteraria do typo moral que representa. Impressiona como

idéa, mas não commove como expressão. O sacrifício superhumano da mulher

que esconde a própria maternidade para não envergonhar o filho adorado e

vive. a servil-o como sua escrava em vez de o educar como sua mái, carecia de

melhor expressão dramatica para immortalizal-o na tradição litteraria. A he-

roina do amor materno está longe de competir litterariamente com as figuras

de amorosas traçadas pelo mesmo pincel. Joanna não parece filha do mesmo

progenitor de Emilia e de Aurelia. Diva e Senhora fazem esquecer Mãi.

Assim pudemos affirmar, sem erro, que a mulher na litteratura brasileifa,

é a eterna figura de amorosa.

Seja indiana ou escrava, sertaneja ou cidadina, proletaria, burgueza, ou

aristocrata; chame-se Lindoya ou Moema, Maria ou Isaura, Marilia, Cecy, Mo-

reninha ou Innòcencia, Diva ou Senhora, é sempre a mesma, personagem onde

só o apego impera, onde só reina, avassalando todos os outros sentimentos, a

paixão conjugai.

HYPOTHESE EXPLICATIVA DA CABENCIA DE OUTROS CARACTERES

Seria interessante theorizar o phenomeno constatado; explicar porque não

temos creado typos desse genero de immortalidade.

Por que a nossa incapacidade em idealizar a mulher como encarnação de

outros sentimentos?

Não estariamos longe da verdade dizendo que essa incapacidade resulta

em grande parte da nossa infancia litteraria.

Temos apenas um século de vida espiritual independente.

Celebramos a forma mais rudimentar do amor.

De facto, das modalidades do altruismo, é o apego aquelle que primeiro se

revela, estimulado pela vida sexual. E' o mais energico e o mais preponderante

dos moveis sociaes. E' o instincto victorioso na idade em que o poeta, o litterato,

nascem para a poesia, para a litteratura. D abi as manifestações estheticas tra-

zerem o cunho dessa fatalidade psychica e social.

«
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Esses conceitos, no entretanto, não são formulas definitivas do nosso pen-

samento, exprimem apenas idéas que nos occorrem pressurosas e não foram

apuradas pelo estudo e pela meditação.

Como quer que seja, o facto é real; o phenomeno existe. Não ha na littera-

tura brasileira, já consagrada pelo tempo, uma figura feminina de destaque

que não seja um typo de amorosa.

Entretanto, a mulher brasileira fornece modelos de idealização ao artista

que a quizer e puder celebrar como heroina da piedade filial, do amor fraterno

ou da dedicação materna.

A GLORIFICAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA

Mas, emquanto essa nova galeria feminina não surgir, ergamos um templtf

ás deusas consagradas.

Imaginemos a igreja de doze capellas, onde avultam as imagens das santas

do amor.

Aqui, Lindoya, a companheira fiel além da morte; Paraguassú, a esposa

heróica e dedicada; Moema, a nobre invejosa de amor; Iracema, a amante fiel

e abandonada; alli, Maria, a escrava martyr e escondendo na morte o amor ultra-

jado; Isaura, a escrava desgraçada e venturosa, emblema da escravidão e da

liberdade; além, Marilia, symbolo do amor sem posse, imagem brasileira desse

amor platonico, theorisado no 
"Banquete", 

do philosopho grego, por inspiração

de Diotima, a sybila de Mantinéa, e menos philosophico e mais poético, menos

vago e mais definido, nas côrtes de amor da Idade Média; Cecilia, a amoroséá

mystica; e Moreninha, e Innocencia, e Diva e Senhora, emblemas vivos da

virgem, que, através das vicissitudes da existencia fdcial, conservam, com a

do corpo, a castidade do coração, e vivem felizes na ventura alcançada, ou

morrem fieis ao ideal sonhado.

Penetrando o imaginario templo, distingue-se, pairando sobre todas, a fi-

gura allegorica da Mulher Brasileira, que só, desde os primordios da nossa

civilização e sob múltiplas e varias fôrmas, tem inspirado os nossos poetas do

verso e da prosa.

E' essa Mulher Brasileira que se reparte pelas individualidades lyricas,

épicas e. romanescas da nossa litteratura.

E' ella que se immortaliza com a immortalidade das heroinas do amor.

I
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Distinguido por vós, a 2 do mez findo, com a honrosa incumbência

de dirigir interinamente a Bibliotheca Nacional, — visto haver sido conce-

dida a exoneração sollicitada pelo dr. Aurélio Lopes de Sousa e continuar

impedido (na alta superintendencia da instrueção publica do Districto

Federal) o director effectivo, dr. Maíiuel Cicero Peregrino da Silva, —

apresso-me a cumprir o preceito regulamentar do art. 9.°, n. 28, apresen-

tando-vos o relatorio circumstanciado de todo o movimento desta insti-

tuição no anno de 1917, consoante com as informações que me foram

prestadas pelos chefes de secções e de serviços delia.

PESSOAL

Tendo o dr. Manuel Cícero Peregrino da Silva continuado a desem-

penhar a cornmissão de Director Geral da Instrueção Publica do Districto

Federal, esteve na direcção da Bibliotheca Nacional, durante todo o anno

de 1917, o dr. Aurélio Lopes de Sousa, bibliothecario da 3.a Secção. Substi-

tuiu-o neste cargo o sub-bibliothecario Mario Behring.

Por portarias de 25 de julho de 1917, foram promovidos: a official,

por merecimento, o amanuense bacharel Edgar de Araújo Iiomero; e a

amanuense por antigüidade, na vaga acima referida, o auxiliar Paulo

Cupertino do Amaral.

Em virtude do resultado do concurso de provas, a que se procedeu

em fins de 1916; de conformidade com o art. 2.° do decreto n. 11.569,

de 28 de abril de 1915, foram nomeados para o cargo de auxiliar: por

*
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portaria de 18 de janeiro de 1917, Otto Leitão de Sá Brito, classificado em

Io logar; por portaria de 27 de março de 1917, Emmanuel Eduardo Gaudie

Ley, classificado em 2.° logar; e por portaria de 25 de julho de 1917, Pedro

Rodrigues da Cunha, classificado em 3.° logar.

No decurso de 1917, foram concedidas as seguintes licenças: de seis

mezes, ao official Antonio Conceição Pinheiro Machado, que obteve pro-

rogação da mesma por egual espaço de tempo; de dois mezes, ao official

Eugênio Teixeira de Macedo, a quem foram concedidas, successivamente,

duas prorogações de tres mezes; de tres mezes, ao amanuense Theopompo

Quintella, que conseguiu uma prorogação de seis mezes; de seis mezes, ao

amanuense dr. Augusto Martins Barreto; de dois mezes, ao auxiliar Rufino

de Loy; de tres mezes, ao auxiliar Armando Pereira Nunes, que obteve

prorogação por egual prazo e a quem depois foi concedida a de um anno

pelo decreto n. 3.300 do Poder Legislativo; de seis mezes, ao auxiliar

Oscar de Luna Freire; e de tres mezes, ao porteiro João Gomes Brasil.

Como addido do Ministério da Agricultura, posto ao serviço desta

Bibliotheca, esteve durante todo o anno de 1917 Floriano Bicudo Teixeira;

c, no mesmo espaço de tempo, continuaram em commissão na Directoria

Geral de Saúde Publica o amanuense dr. Sophocles Bittencourt Ferraz

de Oliveira e o auxiliar dr. Carlos Freire Seidl.

Em consequencia das licenças e commissões acima referidas, foram

nomeados, durante o,anno findo, os seguintes auxiliares interinos: Arge-

miro Zimmermann, por portaria de 1.° de fevereiro; Mario Maia, por

portaria de 10 de fevereiro; Othelo Renzo Turi, por portaria de 24 de

março; Octavio Salazar de Macedo, por portaria de 8 de maio; Mabillon

Lopes, por portaria de 20 de agosto; Nareez Carlos Meinicke, por portaria

de 24 de outubro; Aloysio Salazar de Macedo, por portaria de 3 de no-

vembro; e Nourival de Lima Ferreira, por portaria de 17 de dezembro.

PRIMEIRA SEOÇAO

a) Consulta. — O serviço de consulta publica, durante o anno de

1917, correu com toda a regularidade nos 338 dias em que se abriu a

Bibliotheca.

' 
Attingiu a 78.334 o numero de leitores que procuraram a l.a Secção,

onde foram consultadas 103.011 obras em 116.105 volumes e 34.216

avulsos. A média diaria dos leitores foi, portanto, de 231,7 contra a de

260,1 em 1916. Para a consulta domiciliar, incluida nas sommas acima

referidas, foram emprestadas a 179 leitores 179 obras em 232 volumes.
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O movimento de 1917, dividido por trimestres, foi o seguinte:

TRIMESTRES | CONSULTANTES] ObAAS EM VOLUMES j AvULSOS

I ¦ 1

1." (85 dias) 18.444 24.216 27.077 8.458

2." (82 dias) 19.722 26.119 29.388 8.428

3." (87 dias) 20.971 26.512 29.936 8.996

4.° (84 dias) 19.197 26.164 29.704 8.334

338 78.334 103.011 116.105 j 34.216

I

Eis agora a discriminação desses totaes; conforme as matérias e is

linguas:

Matérias Obras Volumes Avulsos

Annuarios e reviatas 11.131 11.131

Artes e industrias 1.204 1.283

Bellas-Artes 697 788

Bibliographia 153 176

Chorographia do Brasil 255 270

Direito, legislagae e jurisprudencia 9.379 11.950

Economia politica 549 706
Encyclopedia e polygraphia. . . 3.431 3.818

Geographia 959 1.042

Historia 2.551 3.120

Historia do Brasil 1.214 1.391

InstrucQ&o e educatjao 1.173 1.225

Jornaes " . 7.702 7.702

Literatura 26.016 29.453

Literat'ura brasileira 8.866 9.169

Occultismo  698 706

Philologia e linguistica . ; . . 7.153 8.255

Philosophia 1.633 1.774

Politica e administragao .... 904 1.588

Religi&o 482 546

Sciencias mathematicas 6.311 7.207

Sciencias medicas 6.179 7.442.

Sciencias naturaes 4.182 5.165

Sociologia . , , 189 198

103.011 116.105 34.216
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Linguaa Obras Volumes Avuls

AHemsio 328~ 367 88

Espanhol 799 876 1.184

Esperanto 0

Francez 19.019 23.217 2.379

Grego 0

Inglez 1.447 1.739 1.143

Italiano 1.372 1.582 637

Latim 358 416 0

Portuguez 79.657 87.876 28.734

Russo 12 13 0

Sueco 0

Syrio .......... 15 15 51

103.011 116.106 34.216

b) Acquisições. — Obras. — Adquiriu a l.a Secção 2.669 obras era

1.837 volumes, 1.621 folhetos e 2 avulsos, — avultando sobre as demais

a parcella do effeito legal e vindo em seguida as de permutação inter-

nacional, doação, compra e permuta nacional, como se infere do quadro

infra:

I

Forma 1>e acquisicIo Obeas Volumes Folhetos Avur.sos

. j

I
Contribuigao legal 1.052 385 767 0

Permuta internacional . . 708 405 420 0

Doagao  681 676 345 2

Compra  210 351 89 0

Permuta naeional .... 18 * 20 0

2.66.9 1.837 1.621' 2

Não foram incluídas, no total aoima, 47 musicas, adquiridas por

contribuição legal.

Entre os principaes doadores, figuram os srs. dr. Heitor Pessoa, Au-

gusto Dias Carneiro e professor João Capistrano de Abreu.

Das acquisições por compra, merecem destaque especial apenas as

seguintes:
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.Joannis Wellis. — "Opera mathematleu" (Oxford, 1693).

Alessandra Coâivilla. — "Scritti 
mediei" (Licinio Capelli, Bologna, B. d.)-

V. de la Puebla. — '"Historia 
universal de la mujer" (Juan Pons, Barce-

lona, 1880).

"Rabelais et 1'oeuvre de Jules Garnier" (Bernard, Paris, 1897).

Cavolini. — "Opere" 
(Napoli, 1910).

André Michel. — "Histoire de l'art" (Armand Collin, Paris, 1905). Obra

em via de publicação, contando-se 10 volumes até 1917.

Revistas e jornaes. 
— A grande guerra, que continúa a assolar e en-

sanguentar a parte mais adeantada do mundo, deu em resultado não ter

sido regular, no anno findo, a vinda de revistas e jornaes extrangeiros.

Ha até, por esse motivo, algumas falhas em nossas collecções. Como, porém,

os paizes americanos não deixaram de mandar-nos as suas publicações de

tal genero, 
—- 

poude a l.a Secção receber, em 1917, 296 periodicos, jornaes

e revistas de procedencia extrangeira, sendo 169 por permuta interna-

cional, 114 por compra e 13 por doação.

Accrescimo considerável foi o que se deu com os periodicos, jornaes

e revistas nacionaes, pois subiram os entrados na Bibliotheca, durante o

anno findo, a 1.352, ao passo que em 1916 não foram além de 818. Cum-

pre-me consignar aqui que o augmento de 534 foi devido á actividade do

official Cicero de Britto Galvão, que, no periodo de 9 de junho a 27 de

novembro de 1917, dirigiu 743 reclamações a editores que não satisfaziam

as exigencias da lei, assim como expediu, naquelle mesmo espaço de tempo,

1.733 cadernetas destinadas á remessa postal.

O mappa abaixo patenteia esse serviço, devendo-se notar que dos 534

novos periodicos nacionaes, entrados na Bibliotheca em 1917, 499 o foram

graças ás reclamações do encarregado do respectivo registo e apenas os 35

restantes vieram espontaneamente. Os algarismos seguintes poem também

em evidencia o progresso que tem tido a imprensa em diversas circum-

scripções politicas do Brasil, notadamente em S. Paulo, Minas-Geraes,

Districto Federal, Bahia, Estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,

Pernambuco, Santa-Catharina, Sergipe, Paraná e Pará, ao passo que a ele-

vada cifra das reclamações devolvidas de Alagoas denota uma considerável

diminuição dç orgams de publicidade naquelle suborganismo da Federação

Brasileira.

Eis o interessante quadro:



860

ESTADOS RECLAMAQ6ES CADERNETAS Novos

TERRITORIOS Feitas 
| 

Attendidas Devolvidas Expedidas Devolvidas periodicos

Acre 17 0 10 10 3

AlagOas 40 20 18 2

Amazonas .... 17 15 9

Bahia ...... 59 21 55 '36

Capital Federal . 113 60 104 77

Ceara 12 15 7

Espirito-Santo 18 8

Goyaz 2

Maranhao .... 14 11 15 5

Matto-Grosso ... 010 4

Minas-Geraes. . 132 42 145 92

Para 15 17 10

Parahyba do Norte 11 5

Parang 14 26 10

Pernambuco ... 25 17 40 20

Piauhy 11 10 3

Rio Grande do Norte ' 5

Rio Grande do Sul 20 11 67 I 23

Rio de Janeiro 40 20 84 33

Santa-Catharina . 23 22 19

S. Paulo .... 106 151 110

Sergipe 13 li 16

699 235 46 858 499

c) Catalogação. — A catalogação esteve a cargo de tres funccio-

na ri os; bacharel Edgar Roméro, bacharel Carlos Mariani e Emmanuel

Gáudio Ley, que não puderam empregar todo o tempo naquelle trabalho,

em razão de terem de attender a outros serviços da Secção. Apesar disso,

além da substituição de 1.750 fichas estragadas e emendadas, foram ex-

trahidas 2.807 novas fichas, correspondentes a 1.372 obras em 957

volumes.

d) Encadernação.'—Remetteu a Secção para as officinas de enca-

dernação 1.200 volumes, dos quaes 481 de obras e 719 de periodicos; e as

officinas deram promptos, inclusive os que estavam em atraso do anno

anterior, 1.431 volumes, dos quaes 717 de obras e 614 de periodicos.

Estufa. — Funccionou regularmente, durante todo o anno, a estufa

destinada a exterminar os insectos que accommettem os livros.
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SEGUNDA SECÇÃO

a) Consulta. — Durante os 290 dias em que esteve franqueada ao

publico a Secção de Manuscriptos, recebeu ella, além de 368 visitantes,

266 leitores, que consultaram 227 obras ém 266 volumes, comprehendendo

18.677 documentos e 1.451 avulsos.

Os documentos consultados distribuem-se pela 
forma constante do

quadro seguinte: "

 

I
Materias 

j 
Obras Volumes Documentos Avulsos

Bellas-Letras 14 14 2.378 1

Bibliographia 31 4.501 0

Biographia 5

Brasil em geral 52 61 9.379 233

Chorographia do Brasil . 6

Colonizasao . k - 25 25 465 3

Documentos foiographicos. 276 278

Ethnographia brasileira 4

Geographia 0

Historia diplomatica ... 4

Historia ecclestastica ... 10 j 10 133 0

Historia dos Estados ... 22 j 22 639 210

Historia geral | 0

Historia Militar do Brasil 37 39 845 707

Historia do Paraguay... 0

Historia de Portugal ... 0

Mineralogia 0

Potamographia 30 30 30 0

Sciencias naturaes. ... 13 13 13 0

Sciencias sociaes .... 0

227 266 18.677 1.451

Quanto aos idiomas em que são escriptos os mencionados documentos,

a discriminação é a seguinte:

Línguas Documentos Avulsos

Portuguez 18.677 1.433

Espanhol 0 12

Tupy ,0 4

Italiano 0 1

Inglez 0 1

18.677 1.451

A.B. 40 46
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Releva notar que, das obras impressas existentes na Seeção e desti-

nadas a auxiliar-lhe o serviço, foram consultadas 47 em 55 volumes, sendo

13 de Bibliographia e 34 (em 42 volumes) sobre o Brasil em geral.

b) Acquisiçoes. — A Seeção, além de 21 obras impressas necessarias

ao seu serviço (sendo 1 por compra, 11 por doação, 7 remettidas pela Dire-

ctoria e 2 por permuta internacional) e abrangendo 68 volumes, adquiriu

os manuscriptos constantes do quadro abaixo:

Procedencia Obkas Volumes Documentos| Avulsos Verbetes

Compra ...... 30 9.000

Doacao  .4 21 0

Remessa da Directorial .1 384 172 0

Permuta nacional .... 3 0

11- 1% 438 , 173 9.000

111 ¦ *• | 1 i£i==iS^m ~

Os verbetes, a que se refere a relação acima, comprehendem a 4.a e

ultima série do 2.° volume, os tres indioes do mesmo volume e a l.a e 2.a

séries do 3.° volume do 
"Inventario 

dos documentos relativos ao Brasil,

existentes no Archivo de Marinha e Ultramar de Lisboa", na parte concer-

nente ao Rio de Janeiro.

Dentre os manuscriptos adquiridos, salientam-se os seguintes, os dois

primeiros por compra e os dois últimos por doação:

—'"Relação geographico-historica do Rio Branco da America Bortuguez*".

Pelo Bacharel Francisco Xavier Ribeiro de ítempayo. Comprado por

25|000 no leilão da bibliotheca do fallecido itf Eduardo Prado. Desta

obra existem na Seeção vários exemplares, q*« figuram no Catalogo da

Exposição de Historia do Brasil. *"

Jean de Laet. 
"Compte rendu annuel des opérations de la Compagnie des »

Indes Occidental es". 10 cadernos (do 5." ao 13.° e Índice). Comprado nas

mesmas circumstancias por 150$000. Dessa conhecida obra de Jean de

Laet temos a traducção portugueza, feita directamente sobre o original

hollandez, pelo dr. Pedro Souto-Maior, de quem a Bibliotheca a adquiriu

por compra. ...

Joaquim Galdino Pimentel. 
"Licções de Physica Mathematica". 1877. 1 vo-

lume encadernado. Pertenceu á Bibliotheca Fluminense, incorporada

hoje á Nacional.

—"Memória do Instituto de Vera Cruz", escripta pelo Capitão dr. José Maria

Gruidos, lida em 11 de janeiro de 1808 na. primeira Junta do Governo.

Da mesma procedencia que a anterior.
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Dos impressos, merecem citados apenas os seguintes, dos quaes só

o primeiro é que foi adquirido por compra, provindo os demais de doação

e de permuta internacional:

Andrés Merino. "Escuela de leer letras cursivas antiguas y modernas, desde

la entrada de los Godos en Espana hasta nuestros tiempos". 1780. 1 vo-

lume encadernado. Comprado a Briguiet & C.u por 63?000.

"Publicações officiaes de documentos interessantes para a historia e cos-

tumes de S. Paulo". 34 volumes com lacunas.

"Actas da Camara da Villa de S. Paulo. 1562-1700". 8 volumes.
"Actas da Camara da Villa de S. Paulo. 1730-1736". 1 volume.

"Systema dos Regimentos da Administração da Fazenda Real". 5 volumes

encadernados. Estas quatro obras foram doadas á Secção pelo sr. Capis-

trano de Abreu.

D. Emilio Cotarelo y Mori. "Diccionario Biográfico y Bibliográfico de

Callgrafos Espanoles". 1914. 2 volumes.

c) Cópias. — Foi permittida a cópia de vários documentos, convindo

assignalar que as mais importantes dentre ellas foram pedidas pelo Go-

verno do Estado da Bahia ("Recopilação de Noticias Soteropolitanas", de

Luiz dos Santos Vilhenaj cópia parcial), pelo Museu Nacional (tres mono-

graphias de Alexandre Rodrigues Ferreira) e pelo Ministério da Agricul-

tura (diversas memórias particulares e actos officiaes relativos á coloni-

zação do Brasil).

c) Empréstimos e restituições. — Não foi feito emprestimo algum.

Quanto a restituições, registaram-se as 1"2 seguintes, effectuadas pelo Minis-

terio das Relações Exteriores:

"Copia de uma memória sobre a navegação do rio Paraguay desde a cidade

de Assumpção até a foz da Bahia Negra, pelo Capitão de Fragata Augusto

Leverger, 1844". N. 789 do C. E. H; B. — Emprestimo effectuado a 30 de

setembro de 1903.

"Consideracionefe sobre el estado de la América Espanola por el Conde

Liniers (1809)". Pertence á collecçâo De Angelis. Pags. 149 do catalogo

impresso, n. 215. — I, 28, gav. 36, n. 21 A.

"Informe de la descripción de la Colonia dei Sacramento y Puertos dei Rio

de la Plata, situados al Norte y Sur de Buenos Aires, por el Dr. Felipe

de Haedo (1778)— Cat. De Angelis, pags. 139. — I, 28, gav. 34, n. 53 A.

"Relación de los acaecimientos dei Conde de Liniers en Rio de Janeiro y de

bus conferências con el Ministro de Sousa Coutinho. 1808". — Cat. De

Angelis, pags. 147. n. 201. •— I, 28, gav. 36, n. 10 A.

"Diário da viagem do Pará para o Rio Negro. Aos 19 de Setembro de 1784".

De Agostinho Joaquim do Cabo. — N. 19.390 do C. E. H. B.

"Trabalhos da Commissão nomeada em 1843 para explorar e examinar os

logares contestados entre os limites do Império e os da Guyana Ingleza"

(copia). 
— N. 10.568 do C. E. H. B.
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"Catalogo da verdadeira posição dos lugares abaixo declarados pertencentes

ás Capitanias de Gram Pará, e Matto Grosso determinado pelos annos de

1780, e 1784". (Por F. J. de La Cerda e Almeida). — N. 27 do C. B. H. B.

"Observações Astronômicas e Physicas praticadas pelos astronomos da Di-

visão de Matto Grosso.... até o fim de 1784". — N. 28 do C. E. H. B.

"Observações feitas no Rio Branco e outros...." — N. 151 do C. E. H. B.

"Observações feitas no rio da Madeira...." — N. 29 do C. E. H. B.

"Observações Astronômicas e Physicas praticadas no Territorio Limitrophe

desde os Suburbanos de Villa Bella". — N. 662 do C. E. H. B.

"Observações Astronômicas praticadas em S. Paulo, em 1789, pelo Dr. Fran-

cisco José de La Cerda e Almeida". — N. 511 do C. E. H. B.

Ainda aguardam restituição por parte do sobredito Ministério, onde

se encontram ha cerca de tres lustros, os dois emprestimos seguintes:

Augusto Leverger (barão de Melgaço). 
"Noticia 

sobre a província de Matto-

Grosso. 1863". — N. 684 d.0 C. E. H. B. — Remettido ao Ministério da3

Relações Exteriores em 30 de setembro de 1903.

Augusto Leverger (barão de Melgaço). 
"Mappa da província de Matto-

Grosso. 1856". — N. 3.233 do C. E. H. B. — Remettido ao mesmo Minis-

terio em 3 de fevereiro de 1904.

Cumpre-me dizer que muitas lacunas, assignaladas nas collecções de

manuscriptos da Bibliotheca Nacional, só se podem explicar pela remessa

de vários códices e documentos ao Ministério das Relações Exteriores, em

época anterior á creação do nosso registo de emprestimos.

e) Catalogação. — Foram extrahidas, durante o anno, 5.983 fichas

rle catalogo, correspondentes a 8.814 documentos. Destes, 3.510 (que pro-

duzirain 4.361 cartões) não pertencem a collecções especiaes; e os restantes

304 (que deram 1.622 fichas) dizem respeito á importante collecção Ottoni,

cuja catalogação está quasi concluída.

f) Conservação. — A encadernação e restauração dos códices e obras

impressas, em uso na Secção, acham-se representadas pelos seguintes al-

garismos: 
— foram restituidos pelas officinas, em 1917, 49 códices (em

egual numero de volumes), remettidos pela Secção em 1916; e, no anno ,

findo, baixaram da Secção ás officinas 78 obras impressas (em 219 vo-

lumes), que até aos últimos dias de 1917 não haviam ainda retornado ás

-estantes de que sairam.

TERCEIRA SECÇÃO

a) Consulta. — Esta Secção, que, no anno findo, esteve aberta ao

publico durante 290 dias, foi procurada por 672 pessoas, que consultaram

.143 estampas avulsas e 209 collecções com 26.265 peças, 338 cartas geo-



graphicas avulsas e 383 collccyõcs com 26.0ÕG cartas, bem como 121 obras

especiaes cm 194 volumes.

As referidas obras especiaes discriminam-se pelos idiomas seguintes:

Línguas Obras Volumes

Francez .

Portuguez

73

33

7

6

4

1

84

39

7Espanhol

Inglez .

Italiano.

Allemão.

55

i

8

124 194

b) Acquisições. — Estampas. — Adquiriu a Secção, em 1917; 1.813

estampas, das quaes 178 avulsas e 27 collecções com 1.635 peças. Quanto

aos meios de acquisição, entraram 26 avulsas por doação, 1 por permuta

internacional e 151 por contribuição legal; e, das collecções, entraram 2

(com 102 peças) por doação, 3 (com 69 peças) por contribuição legal,

21 (com 1.417 peças) por compra e 1 (com 47 peças) por transferencia

de Secção.

Tendo em vista os processos empregados nas peças acima referidas,

— das quaes as avulsas nacionaes são em numero de 168 e as extrangeiras

em numero de 10, e das collecções 4 (com 187 peças)' são nacionaes e

23 (com 1.448 peças) são extrangeiras, — distinguem-se ellas pela fôrma

seguinte:

Photographias  94

Chromolithographías  394

Lithographias  236

Photogravuras  321

Heliogravuras ...  105

Desenhos a traço e a nankin  1

Agua-forte .

Burll

Zincographia .

Xylographias .

Photolithographias

Phototypias

Photozincographias

Trichromias .

Collotypias.

33

100

220

165

136

5

1

1

1

1.813
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Merece menção especial, entre essas acquisições, uma série de gravuras

satíricas publicadas no Paraguay durante a guerra de 1864 a 1870 e vindas

da Bibliotheca Fluminense.

Cartas geographic.as.— Adquiriu a Secção 66 cartas geographicas

avulsas (das quaes só uma é manuscripta) e 10 collecções (todas

impressas) com 447 cartas. Das avulsas, entraram 16 por doação, 1 por

compra, 48 por permuta internacional, 3 por contribuição legal e 3 por

transferencia de Secção; e, das collecções, entraram 1 (com 42 cartas) por

doação, 5 (com 75 cartas) por permuta internacional, 2 (com 142 cartas)

por compra e 2 (com 188 cartas) por transferencia de Secção. As avulsas

nacionaes foram em numero de 17 e as avulsas extrangeiras em numero

de 49; as collecções foram todas de procedencia extrangeira.

São dignas de nota as acquisições seguintes:

Mappa do Estado do Paraná, de Romário Martins. — 1913.

Planta da cidade de Manáos (manuscripta).
Plan de la baye et port de Rio Janeiro. —1730.

Planta da imperial cidade de S. Paulo pelo capitão de engenheiros Rufino

J. F. Felizardo e Costa. — 1810.

Série de 52 cartas da U. S. Geological Survey.

Illustrações. — Foram adquiridas 107 obras, em egual numero de vo-

lumes, contendo 13.208 illustrações. Entraram 67 (com 8.957 illustrações )

por transferencia de Secção, 37 (com 4.102 illustrações) por compra,

2 (com 109 illustrações) por contribuição legal e 1 (com 40 illustrações)

por doação.

Rotulos. — Kecebeu a Secção apenas 14, todos lithographados, naeio-

naes e entrados por contribuição legal.

Obras especiaes. — Foram adquiridas 127, em egual numero de vo-

lumes, sendo 122 por compra, 3 por transferencia de Secção, 1 por permuta

nacional e 1 por doação.

Entre ellas, cumpre assignalar as seguintes:

—Pijoan. "Historia 
dei arte", Barcelona, Salvat. — 2.° e 3.° volumes.

G. Geoffroy. 
"Les 

Musées d'Europe. — Louvre, Rome, Berlin, Florence".

Collecção "Les 
grands artistes" da Librairie Renouard, Paris.

A. Michel. "Histoire de l'Art". — Paris, 1905.

Dr. Paul Richer. "L'Art 
et la Mêdecine".

V. Pica. "L/Arte 
giaponese". — Bergamo, 1907.

Salomon Reinach. 
"La 

nécropole de Myrina et peinture des vases antiques".

c) Catalogação. — Foram catalogados: 513 cartas geographicas

avulsas e atlas, que produziram 1.025 fichas; 213 obras especiaes, de que
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resultaram 350 fichas; e 13*2 retratos, de que provieram 285 fichas. Sepa-

raram-se para a catalogação 220 retratos e ainda foram extrahidas 72 fichas

de palavra útil para o catalogo de assumptos.

d) Conservação. — Das remessas feitas pela Secção ás officinas em

1916, foram restituidas 48 obras em egual numero de volumes, assim como

10 colleccões de cartas geographicas e 2 cartas avulsas; e as remessas effe-

ctuadas em 1917, que foram no mesmo anno devolvidas, constaram de

44 obras especiaes em egual numero de volumes e 11 cartas geographicas.

QUARTA SECÇÃO

a) Consulta. — Nos 290 dias em que a Secção de Moedas e Medalhas

esteve franqueada ao publico durante o anno findo, recebeu ella 186 coti-

sultantes, aos quaes foi permittido examinar 13.224 peças, discriminadas

como abaixo se vê:

Moédas brasileiras 4.186

Moédas extrangeiras 1.656

Medalhas brasileiras 7.326

Medalhas extrangeiras 156

Quanto ás obras especiaes, existentes na Secção, e excluídas da esta-

tistica as utilizadas pelos alumnos do Curso de Bibliotheconomia, foram

consultadas 97 em 161 volumes, das quaes 66 em 124 volumes versavam

sobre Numismatica e 10 em 15 volumes eram concernentes á Philatelia.

Feios idiomas em que são escriptas, dividem-se conforme o quadro

seguinte:

13.324

Línguas Obras Volumes

Portuguez

Francez.

Allemão.

Inglez .

Espanhol

37

26

7

4

2

74

44

13

5

3

76 139

b) Acquisições. -—Além de 17 obras especiaes, comprehendendo 16

volumes e 46 fasciculos, adquiriu a Secção as 197 peças seguintes:
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Medalhas 102

Cédulas 45

Moédas  . . 39

Reclamos 4

Distinctívos 3

Ensaio monetário 1

Brasão de armas 1

Carimbo 1

Bilhetes da Casa da Administração dos Diamantes de Mi-

Tias-Geraes 1

197

As referidas peças, 
— das quaes 131 são brasileiras e 66 são extran-

geiras, tendo entrado 158 por com [ira, 32 por doação e 7 por permuta na-

cional, — assim se distribuem, tendo-se em vista as differentes materiuá

que as compoem:

Cobre  53

Prata.  32

Bronze  17

Aluminio  16

Ouro  8

Chumbo  6

Cobre dourado  5

Latão 4

Nickel  2

Metal branco 2

Cobre prateado

Bronze dourado 

Latão dourado

Madeira .

Celluloide 

Papel

197

Sendo de 30.746 o total das peças existentes em fins de 1916, — o

acervo do medalheiro, em consequencia das 197 acquisições realizadas em

1917, e descontadas apenas 3 peças saidas por effeito de permuta nacional,

fica constituído de 30.940 peças.

Dentre as acquisições effectuadas no anno passado, merecem destaque

especial as seguintes:

Medalha da Exposição Industrial e Artística do Pará. Prata.
Medalha do monumento civico á memória de Júlio de Castilhos. Prata.

Medalha do 50.° anniversario da unificação da Italia. Bronze.
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—Medalha commemorativa do 1.» centenário do ensino official das Bellas-

Artes. Ouro.
Moéda de 4?000 de d. João V, de 1717, cunhada no Porto. Ouro.
Moéda grega (letra drachma). Epiro. Prata.
Bilhete da Casa da Administração dos Diamantes de Minas-Geraes. Papel.,

c) Colleccionamento e eegisto.—Além da collecção de moedas bra-

sileiras do período colonial, cuja formação foi iniciada em 1916, deu-se

á collecção de moedas portuguezas dos reinados de d. Pedro II, d. João V

e d. José disposição accommodada com referencias ao catalogo de Aragão.

Não foram esquecidas as séries grega e romana, de indagação mais demo-

rada e difficil, mas imprescindíveis, ao cumprimento do programma do

Curso de Bibliotheconomia.

Começou-se a organização da série de sellos do Brasil em álbum pro-

prio, onde já estão dispostos 243, faltando ainda nada menos de 100, para

que fique completa a collecção. Foram seleccionados, num total de 59(3

peças, os sellos que constituem a collecção dos Estados-Unidos da America

do Norte, Argentina, Chile e Equador.

Está em dia a escripturação dos livros de registo de acquisições e es-

tatistica.

d) Conservação. — Foram mantidos em perfeito estado o mobi-

liario, os utensílios e a bibliotheca da Secção, tendo sido nella substituída

uma pia, cujos defeitos se faziam notar desde a inauguração do edifício.

e) Exposição. — As peças numismaticas, que estavam nos mos-

truarios, foram retiradas e recolhidas aos armarios, substituindo-se as

mesmas por especimens de papel-moéda, de sellos nacionaes e de repro-

ducções grapliicas de moédas e • medalhas, •— afim de se resguardarem

melhor aquelles objectos, quasi todos de valia considerável.

Cumpre notar que a sala de exposição e consulta foi cedida á l.a Con-

ferencia de Pecuaria, cujas commissões funccionaram de maio a junho

na Bibliotheca Nacional, dando causa a que os mostruarios fossem remo-

vidos para as dependencias internas da Secção.

DIREITOS AUTORAES

Foram lavrados, durante o anno de 1917, 85 termos de registo de

direitos autoraes.

O decrescimo, — indubitavelmente grande, si confrontado com os

altos algarismos constantes dos relatorios dos annos anteriores, — 
provém

A.B. 40

4P„
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da modificação que o Codigo Civil, mandado executar a partir de 1.° de

janeiro de 1917, acarretou á antiga lei n. 496, de 1.® de agosto de 1898.

Com effeito, a Bibliotheca Nacional, do anno findo para cá, apenas

tem a seu cargo o registo de obras impressas, porquanto as oriundas dos

vários processos plásticos passaram a ser registadas na Escola Nacional de

Bellas-Artes e as musicas couberam razoavelmente em partilha ao Instituto

Nacional de Musica.

CONSELHO CONSULTIVO

Effectuaram-se, no decurso do ajmo findo, quatro reuniões do Con-

selho Consultivo, para os fins previstos pelo art. 9.°, n. 19, do Regulamento:

— uma dellas versou sobre a indicação dos amanuenses que, por mereci-

mento, podiam ser promovidos ao cargo de official, na vaga aberta pelo

fallecimento do bacharel Miguel Abilio Borges; e as tres outras tiveram

por objecto o regimen das aulas, o processo de exames e certas alterações

que se faziam necessarias no programma do Curso de Bibliotheconomia.

CURSO DE BIBLIOTHECONOMIA

Cumpriram-se rigorosamente todos os dispositivos regulamentarcs

concernentes ao Curso de Bibliotheconomia.

Os programmas para o anno de 1917, — 
que foram enfeixados em

folhetos nas officinas graphicas da Bibliotheca, — 
permittem avaliar o

accentuado progresso que soffreu a organização primitiva do Curso.

A aula de Bibliographia foi regida pelo dr. Constancio Antonio Alves,

director da l.a Secção; a de Paleographia e Piplomatica, pelo Sr. João Car-

los de Carvalho, director da 2." Secção; a de Iconographia, pelo Sr. Mario

Bhering, director interino da 3.a Secção, no impedimento do dr. Aurélio

Lopes de Sousa; e a de Numismatica, pelo Sr. João Gomes do Rego, di-

rector da 4.a Secção.

Dos 5 alumnos matriculados (um dos quaes, Haroldo A. de Alencar,

extranho ao quadro de funccionarios da Bibliotheca), 3 desistiram das

provas, 1 foi inhabilitado e só 1, Emmanuel Eduardo Gaudie Leyr con-

seguiu ser plenamente approvado.

SERVIÇO DE PERMUTAÇÔES NACIONAES E INTERNACIONAIS»

O numero dos estabelecimentos extrangeiros, com os quaes mantém

a Bibliotheca Nacional troca de publicações, foi elevado a 293, por ter sido
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nelle incluída a Biblioteca de la Universidad de Córdoba (Republica

Argentina).

A estabelecimentos extrangeiros foram feitas duas remessas, constan-

tes de 18 publicações em 1.244 volumes, acondicionados em 1.540 pacotes,

que foram enviados directamente pelo correio aos respectivos destinatários,

E' mistér declarar que, por motivo da guerra que conflagra a maior

parte do mundo culto e na qual se viu forçado a entrar o nosso paiz, dei-

xaram de ser enviadas as publicações destinadas á Bélgica, á Rússia, á

Allemanha, á Áustria, á Bulgaria e á Turquia.

Foram ainda remettidos pelo correio 370 pacotes procedentes do In-

stituto Historico e Geographico Brasileiro, 185 do Museu Paulista (da

capital do Estado de S. Paulo) e 69 do Ministério das Relações Exteriores.

Vindas do extrangeiro, recebeu a Bibliotheca Nacional 23 caixas, das

quaes 22 eram procedentes da Smithsonian Institution (de Washington)

e 1 da Secretaria Geral das Bibliothecas e Archívos de Lisboa. Além dos

pacotes destinados á Bibliotheca Nacional, continham ellas mais 1.727,

endereçados a diversos estabelecimentos e individuos, tanto desta capital,

como dos Estados.

A's instituições congeneres, em numero de 140, enviou a Bibliotheca

Nacional 30 publicações em 625 volumes, contidos em 177 pacotes, também

remettidos pelo correio. Tres foram as bibliothecas incluidas em nosso

serviço de permutações: a do Museu Paulista, a D. Teresa de Entre-Rios

(Estado de Minas Geraes) e a do Gymnasio Anchieta de Porto Alegre

(Estado do Rio Grande do Sul).

As acquisiçÕes destinadas ao mencionado serviço constaram de 121

publicações em 2.363 volumes, sendo 113 (em 897 volumes) por doação,

e & (era 1.466 volumes) oriundas de remessa official, feita, não falando

nas publicações da Bibliotheca Nacional, pelos Ministérios àa -Justiça, àa

Viação e da Guerra e pela Irríprensa Nacional.

OEFICINAS GRAPHICAS E DE ENCADERNAÇÃO

Além de livros em branco para as diversas secções, de editaes e

formulas para direitos autoraes, de cadernetas para o correio e de muitos

outros impressos de que teve necessidade a Bibliotheca no anno findo,

forneceram as officinas graphicas 246.500 boletins e senhas e 32.900

cartões para catalogação.

Não poude- coneluir-se em 1917 a impressão do tomo XXXVII dos
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"Ánnaes da Bibliotheca Nacional", o qual será entregue no primeiro se-

mestre do corrente anno. .

As officinas de encadernação tiveram um movimento bem conside-

ravel, não obstante haverem soffrido falta de operários, porque em 1917,

além de tres falleeinientos, foram concedidas muitas licenças por motivo

de moléstia.

Fizeram ellas diversas caixas, blocos de papel para cartas e officios,

preparo de cartões para catalogo e outros trabalhos meúdos, assim como

procederam á brochura dos folhetos impressos na typographia.

A encadernação de livros e jornaes está representada pelos algarismos

seguintes: 4

1.070

338

116

24

10

1.558

THESOURARIA

A renda total foi de 376$750, sendo 283$800 provenientes da venda

de publicações e 92$950 o producto de 50 % sobre o sello das certidões

de teor.

Essas quantias foram recolhidas ao Thesouro Nacional, com destino

ao patrimonio da Bibliotlieca, o qual, de l:394$08ü, que era em 1916,

passou a ser de 1:770$830 em fins de 1917.

O movimento dos depositos, em poder do tliesoureiro, para a obtenção

de obras por emprestimo, subiu apenas, durante o anno passado, á somma

de 704$000.

CONFERÊNCIAS

Promovidas pela Bibliotheca Nacional, realizaram-se seis conferências

da série de oito organizada para o anno de 1917.

Foram as seguintes:

1) A 11 de setembro, "Autores 
e leitores", pelo dr. Constando Alves;

*11) 
A 20 de setembro, "A 

revolução farroupilha de 1835", pelo dr. Pinto <la

Rocha;

1X1) A 11 de outubro, "A 
hygiene da visão", pelo dr. Abreu Fialho;

Livros novos .

Livros velhos .

Jornaes novos.

Jornaes velhos .

Livros em branco

)
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IV) A 6 de novembro, "Paixão 
e gloria de Castro Alves", pelo dr. Afranio

Peixoto;

V) A 27 de novembro, "A evolução da Geographia", pelo dr. Ignacio do

Amaral; e

VI) A 18 de dezembro, 
"O 

desenho da palavra", pelo dr. Raul Pederneiras.

Com autorização do Ministério do Interior ou mediante permissão

da Directqria, serviram-se do salão de conferências várias instituições pu-

blicas ou particulares.

Ha a mencionar, segundo a data do inicio dos trabalhos, as seguintes;

I) Conferencia Judiciario-Policial: —• a 11 de janeiro, primeira reunião ou

sessão preparatória, promovida pelo dr. Aurelino Leal, Cheíe de Po-

licia, que presidiu á mesa; a 3 de maio, sessãp inaugural, sob a presi-

dencia do Sr. Presidente da Republica; a 4, 8, 9, 11, 12 e 14'de maio,

sessões destinadas aos trabalhos das commissões; a 9 de agosto, sessão

de encerramento, com a presença do Sr. Ministro da Justiça.

II) Conferencia Nacional ãe Pecuaria, sob os auspícios da Sociedade Na-

cional de Agricultura:—a 13 de maio, sessão inaugural, sob a presi-

dencia do Sr. Presidente da Republica; a 14 de maio e 4 de junho, sessões

destinadas aos trabalhos das commissões; a 5 de junho, sessão de encer-

ramento, sob a presidencia do Sr. Ministro da Agricultura.

III) Instituto dos Bacharéis em Letras: — a 26 de junho e 2 de julho, re-

uniões para a sua reorganização; a 23 de julho, sessão solenne para a

posse da nova directoria.

IV) Associação Brasileira de Estudantes:—a 9 de junho, conferencia do

dr. Oscar de Sousa sobre o thema "As leis de Mendel"; a 27 de junho,

conferencia do dr. Augusto Saboya Lima sobre o thema 
"Personalidade

de Alberto Torres".

V) Liga da Defesa Nacional: — a 29 de janeiro, sessão do Directorio, sob a

presidencia do Sr. Presidente da Republica; a 6 dê setembro, sesáão do

Directorio; a 20 de novembro, conferencia do dr. Afranio Peixoto sobre

o thema 
"Da educação nacional"; a 3 de dezembro, conferencia do

dr. Carneiro Leão sobre o thema "Instrucção 
profissional".

VI) Grêmio "Euclides da Cunha": — a 15 de agosto, conferencia do dr. Ro-

quette Pinto sobre o thema 
"A 

contribuição naturalista da obra de

Euclides da Cunha".

VII) Tiro Brasileiro de Imprensa: — a 23 de setembro, sessão de installação,

sob a presidencia do Sr. Ministro da Guerra.

VIII) Alliance Française: — a 27 de setembro, conferencia do professor

Charles Ch^rnaux sobre o thema "Le 
soldat de France".

IX) Academia Brasileira dos Novos: — a 28 de setembro, conferências do

sr. Silva Dias sobre o thema "Dois 
cerebros: Blanco Fombona e Enrique

Rodo" e do sr. Afctilio Milano sobre o thema "Os 
Arcades".

Permittidas pela Directoria, realizaram-se ainda as seguintes confe-

xencias de iniciativa individual;
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"Critica introspectivaVpelP ftK>fçssor Saturaiao Barbosa;

II) A 20 de março, "A 
natureza brasileira e sua bandeira", pelo dr. Elizalde

(do Chile);

III) A 24 de março, 
"As victimas do alcoolismo", também pelo dr. Elizalde;

IV) A 29 de setembro, "Grognards 
dé\1815 e poilus de. 1.915",: pelo professor

Adrien Delpech;

V) A 16 de outubro, 
"A radio-telegraphia ultrapotente e o desenvolvimento

da sciencia electrica", pelo dr. Mario Ramos; ;

VI) A 22 de outubro, 
"A idéa de justiça", pelo dr. Pedro Lessa;

VII) A 1." de dezembro, 
"José 

do Patrocínio no jornalismo e na abolição",

pelo dr. Evaristo de Moraes;

VIII) A 13 de dezembro, 
"A 

conflagração actual, apreciada sob o ponto de

vista dos meios e fins da educação", pelo professor Francisco Furtado

Mendes Vianna; e

IX) A 26 de dezembro, 
"O Estado como factor da .organização social", pelo

dr. Assis Chateaubriand.

Como anteriormente, continuou em 1917 a reunir-se na Bibliotheca,

occupando por vezes o salão de conferências, a Sociedade Brasileira de

Direito Internacional.

'j

EDIFÍCIO

Continuou a ser feita, não tendo sido possivel terminal-a até fins

de 1917, a installação aerea dos cabos transmissores da corrente electrica.

Verificou-se, nos últimos dias do anno, que o cupim havia atacado a

madeira da cobertura de uma das alas do edificio, ficando os reparos para

ser effectuados em 1918.

A exemplo do que fizera em seu relatorio anterior, o director da Secção

de Numismatica insiste ainda agora porque se tomem providencias mais

rigorosas quanto á defesa das collecções de moédas e medalhas.

Parece-me que, além de medidas ao alcance da Directoria e que serão

postas em pratica, seria também muito acertada estabelecer-se uma per-

manente vigilancia policial, principalmente á noite, em torno do edifício

da Bibliotheca, aã instar do que se faz com relação ao Supremo Tribunal

Federal.

CONCLUSÃO

Ao dar por finda a tarefa que me impõe o art. 9.°, n. 28, do Regula-

mento, — hei mister de referir-me a dois factos, que dizem visceralmente

respeito aos altos fins da Bibliotheca Nacional.

O primeiro é o da nova catalogação, a que se está felizmente proce-

dendo desde o inicio do corrente anno. Seja-me licito consignar aqui o
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meu sincero applanso a essa medida, — <luo. nao obstante as duas tent-alh«...

anteriores, vinha sendo desde muito reclamada, — embora me pareça a

verba destinada áquelle importante serviço, 10:000$000, pequena 
dema.s

para que se consiga leval-o a cabo com a indispensável presteza.

O segundo é o mau estado de conservaçao das obras existentes no 5.

andar. Representam ellas o fundo precioso da Bibliotlieca, o que a con-

stituiu no primeiro quartel do século XIX. Lntre ellas, ha provavelmente

muitas já de todo perdidas na terra lusitana em que se editaram. As offi-

cinas de encadernação da Bibliotlieca, como tenho tido ensejo de pessoai-

mente verificar, mal dão conta das innumeras collecções de jornaes, de

revistas, de periodicos, 
e do que é diariamente reclamado pelas necessi-

dades da consulta publica nas várias Secções. Assim, urge que se tome

a providencia de uma verba especial, consagrada exclusivamente á restau-

ração dos mencionados livros, a menos que se queira ver, em futuio não

muito remoto, completamente perdida a mais rara opulencia da Biblio-

theca Nacional, notadamente a valiosissima collecção Diogo Barbosa

Machado.

Fica, por esse modo inequívoco, dado o meu opportuno alarma, para

que em tempo algum se me possa applicar o estigma do 
''nao cuidei",

lançado pelo verso famoso do épico immortal da nossa lingua.

Taes são, Sr. Ministro, as informações que cumpro o dever de apre-

sentar-vos quanto ao movimento da Bibliotlieca Nacional no anno de 1911.

Saúde e fraternidade.

Ao Sr. Dr. Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, Ministro da Jus-

tiça e Negócios Interiores.

O Dibectok Gebal (interino) ,

BAS1LIO DE MAGrALHÂES


