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Explosão da Epidemia do Cliolera-mornus no Império.

Nos últimos mezes de 1854 casos se apresentarão na visita samta-
ria deste porto, em marinheiros procedentes de Londres, de Liverpool,
de New-Castle, de Cardiff, de Hamburgo, &c, com tão evidentes sym-
ptomas de áokrina, que julguei urgente leva-los ao conhecimento do üx.
Sr. Ministro do Império. Por essa oceasião se reahsou a construceão do
Lazareto de Maricá, e se tomarão outras providencias. Minha convicção,
(á vista do que observei n'aquelles marinheiros) foi, como participei
ao Ex m° Sr. Ministro, que teríamos a epidemia do cholera asiático no
correr de 1855; esta convicção me levou a oecupar-me no, Relatório,
que appareceo impresso em Março de 1855, exclusivamente, com hum
esboço do cholera-morbus, com o Hegimen Sanitário dos portos do lm-
nerio, com os soecorros públicos em taes emergências necessários, e
outras exigências daquella actualidade. Entretanto sobre outros assumptos
o movimento sanitário da Capital era favorável, como se pôde ver do
mappa da mortalidade relativa áquelk época.

A não ser a previsão de ser o Império assaltado pelo cholera em
breve tempo, o oecupar-me eu com todos os pontos sobre que versa a
historia ào cholera seria hum anachronismo, que infelizmente .se nao deo;

porque a epidemia veio converter as minhas suspeitas na mais triste das
realíde6pidemia 

cholerica invadio o Império por 3 pontos differentes ,
sem grandes intervallos; estes pontos primeiros vulnerados se arranjao em
ordem éronologica e ao mesmo tempo oèographica a qual com We^ ^
teracão foi esta -Pará e Amazonas-Bahia-Rio de Janeiro e. Espmto Santo^
A ordem desta invasão he de importância notave ; Porf tl?,WMem
com o que a observação tem mostrado constantemente acerca do cholera
morbüs epidêmico; e apresenta circunstancias tão salientes que mf 

^pode
obstinar em desconhecer á custa de que ekmentos ef°^^0f'^Zg
o Império. Forçoso he limitar-me primeiro Çp^lf^glil&f
elles os primeiros invadidos, tornando-se sua historia mais 

^portote para a

questão 
^da 

transmissibilidade, e porque /elles mais cireun^anciadas m
formações officiaes tenho recebido: ficando por tanto 

|pg|||l|É|
Províncias do Império para ser expendida successivamene segundo as fro

vincias em que se realisou. *
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Ivnlosao do cliolera-morhii* u© Pará.

Nenhuma alteração notável na meteorologia de Bethlcm, capital da
Província do Pará, havia occorrido nos annos anteriores a 1850, época
da febre amarella; e, passada esta época, nenhuma alteração ^c duo nus
primeiros mezes de 185o: comparada a meteorologia dos mezes dos prece-
dentes annos, de 1845 a 1817, com as dos correspondentes mezes de 1855,
se deprehende esta regularidade de hum quadro annexo aos Apontamentos
do Sr. Dr. F. da S. Castro presidente da Commissüo de Hvgiene do Pará.

A mortalidade de Janeiro a Abril de 1855 comparada á dos corres-
pondentes mezes dos precedentes annos, era regular (de 70 pessoas
por mez).

Em os primeiros mezes de 1855 nenhuma epidemia, nem outra
alteração da saúde publica occorrôra, e certamente nada de extraordi-
nario havia occorrido em Bethlcm, quando a 15 de Maio alli chegou,
procedente da Cidade do Porto, a galera portugueza Defensor, trazendo
322 pessoas das quaes 288 colonos, 16 passageiros, elo de tripolação;
com huma viagem de 30 dias. No oitavo dia desta viagem havia appa-
recido o cholera-morbus á bordo; e continuando desde 15 de Abril ate lâ
de Maio (3 dias antes da chegada á Bethlem) matara 36 pessoas, das
quaes 35 colonos e 1 da tripolação; mas ao chegar á Bethlem não havia
num só doente á bordo.

Declino entrar na discussão, que se travou acerca da natureza do
mal durante a viagem; porque hoje ninguém pôde em consciência con-
servar a menor duvida: as vacillações, em que sobre este objecto se
acharão os médicos de Bethlem, provão antes circunspecção do que clefei-
tos em seu proceder ; a qualquer medico prudente, que não tivesse
visto o que oceorrêra á bordo, o mesmo suecederia.

Entretanto os vômitos, asdiarrheas, as collicas, o resfriamento geral,os olhos encovados, a morte rápida, que caracterisavão a moléstia de
bordo , a reproducção de análogos symptomas em terra em pessoas quenão estavão sujeitas ás causas de nordo, e o que depois resultou parao Império todo, removem todas as duvidas. Os episódios de envenenamento
pelo cobre das fatídicas caldeiras, e pelo máo passadio; assim como as argu-
cias escholasticas, que vierão depois , á saber—cholera nostra, catastatica,
sporadica, as carneiradas — o envenenamento por máo peixe; até a insulsa
discussão acerca do gênero... em nada attenuão a inexorável veracidade
de que o cholera-morbus abordou o Pará levado pelos colonos da De-
fensor no dia 15 de Maio de 1855!.

Quem lêo as primeiras communicações officiaes, nas quaes a Com-
missão de Hygiene do Pará traçou com notável fidelidade e esclarecida^precisão os caracteres daquella moléstia, não pôde, #sde então , con-
servar a mais pequena duvida de que pelo seguinte vapor as noticias do
Pará serião lugubres; fui mui explicito sobre este ponto: assim acon-
teceo. \

Trazendo a galera Defensor carta limpa, não havendo doentes á bordo
(os que houve tinhão morrido), qm vistos pelos médicos de Bethlem os
habilitassem a dectà^^^ que se havia dado durante
a viagem, constando-lhés não reinar no porto de procedência cholera-mor-
bus; a galera foi admittida á livre pratica: os colonos occupárão o apo-
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sento que a acliva e patriótica Companhia de Navegação do Amazonas
lhes havia já preparado; os passageiros desembarcarão.

Sobrcleva reavivar a lembrança de <jue, se não constava reinar o
cholera asiático na Cidade do Porto, sabíamos aqui que esta epidemia
lavrava naGaliza, nas fronteiras de Hespanha e de Portugal, c em po-
voações donde vierão colonos; e soube-se depois que ao sahir do Porto
recusara o capitão da Defensor acceitar um colono, que se lhe apresen-
tara doente para embarcar.

No dia 26 de Maio, 10 dias depois da chegada da Defensor, co-
meçárão a apparecer casos de cholera entre o 11.° batalhão de caçadores
de linha em huma extrema da cidade (bairro da Só): entretanto que,
nos colonos já existentes e vivendo em comrnum com os recém-chegados;
entretanto que, no Quartel de Policia Provincial, paredes-meias com
aquelle aposento dos colonos recém-chegados; entretanto que, no 3.°
batalhão de artilharia a pó, e á bordo das embarcações mercantes surtas no
mesmo porto; por todos os demais lugares, onde mais fácil seria á todos os
moradores contrahir huma moléstia transmissível; nenhum caso apparecia.

De 26 de Maio a 2 de Junho forão entretanto apparecendo casos:
neste prazo no bairro da Só se contarão 26 casos, dos quaes 16 fataes:
entre estes primeiros affectados de cholera (depois da chegada da Deferir
sor) nenhum se deo em passageiros, colonos, e tripolação, pertencentes
aquelle navio!!

Todos os primeiros casos se derão, exclusivamente, nas praças do
11.° batalhão de caçadores de linha, na marinha de guerra, em es-
cravos, e em pessoas da classe menos favorecida da sociedade. Eis aqui
a filiação dos primeiros casos reproduzida pelo Presidente da Commissão
de Hygiene do Pará em o seu importante trabalho. « Apontamentos»,
e exlrahida de documentos officiaes. — « Os primeiros casos» escreve o
Sr. l)r. F. da S. Castro, Nota N. «tiverão lugar no dia26 de Maio de
(1855) manifestados em duas praças do batalhão 11.° de caçadores,
as quaes suecumbirão em poucas horas. À' estes suecedêrão outros ,
também praças do mesmo batalhão e da corveta a vapor Paraense, dos
quaes até hoje (11 de Junho) 20 tem sido victimas, sendo 7 do bata-
lhão e 13 da corveta. A totalidade dos atacados, só nestes dous novos
focos, monta a 52, sendo 20 do batalhão, e 32 da corveta».

No corpo de Policia provincial contão-se 2 casos favoráveis y no Hos-
pitai da Caridade se tem recebido 9 Índios remadores de canoas, dos
quaes 4 morrerão, e 2 pretos escravos os quaes ambos escaparão; nem
nacadêa, nem abordo dos navios mercantes, se tem manifestado caso
algum: nos colonos da Companhia de navegação se derão (a 8 eall)
dous casos mui graves, mas ambos escaparão. P%1

A epidemia começou a manifestar-se no bairro da Se por casos
mui disseminados e fâláes; hoje está desenvolvida por todos os bairros
da Capital de Bethlán, datando o seu maior desenvolvimento de 8 para
9 de Junho; pelos seus arrabaldes, pelas ilhas fronteiras, e ireguezias
próximas .A gravidade do mal segue a seguinte gradação descendente:
Índios — Pretos e especipalmente escravos. —Mamelucos, Pardos e Bran-
cos—. (Extrahido dos mesmos trabalhos officiaes), /

A má alimentação, as moradas humidas, e a falta de roupa,
acompanhão esta gradação —he ainda em substancia o qiie dizem os ao-
cumentos officiaes, 

*
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Emquanto se desenvolvia o cholera em Bethlem, largou d'ahi com
180 colonos, vindos na Defensor, o vapor Marajó em 18 de Maio; que
subindo o Amazonas locou em diversos pontos: apezar de haver o Ma-
raio perdido nesta viagem 2 pessoas do cholera, ficarão este* portos m-
columes. Chegando o vapor a Óbidos, distante cerca de 200 legoas de
Bethlem, a 10 de Junho, appareeeo em Óbidos a 11, no dia seguinte
daquclla clíegada, a fatal epidemia. X'«'X*i _

As 7 primeiras victimas em Óbidos forão escravos da Cidade, e nem
hum só colono! nem pessoa de bordo do MarajóI (que seguio rio acima).

Em breve a epidemia, seguindo sempre o trafico dos homens e por
conseqüência levada pelas couzas infectas, diflundio-sc de Bethlem por
toda a Província do Gram-Pará, tornando-se Cametá de triste celebridade
pela exemplar dedicação do illustre Paraense Dr. Ângelo Custodio Corrêa,
que embarcando-se, 

°com 
a consciência do dever, em 22 de Junho,

enchendo a todos de admiração e respeito tão sublime comportamento,
levando comsigo medicamentos e soecorros, acompanhado em seu zelo
pelo digno medico Dr. J. F. Cantão, voltara, 3 dias depois, á bordo do
vapor Rio Negro, hum cadáver victima dos devores humanos e divinos!!!.

A fome do ouro não conspurcou áquella alma sublime, o dever, e
só o dever, a guiava

A causa de ser infeccionado o 11.° batalhão de caçadores foi ase-
guinte: praças deste batalhão fazião a guarnição no Arsenal de Marinha,
onde por duas noutes pernoitarão colonos, que, vindos na Defensor,
forão engajados pelo Governo para o corte de madeiras no Acará; estes
colonos estiverão em relações constantes com os soldados, trocarão com
elles roupa, e fizerão outras transacções: os colonos não adoecerão,
logo forão suas roupas, e trens, que levarão a sentelha epidêmica.

A causa de ser infeccionada a corveta Paraense foi a seguinte: —
Para bordo desta corveta forão engajados 2 colonos, como foguistas, vin-
dos na galera Defensor, e para eíla se transportarão com todos os seus
efeitos, roupas e bagagens: os novos foguistas não adoecerão, logo forão
as suas roupas e bagagens, que levarão a sentelha pestilencial, e não
suas pessoas.

A causa de se infeccionarem os primeiros escravos que suecumbi-
rão, os quaes pertencião ao Sr. Barão d'Arary, foi a seguinte:

Estes pretos atracarão á Defensor em U de Maio, e lhe forão ven-
der lenha, peixe, e refrescos:% destes pretos morrerão logo depois de
cholera: não havia pessoa alguma doente de cholera nem de outra
moléstia á bordo; logo foi o ar, os objectos inanimados, os comas em
fim existentes á bordo, que atearão nestes pretos a epidemia.

A causa que affectou Óbidos, á 200 legoas de Bethlem, foi a seguinte:
Para Óbidos se transportarão 180 dos colonos vindos na Defensor,

os quaes largando a 18 de Maio de Bethlem a bordo do Marajó desem-
barcárão a 10 de; Junho em Óbidos, onde nem noticias e menos terror
havia de cholera; depois de sua chegada manifestou-se a epidemia, não
primeiro nos desembarcados, mas em pessoas da Cidade, que decerto
não tinhão visto doentes, e pois os não havia mais a bordo do Marajó :
portanto o germen foi levado pelas roupas, trastes, trem ou bagagem,
que desembarcarão.

Em todos estes casos os primeiros affectados não forão pessoas vin-
das a bordo da Defensor, nem a bordo do Marajó-, forão os que esti-



verão cm relação com us comas vindas nestes navios, c nus gpes comas
se achava aninhada a causa epidêmica! a transmissibilidade se eílectuou
pelas cousas, repito,, e nao pelas pessoas, o em geral depois de já
desembarcadas estas cousas

A desgraçada theoria da incubarão, a miserável comparação com
ovos chocos, em que se fundão as quarentenas, levou no Pará, como
aqui, como por toda a parte, hum solemne desmentido. O verdadeiro
vchiculo das epidemias, as comas, tornou-se evidente.... Triumphará a
verdade e o bem de todos, ou o emperrado Em urismo?!. Continuarão os
homens a combater a trasmissibilidade pelas dispendiosas e sempre op-
pressivas quarentenas e sequestros; parecendo esquecer-se que também suo
homens os quarentenarios?!! continuará a rotina oppressora contra ho-
mens quando o exciiador está nas cousas, e se pôde sem crueldade sem
vexames e com segurança exiingui-lo nela desiufecçâo?!!. conlinuar-se-ha
contra a evidencia dos fados, e as deducções da theoria?!!.

Quando prevalecerá o voto de quem observa e não o de quem quer
impor?... .

A mortandade pelo cholera na Capital do Tara foi de 1.000 pes-
soas, c cm toda a Província orça por 5.000.

Feita a explosão epidêmica em 20 de Maio de 18oo a epidemia
desappareceo da Capital e da Provincia em 28 de Janeiro de 1856. —
Participação do Dr. Francisco da Silva Castro, Presidente da Commissão de
Hygiene do Pará, datada de 21 de Fevereiro de 1856—.

A exemplar dedicação sellada com a preciosa vida do Dr. Ângelo
Custodio Corrêa; o exemplar comportamento dos membros da Commissão
de Hygiene daquella Provincia, qne apezar de dissidentes em opiniões
acerca da natureza da epidemia, se portarão com o maior desvelo ao
reclamo da humanidade, valêrãq á Provincia do Pará os soecorros que as
autoridades civis, a corporação medica, e os sentimentos humanitários
da população levarão onde foi reclamado.

Provincia do Amazonas.

Quando a epidemia talava a Provincia do Pará, subio pelo Amazonas
o vapor Marajó, e, havendo soffrido aftis passageiros do cholera, assim
infectado da epidemia passou em Junho de 1855, rio acima, mmW
Bella da Imperatriz, Freguezia de Serpa, e cidade-da Barra (Capital);
com cadáveres de cholericos á bordo quando tocou n'estes portos, onde lor-
cozo foi, á despeito da repugnância dos habitantes, dar-lhes sepultura.
' 

O cholera se declarou nestas povoações logo depois do contacto ou
visita do Mar ai ó. , t^m j r ^„L;„

De cerca de 90 acomettidos do cholera na pa da Imperatnz
só morrerão 3 no mez de Junho. Nesta villa, durante a primeira
invasão, havia apenas hum só medico: o. Collector das rendas pubhcas,
Joaquim José da Silva Meirelles, tomou sobre si o .pezado encargo^de

. adnmúslrar e repartir os medicamentos, que o Presidente da Provinca
enviava em soecorro dos enfermos; o reconhecimento, que P^oa^™
habilitadas do logar testemunhão a este homem, he hunv doçumen o valmzo
em favor de seu merecimento e de suas virtudes chnstaes: os que enten-
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dem que a doutrina do regulamento da Junta Hygiene averba de <fo/in-
quente* a quantos, pcío intenàr, são pelas circumstaucias forçados a prestar
serviços médicos, apezar de não terem Titulou, ainda não convencerão os
habitantes de logares remotos—que he melhor morrer ao desamparo
segundo o regulamento, do que receber consolações e remédios dos que
sem Títulos lhos prodigalizào com mão caridoza—.

Em Serpa tocou o vapor Marajó em huma época de reunião po-
pular —São João—então (Junho), 50 indivíduos forão aílcctados, dos
quaes 5 perecerão. Em Serpa achou o povo na dedicação do Tenente
Coronel cia Guarda Nacional Damaxo de Souza Barriga os soecorros que
na villa da Imperatriz prestou o Colleclor Meirelles.

Passados 3 mezes, em Dezembro, ancorou o vapor Tapajoz, pro-
cedente do Pará^com o cholera abordo, em Serpa: poucos dias depois
a epidemia reappareceo nesta Fregnezia —: 47 pessoas forão então af-
fcotadas das quaes 13 morrerão.

Serpa teve pois 97 aílectados e 18 mortos.
Na cidade da Barra — Capital — depois da chegada do Marajó ap-^

pareceo o cholera em princípios de Julho (1855) pela l.a vez.
De cerca de 70 pessoas então acomettidas só numa morreo.
Em Fevereiro de 1856, ainda depois que ahi ancorou o Tapajoz,

procedente do Pará, com cholericos a bordo, reappareceo o cholera na
cidade da Barra (*). N'esta 2.a visita porém limitarão-se os cazos á En-
fermaria militar, onde 15 cazos de cholera benigo se tratarão, dos quaes
só hum falleceo.

Deo-se por tanto naquella Cidade hum total de cerca de 85 cholericos,
só 2 dos quaes morrerão.

O total de mortos na Provincia do Amazonas he pois de 23 pessoas.
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EXPLOSÃO DO CHOLERA Wh. BAHIA.

Antes do funesto 21 de Julho de 1855, em o qual appareceo o
cholera na Capital da Bahia, casos se derão de moléstias insólitas, como
mui acizadamente referem médicos daquella cidade, que me fazem pelomenos suspeitar, haver já alli chegado anteriormente o germen do cholera-
morbus: o que sobre este obje§|o escrevem os membros da Gommissão
de Hygiene da Bahia com huma circumspecção, que põe em relevo seus
talentos e perspicácia, he cpianto á mim decisivo: tratava-se de averiguar
a moléstia á que suecumbio o capitão do brigue inglez—Merçw^— car-
regado de bacalhau, procedente de S. John, onde reinava o cholera,
trazendo 36 dias de viagem: eis as formaes palavras do Delegado de
saúde J)r. Mordo Militão de Bragança, que vio o Capitão William Brine
a 25 de Março dejl855, e nelle observou « dores nos másculos dos mem-
« bros superiores e inferiores, especialmente nos músculos gastro-che-« nemios, dores nas regiões epigastrica e mezo-gastrica, dejècçõés alvinas
« de muco concreto, urinas claras epouco abundantes, pelle livida fria

:-JA

(*) Na Cidade da Barra, além do cholera, a febre amareUa atacou 450 pessoas na Ca-P;tal d0 fZ"***""8> «as quaes fallecêrüo 72, sendo a gradaçüo de mais pára menos a das seguintes,classes, t.a Pardos, 2,« índios, 3.* Brancos,Pretos 0. ' '



« esccca, nas extremidades era notável a frialdade; pulso lento, íino e
« raro á desapparecer, língua saburrosa nos lados, despida de pithelio
« em sua goteira, sedo insaciável, vômitos, perfeito estado da razão, e
« exacla narraefio do comeeo de seus solírimentos». Padecendo pequenos
incommodos adias, o capílào II. Urine linha ainda nessa manha ido á
terra; ás 11 horas tinha referido ao medico Delegado seus soilrimentos,
íàlledk) ás % horas da tarde!! O capilílo morreu do cholera.

O fatídico bacalhau quo carregara o — Mermnj — foi, como de
uzança no commercio, posto á venda depiok de esgotado o que havia no
mercado, isto he, não ioi logo vendido em retalho, seus fatídicos eileitos
nâo deverão pois seguir-se immediatamente á morte do capitão.

No dia 21 de Julho , seguinte ao da chegada do vapor — Impe-
ratriz— procedente do Pará pelos portos doworíe, manifestou-se o cholera
na Capital da Bahia wnvllnncamenlc em tres bairros dillerentes — á
sa])er_ no bairro do Bio-Vcrmelho onde vae desaguar com este nome o
rio Camaragipe, que acarreta as immundicias das adjacências da cida-
de; na Freguezia de St. Anna; e na Freguezia de St.0 Antônio, no
coração da Cidade: as pessoas alíecladas era primeiro logar não erão
certamente das mais ávidas de saber o que se passa pelo mundo, para
irem, ao chegar o paquete, conversar com os passageiros em busca de
noticias, não erão jornalistas, nem diplomatas; erao pessoas da classe
menos favorecida da fortuna: nada aulliorisa á pensar que foi a pro-
ximidade, o contado, ou o commercio com os passageiros do paquete
— Imperatriz —, que não havia 24 horas tinha chegado do Pará, que
espalharão o cholera na Bahia. O boato de haver alli desembarcado clan-
dcstinamenle hum áolerico, outros dizião , hum cadacer de cholenco , de
bordo do vapor —Imperatriz — foi por indagações da Policia reconhecido
hum aleive. (*) A epidemia entretanto crescia mui lentamente pelo centro
da cidade em todo o correr do mez de Julho , emquanto que no Rio
vermelho notáveis e mui funestos estragos produzia. Só depois que os
emigrantes da Caxoeira anuirão para a Capital da Bahia, he que a ex-
pansão e intensidade da epidemia tomarão ahi grandes proporções, de
sorte que em meados de Agosto subião a 100 as victimas diárias. N esta
tribulacão o espirito publico da Capital da Bahia achou hum conforto na
prompta inhumação dos cadaves, nas desinfecçòes, nos postos médicos,
e em outras etfkazes medidas, que o exemplar comportamento da Com-
missão de Higyene de accordo com o desvelado Administrador da Pro-
vincia havia já então posto em excução.

Releva apontar a Freguezia da Penha de Itapagtpe, na qual a pro-
poTCão dos affectados foi grande, e o dos que succumbirao pouco nota-
vel 

* 
A epidemia diffundio-se por todo este bairro: á esta diífusão me

parece não ser estranha a alimentação pela maior parte de peixe, % de
carne secca (que não sei que tal seria). Hum hospital especial estabele-
ceo-se então na Penha, que prestou promptos e desvelados soecorros aos

t*\ Timhpm anui os houve- também aqui se inventara™ respeitáveis pães defamiUa (talvez), ar-
rancaios *TSScos acentos para serem arrojados ao Lazareto em infamantes padmlas Taes^e,
h^e^efa^S^^Mo pelos jornaes estar de pistola prompta para evitar que se lhes arran-
cassem doíTraeos o terno filhinhos, e outros miseráveis embustes, Os soecorros que o Governo Im-
Per Tdispoz paTcondmir aos Hopitaès os necessitados que não ímhâo meios para se tratarem em suas
E forao Sssfn!.traduzidos eJ seqüestro forcado-, felizmente o bom senso áos fluminenses fez just.ça
á tanta parvoice: o povo ter-se-hia rido, se se nao houvera indignado.
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que enfermavao: dia e noute nelle permaneceo o Sr. Dr. Manoel Mau-
ricio Réouças— Lente da Faculdade:—a mortalidade deveo reduzir-se pela
p-ompüdão e acerto das medidas, com que d'ante-mao deveria contar
quem, como eu, conhecesse o Dr. Kebouças.

A 3 de Acosto, 12 dias depois de invadida a Cidade da Bahia, appareceo
a epidemia do cholera na Cidade da Carneira, a 14 legoas de distancia

daquella Capital: a Caxoeira he lmma cidade edificada em lugar baixo,
cercado de montanhas, e á margem do rio Paraguastá; o peixe, a carne
de porco, e mariscos, tem a parte mais considerável na alimentação de
seus habitantes; a agoa lhe he fornecida pelo mesmo Paraguassú, eprin-
cipalmente pelos rios pequenos Pitanga, e Caquende; todos três servindo
de vehiculo aos despejos da Cidade. Foi precisamente nos bairros adja-
centes aos dous pequenos rios, Pitanga e Caquende, que primeiro appa-
receo o cholera-

Além das desfavoráveis condições da Cidade da Caxoeira, por causa
mesmo destas péssimas condições topographicas, e dos alimentos azados
ao cholera, como o peixe, outras oceurrencias sobrevierão , que tornarão
esta infeliz Cidade hum theatro de lueto e de calamidade: propalada a idéa
de contagio, e de morte inevitável pelo cholera, postergárão-se as leis
mais sagradas, a Cidade ficou sem facultativos, as autoridades abando-
nárão seu posto, os miseros doentes abandonados dos seus parentes e
amigos morrião ao desamparo, centenares de cadáveres apodercião inse-
pultos no interior das casas; a consternação foi geral, a emigração tornou-
se tumultuosa, tudo era confusão e terror... «Nesses dias de tamanho luto
para a Cidade da Caxoeira » diz a Commissão de Hygiene da Bahia em seu
bem traçado relatório do 1.° de Janeiro de 1856 pag. 20» nos quaes
fallecêrão os dous facultativos que alli permanecerão, os Drs. Pedro da Fon-
ceca Mello, e Justino José Soares, e três prestimosos alumnos de medicina
Joaquim de Magalhães e Moraes, Alcibiades Firmo Monteiro, e Américo
Silvestre de Faria; além de duas Irmães de Charidade, do Carmelita Fr.
Nicolau, e do Vigário de Cotegipe, José Paulo de Souza Gouvêa, que á
sua pobre mãe deixou somente a lembrança de hum filho que suecumbio
no cumprimento de seu dever com incansável zelo apostólico; nesses
dias de luto, esteve a Cidade da Caxoeira e suas immediações entregue
á clinica dos Alumnos da Faculdade de Medicina (!) que se souberão ais-
tinguir-se arrostrando todas aquellas calamidades»... « Os que mais se
distinguirão forão os seguintes—Francisco da Silva Moraes, Augusto Gon-
çalves Martins, Luiz Carlos Lins Wanderley, Francisco de Assis Negreiros
Sayão Lobato, Cincinato Pinto da Silva, Horacio Cezar, Manoel Francisco
Teixeira, Luiz Miguel Quadros Júnior, Marcolino Sócrates de Moura Poggi,
e Manoel Alves Barboza »/ ^. -v ..-;. ^s.:-.,

A epidemia derramou-se logo pelas circumvisinhanças da Caxoeira,
por todos os lugares onde o trafico ou communieação dos homens éra
mais freqüente. AssimnS: Felix na margem opposta do Paraguassú e fron-
teiro t Caxoma r Coqy^o e Nagé á margem do mesmo rio, tendo o
peixe como principal alimento, Maragogipe vísínhanças do rio Capanema
estuário do Paraguassú, e todas povoações ribeirinhas abaixo da Cidade
da Caxoeira, entretendo com eila relações diárias, forão immediata e
cruelmente devastcidas. Só entre a Cidade da Caxoeira e o arraial de S.
Felix, cujas populações reunidas não perfazem 20.000, morrião no curto
prazo de 3 de Agosto á 5 de Septembro 2.000 pessoas, não se com-
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prehendcndo nos 2.000 os emigrantes que forão morrer e diíTundir a
epidemia por outros lugares 1 Km Nagè e Carneiros, cujas populações reu-
nidas não excedem á 2.000, dias houve cie 40 mortos!.

Nestes lugares, como de ordinário acontece, os pobres forão as pri-iras victimas, mas, ateado o incêndio, todas as classes da socidade

¦'.¦.'¦ .'.-:.':;. 
¦.'.-¦ 
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pagarão o tributo da fraqueza humana.

O digno Administrador da Província e os dedicados Membros da Com-
missão de Higyene se esmeravão em providenciar a cerca dos soecorros,
que a força dos acontecimentos nulliíieava, ou retardava algumas vezes.

Três dias depois de se haver manifestado o cholera na Cidade da
Caxoeira, isto he, a 6 de Agosto, invadio a Cidade de Santo Amaro, para
onde havião allluido os emigrantes da Caxoeira, os quaes forão as pri-meiras victimas em St.0 Amaro. As mesmas desastrosas scenas de cons-
tornarão e de horrores se reproduzirão nesta infeliz Cidade: autoridades
em fuga—terror do contagio —enfermos e moribundos abandonados —300
cadáveres insepultos empestando a Cidade, —o desanimo geral—a morte
pairando sobre todos... formavão o lugubre painel da Cidade. Ao saber
destes desastres o solicito Presidente enviou-lhe médicos, alumnos, e todos
os soecorros. Seguirão nesta solemne oceasião, oíTerecendo-se espontânea-
mente hum homem de coração angélico o Dr Cypriano Barboza Betamio;
o Sr. Dr. Francisco d' Azevedo Peima, tão modesto como denodado com-
panheiro; o Sr. Dr. Carlos Frederico dos Santos Xavier, emulo das vir-
tucles civicas de seus collegas, e os alumnos da Escola de medicina. No
meio da lugubre anarchia em que se achava a Cidade, acephala e
desamparada no meio de tantas tribulacões e desastres, Betamio , o
« heroe infaligavel» como o denominarão seus companheiros testemunhas
de suas virtudes, assumio a autoridade policial: e á frente de seus dignos
companheiros, elle em pessoa, carregava cadáveres, incinerava-os, desin-
fectava casas, visitava (elle e seus companheiros cada hum) 100 doentes
por dia I!. Assim achou a cidade hum allivo para sua sorte; estes ser-
viços adoçárão-lhe as magoas, e fizerão serenar a moléstia. Mas o homem,
que conhece seus deveres, desconhece os limites da suas forças corporaes:
Betamio suecumbio ao excesso de trabalho e de fadiga, credor do reco-
nhecimento e do amor de sua Provincia natal e do Brasil inteiro. O alumno
Euclydes de Seixas Barros, que o imitava na terra em suas virtudes,
acompanhou a Betamio á sepultura, victimas ambos do cholera-morbus.
Neste arriscado lance não se pôde calar os nomes do Sr. Dr. Penna,
e Santos Xavier, e dos alumnos — Manoel Nunes Affonso de Brito—
Antônio de Sousa Dantas — L#eandro Carlos de Sá— Augusto Gonçalves
Martins, e Manoel Francisco Teixeira, que a Commissão de Higyene da
Bahia cita com louvores de distineção.

Da cobardia de alguns acha-se o renome da Provincia da Bahia re-
vindicado pelos actos de heroismo destes filhos.

A perda da Cidade de Santo Amaro até i de Setembro subio a
5.0001 (Relatório da Commissão pag. 42). -

Levada a epidemia pelos emigrantes da fidade de St. Amaro, ou
por estes emigrantes aggravada onde ella já se havia declarado , diffun-
dio-se por quasi toda esta comarca.

Entre as Freguesias acommettidas releva citar a ilha da Madre de
Deos do Boqueirão, onde faüeceo o alumno José Rabello de Figueredo, que
tanto se havia distinguido.
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A 13 de Agosto foi morrer na Cidade de Nuzarelh, de posição análoga

a Santo Amaro, huma mulher, que para alli se retirara, deixando a ca-
pilai da Província por haver nella perdido seu filho atacado do cholera-
morbus, ao tempo que os emigrantes de St. Amaro e da Caxoeira e as
communicacôes da Commarca de Nazarclh com as precedentes, havião
derramado 

*por 
outros pontos da Comarca o germen epidêmico.

A epidemia embraveceo-se cruelmente em Kazarelh; que contando
apenas 5.000 habitantes, perdeo 88 sobre 270 aüectados. Ainda aqui
a briosa mocidade, os aluamos, permanecendo firmes em seus postos e
colhendo — elles sós médicos — os loiros da victoria! (Relatório da Com-
missão de Higyene). A' visita do Presidente interino da Commissào de Hi-
gyene, e, como refere a mesma Commissao, « o bom senso publico, o
vigor das autoridades, sobre tudo do Dr. Juiz Municipal, Antônio Augusto
da Silva, evitarão as scenas tristes de outros lugares».

A epidemia espalhou-se por quasi todas as novoações da Commarca
de Nazareth durante a 2.1 metade de Agosto. = Aldea foi atacada a %i, Ma-
ragogipinho, Pirajuhia, Lage, eS. Miguel, quasi simultaneamente: a mi-
portante Villa de Ifaparica, de posição insular, porto de cabotagem, sus-
tentando-se principalmente de peixe I, e fabricando azeite de baléa, sendo
violentamente atacada desde meados de Agosto, perdeo até 22 de Outubro
448 pessoas.

Na Comarca de Yalença, ao sul da de Nazareth, apparcceo o cholera
em 10 de Agosto, ainda 

"que 
benigno em alguns logares, seus estragos

forão constemadores em outros, como nasVillas de Taperoá, Jequiriçá; e
nas povoações de Jiquiá, e Areia: nesta ultima povoação pereceo hum
desproporcionado numero de pessoas.

Nas Comarcas meridionaes e centraes da Bahia não fez a epidemia
sensiveis estragos: merecem comtudo ser mencionadas — a Commarca
d'Abrantes, onâe na Freguezia do Assú perecerão cerca de 30 pessoas, e onde
se distinguira o prestante alumno (sempre elles) Elpidio Canuto da Costa—
a Comarca da Feira de Sant' Anna— a Comarca de Monte-sanio acom-
mettida a 20 de Outubro, onde na povoação da Malhada vermelha do
Município de Geremoabo acabou , victima gloriosa de sua dedicação e
de seus relevantes serviços, o alumno Elpidio Canuto da Costa.

Nas demais nada de maior importância houve que exija especial
menção.

Em officio de 30 de Outubro de 1855 ao Exm. Sr. Ministro do Im-
perio participou o Presidente da Provincia da Bahia que o cholera decli-
nava notavelmente desde 16 do mesmo mez.

Appareceo depois, em Fevereiro do corrente anno, huma recrudes-
cencia da epidemia na capital immediatamente á chegada de 300 Africanos
aprehendidos em huma embarcação empregada na infâmia do trafico:
esses desgraçados, soffrendo dysenterias e o maculo, servirão de alimento
ao cholera: mas graças ao zelo do Administrador da Provincia, da Com-
missão de Hygiene, dos médicos e das autoridades, o incêndio não se
reateou,

• 
¦•

Em offlcio datado de 16 de Setembro de 1855 orça a Commissao
de Hygiene o total dos mortos pelo cholera nas diflerentes
partes aa Provincia, até então, em..............  12.000
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Em o Relatório da Commissüo de 3 de Outubro orça cila as mor-

tes pelo cholera occorridas só na cidade, na2.a metade de

No llelatorio de 19 de Outubro orca as mortes, na cidade de
1 a 18 de Outubro , pelo cholera em 666

Segundo se deduz do ollicio da Commissão de 19 de Novem-
bro, orca o numero de mortes pelo cholera na Cidade da Ba-
hia desde 18 de Outubro aló Ia de Novembro, cada dia, por
8, sondo metade da mortandade geral: logo ató o lim de No-
vembro, sunpondo o mesmo movimento ter continuado, mor-
rerfio mais 43 (dias 8) multiplicados por 

Assim pois só até fins de Novembro de 1855 havia a Província
líLllllvlU. •••••••»•••••• • • • • «••••« •••••••••• • • • « ••••«•«

Em seu importante e minucioso ultimo Relatório porém a Com-
missão deHigyene, com as reservas de homens versados e cir-
cunspectos, não tendo ainda recebido os necessários esclareci-
mentos estatísticos, orça, em duvida, a perda total da Pro-
vincia da Bahia, em  30.000

U.082

EXPLOSÃO DO CHOLERil-HOnBUS NO RIO DE JANEIRO.

¦ 
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fMunicipio Neutro.

A salubridade publica havia consideravelmente melhorado; durante
o anno de 1854 ella diminuio de cerca de huma oitava parte: a mor-
talidade annual, que, sem contar as victimas da febre amarella regulou,
desde 1850, por 8.500, desceo em 1854 a 7.100! O mesmo esperan-
eoso aspecto se apresentou nos primeiros mezes de 1855. Os casos suspeitos
de cholerina, que em íins de 1854 e principio de 1855 forão levados
ao conhecimento doEx.rao Sr.Ministro do Império, não contaminarão a
Cidade, nem mesmo os respectivos navios, nos quaes, onde foi preciso,
a desinfecção praticada pela visita sanitária do porto destruio o germen,
e com elle a possibilidadade de desenvolver-se a epidemia.

A salubridade pubíica era pois a mais lisongeira na Capital do Itn-
pèrió até o mez de Julho, mez sempre notarei pela sua salubridade:
porquanto segundo as rigorozas estatísticas annuaes confeccionadas com
toda exactidão desde 1851, vê-se, que o mez de Julho he hum dos de
menor mortalidade nesta Capital, como tudo se manifesta nos quadros
que tenho traçado em meus relatórios annuaes.

Nestas chegou á 5 de Junho o Guanabara, vapor
da companhia dos Paquetes, procedente do Pará no mez de Maio, e trouxe
a noticia» que á Bethlem havia chegado a galera Portügúeza —Z>c/bmor—
em cuja viagem mortes
rálmente attnbuidas á máos alimentos: largando do Pará o vapor im-
mediatamente á chegada da galera Defensor** as, noticias erão |s do fec/íaf
da meda, è os sentimentos que aqui inspirarão forão os de piilantropia
por aquèllas victimas -ferias apprehénsões acerca do cholera não hoirve

Lãó deixarão a assaltar o espirito de quem havia tes-

'"',•. ¦ 
'."**¦*/ ~ **

eiitre o poto; tòas não
temtitihado os casos de cliolerina nós últimos mezes dò precedente áhno

¦'¦¦¦' ¦'¦'.-¦ ¦'-¦*'¦¦ ¦'..' '¦ '¦'.,..'*:¦'¦..¦¦.¦.¦:¦'..•. ¦.-... ii ' - '",. '

¦ 
'.-•--••'^-,-", "'*¦-'"' 

,-' ;í':'.'!'¦';'.¦¦'' ¦'"'¦^'-•¦V'''. '¦'¦/" '..'¦-¦¦''.':"'•¦ '-'V "':'¦'¦-i:'-- ';'"' 
i .'¦'-'" 

" ''.'"¦ "-C '', :' .-'¦ >'¦'¦: '.''¦ "-.-:"':*"" ".¦¦"¦ ¦-¦:-, '¦¦" '¦:¦.¦ .''''",'¦'*¦¦¦?¦* :'.''¦' ¦'•:'l--JiV ""*"¦"'¦¦/*'',. -:"' ¦¦'$ ít' ¦ • " '•?. '."' "¦'*: '/-"¦¦:"r.-i-' '"¦.-",'•'. •:. )?:. ¦'¦¦¦¦ - .'¦ V' 
':-*r-l'.---'- '¦¦¦ ¦ //*-;¦* ¦-''.' ¦¦¦'*'- ''.'.,"'¦'-: >' ter-'.' ''-..'*"-"',"-'' \'>--'J ''"' -'„¦ ¦'¦¦'¦ ¦'.¦ ''¦'-'<'¦:,.'¦-'¦ '•'"-• *;..*?"' '¦':¦¦ '¦ ¦./'.'.¦'-- '' 

\ '¦¦',...¦ -¦¦'.'". ¦^'^¦. V. ¦•'¦¦' '.'.-' •:.''.'. \'_v

'.'-/¦ ;-j . 
'¦ *<;}¦¦"..;) -¦¦','.'""."¦.':.'., 'V'' y '''¦¦ •;'.'. " 

:'. '/¦¦'. I-•"' i •- ^:' 'v.-: ¦. -'::'--: ;¦'¦"--.:'-- '-¦-*¦'':' - - V* ¦"•'''¦ ¦¦¦?¦¦''¦', '.'¦;:'/- 
.; - ,".'-•¦ • ¦¦"/''¦.'"'H'^-''"'- '•¦-¦': ¦'''''.. ¦'•¦'¦ ¦' '¦ -'..'"'.'¦'.:' ;¦«¦ ¦':'.,.:;7:v";';;:v; v;> ¦¦':7;."/'*;;V'í*-'^'v^v%"".^. .-.-. .. 

'¦" ,/,^'':.--::')--¦' ¦' '."v", ¦''¦¦' '.'•¦'•.'¦-'¦ ."\'-,';.v:-í'- ^'^i^^^ '^'- ¦'"¦"¦' "''.- "\". '>¦''-¦' 
j\'"¦¦¦•''.¦¦,-,;-'^:. 

' '¦¦'¦:'r;-': !..':V ''":v'^; :--S;: v.;.'.; t "¦"¦"."¦.¦: -';..¦ *>-^^



¦

t..

( II )

A 23 de Junho de 1855 entrou neste porto o vapor Imperador, que
largara a 2 de Bethlem, trazendo 21 dias de viagem, havendo locado
em o& portos da Bahia, Pernambuco&c, trouxe-nos a triste noticia de
qüc, com eüeito , havião morrido de huma moléstia semelhante á que
se dóro a hordo da — Defensor —13 pessoas a 27 de Maio, e 12 a 28
do mesmo mez na Capital do Pará, onde já veheinentes suspeitas havia
de ser cholera-morbus asiático a moléstia que se dera a bordo da De-
fensor.

A 9 de Julho ao anoitecer entrou o paquete inglez a vapor Arou,
que deixara na Bahia o paquete nacional S. Salvador: este ultimo, tendo
sido retido em quarentena em Pernambuco, onde perdera huma amarra
e linha falta de carvão, achava-se lambem retardado na Bahia: o Avon
adiantou as noticias do Pará, trazendo-as da Bahia. Visitando eu o Avon
logo que ancorou, e não encontrando o menor indicio de moléstia a
bordo, declarei ao Commandante, que estava admitlido á lime pratica.
Mas a visita da Alfândega mie, segundo declarou, me reconhecia l.°Se-
eretario da Câmara e Presidente da Junta de Hygiene e não Provedor de
saúde, a quem compete admitlir á livre pratica; mas os Empregados su-
bailemos da Provcdoria de saúde, que, segundo declararão, me reconhe-
cião « Presidente da Commissão Sanitária de S. Izabel » (entidade que
não existe noBrazil), e não Presidente da Junta de Htjgiene; (porque eu
estava na Câmara); não admiltírão a minha determinação; o Avon não
leve por isto livre pratica, senão quando, no dia seguinte lh'a dera o Sr.
Provedor de Saúde: todas estas oceurrencias estão impressas pelos empre-
gados no Jornal do Commercio de 11 de Junho de 1855. (**).

A 12 de Julho chegou á este porto o vapor S. Salvador, com 29
dias de* viagem, havendo largado de Bethlem ali de Junho, e havendo
tocado nos portos do norte: conduzia o S. Salvador 18 passageiros, 5
praças, das quaes 2 menores para o Arsenal de Guerra, e 42 escravos.

Apezar cia derroía que me havião dado, a visita da Alfândega, e os
empregados (subalternos) do escaler da Provedoria, dirigi-me, á requisi-
éãp do Ex.mo Sr. Ministro do Império, e desejoso de iníbrmar-me acerca
do que exigirião as circumstancias, dirigi-me, digo, á bordo do S. Sal-
vador, onde entrava immediatamente o Sr. Provedor de Saúde. ( No quedisse dos empregados subalternos, está entendido que em nada me refiro
ao Sr. Dr. Provedor, com quem marchando de accordo, nada tenho
que dizer, senão referir suas obsequiosas attenções). lnformamo-nos cui-
dadosamente, o Sr. Provedor e eu, do estado sanitário da tripolação,
passageiros, e escravos; achamo-lo mui satisfactorio: não havia oceor-
rido durante toda a viagem (29 dias, que incubação?) moléstia, e menos
morte alguma. Dissérão-me, que alguns passageiros se havião dirigido
do Pará ao Maranhão, onde chegarão sem moléstia alguma. Do Ceará re-
cebeo o S. Sakador passageiros escravos, entre os quaes hum perten-cente a Leão Gohgn (este escravo vae representar hum papel importante).

.:&&

(**) Quando foi oceasião de dizer « que fui eu a autoridade que fiz desembarcar o cholera; ou
que impunha quarentenas, então sim, nem Alfândega, nem os subalternos da Provedoria reclamarão queeu só era í.° â|cretario da Câmara, ePresidente de S. Izabel (!).. O que eu pensava a respeito da trans-
missihilidade do cholera, e de quarentenas, estava impresso em meu Relatório desde Abril: mas queimporta? para alguns corajosos philantropicos (!) era eu que não queria quarentena; para outros pa-inotas, pelo contrario, era eu que aperreava com cilas o commercio... dizem, que diversos oradoresem diversos logares fizerão lindas apostrophes; mas eu não as ouvi nos logares onde primeiro apparecéoo cholera (!.); ahi nunca encontrei estes oradores: lá não hiüo, porque o amor a seus semelhantes recom-mendava evitar o contagio e não o trazer para a Cidade,



Ct*)
Houve hum pequeno episódio do Commandaule relôr-mc de quarentena,
mas entrando logo o Sr. Provedor, não teve andamento esta intimaçüo do
Commandante.

domo segtindo as intrucçòes de 30 de Setembro de 1854 mandadas
observar «todo o navio com mais de 25 dias de viagem, durante a qual
não se houvesse dado caso algum de moléstia contagiosa, devia ser admit-
tido á livre pratica, qualquer que fosse sua procedência (he na doutrina da
incubação (pie se baseou este prazo) » , eu fui de parecer e declarei ao
Sr. Provedor de Saúde «que á visla do estado do navio e das instrucçòes
mandadas observar, não se podia recuzar livre pratica ao S. Salvador. »
Por maior precaução o Sr. Provedor e eu assentámos que os recrutas
e escravos só desembarcassem no dia seguinte depois de desinfectados
ellús c sem objcclos pela visita sanitária do porto, da qual desinfecção eu
devia encarregar-me.

O Sr. Provedor encarregou ao Commandante do S. Salvador, sob sua
palavra de honra, de só permittir aquelle desembarque depois da re-
ferida desinfecção. Quanto aos passageiros de ró, livérão immediala per-
missão, o desembarcarão; o S. Salvador seguio para o aneoradouro da
doscarga.

Quando no dia seguinte se dirigio a visita sanitária (vapor S. Izabel)
a bordo do S. Salvador, já havia tudo desembarcado: o Arsenal de Guerra,
não sabendo o que havia sido determinado á bordo do S. Salvador, re-
clamou os recrutas e militares, e o Commandante do S. Salvador não
podia recusa-los á autoridade a que vinhão consignados: os escravos tinhão
seguido para casa dos seus senhores; desembarcados huns era inútil
relerem-se os outros em lógica usual.

Expostas estas oceurrencias que precederão a epidemia, eis a fi-
liacao ou suecessão dos

MBÊ*imeiros casos de ehotera-morbus na cidade ílo
Mo de Janeiro.

-

¦

Julho 15 — 1.° caso. — Maximiano, cabra, 30 annos, procedente do
Ceará, aqui chegado a 12 de Julho á bordo do S. Sahador. Este
vapor trazendo 29 dias do Pará, não leve doente algum durante toda
a viagem. Antes de receber passageiros no Ceará, desembarcou no
Maranhão, (que lhe fica ao N.) alguns passageiros do Pará. No
Ceará, que não estava e nem foi até hoje (1.° de Maio) affeetado, recebeo
a bordo o cabra natural, domiciliado e mmea tendo sahido do Ceará,
escravo consignado a Congh. Desembarcado no dia seguinte ao
de sua chegada á esta Corte, foi para a casa de seu senhor
(Congh) na rua detraz doHospício n.• 81. Ahidormio na mesma
cama com Custodio, outro escravo de Congh, que nesse mesmo
dia viera da Casa de Correcção, e dormio, segundo costumao, com
as mesmas roupas que trajava, e com a modesta mas^immunda
íroMira de sua bagagem no mesmo quarto.

A 15 de Julho foi chamado o Sr. Dr. Garmer, eircunispecto
e esclarecido Pratico desta Corte, para ver o cabra Maximiano,
reconhecendo este distineto medico que o cabra estava affeetado
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deéokra-morbm, exigio dcCongh que o enviasse ao Hospital,
para colloca-lo sob as vistas da autoridade: algumas duvidas,
algum dissabor mesmo paraMr. Garnior, occorrôrilo: mas a voz
inexorável da verdade triumpha sempre: o cabra foi para a Santa
Casa da Misericórdia, onde o vi pelas 10 horas da noile de 17 com
o cholera mais formal; tendo sido soecorrido pelo desvelado e
modesto Dr. A. F. Pereira Portugal; achava-se á seu • lado huma
Irmã de Charidadc. Este doente foi na manhã seguinte transpor-
tado para o Lazarcto de Maricá em hum vapor, que fretei nessa
mesma noite, e entregue aos cuidados dos Drs. Corroa de Aze-
vedo, e Josó Teixeira de Souza; lá depois de arriscados transes
convalesceo, e sahio de todo restabelecido.

y> 17.— 2.°caso. —Na manha deste/dia he afíectado CAistodio outro preto
de Congh— ruadetraz do Hospício n.° 81 — o companheiro de
cama de Maximiano— foi levado para o Hospital da Santa Casa, e
ahi morreo com 10 horas de moléstia na madrugada de 18: eu
o vi horas antes de morrer com o cholera mais formal.

» 18 — 3.° caso. — Adoeceo o joven João Monteiro da Cunha Telles,
caixeiro de seu tio o Sr. Telles, na rua doLavradio n.° 46,
sem ter tido a menor relação com os desembarcados do S. Sal-
vador; este joven oecupado exclusivamente com a escripturação
da casa de seu tio no centro da cidade, mui atemorisadó com
as noticias epidêmicas, adoeceo a 18 e morreo a 21.

4.° caso.—Henriqueta crioula liberta, cerca de 10 annos
de idade, adoeceo na noute de 23 e falleceo em 24 horas: na
mesma casa rua do Lavradio n ° 46.

5.° caso.—Nessa mesma casa, rua doLavradio n.° 46-ap-
parecerão — os seguintes:

6.° caso. —Huma moca de 24 annos, convalesceo.
7.° caso. — Huma preta de 30 annos, convalesceo.
8.° caso. — Huma menina de 11 annos, convalesceo.

Esta casa, que alias estava limpa, quando eu a visitei ( á
24) foi desinfectada segundo o processo adoptado, e não teve
depois mais doentes.

» 27 — 9.° caso.—No Recolhimento da Santa Casa, para as Educandas
(edifício annexo ao Hospital, onde havião sido recolhidos os dons
primeiros casos) huma educanda de cerca de 11 annos, branca,
nunca sahindo fora, tendo jantado na véspera (a 26) bacalhdo
e laranjas, e tendo almoçado, a 27, café com leite e pão com
manteiga, ao meio dia sentio-se indisposta: ás 2 horas da tarde
lhe sobrevirão huma evacuação, náuseas, frio que se tornou glacial,ourinas diminutas, voz extineta..,. é morreo ás 10 horas da
noite. *"

» » — 10.° caso.—Hum africano livre ao serviço do Arsenal de Guerra,
por cuja ordem desembarcarão os recrutas e menores vindos
no S. Salvador, he súbita e violentamente atacado: levado im-
mediatamente á bordo de hum vapor sob os cuidados do Dr.
(!orrêa d'Azevedo (medico da visita sanitária) morre defronte do

1 Itaipú em caminho para o Lazareto de Maricá.
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» 29 ~ il.° caso. — Caetano, Brasileiro, escravo , procedente do va-
por nacional imperatriz, foi enviado a Maricá, convàlesceo. (*)» » —12.° caso. —José, 9 annos de idade* Idem (*).

» 30 —13° caso. — llypulilo, 25 annos, Idem (*).
» » —14.° caso. — Olindo, 110 annos, idem (*).
» » —15.° caso. — Gabriel, 8 annòs, idem (*).

» — 10.° caso.—Antônio Carvalho, 2(5 annos, passageiro da galera
portugueza Pai mira, cholera, enviado para Manca convàlesceo.
—17.° caso. —Hum soldado, 30 annos de idade, procedente do
Quartel do Campo (onde forão ter os recrutas do S. Salvador
c do outro vapor, que o precedera) foi levado ao Hospital Mi-
lilar, e de lá ao Arsenal de Guerra, onde o vi no estado ai-
gido pelas 11 horas da manha, em hum escaler destinado a
leva-lo para as enfermarias da Jurüjuba: falleceo ao largar do
escaler.

» 31 — 18. caso.— li um soldado do Quartel do Campo, de serviço
no mesmo Arsenal, ahi foi atacado, o íalleceo em poucas horas.
— 19.° caso. — Outro soldado do Quartel do Campo, de serviço
ao Arsenal de Guerra foi atacado, e convàlesceo.

» » —20.° caso. — Outra educanda do Recolhimento foi atacada,
mas reslaheleceo-se.

Obtive a remoção destas jovens (forão para as Larangeiras )
e fiz desinfectár todo o edifício : nem mais hum caso ali se
deo, nem na casa, nem entre as removidas.

\goslo 3 —21.° caso. — Dionizió José Coelho, Portuguez, carpinteiro,
enviado pelo Subdelegado do Engenho Velho, foi remetlido para
a Jurüjuba, convàlesceo.

» » —22.°caso.—Bento, Congo, escravo de Manoel José Alves,
enviado para a Santa Casa da Misericórdia, foi de lá remetlido para
a JúrüjuM, íalleceo.

» » _ 23.o caso< _ Bénedicto Bezerra Nunes, soldado de Fuzileiros,
enviado pelo Commmandante da Fortaleza de Santa Cruz, remetlido
para a Jurüjuba, falleceo.

» .4 _2-i.° caso. — Venancio Geraldo Pereira, enviado do Hospital
da Santa Casa: falleceo em caminho para a Jurüjuba a bordo
do cutter Guarany.

» 5 — "2ò.° caso. —João José Ribeiro, soldado do Batalhão Naval, prezo
sentenciado, enviado do Hospital de Marinha, foi remettido para
a Jurüjuba, falleceo.

» » _ 26." caso. —Manoel Ignacio da Rocha, grumele, 13 annos,
natural do Espirito Santo, enviado do Hospital da Marinha, foi
remetlido para a Jurüjuba, falleceo.

» 6 — 27.° caso. — Faustino, cabra, natural do Rio Grande do
Norte, escravo deL. A. da Silva Guimarães, na rua dos Pescado-
res, enviado da casa de seu senhor, falleceo abordo do cutter
Guarany em viagem para a Jnrujuba.

*) Forão mais para Maricá 15 escravos procedentes do Vapor Imperatriz, e do Guanabara, alem
destes, nos quaes não se realisou moléstia alguma.

Todos os casos marcados com o astevistico (*) forao de simples diarrheas, eu por nada dever
calar as enumerei como cholera.
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» 8—28.° caso. — João de Deos, ganhador, escravo de José Joaipiim
deGouvea, reinettido da Santa Casa da Misericórdia, ialleceo a
bordo do culler Guarany cm viagem para a Jurujuba.

» —29.° caso. — Fernando liarboza da Silva, 17 annos, Por-
tuguez, servente, remeltido do Hospital Militar, foi de lá mandado
para a Jurujuba, falleceo.

» 9 — 30 • caso. — Calistto, Cabinda, escravo de Luiz José Pereira
da Fonceca, remetlido da Santa Casa da Misericórdia, foi en-
viado para a Jurujuba, ialleceo.

» » _ 31/ caso. —Haphael, Moçambique, escravo de Antônio José
Domingues Pereira, na rua d'Alfândega, remeltido da Santa Casa
da Misericórdia, foi enviado para a Jurujuba , convalesceo.

» „ _ 32.° caso. — Vicente, Angola, escravo de Manoel Antônio
Ferreira Villaça, remettido da Santa Casa da Misericórdia, foi
enviado para a Jurujuba , ialleceo.

» 10 —33.° caso. — Relper AValsor, 29 annos, solteiro, Americano,
piloto da barca americana Chanticleer, procedente de bordo da
mesma barca, foi remettido para a Jurujuba, convalesceo.

» » _ 34.« caso. — Antônio , escravo de Manoel Ferreira Excellente,
na rua de D. Manoel, procedente da casa de seu senhor, fàl-
leceo a bordo do cutter Guarany em viagem para a Jurujuba.

» 11 — 35.° caso.— Domingos José Francisco, 20 annos, prezo por
sentença, soldado do Batalhão Navalv enviado da Fortaleza
de Villegaignon, foi remettido para a Jurujuba, falleceo.

» 12 —36.° caso. — Valerio Alves Moreira, Caboclo, 17 annos, sol-
teiro, natural do Maranhão, enviado do Vapor de guerra Brazileiro
Viamão,foi remettido para a Jurujuba, convalesceo.

» 13 — 37.° caso. — Luciano Vieira de Andrade, soldado do Bata-
Ihão Naval, 22 annos, enviado do Hospital de Marinha, foi
remettido para a Jurujuba, falleceo.

» » — 38.° caso. — Felix Pereira, preto forro, 50 annos, en-
viado pelo Subdelegado de S. José, foi remettido para a Jura-
juba, ialleceo.

» » —39.° caso.— Ignaeio, escravo de Francisco de Araújo, tra-
balhador, enviado da Fortaleza de Villegaignon, foi remettido
para a Jurujuba, onde falleceo.

» » —40.0 caso. — José Rodrigues, grumete, Pernambucano, 12
annos de idade > enviado do Hospital da Misericórdia, falleceo

f a bordo do Cutter Guarany em viagem para a Jurujuba.
» » — 4L° caso. — Antônio, Benguella, 28 annos, escravo de João

Gomes da Silva Perdigão, enviado do Hospital da Misericórdia,
falleceo a bordo do Cutter Guarany em viagem para a Jurujuba.

» » — 42.° caso. — Celestino, 19 annos, escravo de João Pedro
Soares dos Reis, enviado da Fortaleza de Villegaignon, falleceo
a bordo do cutter Guarany em viagem para a Jurujuba.

» U —43.° caso.—Antônio Gomes, Caboclo, 16 annos, Bahiano,
m;|Í2 grumete do Vapor de guerra Gequitinhonha, enviado do Hospital

de Marinha% foi remettido para a Jurujuba, falleceo.
» » — M.° caso.—Jacintho, Moçambique, escravo de João dos Passos,

enviado da casa de seu senhor na rua da Saúde, foi remettido
para a Jurujuba, falleceo.'S *l "; 
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» — 45,° caso.—João Pedro Teimo Amil, 19 annos, Portuguez,
solteiro, enviado da rua da Prainha n.°7l, foi remettido para
a Jurujuba, convalesceo."\° 

coso.— Patrício, Cabinda, trabalhador, escravo de Ma-
ferreira, enviado da enfermaria de S. João Baptista, foi

remei tido para a Jurujuba, falleceo.
15 —47.° caso. — João, Moçambique, falueiro, escravo de Manoel

Ferreira, enviado do Hospital da Misericórdia, foi remettido para
a Jurujuba, falleceo.

» — 4íi.° caso. — Engelbert, 39 annos, Americano, solteiro, dis-
penseiro, foi remettido para a Jurujuba, convalesceo.

» _ 4t».° caso. —Homão, Crioulo, reníador, escravo de Lourenço
José de Miranda, enviado da casa de seu senhor, rua do Paço
n.° 2J{, foi remellido para a Jurujuba, convalesceo.

16 — 5(|.° caso — Maria, Africana , servente da Santa Casa enviada
do Hospital da Misericórdia, foi remeüida para a Jurujuba, fai-
leceo.

17 _ 5[#° caso. — Luiz Vaguelhens , Francez, marinheiro, enviado
'Ida Galera Franceza, Imperador do Brazil, foi remettido para a
Jurujuba, convalesceo.

18 — 51° caso. —João Dutra, 13 annos, Portuguez, natural da
Ilha do Pico, criado, enviado da casa do Sr. José Joaquim
de Mesquita, na Ilha das Cobras, foi remettido para a Juru-
juba, falleceo.

» _53.° caso. —José de Souza Machado, Brasileiro, natural de
Campos , 60 annos , enviado do Hospital da Misericórdia, foi
remettido para a Jurujuba, falleceo.

„ » —51.0 cas0. _ josô' Ferreira das Neves, 20 annos, solteiro,
Brasileiro, natural de Porto Alegre, Imperial Marinheiro, en-
viado do Hospital de Marinha, foi remettido para a Jurujuba,
convalesceo.

De meados de Julho , data da invasão do cholera, até meados de
Agosto, os doentes tratados sob minha inspecção representão com muito
pequena differenca todos os casos. Desde 10 de Agosto em diante porem
casos disseminados forão apparecendo, que escapavão á minha observa-
cão, portanto os que deixo aqui referidos até 18 d'Agosto representão
o progresso do mal nesta Cidade com mui pequena alteração. _

Por este tempo casos dispersos hião apparecendo pela Cidade, cie
sorte que em 19 de Agosto podia-se considerar reinando a epidemia
nesta capital. h- - -: •* "* 

,; '
A casa- da rua do Hospício n.» 81,— a da rua do Layradio n. 46—

o Hospital da Santa Casa da Misericórdia, onde se recolherão os dous
primeiros cholericos — o Estabelecimento das educandas, annexo á bania
Casa, onde morreo a Educanda (28 de Julho), — o Arsenal deCuerra

He estabeeimento, onde se recebem recrutas vindos do
havião enfermado .algumas pessoas em serviço, — o Quartel
s havião também enfermado alguns, e que igualmente re-

__ ... ..111 » , ~ « ,^, í- /-. -»T/-k /l-Ill

r

»

fronteiro áque
Norte, e onde
do Campo ondux^Tx^ *^~^ — ~-G~- , * v .
cebera recrutas, — a Fortaleza de Villegaignon, a qual apresentava cir-
oümstancias id
roux, onde se

jínticas ás do Arsenal de Guerra, — os botes do cães Pha-
embarcarão os primeiros doentes para as Enfermarias espe-
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ciaes estabelecidas na Jurüjuba á cargo dos incansáveis médicos — (Or.
Dento Maria da Costa, e José Teixeira de Souza) — forão os logures ondo
se derfto os primeiros enfermos, e que se podem considerar como outros
tantos pontos ^irradiação da epidemia. ;

A Mia do Governador, a Traia da Soudo, a Freguezia do fcngunho
Velho até o Macaco na aba da serra da Tijuca, a do Engenho Novo, onde
os numerosos trabalhadores da listrada de ferro erão outros tantos com-
busliveis epidêmicos, S, Christovão, Dcmfiea , Irajá, Campo tirando, Cnrato
de Santa Cruz, Jacarepaguà, Tijuca, Paquelá, todo o Município emíim,
sendo o ultimo lugar alloctado a Barra daGuaratiba, forão acommellidos:
sobresahe porôm o furor da epidemia na Freguezia do Engenho Velho
(no Macaco), no Engenho Novo (Estrada de ferro), em S. Christovão, e em
Jacarepaguà : ao passo que nas condensadas Freguezias do centro da Ci-
dade era proporcionalmente menos rigorosa.

Destes pontos, ou. primeiros invadidos, ou mais devastados, releva
fazer alguma reflexão acerca do Engenho Velho, Engenho Novo, eJaca-
repaguá, por serem os mais devastados, e os quaes mui cuidadosamente
examinei.

Desde os primeiros dias de Setembro o cholera devastava a Fre-
guezia do Engenho Velho: nesta Freguezia foi a Fazenda do Macaco ,
immediações da Serra da Tijuca, o logar em que com maior furor se
declarou 

* 
o cholera: quando no dia 11 visitei pela primeira vez este logar

e immediatamente para lá se dirigio o Dr. Pederneira, 8 pretos ha-
vião suecumbido com os ataques os mais violentos: as hemorraghias in-
testinaes parecerão-me explicar a rapidez da morte: de então ate o ul-
timo de Novembro 108 havião sido attacados, dos quaes fallecerão tí.

O estado em que achei as enfermarias, 10 e 12 doentes amontoa-
dos em hum pequeno térreo cubículo, muitos sem camas e sem co-
bertas, na mais impenetrável escuridão, o maior deleixo no tratamento
por parte dos enfermeiros, que erão escravos, as incomprehensiveis im-
mundicias alastradas no pateo adjacente, todo murado e que serve de
curral e de estrebaria, infeccionando as senzalas e enfermarias, a insalubre
alimentação que se dava aos escravos, e outras lamentáveis circumstancias,
terião feito as maiores devastações, se a dedicação do medico e dos en-
fermeiros que para lá forão, e as medidas com tanto acerto tomadas, e tão
instantemente exigidas pelo zelo do Sr. Ministro do Império não tivessem,
removendo e sobrepondo tantos elementos, atalhado maiores calamidades.

Desde os primeiros tempos da epidemia declarou-se ella em vasta escala,
e descommunal intensidade entre os trabalhadores da estrada de ferro, e d'en-
volta com estes, alguns escravos e pessoas menos abastadas do Engenho
novo. O typho era a fôrma mais geral da epidemia naquelle logar.

Os alimentos de que se servião aquelles trabalhadores erão da me-
lhor escolha, mas as cabanas que habitavão, os logares em que elles
pela maior parte se achavão, o pouco ou nenhum cuidado hygienico
aaquelles homens, &c, os expunhão, árhumidade, a alternativas atmosphe-
ricas, á aberrações de regimen, e a hum desprezo lamentável do queconvém á conservação da saúde.

Ã'estas causas que com todo o esmero indaguei, e reconheci pes-soalmente, me parece. dever-se attribuir tanta calamidade: talvez quese as enfermarias permittissem o emprego de' hum tratamento sudorifico

»
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externo em lodo o rigor, algumas victimas se poupasse; mas nada posso
sobre este pequeno melhoramento aíRrmar.

Os que dizem maravilhas da sangria não se podem referir aos casos
como os que ali, e em outras parles, observei: momentos depois, as
vezes cm seguida dos primeiros calafrios a algidez era geral, o pulso
desapparecia nas carótidas!! ora sangrar em semelhantes casos he zombar
do senso commum, he suppor que não he o coração que impelle o
sangue: c se o caso não he o de semelhante algidez, então com ou
sem sangria as probabilidades são as mesmas. Trcs se sangrarão no En-
genho Novo, todos três morrerão...

A Freguezia de Jacarepagud, adjacente á vertente occidental da serra da
Tijuca e Engenho Novo, foi atrozmente assaltada nos últimos dias de 1S55:
desde 20 de Dezembro, em que appareceo o primeiro caso no Engenho da
Serra (sito na aba da serra do Engenho Novo) e no Engenho d'água, ató 14
de Janeiro, 26 pessoas havião succumbido nesta pequena povoação: ele-
vando-se acerca de 60 o numero dos affeclados.

Entre as victimas se inclue o jovcn vigário, que, pastor exemplar,
prcludiou sua morte, sacrificando corpo e alma, á seus deveres evangélicos,
para consolar e soccorrer suas ovelhas: corpo e alma, disse eu, por-
que emquanto seu corpo absorvia os pútridos vapores, que por inconcebível
e escandalosa incúria toldava o recinto e as visinhanças da Igreja, suas
fadigas e tribulações em consolar os enfermos lhe exhaurião as forças:
soffrendo por 3 dias diarrhea, o infeüz pastor desconhecia o abysmo
em que pisava, continuou seus ofíicios e no dia 12 o cholera o matou
em poucas horas] (*): o Juiz de Paz e huma Snr." forão outras victimas
salientes; ninguém se podia pois julgar abrigado da morte naquelles mo-
mentos infaustos. .

N'estes dias, em conformidade das vistas do Governo Imperial, di-
rigi-me aquella Freguezia, onde cheguei quando as ultimas camadas de
terra occultavão para sempre o cadáver do virtuoso Parocho.

Ao aproximar-me da Igreja Matriz senti huma atmosphera saturada
d^mmanações pútridas, a qual se estendia até a habitação vismha,
onde morava o infeliz Parocho. j

Não podia ser doutra maneira. Nessa Igreja, onde se enterravao cada
anno, até então, cento e trinta cadáveres (de toda a Freguezia), só ha-
via 50 sepulturas: em menos de 3 mezes tinha-se pois de reabrir a
mesma cova. Demais os cadáveres dos cholericos, não só os dessa po-
voacão como os que descião da Tijuca, erão enterrados no cemitério,
que°alli se improvisou, sem inspecção pelos próprios conductores, que, como
se sabe, nestes dias climatericos abrcvião o serviço; ahYse viao cadáveres
mal cobertos pasto de animaes, covas ao lado da via publica sem ordem,
6 ^Além 

Yfoco pestilencial em que se havia transformadora Igreja
e o cemitério adjacente, outras circunstancias concomão para favorecer
a epidemia. A alimentação de hum grande numero d escravos das la^
zendas era alli a de hum peixe, que elles pescavão em agoas dormentes.
O svstema adoptado de conceder-se-lhes o sabbado para ganharem a

i ' •'

r*V hinnAi dirieia^ne a ttàboràtiv enconttei tio^^^

homens" de coração, revelai -me esta digressão*
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subsistência da semana, e a incúria, que lhes he própria, os levão á
procurar nos lagos, e agoas empoçadas, o mau peixe, Caraúna, para se
alimentarem, a se exporem nesta industria a frialdades, a serenos, a chuvas,
è a procurarem recursos nos mandiocaes, e outras cearas alheias; onde náohe
só comida que elles apanhüo... Accrescem ainda as desabrigadas habitações,
o deleixo, ea pobreza, que predominão entre muitos habitantes do logar.

Com estas desgraçadas predisposições os cadáveres de cholericos, que
das immediações da Tijuca se forão enterrar em meados de Dezembro,
facilmente atearão o cholera em Jacarepaguá.

Tive a fortuna de achar-me neste serviço em companhia do Sr.
3Iajor M. deFnas, Inspector das Obras Publicas, a cuja penetrante in-
telligencia orna huma firme e prompta resolução: no mesmo dia re-
solvemõs e começamos a desinfecçào.—Preenchidas as devidas reverências
á Casa de Deos, arrancou-se o assoalho (onde partes de cadáveres se
virão descobertos).— socou-se e acamou-se o solo — cobrio-se de cal e
carvão—e por fim asphaltoiHe o pavimento—ao mesmo tempo pela com-
bustão do enxofre e pela cal se purificavão as paredes e o ar da Igreja...' o Sr. Francisco Por-

¦¦ 
¦

Emquanto isto se realisava na igreja, num alumno (
tella) inteirado da eflicacia da desinfecçào procedia na mesma conformidade
com decidida convicção no Engenho da Serra, onde chegara ali de
Janeiro, dia em que visitando eu a Fazenda havia encontrado hum es-
cravo moribundo entre muitos em diíferentes gráos de perigo, e onde me-
didas hygienicas erao intuitivamente reclamadas...

Por estes e outros meios simultaneamente executados, & dias depois
rião éra mais questão a epidemia em Jacarepaguá.!!!

Os que julgão inefíicazes as desinfecções nunca as executarão em
todo o rigor, fazem hum grande desserviço* a humanidade, distrahindo-a
do único meio de extinguir focos pestilenciaes, e que vale mais que
quantos elixires, panaceas, chapas, tisanas, e outras drogas que caro lhe vende
por humanidade o philantropico devoto.
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Os navios mercantes estacionados neste porto mui raros casos tiverão:
á excepção dos que tem tripolação escrava, os outros nada soífrêrão!

Os Srs. Drs. L. Corrêa d'Azevedo e José Firmino Vellez, médicos da
visita sanitária desempenharão, como costumão, seus deveres com a maior
dedicação. As desinfecções dos navios na Ilha Grande, e neste porto; os
serviços que a qualquer hora da noite executavâo comigo, não diminui-
rão os cuidados com os navios.

Limitando-se o mal no começo de sua invasão quasi que exclusivamente
aos pretos, cabras, cabouclos e pardos, fez depois algumas victimas em indivi-
duos de outras cores: mui poucos estrangeiros comtudo forão afiectados
do cholera se exceptuarmos alguns Ilheos Portuguezes que de certo não peccão
por excesso d'hygiene.

Os escravos e a classe mais pobre, que menos cuidão da hygiene
privada, forão ineontestavelmente, quasi que se pode dizer, as exclusivas
victimas: as pessoas da classe mais favorecida da fortuna forão rarissi-
mamente aífectadás, talvez não se conte 5 por cento entre as victimas nesta
classe: e ainda entre este limitadissimo numero alguma imprudência de comida
ou de resfriamento foi a causa determinante, sem excepção, que eu saiba.

.
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Na classe mais abastada, em geral mais sollicita pela conservação

da saúde, porem, huma alíecção das inucosas respiratórias e digestivas
huma verdadeira — lnjluenza ou Gríppe, se manifestou em substituição
ao cholera desde o começo da epidemia: aílecção esta que me não consta
haver feito huma só victima.

Seja por apprehensão ou terror, seja por haver huma causa geral
diílundida na atmosphera, he reconhecido que deo-se geralmente desde
os primeiros dias de Agosto de 1855 huma perturbação nas funcções
digestivas dos habitantantes desta Capital -náuseas, collicas, borborigmos,
diarrhea , atordoamento de cabeça , insomnia, inquietação moral —
constituião os soflrimentos públicos: as collicas erão inconteslavelmente
geraes.

A perda total desta cidade, comprehendendo muitos que da Juru-
juba, ae Nitheroy, e de freguezias de fora vinhao morrer ou mesmo
vinhão já mortos aqui ser enterrados, foi desde 18 de Julho de 1855
ató 30 de Abril de 1850, dei.828 pessoas.

Meteorologia do Mo tle Jtanefro durante a epidemia.

v.Y,f'Y;Y •:.":¦ \x'i

Dos phenomenos meteorológicos, que presidirão a explosão, de-
senvolvimento, e declinação da epidemia cholerica, nesta Corte, onde
elles forão com o maior cuidado observados, parecerão exercer mar-
cada influencia i.° a quantidade de Ozona, 2.° o abaixamento da tem-
peralura . e 3.° a humidade. . _

1.° A proporção de Ozona foi escassa durante o mez de Julho, e
mesmo nos seguintes durante o desenvolvimento epidêmico: ella cresceo
notavelmente durante o declivio da epidemia. -

Parece pois que, não destruindo ella as emanações suspensas no
ar, e as absorvidas pelos objeclos porosos, forão estas desdobradas, pelo
excitador do cholera, em gazes epidêmicos. E embora depois de ateada
a epidemia apparecesse maior proporção de ozona; como a acção zy-
molica estava diffundida, a epidemia continuou até que esta acção zy-
motica e a ozona desdobrassem e extinguissem todas emanações em estado
susceptível, e com ellas desaparecesse o cholera. Desta sorte podia no
decurso da epidemia dar-se algum período em o qual a ozona crescesse ou
oscillasse, sem queimar todas as emanações epidêmicas, nem acabar com
Cl Yílíí I

* ° e 3.° A humidade, e o abaixamento de temperatura, são phe-
nomenos que nesta cidade oscillão cada dia em grande amplitude, sem

que a media diária possa dar huma idéia da máxima e da mmtma: toi
-entretanto observado sem excepção — que nos primeiros mezes do cho-

lera a mortalidade crescia em razão composta do frio e humidade.m-
parcnte — eu entendo por esta expressão«humidade apparente» a dii-
ferenca entre o grau da temperatura indicada pelo hygrmetro condm-
sador'e o grau da temperatura ambiente: quanto menor he esta dn-
ferenca mais humidade apparece nas superfícies dos corpos: nao se

pode°pois, quanto á sua influencia hygienica, ayahâr a humanidade
. pela temperatura da condensação, que indica apenas o máximo da

força elástica do vapor aquoso.;
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Instruído pela observação, comecei este anno a notar aquella dif-

ferença.

Devo, antes de concluir, hum solemne testemunho de reconhecimento
ao prestantc cidadão o Sr. Joaquim Antônio Caminha, inlelligente e zeloso chefe
da Secretaria e Contadoria de Santa Casa de Mizerieordia, por lautas at-
tenções suas, as quaes me facultarão importantes dados que, extrahidos de
hum serviço tão admiravelmenle bem administrado sob sua esclarecida di-
recção, merecem plena caníiança: ao Sr. Dr. Antônio Fernandes Pereira
Portugal, director do serviço medico do mesmo hospital, que em suas
modestas maneiras esconde hum espirito intelligente e cultivado, ao
qual devo também valiosas imformações: e ao meo particular amigo
Manoel Corrêa d!Aguiar, Mordomo do hospital, hum dos mais extremos
e dedicados agentes da caridade publica, com que o Sr. Marquez de
Paraná, Provedor do Hospital da Santa Casa, elevou este importante
estabelecimento á altura á que podia attingir, disseminando por todos
os ângulos desta cidade promplos e caridosos soecorros nos dias da tri-
bulação publica.

Para destruir os primeiros germens da epidemia, procurei desin-
fectar, pelas lavagens de chlorureto, pela combustão do enxofre #c,
os primeiros pontos aífectados no interior da cidabe; remover os do-
entes para as enfermarias especiaes creadas na Jurüjuba, sendo elles a
qualquer hora, ou recebidos á bordo do cutter Guarany, para dela se-
rem removidos para aquellas enfermarias, ou directamente levados ás
ditas enfmnarias; e em fim remover do coração da cidade todo o pes-soai, escravos, recrutas, soldado, #c. que erão verdadeiros conbusliveis
epidêmicos.

Estas como innumeras outras providencias erão executadas com huma
promptidão e esmero que honrão o Governo do paiz.

Os vapores que chegarão do Norte—o S. Salvador, o vapor Im-
peratriz, o vapor Imperador forão, logo que desembarcavão os passagei-
ros, desinfectados e afastados da visinhança da cidade. Os passageiros
suspeitos erão. levados — os escravos e recrutas para Maricá, os de ré
recolhidos e postos de observação na vertente de Santa Cruz do lado
da Jurüjuba, e na Ilha do caju.

Todo este pesado e árduo serviço foi desempenhado pelos Drs.
Bento Maria da Costa e José Teixeira de Souza—médicos do Hospital ma-
ritimo de Santa Izabel—Os doentes cholericos que affluião desta corte
e de Outros pontos para as anfermarias especiaes, o penoso ser-
viço de desinfectar as cartas, jornaes, Jfc.; o desembarque e todos
os misteres dos quarentenarios, os soecorros médicos reclamados peloshabitantes da Jurüjuba, Itaipú, $c ; e huma infinidade d'emergências desa-
gradaveis e urgentíssimas pezarão sobre estes dous jovens médicos, alem
do serviço ordinário do Hospital de Santa Izabel com cerca 110, (de outras
moléstias) e cujo serviço maior cuidado exigia em tempos clymactericos I!

Nunca observei que ao menos esfriasse seu zelo por este serviço
extraordinário, que lhes havia acerescido, e que eu mui de perto inspeccionava.
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Nunca foi o serviço do Hospital com mais esmero desempenhado,
apezar das repetidas desinfecções. e caiaçôes, que como preservativoentão determinei que se fizesse a miúdo. Ao zelo, áintelligencia, direi
mesmo, aos sacrifícios destes dous médicos se deve o facto talvez ainda
nao visto —o de hum hospital funccionando no meio de huma povoaçãodevastada pela epidemia de cholera, sem ser invadido por esta epidemia!..

Pois bem, com este extraordinário au 'igmento de trabalho e despezas
pessoaes, com todas amargas circumstancias daquelles escabrosos lances,
todo o penoso serviço extraordinário foi por elles gratuitamente desem-
penhado— Em meu entender forão os dous médicos que mais traba-
lhárão na actual epidemia.

\ Nas Enfermarias permanecião os alumnos ( do 6.° anno) Manoel
Vieira de Mello e Joaquim Corrêa de Figueiredo.

No cutter Guarany estaccionavão os internos (do 6.° anno) Manoel
Velloso Paranhos Pederneira, e (do 5.°) Antônio Baptista Villela.

Estes jovens que correrão ao reclamo desde os primeiros assomos
da epidemia, que sempre fazem impressões assustadoras, disünguirão-se
pelo seu denodo, por sua compaixão para com os pobres enfermos, e
por huma esclarecida intelligencia.

Quando appareceo o 1.° doente de cholera, o qual foi enviado,
á 18 de Julho, para o Lazareto de Maricá, mandei por ordem do
Exm. Sr. Ministro do Império, constuir barracões naquella Ilha, os
quaes podessem accommodar os passageiros de proa, e escravos, se-
paradamente, ficando o edifício do hospital destinado exclusivamente
aos enfermos. -

Dos passageiros e escravos levados como suspeitos áquelle Lazareto
íiem Mm só ali adoeceo de cholera, sendo apenas alguns affectados de
diarrhea, outros de varíola, &c.

Alem do cabra Maximiano, que foi enviado já com o cholera de-
clarado, e que convalesceo, foi também tratado naquelle Lazareto hum
passageiro da barca Palmyra affectado de cholera, que tão bem convalesceo.

0 Sr. Dr; Ângelo Beije prestou naquelle estabelecimento os árduos ser-
viços, que lhe forão confiados, com hum zelo, abnegação de todos
os commodos, e huma intelligencia, que o tornão credor da attenção
do Governo Imperial. Os alumnos Alba de Carvalho e Mattos Araújo
(do 5.° anno) revesavão-se neste serviço com toda a dedicação que
continuarão a mostrar em outros lugares.

He impossivel que entre cerca de 400 pessoas recolhidas em obser-
vação naquella Ilha, pessoas ou escravas ou recrutas do Norte— isto
he —- da classe das pessoas entre as quaes mais se enfureceo a epide-
mia; não tivesse huma só de ser affeetáda, se pára ali não fosse en-
viadá. A influencia do clima apparece neste facto de huma maneira
irrecusável: forçoso he reconhecer que eila fez abortar as inwbações, se
as havia. * 1|ÍIS

Província do itio de Janeiro.
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Diffundidaà epidemia por esta Capital e pelas fre^ezias adjacente^^
não tardou élla a invadir a Prpyincia contígua, começando pelos logares
que mais freqüentes communicações efltrétiiihão còm ^^^^^^0^.
mèttidosV especialmente por àqüèlles que recebião doentes de cholera,
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que mais próximos se acltavuo; e ainda mais especialmente por aquelles
le a miséria, a má alimentarão, as inconvenientes moradas, a humidade'enicos. lhe facililavfio livre e promnto accesso:
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e

e outros deleixos hygi . .
nestes pontos o typho e a diarrhea forao a conscqwsncm ou pelo menos os
companheiros constantes do cholera. t

As freguezias da Provincia que circundão o littoral desta Bahia iorão
humas simultânea, outras suceessivamente, invadidas; sem marcada re-
gularidade em sua diflusío, se deprehcnde com tudo da marcha da epi-
demia que ella afleclou, em geral, a direcçfto circular de L. á NE á N.
e á NO; sendo que, fora deste circuito , o Norle da Provincia (o Mu-
nicipio de Campos) servio como de outro centro d'irradiaçâo; sendo
que o interior, as mais elevadas regiões, fosse depois e menos in-
temamente devastado; e sendo que também, o sul da mesma Provincia;
o fora por ultimo, e menos soífreo, mesmo em seus portos maritimos^/

Os ventos dominantes NO (terral) e SE (viração), que soprarão;
o 1.° da Cidade para o mar, podendo assim diflicultar a diífusão da
epidemia^o 2.° da Cidade ou dos logares primeiramente aflectados para
os diíferentes pontos do circuito do littoral, podendo assim servir de vehi-
culo á epidemia; estes ventos, digo, não explicão todo o processo da
diífusão, nem estão em perfeita harmonia com o desenvolvimento epi-
demico: as communicaçôes com os logares aífectados parecem, pelo
contrario, dominar a sua propagação. Não se pode com tudo deixar de
pelo menos suspeitar alguma intervenção dos ventos regulares no processo da
epidemia pelo littoral desta bahia.' Como quer que procedesse a epidemia em sua marcha pela Pro-
vincia, a mortalidade realisou-se, como nesta cidade, a principio quasi
exclusivamente, e depois sempre em extraordinária proporção, entre os
escravos, e entre os homens livres de vida irregular, que devião em
hum futuro pouco remoto ser victimas das moléstias ordinárias. Estas cir-
cumstancias, que aqui se patentearão de huma maneira irrecusável, des-
cobrirão, á quem as observou, a ligação que prende esta com outras epi-
demias; o que aliás he hoje reconhecido por todos que tem observado q
cholera-morbus em vasta escala por diíferentes paizes. ^ m

Não he possível referir minuciosamente toda a marcha, todos os
desastres desta calamidade, pela Provincia do Rio de Janeiro; porque
os dados statisticos e outras informações não forão ainda em totalidade
colligidos: refiro-me apenas aos factos que conheço, sem considera-los
como constituindo huma historia completa.

Releva porem declarar a dedicação que ^m geral a classe medica
mostrou, o enthusiasmo com que a briosa mocidade da Escola de medicina
correra ao posto de honra; a caridade com que as diversas classes daso-
ciedade promoverão soccorros, e a solicitude com que desde a primeira
autoridade da Provincia até as mais subalternas (com raras excepções com
tudo) se acodia ao reclamo e aos gemidos da humanidade. O exemplo
solemne, que o Monarcha Brasileiro dera nos dias de angustias desta Çapi-¦¦¦*'¦
tal, declarava criminosa a autoridade que trepidasse, ou se quer afrouxasse,
em seus deveres. Ainda que escriptas em lugubres folhas são paginas bri
lhanies da historia de nossas fcibidàcoes. O Vioe-Presidente o Exiíí. Sr

êndy, é íí Residente o Exm. ^-.Conselheiro t. A. Barbosa
4mm -sh ieaibrar dessa época de provações mm ti tocante sentimento dí
quem cumprio s^u dever.

A

Vmmáü d?e Baependy, éa f^^sidente o Exm. :.Sr. Conselheiro t. A. Barbosa,
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— VregueztaN adjacentes á fouhla.—

O primeiro caso de cholera na Capital da Província do Rio de Janero
foi o de huma joven Snr.a que subitamente succumbio: este caso, occorrido
nos primeiros dias de Agosto. não diifundio comtudo pela Província a epi-
demia, a qual só passado hum mez dominou aquella capital: de Agosto
em diante o cholera foi lenta mas constantemente fazendo ali estragos:
amainou em meados de Setembro; mas cm Fevereiro de 1856 forão afie-
ciados os presos da Cadêa, os da Casa de Detenção, e varias praças do
Quartel de linha. Segundo a statistica do cemitério de Maruhy fallecerão no
lodo iü8, sendo 312 homens, e 156 mulheres.

•fuittjuha. — Como já disse, havião-se por ordem do Governo insti-
tuido as Enfermarias cholericas na Jurujuba, em hum edifício duas centenas de
braças distante do Hospital marítimo de Santa Isabel, em Agosto. As roupas
deste hospital e daquellas Enfermarias lavavâo-se em casa de D. M. J. P. C.
Entretanto nenhum caso de cholera apparecia fora das Enfermarias. Huma
escrava daquella senhora illudio a guarda, e foi ao sitio dos passageiros
do Vapor Imperatriz, quando faziâo qvarentcna na encosta visinha, e entre os
quaes não havia então nem houve depois caso algum de cholera!

O 1.° caso de cholera em habitante da Jurujuba deo-se na pessoa da-
quella escrava: esta família perdeo 6 pessoas em poucos dias — erão fins de
Agosto—.

D'então espalhou-se a epidemia por toda a população da Jurujuba,
de Itaipú, &c. Parecendo-me que influirão nesta diffusão epidêmica não
só aquelle notável incidente do l.ü caso, como a presença de nume-
rosos cholericos nas Enfermarias, e as nao interrompidas communicações
com esta Corte.
Na 'Jurujuba perecerão. Homens ..../... 30

Mulheres. ,...,,.. , 19
- 49

K;X.

Destes erão livres
escravos > •. • i4\

— 49
No Itaipú fallecerão • ••.................. 12

Eis a historia daquelle 1.° caso. —A parda escrava da Snr,a D>
M. J., habitante dax Jurujuba, nas immcdiações do Hospital mai>
timl) de Santa Izabel,* conseguio illudir aguarda de quarentena, e pe-
netrou na habitação dos^quarentenarios — vindos dó íforte no vapor hn-
peratriz — os quaes se achavão seqüestrados no Costão de Santa Cruz, ei»
a vertente da Jurujuba; esta parda trouxe roupa mja dos qmrentenarios e
as lavou: tres dias depois sem communicacão com cholericos, sem outro
motivo apparente,foi violentamente atacada de cholera algido dè que morreo:
nem á bordo do vapor Imperatriz durante toda a viagei», nem entre
os quarentenarios, quer dmcmte quer depois da quarentena, havia oc-
corrido, nem correó depois caso algum de cholera!! Depois desta parda
toda a femilia da Snr.a D. M J. foi horrivelmente affe$ada. Seis pessoas
succumbirão. .

A povoação da Jurujuba, que alias entretinha WW a Corte diai^
e incessantes* communicações, que recebia nas Enfermarias Provisórias
ali estabelecidas para o tratamento dos cholericos transportados da .Gprte



(*s)
numerosos e gravíssimos doentes de cholera, a povoaçüo da Jurujuba,
digo, incólume até então á despeito destas communicaçôes, começou a
ser aííectada. .

A Freguezia te S. Co»«i/o. —Foi em seguida aííectada: o cholera reben tou
em principio» de Setembro primeiro entre alguns escravos que o Tenente
Coronel Antônio Vicente Gomes fizera regressar da Ilha do Governador, devas-
lada pelo cholera, para a sua Fazenda em S. Gonçalo. A epidemia fez muito
depois huma terrível mas passageira invasão na Fazenda do Sr. Barão de
São Gonçalo e suas immediações (*).

Depois de São Gonçalo forão aficctados Itaborahy, Macacú (Santo
Antônio de Sá), Mago, Guia, Eslrella, Pilar, Iguassú, Marapicú, e Me-
rity, situados em roda deste littoral, todos em Setembro e Outubro.

Nenhuma destas povoações havia interrompido suas communicações
com a Corte depois que esta fora aííectada.

Ilaborahi e Rio Bonito. —Nas margens do Rio Macacú, em Villa Nova,
no Porto das Caixas, e no lugar denominado — Pacheco —, Município
de Itaborahy, appareceo o cholera em Setembro levado pelos barcos que
diariamente communicavão com a Corte; de cujo bordo partirão as pri-
meiras victimas: cessou sem notável estrago em prnicipios de Novembro.
Neste logar tornou-se credor do reconhecimento publico o Sr. Dr Felicio
Fortes de Bustamante e Sá.

As regiões banhadas pelo rio Macacú são extremamente humidas e
pantanozas: nas occasiões de grandes enchentes do rio, ou de cooiosas
chuvas, vastos pântanos se formão, que chegão a embaraçar o yianaante,
empeslando, quando seccão,. a atmosphera visinha, e contaminando as
águas que vertem dos terrenos sobranceiros.

Depois de hum inlervallo de mais de dous mexes reappareceo a epi-
demia neste Município, e no do Rio Bonito; em meados de Fevereiro de
1856, na Fazenda da Pedra â 41/. legoas da Villa de Itaborahy; na* Fa-
zenda da Posse; em ambos estes logares com summa gravidade, fazendo
numerosas victimas; £ no Tinguy; na mesma Villa deo-se então hum
caso na pessoa de hum indivíduo que alli chegara da Corte com huma
indigestão por haver comido ovos. Em Março fez ainda o cholera 7 victimas
na fazenda do Sr. José Antônio Nogueira á margem do rio d!Aldea.

As autoridades civis, os Vereadores da Câmara Municipal de Itaborahy,
os Srs. Antoniolgnaciode Mesquita, Paulo Cezar de Andrade, e Antônio Gomes
de Araújo homem de grande penetração, o Juiz de Direito (o Sr. Dr. Sil-
yeiraj, e as demais autoridade!, tinhão tomado quando ali chçguei, todas
as providencias; huma enfermaria bem provida e còllocada nas salas
da. própria Gamara estava prestes à funccionar na Villa: que felizmente
foi preservada. Í£*$M ^Ê^È^Ê^fW^^M

0 Sr. Dr. Antônio Luiz Barboza dá Cunha enviado pelo Governo
Provincial distinguio-se por seus desveMe dedicação na fazenda da

e outros logares do Município.
No Rio Bonito appareceo o cholera em meados (12) de Fevereiro

de 1856 '^^s^B^M^Eà^^^^^^^^ç- 30 pessoas em 8 dias: na
fazenda de Lifcanio José nas vi-
sinhanças cahio também hum Bem ardino, (juc carregara ao Cemitério o
cadáver de sua irmã morta do cholera. ,

(¦* ) Às águas destes logares, os quaes em tempos chuvosos se alagão, contem dissolvidos mui-
Jos princípios orgânicos como conheci pela analise que fiz no logar mesmo,

pedra
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Em fins de Março a epidemia se extinguio neste Município, cuja
perda orça por 49 pessoas, das quaes 21 livres e 28 escravos.

A perspicácia do Sr. Dr. Bandeira de Gouvea, amestrado nas pro-
videncias que dera nesta corte, onde era Chefe de Policia quando fez o
cholera sua explosão, o Delegado de Policia o Sr. Carlos Josó Marinho,
o o tão modesto como illuslrado medico o Sr. Doutor Josó Antônio de Ma-
tos Silva tinhão, á minha visita aquella Villa, tomado as mais acerta-
das medidas: hum cholerico vi na enfermaria ainda cm melindrosa mas
segura convalescença, que o digno Magistrado havia em pessoa ido bus-
car quando delle lhe chegara a noticia: he que o Sr. Dr. Bandeira de
Gouvôa sabe quanto vale o exemplo da authoridade!

O zelo e a illustração das authoridades civis e municipaes, e a esclare-
cida dedicação dos médicos das Villas de Ilaborahy e Rio Bonito haviãopois
tudo disposto tão acertadamenlc, que quando fui examinar estes logares
nada mais me coube fazer, senão louvar-me no que se havia com tanto tino
e dedicação preparado. Estas medidas salvarão muitas vidas. A perda
destes lugares não foi pois extraordinária.

Macacú.— Em Santo Antônio de Sá, Villa de Santa Anna, S.José,
Subaio, Itinga, e Boa Vista, banhados pelo Rio Macacú e outros, appa-
receo o cholera em fins de Setembro e no correr de Outubro. Orça
sua perda por 82 pessoas livres (das quaes 37 homens e 45 mulheres),
e 82 escravas (das quaes 47 homens e 35 mulheres), total 164, perda
a quem do que se devia esperar de hum logar de triste celebridade pela
epidemia de febres perniciosas.

Magé.— A villa foi invadida pelo cholera transportado em os barcos
de cabotagem, que diariamente fazem as communicações desta Corte com
aquella villa — pessoas das tripolações destes barcos forão alli as primeiras
victimas em Setembro de 1855. Suruhy e Guapi-merim forão consecuti-
vãmente aífectados.

Das planícies de Magé o cholera íransportou-se para a Apparecida, e
Thercsopolis, onde comtudo, em proporção, limitadas forão suas victi-
mas. A parte deste Municipio que se aífasta das abas da serra, he
situada em terrenos alluviaes, que descanção sobre camadas argilosas:
as águas que não vertem das serras, ou, embora dellas vertendo, tran-
zitão ou filtrão por estes terrenos, são barrentas (argilosas), e acar-
retão grandes proporções de matérias orgânicas em dissolução: a ali-
mentacão de peixes e mariscos, assim gomo a miséria procedente do
deleixó em hum solo fecundo, estão narasão da proximidade do mar:
estas circumstancias se oíferecem naturalmente ao espirito quando se
trata d' epidemias. A mortaüdade deste municipio foi de 175 pessoas:
destas 65 livres e 110 escravos: quanto aos sexos destas 175 mortes,
forão — homens escravos -41, mulheres escravas U— homens livres 79,
mulheres livres 31! a diíferença para mais na classe livre resulta de
serem os escravos tratados com mais solicitude logo que enfermavão,
e de terem melhores alimentos do que a classe pobre.

Estrella e Guia. — Em fins de Setembro e principies de Outubro in-
dividuos procedentes da Ilha do Governador e desta Corte forão morrer
e espalhar o cholera por aquelles logares: os quaes, recebendo durante mais
de hum mez indivíduos e objcctos da mesma procedência, tinhão permanecido
incólumes (l).
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Da Guia e da Estrclla o cholera avançou rapidamente ao Fragoso,

iFaMeá da Pólvora, aos trabalhadores da Estrada da serra; transpondo
a qual, ganhou Pelropolis, e se foi internando até a Villa daParahyba.

Na Guia, Fragoso, e na Serra o mal foi dos mais intensos e vio-
lentos. Na enfermaria da serra a cargo do Sr. Dr. Antônio José da
Cunha tratarão-se Aí doentes: destes fallccerão 8: a epidemia cessou
nestes lugares em meados de Dezembro. O Sr. Dr Cunha enviado pelo
Governo Provincial comportou-se com o mais louvável zelo e humani*
dade neste serviço. Os nomes dos Srs. Dr. Lyra, e Bernardino Antônio
Machado apparecem credores do reconhecimento destas populações, re-
conhecimento tão espontâneo e geralmente manifestado pelos habitantes
daquelles logares he num testemunho irrefragavel de seus extraordinários
serviços.

; Em Petropolis o primeiro indivíduo que appareceo com o cholera
foi o colono allemão Miguel Breyer, que voltando da Fabrica da Pol-
vora, onde viera ao encontro de sua mulher Catharina Breyer em
regresso desta Corte, foi atacado na noite de 2 de Outubro e mor-
reo no dia seguinte. Seis dias depois a desgraçada Catharina Breyer e ao
mesmo tempo o seu visinho João keiissens, que amortalhara Breyer, forão
violentamente atacados: Neissens morreo em menos de 24 horas, Ca-
tharina morreo a 10. Assim como estes, os outros primeiros casos de
cholera em Petropolis, ou forão de pessoas que contrahirão o mal no
logar de suas procedências — esta Cidade, Fragoso, Fabrica da Pólvora,
Serra— ou de pessoas que tiverão contacto com a casa de Breyer.

Em Petropolis forão affectadas 305 pessoas moradoras do logar, e
55 que lá forão enfermar procedentes de outras partes, ao lodo 300:
destes morrerão 31 no Hospital, e só 1 em sua própria morada: o mal
circumscreveo-se pois ás pessoas pobres. A 15 de Dezembro a epide-
mia desappareceo daquella Cidade. Deixando para sempre lembrados os
nomes dos Srs. Drs. Porciunada, Mello Franco, Thouset, e Calasans,
que ali prestarão gratuitos serviços.

.Pular. — Esta villa foi ao mesmo tempo (Setembro) affectada porindivíduos procedentes da Ilha do Governador e desta Corte. Ali sue-
cambio o caridoso parocho no meio das fadigas, que em taes conjun-
cturas lh'impunha seu santo ministério. O cholera a deixou em mea-
dos de Dezembro depois de notáveis estragos.

A topographia do Pillar hega mesma que daEstrella, e do íguassú,
os rios Pillar e íguassú conflüèm antes de desembocarem no mar dor-
mente e lodoso que os recebe. V

íguassú. — Na Villa de íguassú declarou-se a epidemia em meados
de Setembro com intensidade tal que produzio terror entre os habi-
tantes, e afugentou o Juiz Delegado (como me referirão as pessoas dologar) Entretanto não foi ahi que ella mais funestos estragos produ-zio: por quanto estendeo-se pouco alem dos escravos do serviço de
navegação do rio. Hum escravo- empregado na cabotagem, entre aquellavilla e esta Corte, em torna viagem sentio na altura da Ponta do Ga-mo — Ilha do Governador — as primeiras ameaças do cholera, e foi
morrer ao chegar a Villa; outros companheiros forão em seguida af-fectados....... a epidemia declarou-se em diíferentes pontos.... ;

As noticias do íguassú—10 legoas distantes desta Corte— logar jácelebre pela desvastadora epidemia de febres perniciosas, causarão pro-
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funda sensação nas autoridades superiores, que emquanto providencia-
vão na Cidade, velavfio com igual solicitude sobre o que oceorria fórà
dos muros da Capital, o em lodo o Império. Dirigi-me á requisição do
Exm. Sr. Ministro do Império para aquelle novo thealro de devastação,
logo que aqui chegarão as assustadoras noticias.. . Ali tive de avaliar
a grande importância de médicos dedicados e intelligentes, de autoridades
que cumprem gloriosos deveres, e de cidadãos cheios de resignação e
firmes no meio da adversidade!... Os jovens doutores Luiz Alves de Souza
Lobo, J. A. Gomes, e Sayão Lobato, e hum alumno da Escola de Me-
dicina; o preslimoso Cidadão Subdelegado Nascimento Faria, que oecupára
dignamente o posto abandonado pelo Delegado de Policia, e numerosos
cidadãos da villa, haviâo em harmoniosa e exemplar cooperação tomado
mui profícuas e acertadas medidas: o Governo Provincial havia já en-
viado promptos soecorros. Nestas esperançosas circunstancias (bem dif-
ferentes das que oulrora achei quando a epidemia de febres perniciosas
ali dominava) fácil me foi entender-me com a Commissão sanitária; ado-
piamos as medidas de maior urgência, versando sobre os enterramentos,
a limpeza e navegação do rio, as desinfecções, os soecorros aos neces-
sitados, etc, as quaes medidas já começadas, forão executadas com o
mesmo fervor, e produzirão o mais feliz efíeito, dando em resultado
a prompta e definitiva exlincção de huma epidemia, que se annunciára
com o mais medonho aspecto em hum logar presa outrora de tristes
devastações.

Cumpro hum tão grato dever rendendo o tributo de admiração
e de reconhecimento aquelles jovens médicos, aos Srs. Nascimento Faria,
Soares, e mais cidadãos de quem eu, e o incansável e talentoso Dr.
Bento Maria da Costa, que nesta Commissão, como em outras, me acom-
panhou, recebemos as mais cordiaes demonstrações de benevolência no
desempenho de nossa missão.

Por este tempo levado do Iguassú, desta Corte, ou de outros lo-
gares, diffundia-se também a epidemia por Marapicú, Jacotinga, Merity&c.

Quando voltava eu do Iguassú vi cerca de 40 doentes, nas Fazendas
da Caxoeira e S. Matheus pertencentes ao Exm. Visconde do Bomfim, estavão
com toda a dedicação tratados pelo alumno Mattoso, que ali estacionava:
alguns estavão moribundos: a maior parte porém escapou.

Em Marapicú, segundo informou o Delegado, morrerão 46 pessoas:
a epidemia desappareceo em Março. Quanip visitei esta freguezia encon-
trei vastas regiões alagadas, sem declivio para às enxorradas. As moradas
dos pobres são do mesmo melancólico aspecto que as das outras regiões
do littôral. l

Em Merity e Jacotinga fallecerão 64 pessoas.

— Woz da Parahylm e Morte da Província.
'..: \''.

Emquanto oecupava a epidemia os differentes pontos do circuito
deste littôral, se transportava ella embarcada ao Norte da Província, para
de lá, de hum novo centro, se irradiar para outros logares.
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Cidades de S. João da Barra, e de Campos, margem da Parahyba.

Forão estes dous municípios, que jazem ao Norte da Provincia, os
que soífrerão as mais calamitosas devastações: em hum solo baixo,
formado em grande parte pelas enxorradas do Parahyba, cimentado por
suas enchentes, e alagado pelas chuvas em certas estações; com sua
população pobre mal alimentada, com água de beber (a do rio) saiu-
rada dê despojos orgânicos — que só conservada durante semanas depo-
sita os sedimentos e se purifica, operação alheia a classe pobre — com
alimentação em grande parte de peixe e azada ás epidemias; em re-
sumo, com a pobreza e a mizeria de muitos de seus habitantes. S. João
da Barra c Campos soffrerão , principalmente em os escravos das fa-
zendas, huma espantosa mortalidade: loi a morte ceifando os escravos sem
medida, os pobres sem obstáculos, e muitas pessoas de melhores e mesmo
de elevadas posições sem exemplo dos logares visinhos. Generalisado
nestes dous Municipios, o cholera se expandio por hum lado rio acima
á S. Fidelis, S. José de Leonissa (Aldea de Pedra) &c, por outro lado
até as fronteiras da Provincia do Espirito Santo, até Itabapoana, Ca-
cimbas, Vianna, Muritiba, pelo rio Muriahè

De Itabapoana atravez do pequeno rio (d'Itabapoana) que serve
de divisa, saltou para a Provincia do Espirito Santo. Mau grado a so-
licitude do Governo provincial e geral, que se esmerarão em propor-
cionar os mais promptos soecorros, ao lado da epidemia a fome ameaçava
aquellas bellas regiões do Império: mau grado a dedicação dos médicos
daquelles logares, e dos alumnos Campistas, que com a mais nobre de-
dicação correrão em soecorro de seus patrícios; assim como a de outros
médicos e estudantes enviados pelo Governo Provincial, os quaes em
nobre emulação se empenhavão em melhor servir, mau grado tudo, a
morte despovoava fazendas e cobria de luto aquelles municipios.

Recordando esta lugubre época tenho por indeclinável dever pagar
o tributo d'estima e admiração pelos serviços ali prestados: e não devo
calar os nomes dos Srs. Drs. Èeredia de Sá, dos alumnos Albino Bo-
drigues d!Alvarenga, Francisco José Coelho, Gregorio Pereira de Miranda
Pinto, que na Cidade de Campos se tornarão credores, por sua dedi-
cação, da estima publica: assim como dos Srs. Drs. A. Ferreira Pinto,
Povoa, José Maria Chames; % dos alumnos Hermenegildo Bodrigues d1 Al-
varenga, Antomo Lobo Vianna, Estevão Cavalcanti d'Albuquerque, Jeronimo
Baptista Pereira, Bodolpho da Cosia Collares, e Francisco Portella; e do phar-
maceutico Bento Cypriano de Freitas; os quaes na Cidade de S. João da
Barra se distinguirão pela mais sublime dedicação.

S. João da Barra situado á foz da Parahyba, em logar baixo e hu-
mido, nutrindo-se especialmente de mau peixe, com huma população
pobre em notável proporção, foi infeccionada pelo commercio directo
com esta Corte, por indivíduos daqui procedentes, que ali forão enfer-
mar no principio de Outubro. Immediatamente Itabapoana, Sertão de
Cacimbas, Vianna, Campo Novo, Muritiba, Terra Nova, e outros lo-
gares adjacentes, nas mesmas desfavoreis circunstancias, de humidade
de péssima alimentação e de pobreza, forão prezas da epidemia, ali
disseminada pelas communicações com lugares já afíectados.



(33)

Do 1.° de Outubro, época da invasão, ale 28 de Novembro, época
em que declinando geralmente, apenas continuava a epidemia a lazer
destacadamenle victimas, forão aliectados na cidade e seus contornos
1.500 pessoas. Sepullárão-se no cemitério 247 livres, 182 escravos, c
e 36 de condições incerlas, total 465, que sommados com 70 escravos
mortos e sepultados cm alguma distancia da cidade prefazem 535 mortos.

Em 5 de Outubro a epidemia, subindo o Parahyba, embarcada,
tinha invadido a Cidade de Campos. O incêndio epidêmico foi ahi hor-
rivel. Da cidade o cholera se arrojou em todas as dirccções, pelas
margens do Muriahé, eonfluentc do Parahyba, defronte da cidade, até
Pedra Liza; pelas Fazendas vizinhas, pelo rio acima... á S. Fidelis,
S. José de Leonissa (Aldca de S. Pedro)... &c.,por toda a parle o susto
e a consternação... os fazendeiros, os barcos, os tropeiros... espavoridos
não ouzando levar mantimèntos, a fome ameaçava... ha mais ainda,
os cnterramentos dillicullados por falta de pessoal, mais de cem cada-
veres pedindo diariamente sepultura. . os calamitosos dias da Caxoeira
e de Santo Amaro ameaçavão a infeliz cidade de Campos!... Hum sen-
limento sublime de religião se levantou então ornado com os puros
trages da modéstia... incumbirão-se do penoso e arriscado trabalho ma-
terial d'enterrar os mortos — o allemão Philip Brmdertel I o francez
Eberard! e os brazileiros Manoel Joaquim Pires, e Bernardino deSenna!...
A virtude, como se vô, mora em todos os degraus da escala social!!
Que tributos de gratidão aquelles brasileiros I Que iribulos de admiração
e de cordial reconhecimento para aquelles estrangeiros, que de hos-
pedes se tornarão beneméritos bemfeitoresü. as leis humanas podem se-
parar os homens, Deos porem os reúne sempre!..

A epidemia cessou em fins de Fevereiro de 1856.
De 5 de Outubro época de sua invasão até o 1.° de Março 3.254

pessoas forão affectadas; destas falecerão 975, curarão-se por tanto 2.279.

Municípios comprehendMos entre a foz do Parahyba e este
littoral.

Emquanto o cholera transportado ao norte da Província continuava
lá e em torno desta Bahia suas devastações, invadia elle não so as re-
siões intermediárias entre — Campos e «jsta Capital — Mama, Macahe,
Cantagallo, &c, mas também remontando o rio Parahyba atacava o Porto
Velho do Cunha, Mar de Hespanha, Villa da Parahyba do Sul, Pahf, Vas-
souras,Valcnça, Pirahy, Barra Mansa, &c. Pela costa, ao Sul, ttagmhy,
Angra, Mangaratíba, Paraly, forão por fim invadidos. Desta sorte ge-
neralisou-se a epidemia por toda provincia. > 

•• V •
Entretanto ao lado de logares horrivelmente devastados outros per-

manecerão < intactos á despeito das communicações não interrompidas.—
Cabo Frio, Fribwrgo, Amruama, Saquarema, em maior escala; senão
innumeraveis os exemplos em menor escala, de casas, sítios ou fazendas,

que permanecerão incólumes apezar de cercadas de todos os lados de
cholericos!' vâ;Sfeíf|ví -^^í^^M^^M ;": ;9fci 
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Mo se pôde afflrmar nem 1.° serem as commtmtcaçoes o exclusivo

meio de apropagaçãò do cholera por estes logares; nem ^2.' ser o ,rio
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Parahyba o seu veliiculo: porquanto: l.ü na época cm que erão huns
logares aflectados e. outros visinhos poupados, iguaes erfto as commu-
nicações èffecluadas entre todos: em quasi todos, aflectados ou não, se
deo i% lá declarar-se hum indivíduo eholerico; entretanto que em alguns
declarou-se o cholera em indivíduos sem previa communicaçüo pessoal
com logares aflectados: cm 2.° logar a ordem da invasão ao longo do
Parahyba nada tem de regular, não está em harmonia com a hypo-
lliese de huma causa, que, remontando o rio, teria de ir ateando o mal
mecessivamente por onde fosse passando.

Maricá. Apezar de sua proximidade e de suas continuadas relações
com esta Corte e com os logares desde Setembro aflectados, que a
cercavão, apezar de fronteira ao Lazareto da Ilha de Maricá para onde
forão enviados alguns cholericos desta Corte na invasão da epidemia
(Julho, Agosto e Setembro), apezar de outras razões mais, só perdeo 7 pes-soas de cholera no mez de Janeiro na fazenda dos Frades de S. Bento,
e na povoação Inhuan.

Macahé. Hum prelo marinheiro de hum barco procedente da Corte,
na época do maior furor epidêmico, foi morrer do cholera a 16 de
Outubro em a Villa de Macahé; a epidemia declarou-se então com grandeintensidade, chegou a mortalidade a 8 pessoas por dia nesta pequenavilla.

Pelas visinhanças foi eila porém mais benigna. ,
Em todo o Município a epidemia matou 51 pessoas livres, 53 es-

cravos, e 2 d'incerla condição: total 106 mortes.
Cantagallo. Em meados de Outubro forão acommettidas algumas

fazendas e por fim a villa de Cantagallo, sendo hum sexagenário a l.a
victima nesta villa. A epidemia encontrou hum medico activo e intel-
ligente o Sr. Dr. Luiz José Sérgio do Amaral, o Delegado Sr. João Ne-
pomueeno Xavier, o Sr. Tenente Coronel Manoel Teixeira de Souza, e ou-
trás pessoas, que luetarão com denodo e intelligencia para attenuar os
desastres que ameaçavão seus conterrâneos. He mais verosimil que a
sentelha epidêmica procedesse de Campos que desta Corte ou de Macaca,
mas nessa epocha do maior furor epidêmico não se pôde com certeza
descriminar o foco donde partira o mal para Cantagallo,

Freguezias situadas Parahyba acima.
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Havendo-se diffundido pelas regiões comprehendidas entre a foz do

no Parahyba e a Bahia desta Capital, e avançando, Parahyba acima ,
pelo Porto Velho do Cunha, e Mar de Hespanha y o cholera ganhou a
Villa da Parahyba em meados de Novembro. T

A 15 do dito mez falleceo hum trabalhador da Ponte; a 18 sue-
cumbio hum preto, que a 15 ali chegara procedente desta Corte; de
então a epidemia cresceo rapidamente de sorte que a 22 já se contavão
atacadas, só nesse dia, 26 pessoas, das quaes 7 morrerão.

O cholera derramou-se pelas fazendas visinhas, atacando humas erespeitando outras. A 4 de Fevereiro porém parteeipavão as autoridades
achar-se a villa desassombrada do flagello.

Na villa e sua vismhança se derão 870 casos, dos quaes 131 mor-rerão: entre estes conta-se o vigário JoséGa/rdozo de Mesquita.> .
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Antes ^invadir a villa tinha o cholera atacado (a 10) a freguezia

da Bem Posta, onde fallecerão 14 pessoas livres e 
"11 

escravos: sendo o
numero de afieclados livres 47, escravos 82; isto he, na razão inversa do
n.° dos mortos nestas duas condições.

Na freguezia do Rio Preto, e do Sumidouro appareceu o mal em No-
vembro.

Na villa da Parahyba compunha-se a Commissão sanitária do Sr.
Dr. Marlinho Alves da Sika Campos medico de grande talento que habita
na visinhança, do Sr. Dr. Joaquim Antônio Pereira da Cunha, do Exm.
Barão do Piabanha, e do Sr. Gomide Xavier Rabello, que se esmerarão em
desempenhar sua nobre missão.

Patij. Neste togar falleceo hum escravo da fazenda do Uba em fins
de Novembro*, na Vargem adoecerão mais duas pessoas que se restabe-
lecerão. Apesar de sua proximidade com a margem do Parahyba, e
mesmo com a villa, o cholera não se desenvolveo então.

Em Fevereiro de (1866) porem a epidemia se declarou ali, e
atacou cerca de 300 pessoas, das quaes morrerão 42 (4 livres e 38
escravos).

Vassouras. A 16 de Novembro havia sido acommettida a fa-
zenda de Belém pertencente ao Sr. Ignacio Dias Paes Leme, onde de 30
afieclados morrerão 6. A 20 foi acommettido do cholera o portuguez
Antônio da Cosia Araújo Portugal, procedente Ao Brejo, distante 6 legoas
d*esta Corte, ao chegar ao rancho do Damasceno próximo á Villa de Vassou-
ras: aos cuidados da solicita Commissão sanitária de Vassouras, e do caridoso
cirurgião o Sr. Damasceno deveo este portuguez o restabelecer-se.

A fazenda da Caxoeira e outras forão consecutivamente aífectadas. Ao
horror que inspirava geralmente a epidemia se deve attribuir o abandono
em aue alguns sucumbião á margem da estrada; ninguém ousava re-
cebe-los!

O numero de victimas não foi comtudo considerável: em fins de De-
zembro a epidemia tinha desapparecido.

S. João do Principe. — O cholera invadio com inaudito furor a
freguezia da Caçaria á 25 de Dezembro de 1855. As humidas moradas,
as águas de serventia publica, pela maior parte provenientes do Ribeirão
das Lages e seus afiluentes; os alimentos, entre os quaes se deve com-
prehender a mandioca^ o milho verde, e outros de que, sem consenti-
mento dos fazendeiros, se servem os escravos, e os pobres; os hábitos
(3 maneira de viver dos habitantes, e alguns cadáveres mal sepultados...
forão as causas, que por exame pessoal a que procedi, me parecem as
principaes desta maligna preferencia da epidemia. <J

De 25 de Dezembro de 18o5 á 16 de Fevereiro de 1$>6, emhum
mez e 22 dias, forão aífectadas 498 pessoas, das quaes 156 nacionaes
liwes> # estrangeiros, e 334 escravos. -

. Destes 498» morrerão: K^ ,. ../..*- .-..?;.% -\
Nacionaes livres.... ;w............. •¦.;,;. %í%^^§^^^^^^^^^^
Esíra^ .;.;...:.'.:;.;. :v^.r.'v^;/-. v....!.:...:..:.....^,i..';, 6
Escravos... .. iíjllllv^^
Indeterminados.. .^,. V. .......;;;.,......^
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Entro estas victimas conta-se o reverendo vigário, que se conservou
firme em seu posto até descer ã sepultura. nmiírrílvn nf.™ n

O novo espavorido abandonava suas moradas, c em grava paia a
rísinllça. AoW. OUoni.que com fumeza lutou 

§^1*™c contra collisòes desagradáveis, suecedeo o Sr. D. Uniduiio iiança
LS que correspondcmdo aos deveras da critica situação, prestou mi-
norlantes serviços, os quaes lhe valerão o reconhecimento daquella po-
EuSo As providencias que o Governo provincial enviou Fomptamenle
incumbindo a estes dous médicos do tratamento dos allectados, e propor-
dona ndo outros socorros, abreviarão a duração da epidemia, a prm-
rinio tão ameaçadora e mortífera.P 

A vilia de'S. João do Príncipe foi invadida a Ude Janeiro e no espaço
de 24 dias, ate 8 de Fevereiro, perdeo 13 pessoas pela maior parte es-

Em fins de Janeiro e princípios de Fevereiro morrerão na Frcguezia
do Passo três pessoas. . . . \

O total de mortos pois neste Município orça por 181. •
Mmmvio de Pirahy. -Na Freguezia das Dores appareceo o cholera

a A de Janeiro, fazendo logo suecumbir huma mulher livre, outra es-
crava, e dois homens escravos. Nas fazendas vismbas entre 148 allectados
^Na* 

própria Yilla sucumbirão 2 pessoas livres c 7 escravas no correr
6 

Nafreguezia dos Mendes atacada á 19 de Janeiro fallecôrão até 25,

^Na^de S. José do Turvo appareceo o cholera em principio de Fe-
vereiro, sendo logo victimas 8 pessoas pobres.

Em hum total de 89 pessoas affectadas, das quaes: Livres... ôj
Escravos. 52'X1' — 89

Fallecerão...« Livres... 13
Escravos. 4

;; t; ;;;; 
. 

- 17
A epidemia ainda invadio a Freguezia dos Thomazes e Arrozal, e de-

pois de haver recrudescido nos Mendes, onde ceifou 5 victimas em Abril,
e em outros pontos, desappareceo do Municipio durante ai' metade do
mesmo Abril. ... , • fl j ^

Barra-Mansa. —Neste Município appareceo o cholera no 1. de *e-
yereiro. Dessa data até o fim de Março morrerão 1-2 pessoas; livres
11, escravos 111: depois do mez de Março em diante 200 escravos, .5U
livre: ao todo 311 escravos, 61 livres. , ,• X j

Rezende. —Na Cidade deste nome appareceo o cholera no dia 5 de
Dezembro de 1855, e até o fim de Março do corrente anno morrerão 44
pessoas, sendo livres 13, escravos 14, de condição incerta 17.

Bio Claro. — Appareceo o cholera em principios de Fevereiro, e ate
Marco morrerão 8 escravos e 1 pessoa livre. , _..,,.- , AT'jalença. 

O 1.° caso que ali appareceo foi em Epiabas a 15 de INo-
vembro, segundo informações que tenho. ' .

A 24 forão aífectadas 5 pessoas procedentes de Pavuna e mais outra
pessoa de Valenca-, destes 6 doentes só 1 morreo. Depois forão afletadas
a fazenda do Sr. Barão do Bio Preto e outros sítios. A epidemia foi porém
benigna.
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Em todo o município morrerão cerca de 30 pessoas, sendo mais dos

dous terços escravos.
As regiões auslraes da Provincia receberão por ultimo o germen epide-

mico .• são todas portos marítimos para onde se transportou embarcado o
cholera, que ahi foi em geral benigno: são as seguintes:

Vi^eguexim do MJllorat no Sul.

Angra dos Beis. 0 primeiro caso de cholera foi o de hum passa-
geiro — em barco de vapor — que ali adoeceo a 5 de Outubro; se-
guio-se o de hum marinheiro procedente desta Corte, e desembarcado
em Mambucaba, que fora calar de cholera em kngra. A epidemia U-
mitou-se a estes dous casos, deixando a cidade de Angra até 23 de Fe-
vereiro de 1856: no dia 24 porem hum indivíduo pobre falleceo do
cholera no Sacco de Jurumerim. O numero de aífectados não passou
destes 3, 2 dos quaes idos desta Corte. Comtudo nunca se interrompeo
o franco e assíduo commercio com esta capital ainda nos dias de seu maior
furor epidêmico (Outubro}.

Mangaratiba. A 2G de Novembro de 1855 fallecerão em Mangara-
tiba 2 pessoas de cholera; o qual ahi permaneceo até 6 de Fevereiro
de 1856, matando neste período 25 pessoas. Apezar de suas rápidas
e diárias relações com esta Corte, 4 mezes se passarão, entre os quaes
Outubro, o da maior força epidêmica, sem que fosse affectado o portode Mangaratiba. Aos Srs. Drs. Eduardo Pindahyba de Mattos, João Militão
da Fonseca, Domingos Joaquim <£Araújo Ozorio, e Pàulino Corrêa Vidigal
de Barros, que veio, á expensas suas, estudar nesta Corte a epide-
mia, deve sem duvida Mangaratiba o haver-se a tão pouco limitado os
estragos que soífreo.

Paraty. Ainda que situado no extremo sul da Provincia, recebendo
por conseqüência de maior distancia o excita dor epidêmico, que incon-
testavelmente partia da Corte /foi a cidade de Paraty mais flagellada
que os outros portos precedentes. Reinava naquelle porto a dxjsenteria
quando a 8 de Janeiro adoeceo do cholera huma pessoa (escrava) que
falleceo a 13, a 11 appareceo o 2.° caso também fatal; á 18 (de Ja-
neiro) fez explosão a epidemia. Suas 3 primeiras victimas procederão
desta Corte. £^^k!ã^M^Í^ t^$^ê^k ÍMI-I WM-mmmiêh -ü

De 8 de Janeiro á 20 de Abril* que marcão o período do domínio
do cholera em Paraty, morrerão 142 pessoas. Ao imprimir-se este rela-
torio —fim d Abril — ainda me consta dar-se destacadamente algum caso.

Itagoahy.—Distante desta Corte de cerca 12 legoas, emtretendo não
só por mar cõiií esta Corte, como por terra com ellae seus subúrbios,
diárias relações* só foi aflectada, primeiro a Freguezia de S. Pedro e S. Paulo,
depois a do Bananal emfim a Villa, no correr de Novembro. A epidemia
tocou ao seu apogeo em meados de Fevereiro; e desapareceo em Março.

Entre 300 pessoas affectadas sucumbirão 32 escravos -.'-(dos quaes 23 ho-
mens e 9 mulheres) 17 pessoas livres (do& quaes homens 15, mulheres
2) comprehendendo 4 portuguezes. Sendo ò total de mortos neste Mu-
UicipiO l^tS fff
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Segundo os dados que pude colligir, os quaes, se me nfio garantem
a exactidào, oílerccem ao menos certeza de grande approximaçao, orça por
4.460 as victimas do cholera em toda a Província do Itio de Janeiro até
30 de Abril de 1856.

O Sr. José Alves da Graça Bastos, a quem devo a nuus graciosa coadjü-
vaçaona acquisiçüo dos dados estatísticos, aqui tributo meu reconhecimento.

Espirito Santo.

As participações ofliciaes da Província do Espirito Santo fazem sup-
por que nesta Província o cholera se manifestou primeiro na Villa da
Barra de S. Matheos em 19 de Outubro com a chegada áquella Villa de
huma lancha procedente do Rio de Janeiro, a bordo da qual se derão
dous casos de cholera em duas pessoas da tripolação, huma das quaes
morreo e foi lançada ao mar no mesmo dia da chegada da lancha á
barra de S. Matheos, acerescendo ter sido esta posta em quarentena no
(dazareto» da barra, e ter o Mestre adoecido também do cholera. Mas
como se vê a moléstia não tinha passado da tripolação da lancha, e
com quanto a Vice-Presidencia participasse ao Governo Imperial que cons-
tava estar « a Comarca de S. Matheos a braços com a fatal epidemia »
as participações a que se refere não fallão de caso nenhum da moléstia
em terra, as informações particulares que tenho dão outro ponto á in-
vazão daquella Província.

Creio antes que o primeiro ponto atacado foi a povoação de Itaba-
puana, situada nos limites da Provincia do Rio de Janeiro, á margem
esquerda do rio Itabapoama, defronte do logar de igual nome do outro lado do
rio pertencente esta á Provincia do Bio, na qual povoação fluminense o
cholera já se tinha manifestado havia muito tempo.

Não avançarei, porém, que o cholera se difíundisse da povoação de
Itabapoama para toda a Provincia, visto como achando-se invadidos desde
então os municípios de S. João da Barra e de Campos, podia elle ser
levado de muitas partes para os outros pontos da Provincia limitrophe;
ou directamente desta Corte pelo seu não interrompido commercio

Na povoação de Itabapoama a epidemia não tomou caracter maligno,
entretanto que naquella, que ainda pertence ao Rio de Janeiro, a tão pe-
quena distancia, eila ceifava muitas vidas. E' verdade que factos ana-
logos se tem observado em outros paizes, mas no caso em questão, esta
fatal differença he devida á posição daquella povoação, que he mais ele-
vada que a outra, e fica do lado elevado, emquanto que a fluminense
he alagada pelas marés e está assentada sobre terrenos alluviaes, e man-
gues de recente era que lhe deíeriorão o ar.

A moléstia foi depois manifestando-se nos outros municípios do sul,
a saber emBenevente e outros logares nos princípios de Novembro, e em
Guarapary, tendo-se demorado mais em Benevente, onde primeiro appare-
ceo, e com caracter grave.

No município de Itapemerim o mal appareceo a 26 de Novembro.
Foi neste Município que o cholera fez mais victimas, tanto na villa

como no interior. A mortalidade na villa subio a hum algarismo su-
perior a 150, que comparado com o ,da população dá huma grande
proporção: nas fazendas a mortalidade pôde ser calculada em hum nu-
mero muito mais elevado sejão 400. A população da villa e do inte-
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rior teve de lutar com as maiores difficuldades; faltavão-lhes remédios
dos 4 médicos que alli havião só os Doutores Manoel Gomes Bitancourt'
que gratuitamente servio, e Antônio Pinto da Cunha se conservavao em
seu posto, e soecorrião os doentes da villa e das fazendas visinhas. Como
hum dos médicos, que fugirão do mal, era delegado de Policia, a villa
achou-se sem a autoridade policial, que lhe podia ser de grande utilidade
em semelhante quadra.

Na Victoria o cholera desenvolveo-se com furor no dia 16 de De-
zembro, e a mortalidade ahi montou em mais de 500 pessoas.I)' outros pontos onde appareceo por ultimo a epidemia como Mucury,
llaunas, Villa da serra &c. nada pude colher de positivo: de muitos
pontos, onde o mal reinou, as participações officiaes não fazem menção.

Resta-me observar que nesta Provincia, como em todas as outras
do .Império, o cholera seguio as vias de communicação, a direcção e
margens dos rios, e as povoaçães de beira-mar: assim no rio Benevente
(villa de Benevente) povoados ribeirinhos, no Itapcmerim, cidade do mesmo
nome e povoações ribeirinhas, no Guarapary, Mucury &c, se deo a mesma
particularidade de preferir a epidemia as povoações ribeirinhas.

A mortalidade total segundo as noticias que tive deve ter subido a 1.572.

Provincia de S. Paulo.

As providencias tomadas pelo Administrador da Provincia, e pelasautoridades locaes, as que daqui enviou o Sr. Ministro do Império,
preservarão a Provincia de grandes estragos: limitou-se a epidemia aos pon-tos seguintes:

Santos.—A 21 de Outubro de 1855 hum marinheiro do vapor Ca-
tharinense, procedente da Corte, de quarentena fórá*da barra do portode Santos, foi acomettido de cholera; transportado ao Lazaretto do Góes
falleceo; outro marinheiro foi logo acommettido, falleceo também.

A 29 desinfectado o vapor (como o seria ? !¦), começando a descarga
no porto, cahe outro marinheiro, e morre thyphoico.

Seguio-se na Cidade hum caso fatal do enfermeiro que havia eu-
rado dos marinheiros, e mais 3 casos pela Cidade. Isto- deo lugar ao
Cordão Sanitário da Serra do Gubatão, que cessou em 17 de Dezembro.

Iguape.—Alguns passageiros do mesmo vapor—Catharinense—se-
guirão pela costa dirigindo-se a Paraná, e no porto do Suamerim tomarão
canoas, que com. remeiros os levassem pelo Valle do Varadouro para se-
guirem seu destino ao Paraná; a29 de Outubro, logo depois, morre de
cholera hum dos remeiros em Araripira.

Na volta do Valle suecumbe no 1.° de Novembro outro remeiro, que
adoecendo vai morrer em Iguape. Outro remeiro morre em Suamerim
mesmo.

Com os desvelos da autoridade e do medico d'aqui enviado, o Sr.
Dr Diniz, o mal limitou aqui seus estragos.

Ubatuba.—k 18 de Dezembro de 1855 chegou a Ubatuba o patacho—Hortensia— com 117 colonos procedente do Rio de Janeiro, é que os
havia recebido em Hamburgo; desta gente tinhão até o Rio de Janeiro
morrido 24 (!) do cholera. Em Ubatuba morrerão mais 6 logo que che-
gados.
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Í0 zelo do illustrado Juiz Municipal o Sr. Dr. Antônio Gonçalves

Barbosa da Cunha, que requisitou soccorros da Capital da Provincia e da
Corte em quanto providenciava com os recursos de que dispunha, multi-
plicados por sua intelligencia, e pela coadjuvaçào das outras autoridades,
o mal parou nestas 6 victimas I

Areias. —Três casos se derão em 2 escravos e huma indigento, e não
progredio.Silveiras. — Appareceo o cholera a 25 de Dezembro de 1855 e desap-
pareceo no principio de Fevereiro de 1856, 43 pessoa$ todas indigentes forão
as únicas victimas. . '

Pindamonhamgaba. — Foi falsa a noticia da epidemia se haver ali
declarado.

Queluz,— Em 29 de Janeiro seis casos oceorrerão, não bem ave-
riguados ainda: noticias ulteriores e mui recentes fazem crer que ha ali
alguns casos actualmente.

Em toda a Provincia, pois, segundo as participações até hoje rece-
bidas morrerão.

Estranhos á Provincia..,,.,*....,....? .,,.>f,......,.. 10
Paulistas...........,. i...,  v.  52

Mo Grande do Sul.
Total. 62

No começo do anno precedente houve nesta Provincia huma epidemia
de sçarlatinia, e de: bexigas (em Novembro de 1854), que preludiarao o
cholera, em outros logares precedido pela Grippe ou Influenza.

O cholera invadio Pelotas, e seu Município, em primeiro logar.
Quasi simultaneamente que Pelotas, invadio as Cidades de Jaguarão,

e do Rio Grande, $ssim como os logares intermédios. Seguindo depois
para a Capital esftedhou-se por quasi todas as povoações preferindosemprç os diversos rios que desembocão na Guariba.

De 15 de Novembro até Janeiro próximo passado perecerão cerca
de 3.0Q0 pessoas, das quaes pertencem a

461
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A metade destas victimas forão escravos, da outra metade fez grande

parle a classe pobre. ^v * , ., ^, *
A. 12 detevereiro, data do Oíficio do Presidente da Provincia (B.da Muriliba) não havia o cholera invadido mais parle alguma da Pro-

vincia c se achava quasi extincto.
Houve quarentena e 1 Lazareto que pouco durarão na Cidade do

Rio Grande.

Santa ValhavhM*.

Em 16 de Outubro de 1855 cheg-Oou o vapor Imperatriz procedentedo IUo de Janeiro a 13; na viagem, a 15, morrerão 6 dos 109 soldados
que conduzia: desembarcados para Ratones, mais 6 morrerão (docholera).A tripolação do vapor Imperatriz perdeo também 3 marinheiros, e morreo
mais hum escravo passageiro.

Além dos mortos na viagem morrerão entre os desembarcados em
Ratones e Santa Cruz 59 pessoas, das quaes só hum preto valetudinario
e hum africano livre já velho não pertencião ao vapor Imperatriz.

A epidemia havia-se limitado a estes factos até 1.° de Março de
1856. Huma pequena recrudescencia, de que ultimamente se fallou, não
teve conseqüências: comtudo o Governo Imperial mandou os mais prom-
ptos soecorros, Medico, Enfermeiros, medicamentos &c, Ainda não che-
gárão informações officiaes, mas posso affirmar ter sido mais pânicoao que cholera morbus, o que excitou este rebateé
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Manifestou-se o cholera-morbus nesta Província em meados de Setembro
de 1855: parece que suas communicações, pelo sertão, com a Bahia então
devastada, assim como suas communicações de cabotagem com a dita Pro-
vincia, forão õs meios de transporte da epidemia| a qual rapidamente se
diífundio por toda sua extensão, fazendo horríveis estragos, até que desap-
parecesse em o correr de Fevereiro de i||B-^

O total das victimas hè elevadíssimo: sommando-se os cadáveres/ cuja
inhumação consta officialmente, com a qiiarta parte deste numero, que cer-
tamente fica á quem da? realidade, suppondo que esta quarta parte re?
presente o numero de cadáveres abandonados ou enterrados pelas matas,
pelas estradas* pelas roças, &c, tem-se para este total 15^122 (docu-mentados), mais 3.780(a*quarta parte da l.a parcella); igual á 18.902 cada-
veies victimas da epidemia! não se eomprehendendôainda neste total as vic-
timas da cidadeMMa/roim, e do íftánm cuja reíação não
foi até hoje enviada. i#.fe

O dispendio dos cofres públicos cora Oy serviço a íavor dos afíectados
pidenitá orça em 54.428^288, dos quaes só^6 contos esiãp lançados

em a crédito, o mais pago; acerescem a estas despezas os medicamentos
enviados dã Bahia, e desta Corte. Os logares devastados arranjados na
ordem de suas perdas absolutas constão do seguinte quadro.
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Êietacao da mortalidade cantada pelo Cholera-mor-
IniM na imi'orÍnrfa de Sergipe dendê o meado de

Selettdrro de ltttS ale Janeiro de f #««.
¦' ¥ ..*:¦;., ¦ ¦ ¦'*,-'¦¦-..'

Cidade das Larangeiras».»»»»».»•»•'»..» »^«\ »»•••>'-• •f 3. 500 mortos.
Villa do Lagarto* ...... .. *\\% ..,.*..». . •. 1 •374 «
» do Soccorro *»..».,.%.i»»»....%...»..»••»%*%• l.#06 »

» do Própria ...*...* .»....,.**••» %....,,,,.,.. 1 * *40 )>
» da Capella, ..»...•%.•*•»•% * ..,.,,,è......... 1 »uuJ »
» do liosano,*•»•••»..»•*%», .....,,, •,*,.,,..» *j»»\> r>

Cidade da Estância» ,,.,,,.....%.,..,.,•..,. .. . % %.. 81)0 »
Villa de liaporanga.,,,,,,, ,,..,.....,,....., Kr>2 »
Freguesia do Pè do Banco, * * .,,,,,,. . *. % ., ,.....,. 685 »
Villa de Swnão Dias,.,,,, ,»...,,;í. .,,,..,..,,,.. 506 »

» Nova do Rio de S, Francisco,.,..*V*... .,... 101 »
» de Itabaina.,,.,.......,,.,.•.,.,...,........ 338 »

Freguesia de Pacatuba, ,,....,. ..,;....,..,..».,..% 311 **
Cidade de S, Ghristovão.. .,•%,...%.. ..%w.%i....»,.. 300 »
Missão de Japaratuba. »,..,,.,,,,,,..,,.,,..,...,..» 297 »
Villa de Santo Amaro. .,,,,.,.,..,.,... ,. 275 »

y> de Itabaianinha...,.,......,,..,..,. ,»., 201 »
Canital do Aracaju,.,.,.,....,..,..,.... ,..,...,,.. 142 »
Villa de Santa Luzia.,, .,,.,.> ..,,..*.,,,..,....,., 134 »

» do Espirito Santo. ,.,......,,,,.,.....,.,..., 138 »*
» de Nossa Senhora de Campos. .,,..,,,»,,...... »

Freguezia do Campo de Brito,..,,,,,..,.,.,,....... 66 »
Arrayal dos Pintos,..,... . ..* ,,...... • 66 »
Barra dos Coqueiros,,,*.,,.,... v....,.'.;,,.. >..,.. 40 >
Villa da Divina Pastora................fft;,,V.v... • 20 »
Districto dos Enforcados............................ 19 »

*¦¦ "i " 
mu".•"' Mê 
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A epidemia invadio t>s diversos lugares da Provincia pouco mais ou

menos nas datas que seguem transcriptas^ digo pouco imà m menos, por
que lia falta de informações acerca destas dátas> adopíei aquellás em queconsta lia^r à Presidência dado as primeiras providencias,
^^^^$f^^0^i Setéora^dm ümipos âo Rio Reah —-âCóiínettwla eM
14 de Setembro de 1855, •limitiqphe com às sertões da; Mm enfâo af^
íectadíos, entretenéo com elfes relações, he provável q^^ahrpro-viesse xr^ ^r$^^f^P^0^A

O Termo da ViM4o tagú.rte j^)fl^^^^
logo étii s^úida aeomettidosv^^^^^^^^^^^^^^^^ > >}:(W^Í^0"K

A paríír^^^^^ de Seteinfcít)^ ejp^ a
epidemia conflagrou conséeulivaÉenfe ioda a provinek desde ^o Bio
fteat alè as tnar^ils do de S. W^^^^^^MMM^ ^
'$ : ^ -

tjfmm^eifim^^fá 4é Gutóro í aM lôr vfetiiiiia da epidemia o Dr
iosè XSaiidido de íatía enviado |mlá M
lera decünóu em 30 ie jfeveto^
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Cidade Maroim—>Aeomeltida em fins de Outubro, chegou o, mal
ao seu apogôo em 13 de Novembro, declinou a 3, e exlinguio-se á 11
de Dezembro, .

Rosário—Começando a 30 de Outubro, terrível desde sua explosão, sé
enfurece o ocholera cada vez mais até 22 de Novembro: abimorreo victimado
seo dever militar o Alferes do corpo policial Manoel Pedro da Costa, no-
meado delegado de nolicia... corajoso e dedicado.

A 28 de Novcmuro morrerão victimas do serviço o Dr. Fn
e o enfermeiro Malhem Piem ambos ao mesmo tempo.

Jaziáo então insepultos 120 cadáveres, dós quaes forão incine-
rados os mais corrompidos, enterrados os outros: nes(a scena lugubre
apparecerão com dislincçào os alumnos da escola da Balda Manoel Mar-
quês de Faria e Manoel Nunes Aííonso de Brito,

A epidemia declinou a 17 de Dezembro.'Santo Amaro. — Accometteo a 2 de Novembro e declinou o mal a
14 de Dezembro, ahi se distinguiu o alumno José Ribeiro Sanches.

Porto das Hedes.— Invasão a 22 de Novembro,
Divina Ptaslora.— Invasão a 31 de Outubro, declinação a 5 de

Dezembro: ahi servio sem aceitar gratificação pecuniária Francisco 'Leite
Bilancourt,

PoHo das Heies t do /Jcmco,—Invasão a 19 de Novembro,
& Cliristovão. -Invasão a 20 de Outubro; decünação a 20 dê Novembro.

O vapor Santa Crus, que fundeou no porto d'aquella cidade, ahi desem-
barcou, antes d'esta invasão, passageiros e objedos procedentes da Bahia.

Disünguirão-se nesta Comarca o Dr. Francisco Sabiuo Coelho de
Sampaio, e o alumno Antônio Rodrigues de Souza Brandão,

Itaporanqa. — Invasão- em 3 de Novembro de l$55t e desappareci-
mento em 31 de Janeiro de 1856, em todo termo.

Soccorro. —Invasão à 30 de Outubro, declinaçào a 0 de Dezembro.
Uecuzando-a alguns médicos, foi enviado o alumno Benevenuto Pereira
do Lago,...¦'.-;•- .;.•.;- ::M. : W-MM-^

Cidade do Aracaja, Santo Antônio, e Barra dmCoqimivs.—luxüiSnq a
6 de Novembro de 1855, extioecão a 2de Janeiro de 1856; ahi se des-
iuiguio o Br, Tristào Henriques da Costa.

/mralwbv^ Invasão a3 de Novembro, declinação a 211é Dezembro
(1855), ahiiprestou íions serviços oDr. íoãoFeiateuía de Brito Travassos.

itabawm^ Iuvasào & 28.de outubro, eiaincçào a Ide Ferreiro
de 1856; neste logar ahai^ malas, o
aspecto ímm Jtipfere, a consternação geral; então jobre-safetpi os serviços
éo Dr. lábias BíMIo.Late,- Um0Í --

<kf^ãa. — lawsão a ti de Novembro, jnesía j>ovoaÇao cita a Pre-
J'imMé0§^k louvores o Mumtio Manoel Ifrancísco féiMra. ^

= Emf&rmdos. -r-ifoi invadida a wvoação a 24 de ^emíteo,
C^m^^.^^/^pWvatw^sfeaMfcfe dtsfonte dacapital da fóovmcia:

«Ifcvàs^ de IS56^'^^0^j^^^0à 
termo] àivasào ^eià lanam, es&c^te a S d| fe-

x^reiio <fôi^ ^ * . , l ¦ •-
Jl dedicada ?ióÍÉÍftijecticiã.-:iA«i i;? 'íjótffiíbQenAniâer Ai> .-las^: «"-3nT--- ilwfl1?»'^*-

ms sobresahe, no meio dascalamidades,icrcjd(^a (fereconbèdmeRto publico,è if$^0^Ê^^^m^M 
Janeiro de, 1856..? :

ii», — Invasão a 30 de Outubro,, declinação a 11 de Janerre.
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Santa Luzia. — Invasão a 30 de Novembro, declinaçfto a 16 de Janeiro.
Espirito Santo.—Invasão a 20 de Dezembro.
Simão Dias. — Invasão a U de Dezembro, declinaçfto a 23 de Janeiro.
Itábaianinha. — Acomellida a 4 de Janeiro, tendo a fortuna deon-

con Irar autoridades firmes e soecorros bem providenciados não soílreo
grandes perdas.

iüjcplosüo do Vholera na Piwincia das Alagoas.
; v. H

í; ¦¦ . ¦•¦,-¦¦¦¦ t I ¦•:- i ¦
- t - ?l '.#¦.'»

A' 18 de Novembro appareceo a epidemia em Piassabuçú-, e a 19 na
cidade do Penedo; depois de se haver manifestado em muitas partesda Provincia aflecções, que fazião prejulgar a invasão do cholera.
A cidade do Penedo com 4.500 habitantes perdeo 1.112 destes: a epi-
demia não respeitou classes, nem gerarchias, sexos, nem idades! Em
Piassabuçú, contendo 1.000 habitantes, contárão-se 800 doentes e 400
mortos!

A 10 de Dezembro no furor da epidemia nestes dois logares a morte
ceifou preciozas vidas — os alumnos Francisco José de Medeiros Júnior,
e José Ribeiro de Carvalho — o cirurgião Lino da Penha de França — e
o commandante do destacamento Pedro Alexandrino da Costa!

As pircumvisinhanças bestes malfadados logares forão tão bem cruel-
mente devastadas. >

O cholera acometteo rapidamente as povoações das margens do Rio
de S. Francisco, dirigindo-se ao inverso de sua corrente; em os últimos
dias de Novembro apresentou hum aspecto medonho, de 24 de No-
vembro a 8 de Dezembro todas as povoações d'aquellas margens tinhâo
sido invadidas.

Pouco depois de assolar as margens do S. Francisco, onde o seo
furor declinou em Janeiro de 1856, o cholera espalhou-se pela zona
comprehendida entre o S. Francisco e Mumdahú, percorreo o littoral,
e derramou-se por toda a Provincia com incrível rapidez: de maneira
que a hum tempo reclamavão-se soecorros do illustrado administrador
da Província, o qual tinha de com huma mão dirigi-los pela superfície da
província, com a outra os enviava ás povoações de Pernambuco, Pa-
pacaça e outros, que solicitavão iguaes soecorros!! o

Na Capital da Provincia, Maeeió, até 15 de Janeiro havião suecumbido,
comprehendidos os seus arrebaldes Pontal da Barra e Jacaraguá.. 108E na cidade das Alagoas e arrebaldes.. ft ..I....;.. 248
Na Barra de S. Miguel .....W.., .v. ..3.i... X...'.'..'.'. X\]] 32
Sm ,í?ruriPe' na invasão . 12 com 10 na reincidência.......... 22No Pilar onde havia precedido huma cholerina benigna appareceo

o 1.° caso dos mais fulminantes a 14 de Dezembro.
O povoado do Limoeiro com cerca de 300 habitantes perdeo....Aqui cpnservárão-se firmes em seus postos, merecendo elogios eadmiração os alumnos José Augusto Barboza de Oliveira eCâmara, e as autoridades âo logar.w:^-^^--^^^^-:^?--^^- ^--.¦¦^,'*-..---^?:-
Em Anadia acomettida desde que começou em S. Francisco, mor-rerão até 15 de Janeiro........... !. .200
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Na Villa da Assembléa á 19 de Janeiro succumbio o bravo capitãodo exercito Gregorio Antônio da Silveira; ahi esteve depois de líavercornjozamenle servido em outras Provincias o destincto alumno Antônio

Davtd Vascmcellos Canavnrro sempre firme em seu posto.Nas Villas da Palmeira, e d"Assembléa, cm Quebrangulo, erio«Pilar
os estragos forflo medonhos, a 26 do Dezembro havia fallecido o Dr.Antero Américo Lopes Rodrigues, ós serviços d'esse prestanle cidadão
erão relevantes, proporcional foi a consternarão: para este lheatro d!af-flições e de mortes dirigio-sc o Dr. Cassiano"Augusto de .Mello e Mattos,
no qual foi depois juntar-se na penoza tarefa o Dr. Tlionwz do Bum
htm hsmndola, o Dr. José Sezunando de Avelino Pinho, e alguns
denodados oífieiaes; com tão valiozos socorros veio a resignação, a co-ragem se reanimou, o a ordem nâo se perturbou no meio* de tantaIribulaçáo n*estas desgraçadas povoações! Tanto he certo que quandomédicos não receião} as autoridades não fogem , e cada hum espera resig-
nado pela sua sorte, a desgraça diminue e desapparece!

Quando se prega o contagio como invenção ou descoberta vova, quandonão se sabe ao encontro da epidemia  quando em crises taes con-
sulta-se mais oscommodos, as responsabilidades pessoaes, e outros dic-
tamesdo egoísmo... ai do povo! os jovens distinctos médicos os Drs. Cas-
sianoAngusto de Mello Matos, A. D. N. Canavarro, e os seus companheiros
derão huma licção mui proveitosa!!!

Até meados de Fevereiro só na zona entre o Rio de S. Francisco
e Mundahu havia o cholera feito perecer cerca de 10.000 victimas.

« As trovoadas e as chuvas» diz o Presidente da Província ter sido
o annuncio da recrudescencia. «Ao cholera» juntou elle « succedia em
de Fevereiro a desinteria e as febres typhoides. »

Em 11 de Março, diz ainda o illustrado Presidente « a epidemia
depois de ter assolado toda a Província, declinado em huns logares, re-
crudescido em outros } invadio os que o não havião sido, e domina
ainda a Provincia. » Ao ler o Relatório do Exm. Snr. A. C. de Sá e Albu-
querque nenhum medico recusará concorrer com elle em semelhantes con-
juncturas.

Póde-se, penso eu, orçar em mais de 17.000 a perda da Provincia

JProrincia de W*ernamhuco.

Em meados de Junho de 1855 chegando á Pernambuco o vaj>or Imperador
procedente do Pará, havendo o Provedor de saúde recebido informa-
ções do que se passava em Bethlem, noticiou ao Presidente da Provincia a
realidade da epidemia na Capital do Pará. A Presidência da Provincia e a
Commissão dnygiene pozerão em pratica as quarentenas, e providenciarãoacerca de outras precauções, que exigião as circunstancias.

A 16 de Junho demandava o porto de Pernambuco.:ovapor S. Salvador
procedente do Pará, havendo soflrido quarentena no Maranhão; ainda que
posto de quarentena em Pernambuco, teve este vapor de passar ao ancora-
douro de franquia; porque tinha de receber carvão, de que carecia, havendo
de mais perdido em hum temporal huma amarra. Com as noticias trazidas
por esta occazião toda a certeza houve de que era o cholera que devastava
as margens do Amazonas. 4

A 28 de Outubro, estando ainda incólume a capital de Pernambuco,
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ali chegou procedente do Rio de Janeiro o patacho Bom Jesus com doentes
de Cholera a seu bordo: foi o patacho fazer quarentena e ser desinfectado na
Ilha Rata.

Pejp littoral, pelos portos de mais acüvo commercio, onde chegava
fresca o germem do cholera, a epidemia não se diflundiu; apesar do que
acabo de referir; apesar de alguma influencia atmospherica ou epidêmica
poder facilmente ser-lhe transmittida pelos navios, que procedentes de portos
infectos passavào pela costa; e apesar dos estragos, que as provincias visinhas
já soflrião, até então a capital conservava-se incólume.

A 13 de Dezembro chegou ao conhecimento do Presidente da Pro-
vincia haver fallccido do cholera em Agoa Bclla (freguezia da Commarca de
Guaranhuns) dous individuos, que voítavão da Villa do Pão d'Assucar (em
Alagoas), onde se enfurecia o cholera; c que mais duas pessoas voltando de
Piranhas na margem opposta do Rio de S. Francisco, por onde o cholera se
diflundia com sanha e rapidez inauditas, morrerão na Commarca de Flores.

Pouco depois na Commarca do Bonito, a Freguezia do Altinho, e a
própria villa do Bonito, forão assaltadas pela epidemia.

ecia march
)zão naquel
participou-]

giene haver na véspera oceorndo na capital da Província hum caso grave de
cholera, que terminara com tudo felizmente »: mas a epidemia não se desen-
volveu amda então.

Por este tempo Altinho e Papa Caça começarão a ser acometlidos, e em
meados de Janeiro de 1856 a devastação nestas povoaçòes era consternadora,
entretanto queemCimbres—Guaranhuns—Bonito,—Panellas, e Tacaratú, mais
benigna se mostrava a epidemia. Em Papa Caça foi victima dos seus de-
veres, e de seo aturado zelo, o medico militar Joaquim da Silva Araújo
Amazonas: muitas outras pessoas, entre as quaes o Padre Leocadio ahi ter-
minarão seos dias: quasi que abafados seos nomes pela distancia, perdera lembrança de seos serviços e de suas virtudes para aquelles que sabem
avaliar os amargos transes, o desamparo talvez, em que suecumbirão esses
filhos abençoados da caridade christãa.

A par d'essas preciosas victimas o Juiz de Diráto Dr. José Bandeira
de Mello, o vigário João Clemente da Rocha, e o pharmaceutico Justino Lave-
nlre portarão-se em Papa Caça como homens de coração nobre e d'elevado
amor de seos patrícios!

No Limoeiro cresceo terrivelmente a epidemia, 672 pessoas havião ali
suecumbido até fins de Fevereiro. Na freguezia Ao Bom-Jardim, do mesmo
Município, 200 victimas se contarão no mesmo prazo: o zelo e caridade
do Parodio, o> reverendo Hygino de Hollanda Chacon, ahi appareceo com
brilho apostólico: e quando alguns abandonavão seo posto, o Delegado
Francisco Antônio de Souza Camisão ornava seo nome com a firmeza daau-
thoridade,e enobrecia seo coração, condoendo-se das tributações publicas,
quando no centro do perigo providenciava acerca de soecorros de que podiadispor. j

Na freguezia dá Gloria (Commarca do Pau d!Alho) a epidemia fez terri-
veis devastações no correr de Janeiro de 1856: assim como em Cacimbas
(districto de Santo Antão).

fie Cacimbas saltou o cholera, nos últimos dias de Janeiro, para a cidade
da Vtctoria, onde seos estragos forão horrorosos: a cidade da Victoria dista
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10 legoas do Bccife, a epidemia marchando do centro batia pois as portas da
capital, onde a homeopathia e o sueco do limão ainda não tinhão cedido o passo
ás beberagens de um pobre preto escravo que, mau grado seo, teve de figurar
nascena do cholera.

A 31 de Janeiro duas pessoas havião sido victimas do cholera níí capital
da Provincia; no intervallo de 40 dias tinha a epidemia avançado compassada
mas constantemente até a cidade do Bccife, e aahi se diffundio cora extrema
rapidez pela circumvizinhança.

. Em Santo Antão, até 31 de Janeiro, havião morrido 74 pessoas. Santo
Amaro, Jaboalão, Várzea, Caxangd, Luz, e outras freguezias adjacentes a
Capital, forão em seguida devastadas;. a Presidência da Provincia achou-se então
nos maiores apuros com a recusa dos médicos...: só pôde elle enviar em soe-
corro dos doentes dous alumnos que vierão do Ceará. He o que ella parti-
cipou á Secretaria do Império.

Em princípios de Fevereiro, quando a epidemia cahio sobre a capital
com descomedido furor, achou-se a Presidência ainda em maiores e mais
difficeis transes. De cada ponto do Recife, de todos ângulos da Provincia,
chegavão reclamos de soecorros. Alguns Facultativos se esquivavão, pedindo
os exorbitantes honorários de três contos de reis mensaes alem das despezas
com moradias, transporte, e mais objectos inherentes a este serviço. Os me-
dicamentos escasseavão eencarecião na razão da demanda. Não bastavão estes
apuros, huma lamentável emergência veio ainda mais complicar a situação
jaclimaterica de Pernambuco.. .homens de espirito fraco, que no momento
do perigo esperão a salvação de quantas patranhas ouza propalar a ignorância
ou a torpe cobiça, installárão no publico a crença de curas maravilhosas infal-
hveis, que operava hum pobre escravo Africano, mediante uma beberagem
(composta de substancias vegetaes pouco mais ou menos inertes): o pobre
preto foi solemnemente levado á hospitaes acompanhado de ordenanças para
obrar o milagre e convencer incrédulos: a primeira authoridade da Provincia
entendeo, que na exaltação da crença publica, na lugubre quadra de pro-
vança em que se achava*a Cidade, não devia por causa de hum artigo do
Regulamento da Junta de Hygiene, arrostrar o sentimento publico e vio-
lentar a fé que, aliás individamente, inspirava o preto Manoel: o preto teve
licença de applicar o seu curativo: o qual em breve teve a sorte merecida: a
Commissão d'Hygiene porem vio n'esta concessão, no auxilio que aAu-
thoridade dava ao analphabeto e boçal Africano, grande desrespeito ao Regu-
lamento da Junta, e grande quebra de sua força moral: não havendo sido
attendida em suas reclamações contra a protecção e apoio que se dava ao
preto, reo do Regulamento da Junta, deo porte —toda a Commissão—de
não poder continuar em suas funeções por incommodo de saúde: em conse-
quencia disto nomeou o Presidente huma Commissão, que interinamente
substituísse á que dera parte de doente. Não he custozo avaliar as dificuldades
que resultarão da mudança de hum pessoal habituado e intelligente, que
devia ser o ponto de apoio das medidas que a Presidência da Provinicia
linha, em momentos tão críticos, de tomar com a maior promptidão e energia.
Por outro lado, os gêneros de primeira necessidade, especialmente as carnes
verdes, escasseavão, os fornecedores huns já affectados, outros amedrontados
fesertavão do mercado—a fome ameaçava! —

Tantos azares, tantos desastres, encontrarão porem nos valentes Per-
üambucanos a firmeza que lhes hé própria: a imprensa, que se manteve
*m huma posição mui digna, não oceultando os factos, mas não espalhando
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boatos atterradores; as authoridades do Recife; os serviços dantemão pre-
parados, os auxílios, que pôde receber, de outras Províncias; e o senti-
mento publico, que manifestou decidida resignação no momento de prova.taes forão os elementos que orvalhados peía Graça da Divina Providencia
preservarão a Capital de Pernambuco de maiores calamidades!

Entretanto Jabaalão e Affogados erão horrivelmente devastados: este porser o ponto de irradiação e de convergência das principaes estradas do centro
da Provincia primeiro affectado: aquelle por ser o receplaculo dos que de
Santo Antão descião aífectados. Na Luz a calamidade publica achava hum
lenitivo no intelligenle e dedicado Tenente Coronel Manoel Lucas d'Araújo
Pinheiro «não se pôde» assim se exprime a 4/ Authoridade da Provincia
«prever onde Ghegariáo os males sem este prestante Cidadão».

Na Escada falleceo o alumno Domingos Tcrtuliano d'Azevedo Campos: dosnobres sentimentos que lhe inspirarão seus paes, talvez não abastados
deixou elle como única recompensa na terra amargo luto, amargas saudades!

Na Commarca do Cabo, as maiores devastações se realisarão nos Povoados
e engenhos á margem do Rio lpojuca.

No Recife dias houve em Março, de 100, e hum de 129 mortes!
Ao recordar os soffrimentos d'aquella Cidade não se pôde deixar emsilencio o nome de hum honrado cidadão inglez, Mr. George Patchet, quealem de outros actos de beneficência enviou 10.000&000 para os pobres deOlinda e de Barreiros I! as leis humanas separão os homens, as leis divinas

os reúne... repito aqui.
Como hum calculo não baseado em documento algum ofíicial, não pôdeservir de argumento, aguardo os dados officiaes, orçando por hora segundo

informações não officiaes a mortalidade.
Tomada em sua generalidade, a epidemia marchou do interior dasmargens do no de S.Francisco, onde conünaPernambuco com Alagoas, parao littoral e para a Capital, preferio as estradas e as outras vias de commu-nicação, preferio [os logares de reunião de procedência infectas, fez maiornumero de victimas entre os escravos e os pobres.A mortalidade total da capital da Provincia he orçada até hoje em 3.000A do resto da Provincia em 15 000
TOTAL • ••*«» 18.000

M*arahiba do Norte.

Por huma carta particular do Presidente consta-me ter morrido 15 000
pessoas nesta Provincia. Não tenho ainda partes officiaes.

Rio Grande do Norte.

Não recebemos ainda participações officiaes d'alli.
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Pcnnilla-se-me que concluindo aventure succinlas idean sobre o tratamento

desta epidemia.
• Pôde ser que o equilíbrio physiologico dos paizes frios, onde as

perspirações cutânea e pulmonar são ao inverso do que acontece entre
nós meros complemenlares da diurese, a medicação interna, que favoreça a
formação e secreção das ourinas por inííluencia directa ou indirecta nestas
funcções, seja, ou tenha de ser, a principal indicação para a cura do
cholera, e mesmo para manter a vida em quanto a medicação própria
não restabelece a harmonia physiologica. No nosso clima porôm a me-
dicação externa, a revulsiva externa, he o mais seguro meio para satis-
fazer a primeira, muitas vezes urgentíssima indicação. Por estas ou
outras razões o certo he que nesta Corte os revulsivos externos forão,
segundo minha observação, os mais seguros meios de oceorrer à prompta
exlincçào da vida, dando-se assim tempo e opportunidade a que outros
meios restabelecessem a saúde.

Em attenção a esta especialidade climaterica, ainda por nenhum
author, que eu saiba, d'esta sorte interpretada, permitta-se-me, apezar
de que hum pouco fora do meu plano, terminar o meu Relatório pela
simples referencia aos meios, cpie me parecerão merecer preferencia,
e aos quaes recorri quasi exclusivamente nos últimos tempos da epidemia.

São elles:
Revulsivos externos. Pediluvios sinapisados em a temperatura mais

elevada possível. Fricções com linimento de cantharidina composto,
ao longo da espinha, ao ventre &c. Fricções com óleo de tereben>
tina ozonizado por todas as superfícies do corpo onde for possível. Trazer
o enfermo sempre todo envolto em lãa, e outros meios de análogas acções.

Meios internos. Duas gotas de óleo essencial de terebentina ozonizado;
ou de 6 a 8 gotas de chlorureto de soda, em água pura huma ou duas
gotas de creosote, ou de chloroformio, administradas pela mesma forma.

Os antisepticos, a poeção de Revière, e outros brandos salinos, e a dieta
absoluta. |

Todos estes meios e seus suecedaneos, que para não tornar-me fas-
tidioso não numero aqui, achão-se impressos em a Guia do tratamento do
cholera que ultimamente publiquei.
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anta'pretaeão dos phenomenos epidêmicos.

Cada anno, póde-se dizer cada dia, a sciencia adelgaca o misterioso
yéo que nos occulta a causa das moléstias endêmicas 

°e 
epidêmicas,

inaccessivel aos reactivos chimicos até ha poucos annos empregados, e nos
confirma as transformações, por que passão os corpos em decomposição,
para chegarem a hum producto extremamente venenoso capaz de produzirmoléstias e a morte, ainda em dozes tão mínimas, que os subtraião a acção
dos reactivos ordinários. He assim que, como a recente descoberta da Ozona
por Schoenbein nos mostra, que o estado allatropico (ou electrisado) do oxi-
geneo do ar torna este gaz atmospherico mais apto para preencher as
funcções respiratórias e outros deveres tio organismo, activando suas affi-
fnidades; assim também o Joeidosmon, descoberto peloDr.Horn de Munich,
nos mostra agora, que o estado allatropico do azote torna este outro ele-
mento do ar apto para formar com o carbono (dos miasmas e exhalaçòes)
hum composto cyanico dos mais venenosos, capaz de produzir os sympto-
mas pestilenoiaes;-assim mais Walf, Director do Observatório de Berne,
observou, que em meados de Setembro próximo findo, quando o cholera
devastava esta cidade suissa, diminuía a ozona no ar, e que a diminuição
das suas reacções sobre o papel amido-ioduretado era geralmente seguida de
considerável augmento na mortalidade. A estas provas se pôde juntar o
desprendimento de oxido de carbono, hum dos gazes mais deletérios, como
phenomeno constante das decomposições orgânicas, e outros gazes e emana-
ções venenosas, que nos ensina a* historia quotidiana se formarem dos
corpos em pitrefacção, e o facto hoje reconhecido—que os princípios á
base de proteína, quando seachão em estado de decomposição, actuão no
sangue como fermento-^-

Os theoristas das incubações e do ovo choco; os- sebastianistas de hy-
postenias, que ainda esperão pela ressurreição de idéias mortas; e os cora-
josos defensores do contagio pelas pessoas; hão de achar contradicções
entre o zona e ioeidosmon, entre tudo qüe não for o pratico quid, o indefe-
ctivel sui genens, e mais versículos do psalmo favorito do pedantismo; hão
de ter por sonho estas verdades experimentaes: mas não me he permittido
prescindir de submetter ao Governo do meu Paiz a contribuição, que a
sciencia nos offerece: a cada hum fique embora livre permanecer nas idéias
do século que elle julga ser o actual. Ha entre nós tal atrazado recalci-
trante, que ainda descrê da eflicacia dcsinfectante do ácido sulfuroso, e
que ainda não sahiu da atmosphera do chloro. Deo^í) arrede de aconselhar
processos de desinfecção ! I
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O que se passou no Hio de Janeiro com a Febre amarella já fez cagar
aos crue altribuW ao matadouro, ao ulterrado, e isimmundiees (!), virtudes
SfrÜbSE O que a epidemia do cholera acaba de nos ensinar relativa-
nínic ao seu desenvolvimento por toda parte onde o exc. ador epidêmico

ènconlrava substancias orgânicas em decomposição, por toda parle onde
o or'anismo encerrava equivalentes de miasmas por toda a parte onde os
valles e leitos dos rios enlretinháo huma atmosphera munida, miasmaüca,
e desfavorável á saudável constante transpiração dos paizes quentes; ludo
isto he tão significativo, tão decisivo, ao menos para quem estudou os lo-
irares da nrcdilecçüo epidêmica, e a maneira pela qual ahi as senlelhas
oxcitadoras atearão a conflagração, que razão ha de se admirar que ainda
baia mentes vagabundas na Europa, que andem sonhando com qmds mis-
tenosos, com forças oceultas, e com phantasmas. Lra melhor deixar taes
imposturas misteriosas aos respeitáveis sábios apologistas das nigromancias
do magnetismo, das mesas girantes, dos contra veneno de cobra, da trans-
formação de vegetaes em animaes, das nihilidades contra producentes,
dostemporaes dagoa fria, equejandas. ,. • ..',

Antes da descoberta dos alkahs vegetaes sabia-se, que a quina tinha
a virtude de curar febres intermittentes, que a podia fazia vomitar, o ópio
fazia somno, e a fava de Santo Ignacio convulsões; hoje sabe-se que taes
virtudes são propriedades da quinina da emetina da morplnna e da stnckmna
contidas naquelles vegetaes. Antes que a experiência mostrasse que huma
molécula posta em vibração (em estado de decomposição) commumca seu
estaéo a outras moléculas, já se sabia que o fermento azedava Q trigo, e
transformava o assucar em álcool e em ácido carbônico, que o estômago
do bezerro talhava o leite, &c., a pezar de não serem retorta nem o glúten
do trigo, nem os coalhos ou estômago dos bezerros: a retorta he o espan-
talho dos reealcitrarçtesy ; - «, W 

i
Da mesma sorte se o cholera, se. a peste. se a lebre amarella, podem

ser ] evadas, como epidemia, de hum para outro logar; se estes flagellos
preferem os portos de commercio, os rios, os logares miasmaticos, as
pessoas nutridas de certo modo, sujeitas á certas perturbações phisiologicas;
se certas condições meteorológicas contribuem para seu desenvolvimento,
não he impossível sabermos de que natureza e composição seja o fermento
ou e xeitador que se. transporta e se reproduz, preferindo certas, condições
e«ertos materiaesv á.diastadosquaes se prõpagâo as epidemias, e que já
estão conheddos^y-: ^^ •^¦•' '^AhMM Ülé5;_'-..

Kestas circunstancias não está longe os dia em que se especifique que
principio maímalespalhado em huma Cidade ahi produza a febre amarella,
qual o que produza o cholera, qual produza a peste* õ typhot, ;$ê§ e como
levacio de hum toga*, este principio, nas pessoas, e &as comas >.vâ.se vepm*
dmir, oucommunicar o estado fembração de suas moléculas ásM>stançias
orgânicas, do outro logar, que teáüe ser aííectado; .o conhecimento destes
factòs sãó^ as unicais sólidas bases Ad& medidas sanitárias i ao menos já sa-
bemòs onm+ eè custa:de quey devemos procurarro principio pesületicialy
Wfo^ da

peste | eom; atestados de AMandegas, de Sachrisias, e de^oi^entQ de teste-
manhasy p^vanete que o mal preexisáaá chegada #dpi objecte suspeito; e
com oiróâs inquirições de-ráboliee, será mml,,, juriâi^ Q ipe se\quiser, $,

de sáeftek^^
no cbgoempirismo do contagio, e energúmeno nãos tómMíía per^mteç&o
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scienüíica desse complicado phenomeno; para neste conhecimento fundar
medidas proveitosas e infalliveis, pôde servir para declamar sob o pharizaicomanto de humanidade, pôde servir para levantar anliphonas e homílias,
c concluir por inmbames, quarentenas, lazaretos, e cordões sanitários.. .mas
para attenuar os desastres dos aflectados, c o perigo dos ameaçados; mas
para cumprir os preceitos dcchristao, que nos obrigao asoccorrer os outros;
mas para sustar a marcha das epidemias, e resguardar a saüde publica,a prosperidade do commercio.. .pelo contrario. ..São idéias que já mor-
rérão, pedir sua rehabilitacão he pedir a ressurreição dos mortos. Outro

i

he hoje o caminho a seguir, outros os dados a consultar.
Lehmann, hum dos pharoes da medicina moderna, resumio o destino

da medicina de hoje quando diz « cm hum próximo futuro aphysiologia
animal se reduzirá inteira e unicamente aos princípios de physica, e de
chimica ». (Chimica physiologica animal pelo Dr. C. G. Lehmann. 1855
oag. 7). Em assumpto de epidemias esta sentença está confirmada. Esta-
)elecer cordões, sequestros ou quarentenas de 2, de 20 j de 30, de 40, de
100 dias (!) como base, até acabar a incubarão ou choco do contagio, faria
hoje rir, se não comnromettesse milhares de vidas, o commercio, e até o
credito do Paiz. Pela minha parte quarentenas, como base*de regimen
sanitário preservativo, nunca proporei s como medida interina ellas são de
inquestionável necessidade: e pois por outro lado desconhecer a transmissi-
bilidade do cholera, da peste, e da febre amarella, he erro que não commet-
terei, he temeridade que sempre combati.

Os misantroposy e architectos de minas, que mal angurão de tudo
sem nada apresentar de novo e útil, desvião com suas duvidas o espirito
publico da fé que devem inspirar observações e estudos aprofundados e
conscienciosos acerca das epidemias: para taes aves sinistras lie tudo obscu-
ridade, theorias, duvidas, perigos; e sendo a actualidade reconhecida-
mente defeituosa, defendem-a elles com tudo pertinazmehte: com a boca
com que condemnão as theorias assentadas sobre a observação c sobre a
convincente analogia dos phenomenos chimicos, com essa mesma boca sa-
crilegapronuneiãO as pedahtescas theorias dos quid;y das forças especiaes, dos
molimens, das hyposthenias, e oüÉks banalidades! ^

Entretanto he da primeira evidencia, que o conhecimento da matéria
prima, do modo pelo qual estes phenomenos se propagão f se transportão;
ou se diffundem; dá maneira pela qual estas causas diffundidas produzem
nas pessoas seus effeitos epidêmicos, <ftc., he de intuitiva utilidade/he a
única base segura sobre a qual se jpodem filndar, com confiança, ás me-
didas contra á prodúcçâot é aiffusão de táes causas, e plara premunir contra
ellas o orgaMsmo e a sociedade; ;"< - - * } pH:M-

Entretanto ainda estes problemas achão-se tãò estudados^ que /se a
interpretação admittida não ne a genuína II real em seu todo1 como o he
incontestamlmente para algum delles, ao tnehos a marcha iáfaíchegoèr a
resolve-lòs não pódé ser outra que a ádoptádia pelas elevàfe *) solicitas
intelligeneias; que especialmente ha 25 annos entrarão em ás üovas veredas
da mé<iei^
« O medicoquevnâLO lê « diz tf grande SMinertíian » te õ ente mais peri-
goso á^õáedade ». Quando se trata de medidas sánitai^s, se pode accòm-
modar aos Gõvefnos esta reflexão verife^^
Governo^ que Mo aproveita ás contribuições dá sciencia, desconhece; o
secMoetóqüe vive, sacrifica ri^

M.



Nestes termos entendo dever reunir neste Helatorio aqnellas questões,
trabalhos tenho submeüido ao Governo do
interpretações regular as instituições e regi-

*M'*U-V í xí"»'

que neste e em precedentes
meu paiz; para segundo estas
men sanitários. .

Reconheço que cm assumplo tão gravo não deve o Governo, por maior
que -fosse a confiança com que se dignasse honrar-me, decidir dispendios
avultadosv é mudar a rotina de séculos, só por minha opinião; não menos
porem reconheço que seria faltar á doveres sagrados, u lealdade ao Mo-
narcha, ao meu paiz, e á minha religião medica, recuar diante do phan-
tasma de caducas instituições, deixando exposto o paiz á sombra de fallazes
medidas. E então decida a sibedoria do Governo Imperial—se adoptar
estas novas bases, se confiar amais hábeis intélligencias a salva guarda da
saúde publica—.

O que não he possivel más he deixar-se de tomar medidas, que não
só melhorem nossa salubridadb ordinária ou climaterica, eomo íios livre
dos flagellos epidêmicos.

r - ¦¦ t"
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Origem, causas, o matéria prima- das epidemias, (eltólera,
febre amarella. peste).
¦.?*

'U- I w í> uk

Os objectos, em que de ordinário se encontrão os materiaes que se con-
flagfão para produzir as epidemias, são: 1;° os logares-^as moradas, as
bagagens, os trens, as alfaias, &c—-: -."as agoas: 3." os alimentos, e o
próprio organismo vivo. Em todos porém a acção do cmtador apparece
como causa determinante indispensável para propagar as epidemias.
- »#- Logares. — Nas regiões do Globo, e só riaquellasi em que se de-
compõem matérias orgânicas (vegetaes ou animaes)-alongo tetnpoáccumu-
ladas, se originão a peste do Oriente,-o cholera-morbus tisiatico, a febre
amarella, e o typho. fiá . r? í

A peste nasceo e iríora nas margens do Nilo; io cholera-morbus nas
do Ganges; a febre amafélla ro SenegáFe no Gambiò, donde emigrou e
se naturaüsou nas Aiitilhas e outros pontos da Costa americana; o typho
mora nas vâllas e praias immu ridas, nos cemitérios intra-müros, nas pos-
siígas das grandes Cidadesy nõ porão dos navios, nos ho&pitaes, e onde
quer que encontre homens agglomerados. $ : ^x-x1^ xm* x-x

Ani, sem agentes importadosy sèm excitadores estranhos ao logar, des-
envolvem-se os três flagellos; cada hum ito setíclimro sob a especial me-
teorològpà | mas nenhum appareceo jamais pélàjprimeira wz sem excitado-
res na morada d^ nin-
guemviõ ainda a f^re-ama* ei ta apparecer primitivamente no Nilo, nem a
peste 110 Gan^es^ item o* cholera no Mississipi: nestas novasmoradas só ap-

ío nela 1* vez chiando mi
Por outro lado a energia das decomposições orgânicas, M a natureza

dos produetos, <jue dellas resul tão, varião conv ás cirfcunstánciasíneteorolo-
|k;as e outra^ inhérentes af cada togar; Em hum ahno^ou
período, pois; deseiivolvém-se nesses* logares emana pestilenciaés, que
em outros annôs se não de^ a acção meteorológica ou
conforine outras oecurenéiasr As epidemias não são -por èstê motivo per-
manentés nos logares de seu berço.
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Se considerarmos com especialidade os produclos pesüferos que gerãoo cholera o a febre omarella, podemos aüirmar que elles *ão compostos de
earmo e azoto mui provavelmente, se não com toda a certeza: por quanto
segundo repetidas experiências c observações, que aqui fizemos, segundo
se deprehende da historia destas duas epidemias, na composição dos mias-
mas produclores de cholera-morbus, e na dos produclores de íebre ama-
rella, não entra o hydrogeneo: o pois não são elles decompostos pelo chloro,
nem pelos chloruretos, decomposição que necessariamente se eilectuaria, se
em sua composição entrasse o hydrogeneo; sendo pelo contrario sempre
destruídos pelo ácido sulfuroso convenientemente applicado. Reforça a
consideração de hum produeto gazoso emergido de substancias orgânicas
no desenvolvimento epidêmico: 1.° a prova directa da formação de hum
composto eyanico, formado pelo carvão e pelo azoto em estado allaíropico;
composto este, que respirado produz os symptomas do cholera morhus:
2.° o flesprendimento de oxydo de carbono, gaz mui venenoso, que se forma
sempre durante a putrefacçáo: 3v? os numerosos exemplos geralmente co-
nhecidos de epidemias, e mesmo de mortes, immcdiatas á respiração de ar
pútrido: 4.° os importantes phenomenos d&eremacausia, e da fermentação.

O que pelo menos fornece materiaes á estas causas pestilenciaes he
pois, sem duvida, o lo^ar.

Corollario. Neutralisar, destruir, ou pelo menos remover as substancias
orgânicas, focos de emanações e miasmas, que são a matéria prima das epi-
demias. - •' <• a-: * ¦<¦¦••...¦ \w. 4 ?\\ '->r - -a-

Restabelecer as condições meteorológicas em cirmmtancias que ejlas se tornem
capazes de neutralisar e destruir ou remover estas emanações, isto he, purificar
o ar, e restabelecer suas correntes ou ventos. : ^> m i h

São as illaçòes que vertem destas considerações e que constituem outras
tantas bases de medidas hygienicas. (Vide Rep.. New OrL*pag*M9 d&1855,
onde se encontrão factos que abonão fg$$%^^

8.° Águas.—As águas são o vehiculo predilecto do cholera: em suas
peregrinações, as margens do Ganges, a costa doCoromandel edo Malabar,
o Wolga,*Wistula, S. Xóurenço, JVIississipi, os portos vde mar> e jtrajecto-fluvial emfim, são as artérias pifes quaes avança v quasi sempre ao inverso
de sua corrente,'4 o cholera-morbus. Exemplo de caza. ^%#te*i i:

No Pará avançott-r ao longo do Amazonas^-de Belém até Óbidos
e até a Capital do Alfetotá^^

Da Cidade da Bahia á cidade da Caxoeira, a S. Filix, a Coqueiros,
á Nagé;iá Macagogipe éçm pelo rio Paiaguassu á cimav h 4 i

^ Aoitóngo do Parahybav -de S, João daJarrauáCampos, áS. Eide-
lis, Aldéa de^SvtPedro^i no Rio de Janeiro, ao contrariodesua/correntó: etc.

Ná Villa de íguassú: foi nosJbarços e margens dó do onde primeiro
fez explosão ^a moléstia., A esclarecida dedicação das autoridades^ o
exemplar tsomportamento dos médicos,, e a rigorosa execução das medidas
tomadas para extinguir o excitador epidêmico, acabou allt repentinamente
com a mais ameaçadora calamidade! 1, que exemplo a imitar-se! mas
as mcubaçõesltl O no entretatá

NoRioGrandedo Sul, invadioasmargens dos rios, Porto Alepee outras.
(Cito de preferencia estes lugares, porque além davizinhança do Rio he

da sua água que se servem para beber os habitantes ,^ fo^
mais devastados!^ ;'.^/^^í/pv :^í0mé^^M^^^^^^^

Por toda a parte , no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Bahia, na

.
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província do Rio Grande do Sul... o trajecto fluvial foi a estrada do cho-
lera. ¦;

O uso em maior escala das* alimentações de peixe dos habitantes
ribeirinhos, a humidade que reina as margens dos rios, as immim-
dicias, e os despojos orgânicos, que aln soem accnmular-sc, equesedis-
solvem cm suas águas, como o provou a analyse chunica, e o trafico ao
longo dos rios, sao talvez a causa desta predilecçAo, levando ao organismo
a matéria decomponivel, a mimei morbi, que sob a aceito do excitador

• i *t<se transforma em produetores do cholera.
A febre amarella nao deixa a embocadura dos grandes rios nem as

praias do mar.
Qualquer porém que seja a interpretação deste facto, desta predilec-

cão, a historia do cholera e a da febre amarella o registra inegável.
Além desta conduetibilidade de que parecem cozar as águas correntes

para transmittirem as epidemias, ao menos a de cholera, acerescení como
condições inherentes á beira rio, 1.° as águas estagnadas como foco de
decomposições orgânicas: 2.° as águas embebibas nos terrenos sob o pa-
vimento e na proximidade das habitações, que trazem á estas dissolvidos mil
despojos, e saturão o interior dólar doméstico de emanações pestiferas:
3.° as águas conservadas em casa ou em depósitos públicos, nas quaes se
dissolvem as emanações contidas no ar ambiente: o que tudo constituo
outros tantos focos de emanações e de peste.

Todas estas substancias, recebendo antes ou depois de bebidas com as
águas, que as contêm, a influencia do excitador epidêmico, se desdobrão
em principios deletérios epidêmicos: ou desprendidas em exhalações vão,
quando absorvidas ou respiradas, produzir o mesmo effeito, logo que
por estes outros canaes ganhão a torrente do sangue.

8.° Alimentos.—Os alimentos enchem o organismo de elementos,
que, quando susceptíveis de soffrerem alterações, se desdobrão em produetos,
que gerão as epidemias, logo que no interior do organismo recebem a acção
do excitador. Entre os alimentos mais susceptíveis releva indicar o peixe, as
fruetas* o leite e seus compostos, as/ieri?^..%.paraocholera. Alguma diiíerença
nos ensinou a observação haver destes fira os azados á febre amarella.

A influencia dos alimentos, como causa determinante, me parece tão
inquestionável, que admiro o não haver a alimentação merecido o priíneirologar na escala dás causas indicadas pelos Autores. '

A humidade saturada, ou não, de emanações orgânicas retêm lio in-
terior do organismo despojos tornados estranhos, e como tae#equivalentes
de miasmas/, e introduz pela respiração é pela absorpçãó estas-^enianações,
qtie iriuitas vezes já levão de fóra a vibração pestifera do excitador, oü
que^a vão-receber no organismo. A experiência mostra, reforçando mais
esta interpretação, que em huma atmosphera humida a absorpçãó he mais
actíva, e a perspiraeão se afrouxa: ora a perspiraeão^ he o canal por onde
perenemente elimkão-se do organismo despojos orgânicos, tornados es-
tranhos:: nos paizes quentes sua iufluéncia he superior á das ourinas. -

Assim a atmosphera humida (como o he a dos grandes rios) enche,
o organismo de miasmas absorvidos de fóra e daquelles que, devendo ser
segregados,tá íicão para o aflfeçtar. fW0i ft#i

ipli^|i^^is relatórios de 1853^ 18M> e 1855y procurei Aè~
monstras que os alimentos e moradas, quando não devidamente regulados
dão o mesmo fatal resultado—de introduzir no organismo ou de reter nelle¦
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princípios de fácil decomposição, e como taes prestes a se desdobrarem em
productos pestilenciaes—: não devo por isso insistir em pontos que sup-
ponho demonstrados.

Corollario. O maior cuidado em evitar despejas nos rios, na remoção
dos lixos, imundicias, animaes mortos, &; como na conservação da limpeza
das praias, na escolha, conducção, e conservação em casa das águas, e mesmo
a purificação destas. Ámesma solicitude em proscrever em tempos epidêmicos
o peixe, as frutas, as verduras, o leite e outros alimentos, que se prestão
á fácil decomposição. O maior desvelo em remover das habitações as causai
de humidade.

Constituem outros tantos preceitos que devem ser attendidos no plano
de medidas hygienicas.

Propagação o 4iflii*ito das epidemia* (cholera. febre ama-
reli», peste, e tvplio).

Se a matéria pestilencial consiste em substancias orgânicas em estado
de transformação, em gazes deletérios resultantes destas mefamorphoses,
em animaes ou vegetaes de ordem inferior, em correntes de ar, electricas,
ou magnéticas, em terremotos, emanações telluricas, &c, podem os es-
pintos, que se deixão levar por palpites e suggestões mysteriosas, discutir
e divergir; os que se guião pelos íactos e pelas especulações scientificas
tem já num norte que os guie neste oceano dopiniões: hoje de duas huma:
ou o excitador epidêmico he representado por decomposições orgânicas e he
por hum fermento; ou por animaes ou vegetaes de ordem inferior.

0 que de certo não pôde ser mais controvertido he o caminho que
seguem as epidemias pestilenciaes. O trafico commercial, as grandes es-
tradas, os rios quasi sempre o inverso de suas correntes (!), a marcha
de exércitos, as caravanas, as viagens marítimas, as communicações em-
fim, são, e tem sido iiidefectivgjmente sempre, as linhas seguidas pelas
epidemias em suas diffusões.

Das margens do Ganges até o oceidente da Europa e até as praias
norte-americanas esta lei não tem falhado nas suecessivas invasões do cho-
lera. Para servirmo-nos de hum exemplo de casa: da Europa occidental
até o Rio de Janeiro, e até o Pará; do Pará á Bahia, e ao Rio de Janeiro:
desta cidade para S. João da Barra, Campos, Muriahé, S. Fidelis, ao
longo do rio Parahyba e seus tributários, e das estradas desta Provincia:
da Capital da Bahia á Cidade da Caxoeira, è desta ao longo do rio Paraguassú;
de Sergipe ^Pernambuco> pelo rio dç S. Francisco, e pelas estradas do coração
dá Província; por todos os pontos do Império acometidos até hoje, a mesma
lei da diffusao, sempre a mesma marcha do cholera! o trafico dos homens
entre si, a direccão dos rios, e das estradas... sempre os centros povoados, e
os portos, os primeiros.....invadidos com a chegada ou com a approximação de
inviduos aflectados, ou objeçtos impregnados da atmosphera epidêmica:!!

De $iam até a Martinica, de Serra Leoa á Grorea^ á Ilha da Asr
censão; a Fernaridq Pô, á U^
thãgeha, ÀGibraltar, á Barcelona àc. sempre am^sma lei para a febre
amarella: sempre os navios, ou homens e suas bagagens, servindo para

mA>'^w \
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transportar as epidemias, sempre os portos de mar as yicümas predi-
ledas da febre amarella. Exemplo de casa. Da Costa d Ainca a Bahia,
^•aUi o ,U Afrim direclamente. aoltiode Janeiro, a Pernambuco, ao
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Pará ao norte; ao Sul até Santos, e Santa Cathanna; ác. a mesma
lei sempre a lei das communicações dos homens e das cousas como
meios; sempre os portos commerciaes preferidos pela epidemia: esta cir-
cumstáncia domina todas as outras.

Do Delta do Nilo á Azia menor, á Turquia, á Veneza, á Marselha e
outros portos do Mediterrâneo, a mesma lei dominou as passadas invasões
da peste do Oriente.

A intervenção de hum cxcitador, que procedente dos lugares previa-
mente aflectados, elevado, este excilador, pelos homens e mais ainda
pelas cousas, vá desenvolver a epidemia onde achar matéria prima
(miasmas, ou substancias orgânicas, que a alimentem), he huma conclusão
obvia, que sobrepuja todas as idéas, e não pôde ser*mais objecto de du-
vida para quem entende que he permittido o uso da razãoem assumptos
médicos. .

Este cxcitador não pôde ser simples phenomeno meteorológico, elecln-
cidade, magnetismo, humidade, calor; nem terremotos e exhalações tel-
luricas. As explosões e marcha das epidemias se fazem independentes,
sem se regularem por estes phenomenos; com elles e sem elles; perto ou
longe delles; independente delles; diffundem-se as epidemias: em lo-
gares contíguos onde estes nhenomenos apparecem, hum soífre, outro não!
Em muitas occaziões aquelles phenomenos se effectuão em gigantesca escala,
e nenhuma epidemia apparece no logar!

Hum movimento ae decomposição orgânica que se communique de
paiz em paiz levado por homens e por cousas, embarcado ou por terra,—ou
num germen orgânico de ordem inferior (strictamente ligado á fermenta-
ção)—£ constituem o único cxcitador, que pôde admittir a intelligencia habi-
tuada á observação rigorosa dos phenomenos naturaes: a se não trocar porsonhos mysteriosos as deducções das analogias e dos factos, hão se pode
admittir outro modo de propagação. ^

Quando se consultão as recentes descobertas da chimica orgânica e
microscópica, quando se confrontão suas acquisições com as circumstan-
cias dominantes das epidemias, mais se arreiga e cresce a convicção da
intervenção de hum excitador como motor ou propagador das epidemias,
e de matérias orgânicas preexistentes no paiz como matéria prima sobre
as quaes vem o excitador exercer sua acção pestilencial! A expressão me-
taphorica de incubação, que só comprehende a causa epidêmica, o exci-
tador, demorando-se sem apparente effeito no organismo humano, além
de ser de mau gosto, representa huma parte apenas, talvez a menos
importante, da diffusão das epidemias; distrahe a attenção da parte mais
importante eefíicaz—a:-propagação*pelas cousas—, e leva os Governos a es-
tabelecerem medidas vexatórias, e fallazes, convidando a atacar a causa do
mal nas pessoas, quando ella está nas cousas.

Corollario. Se pois a presença ou chegada de hum excitador, e a pre-
sènça de matérias primas d'epidemias, são as condições indispensáveis para
és atear no paiz a chama pestilencial; segue-se como

Corollario. (1.°) Destruir ou neutralisar este excitador no próprio vehiculo
de seu transporte— namo, tropasK, càramnas, bagagens, tfc.^—cmies qtie elle se
communique aos materiaes orgânicos de huma população, destruil-o em distancia
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sufftvicntc, eperseguido ainda depois de se haver communicado a algumas pessoas,
casas; e puvouçõcs, em todos os estes novos postos avançados; e ao mesmo
tempo remover aquelas matérias primas; he a indicação mais intuitiva que
se deduz destas considerações

2.° Fm quanto porém, e durante que, se procede a esta destruição ouneu-
tralisaeão (sempre fora do alcance das matérias primas agglomeradas na po-
voarão), dever he manter efjcctivas quarentenas e seqüestro*; para evitar que
a âcção do excilador transforme em productos pestiícnciaes aquellas matérias
primas; ou se nutra á custa dellas; até se e/fectuar a destruição ou neutralização
do agente importado; processo este, que deve se excetuar no mais curto es-
paço de tempo possível, em 24 ou 48 horas.

Alôm de ser condição da iniallibilidade doefleito das medidas, esfa
presteza tem a vantage m de não por tropeços ao commercio e aos tráficos
sociaes.

Como o tempo dos palpites, das inspirações, do tino e tacto médicos
e outras babuseiras, que se não fundão em leis scientificas, já passou,
deve quem propõe medidas, expender os motivos que as abonao: quem
clamar pois contra este processo apresente suas luminosas idéas que
incuba em segredo, aliás não passará de hum architecto de ruínas.

Qual a accílo tio Excitador epidêmico sobre os elementos
pre-cxistêntes, quer no nr, nas casas, agoas, emais objectos
inaniniados da povoação, quer nos elementos pre-existentes
no seio do organismo animal.

Exemplos mio faltão da presença do excilador epidêmico transpor-
tado a hum logar sem desenvolver a epidemia respectiva; do cholera,

peste, febre amarella: a inversa he que nunca se observou —a saber —

apparecer pela primeira vez a epidemia sem a presença do excitador,
desconto dado dos primitivos focos especiacs unicamente. Este resultado
negativo he de três ordens. .^

í.° Logares ha, onde nunca se desenvolveu a epidemia embora tennao
recebido o excitador (doentes, objectos, ar infectado). Na historia do
cholera encontrão-se muitos exemplos deste facto: muitos aqui se derao.

Na da febre amarella exemplos de izempção se apresentão a cada

passo, apenas 1 ou 2 legoas do foco da febre amarella doentes e ob-

jectos' infectos são impunemente recebidos.
Na peste o mesmo se observa. v • V
He pois inegável, he mesmo evidente, que a presença do emtador,

ou o contado com doentes affectados e objectos impregnados do vírus epi-
demico, não basta por si só para atear a epidemia; que alguma cousa
mais deve haver no logar que vai ser aífectado. [ y" 

1° Logares ha, onde, intervindo o excitador, a respectiva epidemia nao
se desemvolve em huma occazião, mas desenvolve-se annos depois, intervindo
novamente o excitador; as vezes apenas mezes depois com Ou sem nova inter-
vencão. Pode-se admittir no l.°cazo que no decurso de annos seprodusirao
no íogar as circumstancias convenientes, a matéria prima das epidemias:
mas he impossível admittir-se no 2 ° caso, que em mezes ou apenas
em algumas semanas se produsissem semelhantes matérias primas em vasta
escala; asquaes devião portanto já existir apezar de dias autes se acha-
rem por qualquer motivo refractarias á acçào do excitador.

¦
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He pois certo que nem o excitador por si só, nem as matérias primas

por si sós; e nem sempre o excitador e as matérias primas reunidas, ins
dependentes de outras quaesquer circuinstâncias, produzem as epidemia-
em questão.

Eu disse, no artigo antecedente, que a communicação não inler-
rompida com a Europa linha sido inefficaz para produzir o cholera até 1854
e não até 1855, porque repetidos casos (23) nos fins d'esse anno observados
em marinheiros procedentes de New-Castle, de Londres, de Liverpool &c.
apresentarão á visita sanitária tão idubilaveis symptomas de cholerina, que
julguei dever levar, em oíficio reservado, ao conhecimonto do Exm. Snr.
Ministro do Império a imminencia da invasão epidêmica: por isso no começo
de 1855occupei-me, em meo Relatório, cora o cholera asiatizo ecom as
medidas mais urgentes.

O Regimem Sanitário dos portos do Império, os soecorros médicos, e
a historia, que creio assás completa, do cholera-morbus, forão ahi discu-
tidos? medidas se tomarão em conseqüência, sem azafama, nesta con-
formidade. Para os médicos da visita sanitária, que commigo observarão
estes façtos, o germen do cholera estava desde os fins de 1854 no Rio de
Janeiro.

Disse que o excitador da febre amarella foi procedente da Costa
d'Africa pelas razões apresentadas em meu Relatório de 1854.

Mas, reatando o no das idéias.
3.° Logares ha onde, chegado o excitador, logo a epidemia se desenvolve.

Toda a epidemiollogia está cheia destes exemplos. Ora.
Se logares ha que nunca são aflectados da epidemia a despeito da

presença do excitador (que incontestavelmente he o facho incendiario
sempre indespensavel para ateal-as, pela l.a vez, em pontos differentes
de seus focos primitivos), he claro que nestes logares, onde he sempre
inefficaz a presença do excitador, falta o outro factor epidêmico,
falta a. matéria prima das epidemias em estado de receber a acção do
excitador; isto é, faltão as decomposições orgânicas, miasmas, ou seus
equivalentes. Sublinhadas vão as palavras em estado de receber a acção
do excitador; por quanto, os produetos das decomposições orgânicas varião
com o excitador de decomposições e com outras circumstancias, passãoalém d'isto por phases ou metamorphoses differentes, que os collocão em
circunstancias ou affinidades differentes; podem pois preexistir, mas ne-
cessitar, para desenvolver a epidemia, da acção do excitador respectivo, ede mais necessitar de se acharem em certa phase de metamorphoses na
qual seja eííicaz a acção do excitador. f

Y Se ha logares onde, intervindo o excitador, a epidemia não se desen-
volve em huma oceasião, e desenvolve-se em outra (as vezes apenas mezesdepois) quando as suas circumstancias especiaes e topographicas não temvariado, e então não se pôde rasoavelmente admittir que emanações oudecomposições, não dantes já existentes, se improvisassem em 

"grande
escala; he claro, que, nestes logares alguma m>ãmstancia poderosa seoppõe temporariamente a que o excitador desdobre em gases pesti-leneiaes as substancias orgânicas nelles accümuladas, ou que pelo menos
as phases ou methamorphoses destas substancias não as tornarão sensíveisa acção do excitador. Ora áquella circunstancia geral poderosa não podeser outra senão a meteorologia, cuja influencia nas decomposições orga-nicas, e as vezes até nas mineraes, he hum theorèmachimico.
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Se logares ha, e este he o fado mais geral, onde, chegado o exci-
lador, desenvolve-se a epidemia; he claro (he mesmo certo, attenla a ..
multiplicidade deste fado), que sem esta acção especial a epidemia se não
desenvolveria; e não menos claro he, (pie este excitador encontrou no logar ma-
terias primas em circumstancias adequadas para produzi? a epidemia; e que
não só a meteorologia, como as fases cias decomposições, que se rea-
lisavão no logar invadido, erão favoráveis ao desenvolvimento epidêmico.

Corollario: o que verte d*estas considerações, he o seguinte:
1.° Utilidade de extinguir-se nas povoações os elementos, as dccom-

ponçoes orgânicas accumuladas, matéria prima das epidemias.
2.° Manter ou restabelecer a meteorologia em condições taes, que ella neu-

tralise continuamente as emanações, que se desenvolvem das matérias orgânicas,
c destrua ou attenue a acção de qualquer excitador epidêmico, que po$sa
abordar ao logar.

Assim como he certo, que logares ha refraclarios, huns sempre,
outros durante certo período, á acção epidêmica; não menos certo he,
que o mesmo acontece individualmente, com as pessoas.

l.° Indivíduos ha, cora eííeilo, sempre refraclarios ás causas epide-
micas; no meio dos focos, em diííerentes epochas, em regiões diversas,
sempre incólumes arrostrão os perigos: até certo ponto desta immunidade
oflerece hum exemplo a elasse medica dedicada ao exercido clinico. Pela
minha parte duas mortíferas epidemias de Cholera morbus (Paris e Rio
de Janeiro), de Scarlatina por diversos annos, de Typho aqui trazido pelos
colonos das Canárias, de Febre amarella de 1850 a 1853, tem-me sempre
poupado, limitando-se seus effeitos a pequenas alterações de saúde.

2.° Por outro lado, como para os lugares, indivíduos ha, que refra-
etários em huma occasiào, em hum clima, são victimas em outras ocea-
siões, em outros climas, isto he, em outras circumstancias. Nestas mudadas
circumstancias oíferecem-se, repetidas vezes, como causa occasional da
moléstia a ingestão de certos alimentos, hum resfriamento, a pertubação
de secreções, e outros desaranjos do organismo.

3.° Indivíduos ha emfim que, apenas submettidos á acção do exci-
tador, são logo presas da epidemia.

Em o 1.° e Ü° destes casos a immunidade do individuo não depende
das circumstancias externas (meteorologia, miasmas, falta do excitador) por
quanto, reinando a epidemia no próprio logar em que estas pessoas per-
manecem incólumes, he claro, que se achão em vigor as causas geraes
epidêmicas, e que a meteorologia contribue para desenvolve-las, ou pelo
menos as não neutralisa. A razão da immunidade, quer constante quer tem-
poraria, pertence por tanto toda a estes indivíduos, que arrostrão impu-
nemente circumstancias, que affectão em derredor delles.

Estes factos notórios incontestáveis se ligão e se esclarecem pelas seguintes
circunstancias, e setornão de mais accessivel explicação—a saber—durante
que reina huma epidemia as moléstias as mais differentes se modificão pela
acção da causa morbifica dominante, e accelerão o termo fatal, mani-
festando os caracteres epidêmicos. A gangrena dos visicatorios, das ex-
coriações, de feridas em certos órgãos, durante a febre amarella, no
hospital marítimo de Santa Izaebel, foi um facto averiguado; o vomito
negro vinha fechar, ao menos complicar, a scena: a febre amarella in-
tervinha nas moléstias mais simplices: fracturas, abeessos, pleurites, par-
tos, &c. terminando pelo vomito negro, forão vistos naquelle hospital e



clinica civil: as nmmures paridas em particular mostrarão huma funesta
sensão para serem aíftctadas da febre ainarella e da scarlatina. No
era. aaui e nor toda a narte, igual tendência he reconhecida, o
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facto se reproduz o mesmo por todo o mundo.

O que ha de commum, o que ha de identidade, entre—de hum
lado as pessoas, mudando de clima e de circunstancias, usando de certos
alimentos, ou lendo suppressões de transpiração, Ac. e de outro lado
as pessoas valeludinarias, as mulheres de parto, &c,. — he o seguinte
Todas estas pessoas adquirem em seo organismo, em seus fluidos, prin-
cipios, substancias, ou despojos orgânicos, que em outros climas, com
outras alimentações, e em quanto os despojos orgânicos de suas funcçòes
erãopromptamenle eliminados, não existião na economia; princípios, que
ahi existindo estão aptos para receberem a acção do excitador. Em summa
todos se affectarão depois e por que appareceu no organismo a materies
morbi, que eu tenho denominado matéria prima das epidemias.

Em o 3.° caso he manifesto, que a materies morbi sensível á acção
do excitador pre-existia e achava-se presente quando interveio o excilador,
cujo effeito foi por tanto immedialo.

A conclusão indeclinável que se eleva destes fados he—que ha no inte-
rior do organismo hum principio solido ou fluido nelle pre-existente, ou for-
mado a custa de secrecções embaraçadas, ou emfim á elle levado pelos
alimentos, pelas águas,° pela respiração... o qual he susceptível de mo-
dificar-se pelas causas epidêmicas exteriores, pelo excitador: que faltando
este principio não se desenvolve a epidemia. He este principio, repito,
que chamo mataries morbi.—

Por outras palavras: o que verte desta inviolabilidade epidêmica
constante ou occasional e desta predilecção da acção epidêmica para o
organismo perturbado por certos alimentos, por suppressões, e pelo estado
de seus humores; contendo por conseqüência as matérias primas mui
prestes a obedecerem a acção de qualquer agente, he o seguinte:

1.° Que os sólidos, os humores ou pelo menos os gazes e princípios vo-
lateis nelles contidos, achão-se, em alguns indivíduos, constituídos de ma-
neira, ou encerrão hum principio susceptível tal, que a acção do excitador
altera seu equilíbrio dynamico ou phisiologico e produz a moléstia; ou
então não se achando assim constituídos ou não contendo este principio,
não são accessiveis de epidemia.

2.° Que a acção do clima, dos alimentos, das agoas, das moradas,
e outras emergências da vida, podem produzir, ou tornar susceptíveis ao
excitador estes humores, estes sólidos, estes gazes, e outros produetos
phisiologicos ou pathologicos, que sem estes agentes não existirião, ou não
serião susceptíveis.

3.° Que o clima, os alimentos, a maneira de vida, e outras circum-
stancias, podem reproduzir no seio da economia hum equivalente destas
matérias susceptíveis de se affectar pelo excitador.

Disse sólidos humores, ou gazes, apesar bestar convencido que são
principalmente os humores, os líquidos do organismo, a parte mais sujeita
a alterasse; porque sendo os humores que se achão em continua relação
com o ar que respiramos, com os alimentos e bebidas, e em cuja torrente
se depositão e se acarretão os despojos orgânicos destinados a serem eli-
minados, os líquidos mais accessiveis estão a esta acção do excitador: á ana-
lysedos symptomas, e as indagações microsconiçás e chimicas mostrão, que
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na febre amarella os glóbulos do sangue inquestionavelmente se aíTectão
primeiro: indicão que no cholera morbus a albumina do sangue se
altera e se extravaza : ao menor desequilíbrio da saúde alterão-se o
hálito, as ourinas, os suores, a saliva, os ácidos voláteis dos suores,
das ourinas e de outras seccreçôes; prova incontestável de huma alteração
chimica, de huma modificação intervindo nos humores.

Carollario. 1.° Evitar a apprmmação e influencia das pessoas e comas
nfectas, isto he, evitar a acção do excitador, para não vir elle transformar
em pesti feros princípios os humores, os gazes, e os sólidos do organismo
prestes a receberem sua acção. ^

2.° Dirigir a hygiene privada e publica de maneira que os humores da
população nem recebão nem relenhão estes princípios susceptíveis, presa da
acção do excitador.

São as conseqüências que se deduzem das reflexões expostas neste
paragsapho.

Em meu Relatório de 1855 (Abril), firmado em argumentos deduzidos
da historia do cholera, procurei demonstrar o que ficou, segundo penso,
inquestionável — á saber:

1.° Que, em geral, á grandes distancias, o cholera não se transmitte
por intermédio de correntes atmosphericas.

2.° Que, em distancias limitadas, ou antes, em distancias proporcionaes
á intensidade do foco epidêmico, o cholera se transmitte pelas correntes
atmosphericas, quando acha na atmosphera, nas moradas, e no próprio
organismo, a matéria prima das epidemias.

Corollario. Verte pois como deducções destas premissas.
J.° Que se deve destruir com a maior presteza os focos epidêmicos, que

de longe aportarem ás nossas praias, retendo, antes e durante o processo
para esta destruição empregado, os seus portadores — navios, tropas, cara-
vanas, bagagens,—isto he, homens e cousas, fora do alcance da povoação.

2.° Que convém remover do ar, das moradas, e do organismo a matéria
susceptível de soffrer a modificação do excitador epidêmico.

3.° Que os ancoradouros, e logares consagrados á estação de procedências sus-
peitas,-sejão taes que, ao menos os estabelecimentos públicos ,—hospitaes, aquar-
telamentos, ancoradouros dos outros navios—e os destrictos populosos, toda a ei-
dade, se for possível, não recebão directamente as correntes atmosphericas mais
communs, vindas dos logares destinados aquelles depósitos de procedências
suspeitas.

Devo agora para completar este capitulo fazer ver, como levado o
excitadorpor meio de doentes, de cadáveres, de roupas, de bagagens, &c,
á hum ponto da Cidade ou povoação, provoca elle a epidemia em torno
do logar onde chega, e a derrama ao longe: isto he, a theoria da diffusão
epidêmica.

A acção pestifèra se diffmde mediante o ar, pessoas, cousas ouobjectos,
^e águas. _

Hum temporal, hum vento forte e duradouro, pode remover do
logar já affeetado toda a atmosphera eivada de miasmas pestilenciaes,
substiiuii-a por hum ar puro, e com tudo a epidemia continuar, re-
dobrar mesmo seus furores (como aqui áconteceó em Março de 1850
com a febre amarella, como acaba de acontecer em Íõrto-Alegrè com o
Cholera , como aconteceo em Demerara, e como tem acontecido em todo o
mundo). A razão disto he a seguinte--com o ar removido em massa ¦.. '¦¦ 
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pelos ventos se nfio remove aquella porção, que impregnada de emanações
pestilenciaes se acha absorvida pelos poros das paredes, pelos pavi-
mentos, pelo madeiramento, por todos os materiaes das habitações; a qual
porção de ar eivado de emanações, n'estas occasiòes de vicissitudes at-
mosphericas, he provocada a deixar esses poros, esses reductos, e cn-
conlra eníào, no interior das casas, os habitantes que a respirão, e
que são por ella affectados.—

Com eífeito: Navios alfeclados de epidemias tem sido lavados, fumi-
gados mesmo; e reembarcada a tripolação, a epidemia reapparecc des-
truidora como dantes. O exemplo do Vapor inglez «lhe Écelair» que
desinfectado na Ilha da Boa Vista foi assolado de novo pela febre ama-
rella, em 1847, quando reèmbarcou sua gente, he huma prova indecli-
navel de que a causa permaneceu no navio, no seu casco, aprestos, e
apparelhos, a despeito da desinfecção: a causa epidêmica não estava cerla-
mente no ar ambiente da Ilha, nem no mesmo ar contido no vão
do navio, que foi todo mudado e substituído pelo da Ilha, que antes
de lá chegai- o «Ecelair» era salubre.

O que se passou no « Ecelair» he o mesmo que se passa em huma
casa ou povoação aíTectada—a saber—assim como o ar impregnado de ema-
nações pestilenciaes absorvido pelos poros das madeiras pelos apetrexos pelocarvão e mais conteúdo do navio ficou guardado (este ar) nesses escon-
drijos, e escapou aos ventos e á desinfecção, que, feita como se costuma,
não penetra nos poros e por tanto Ia não destruio as emanações ou
miasmas, os quaes exhalaaos depois, na continuação da viagem, rea-
teárão a epidemia: assim também, huma porção do ar empestado de huma
casa ou de huma povoação se guarda nos poros dessa casa ou edifício, nos
innumeraveis objectos porosos de huma cidade, se dissolve nas águas, se
encarcera em escondrijos; e então embora se remova por ventos a massa
de ar destes logares, permanece a porção obsorvida, ou dissolvida, paraem tempo humido ou quando diminue a pressão da atmosphera deixar os
poros, as águas, &c, e vir reatear e recrescer a epidemia.

A fé que indevidamente inspira o chloro ainda hoje a muita gentetem escurecido este facto 
"das 

epidemias; julga-se que as fümigaçôes de
chloro destroem miasmas: mas dentro desses poros, onde não penetrao chloro applicado em fumigações e mesmo em lavagem com chloruretos,
permanecem intactos os miasmas.

Como contra-proya da explicação que dou do facto do « Ecelair » e
outros em que foi inefíicaz o chloro, e o processo ordinário de desin-
fecção, citarei o que aqui aconteceu no mez de Junho de 1855 com
o brigue Escuna Inglez «Spy»: tendo este Brige em huma Viagem da
Bahia até este porto, soflrido 27 casos de febre amarellá, e havendo
succumbido 10, aqui aportara no mez de Junho com 17 doentes dos quaes2 gravíssimos: destes 17 hum ínorreo no dia seguinte; os de mais res-
tabelecerão-se no Hospital de Santa Izabel: Com a permissão do digno
Almirante o Ex.^John Sione, que teve a cavalheirosa delicadeza de sub-
metter o navio ao que entendesse conveniente, foi obrigue descarregado
e lhe applicámos in continenti o processo de desinfecção radical, quetenho adoptad.0, destinado a arrancar dos poros, para as destruir, as ema-
nações absorvidas, e as que em qualquer objecto se achem aninhadas:
o resultado foi que substou-se completamente a epidemia, nem mais hum
só caso reappareceo a bardo do Spy: nãopassou a pessoa alguma do
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/mi/j, nem das tripolaçòes inglezas, que com o fyj/ comuuuüeáràp. As
obsequiosas expressões com qü<e o Almirantudo Inglês se dignou honrar a
mim, c aos médicos do serviço sanitário deste porto, me dispensão de
exhibir mais provas da realidade deste facto.

Ora como se pode deprehender do Art. 22 do Projecto de Regimen
Sanitário, que em Abril de 1855 submetli á sabedoria do Governo, ar- .
ligo que foi litteralmente executado a bordo do « Spg » (e o tem sido
em outros casos), a desinfecção (pie emprego tem por fira arrancar dos
poros os miasmas absorvidos* e destrui-los pelo ácido sulfuroso e pelo
ácido nilroso ou hypponitroso nascentes; sendo complementares os demais
agentes empregados—cal, chlorureto, etc.—.

A energia hoje reconhecida do bi-sulfito de cal, como desinfectante, .
superior ao chloro, he devida ao ácido sulfuroso: para os navios e
grandes edifícios porém onde o ácido sulfuroso deve ser produzido em
grande escala, a combustão do enxofre segundo o processo que tenho
adoptado he mais commoda e profiqua.

A bordo do Spy aincubação foi posta de lado, nenhuma precaução
se tomou para as pessoas, destruirão-se os miasmas al)somdos pelos
poros do navio e seus appensos: todo o processo foi conforme com o
que deixo expendido, ninguém se lembrou de incubações.

Se fossem precisas novas provas da ineííieacia do chloro pela forma
geralmente seguida (fomigaçôes á Guylon Morveau, lavagens a chloru-
reto, ác), alem do'facto de perecerem do cholera todos os empregados
de huma fabrica de chloro em Paris, alem da ineflicacia á bordo do
Eclair, e aqui a bordo de muitos navios durante 1850 a 1883; e em
opposição a esta ineflicacia a efficacia do ácido sulfuroso, da cal, e
outros meios constituindo hum processo regular; poderia eu dar com o
prova o notável facto suecedido a bordo dos navios que forão por este
processo libertados da febre amarella; e em fim o que aconteceo ultima-
mente no Hospital marítimo de Santa Izabel; o qual cercado, até poucas
braças em derredor, de cholericos da povoação da Jurüjuba, não foi
atacado pela epidemia; e tão bem o que se passou em Jacarepaguà, onde
a desinfecção sullürosa foi claramente efíicaz: sem me demorar com a nar-
ração de outros factos que me distrahiria nesta digressão, só aponto estes
no\intuito de ao mesmo tempo fazer saliente a conservação dos miasmas
epidêmicos nas substancias porosas; por quanto he baseado nesta con-
vicção que formula e tenho empregado o systema de desinfecção.° 

Assim pois evidentemente, casos ha, como acabam de ser ponde-
rados, mui numerosos, nos quaes a causa epidêmica não está no ar
ambiente mas sim nas pessoas (a) e nos ($$l^^

(a) Nas pessoas, no interior do organismo, repugntf ás leis phi-
siologicas que perdure por muito tempo inãctiva huma causa enérgica
para fazer explosões mortaes em horas! as causas fataes, qiie perdurão
adormecidas no organismo, fazem seus estragos com mais lentidão, talvez
a hydrophobia e o carbúnculo facão as sós excepções: os tüberculos, a
syphilis, as scrophulas, o escorbuto, o cancro, as bexigas mesmo, o
attestao, desenvolvem-se lentamentev O máximo averiguado entre as nações
mais cultas para o ctoca
cholera, 6 para a peste, e 8 para a febre amarela
dever, negar que hum indivíduo possa ^nsmittir a outro o cholera,é poíí-
dero só que o período da possibilidade de trailsmissão he muito Umitado. ~ ,
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o eíltcacia da transmissibilidade durante este curto período nüo pode porem
ser com prudência negada.

Levar as quarentenas das pessoas cjlêm destes limites a despeito destas
lições da experiência, e destas razões phisiologicas, lie hum absurdo pe-
rigoso: rnas como medida interina e indispensável, com duração rasoavel,
elías süo de indeclinável necessidade e so os imprudentes as combatem.

[b) Nos objectos portou, nas cousas—alfaias, mercadorias, vesti-
mentes, bagagens, casas, moveis, edifícios4 áté as ruas, as praias, as
estradas, os cemitérios, &c—a causa epidêmica nao só perdura por
tempo indefinido, como eila ahi se aninha cm muito maior quantidade,
e pôde propagar e alimentar-se á custa dos elementos niateriaos desses
objectos inertes. He indubitavel e só hum espirito obsecado pelo desejo
de se fazer notável, ou por não ler o que se passa no mundo, pôde,
duvidar hoje de que objectos, sobretudo c mais que tudo, as roupas
sujas, as evacuações, os cadáveres, as águas, os alimentos (como o na-
calhau o peixe. .&c.j, tenhão sido o vehiculo da epidemia do cholera, da febre
amarella, e da poste, e que os logares mais miasmaticos sejão a preza
predilecta destes flagcllos.

Para reforçar ainda esta asserção (b) deixarei de parte o que se lè a
cada passo nos historiadores dessas epidemias; porque o sabem os médicos
melhor do que eu; e limitar-me-hei ao que se passou no Brasil em 1855,
que he hum argumento irresistível e que cumpre expor aos olhos de todos.

1.° Quando a Galera Defensor trouxe o cholera ao Pará, não chegou
com doentes, com cholericos; não forão passageiros da Defensor os pri-
meiros affeclados no Pará, de nenhuma possôa transmittio-se a outra o
cholera, forão os objectos e o ar da Defensor o único possível infeclante
que abordou ao Pará onde chegou sem doentes, onde os primeiros doentes
não forão pessoas vindas na Defensor.

2.° O Vapor S. Salvador procedente do Pará quando assolado pelo
cholera, receneo passageiros do Ceará, entre elles veio o escravo de hum
estrangeiro (Cognh): não houve hum só caso de cholera em toda a vi-
agem desde o Pará até o Rio-de Janeiro: aportado aqui a 12 de Julho
com 29 (!) dias de viagem, chegou sem doentes: só 32 dias depois que o
S. Salvador deixou o Pará foi atacado o escravo de Cognh, de cholera;
pouco depois outro escravo do mesmo Cognh, que, vindo da Casa da Cor^
recção no dia da chegada do S. Salvador, havia dormido no mesmo leito
com o escravo que viera do Ceará, consenando-se este ainda são,
mas dormindo vestido com suas roupas de viagem, cahio também do
cholera sem outro motivo alem de ter sido companheiro de cama! ambos
com os signaes mais decisivos--vômitos, dejecçòesbrancacentas, caimbras,
olhos fundos e revirados, voz rouca e sumida,° supressão de ourinas e do
pulso, frioglaeial, e intelligencia intacta—: o Cearense escapou dificilmente,
seu companheiro suecumbio em 9 horas! Onde senão no ar absorvido,
guardado, vindo no navio, apezar de mudar-se-lhe o ar ambiente não
absorvido, se infeccionára a pessoa e a roupa do escravo Cearense? onde
senão na roupa do Cearense, que nunca passou por logar affectado, é
que nao estava ainda doente quando infectou seu companheiro, estava
a causa pestilencial que se passou para este companheiro adoecido ao
mesmo tempo que elle?!! e a quem elle não podia ainda dar a mo-
lestia que não tinha, onde se não nas roupas com que este dormira?!!!

3.° Passageiros procedentes do Pará e de outros Portos do Norte do
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império aqui chegados com 25 dias a bordo do Vapor Imperatriz não
soíirerao do cholera, nem hum só caso se deo a bordo em toda a via-
gem: estando elle$ cie quarentena no Costão de Santa Cruz, huma es-
crava de D. M. J. illudio a çuarda, e lá foi buscar roupa para lavar,
dos quarentenarios. Não havia ainda epidemia na população da Juru-
juba, os quarentenarios não linhíío então nem tiverüo depois o cholera;
esta escrava foi, logo depois de lavar a roupa, fulminada pelo cholera, e
espalhou a epidemia primeiro em casa de sua Senhora, e depois por
toda a povoação: donde veio, onde estava, a causa material da epidemia?
se não na roupa, que a trouxe do Pará; ou que a recebeõ do material do
navio, abordo do qual pessoa nenhuma teve o cholera?!!

Se argumentos desta ordem não são concludentes, he melhor ser
insensato que fazer combinações.

; Corollario.—O mais importante e principal ohjecto, á que derem mirar
as medidas preservativas, he a desinfcccão das coisas—navios, roupas, 6a-
gagens, mercadorias, moradas, cdijicios, &c.—e das pessoas; antes que
sejão (coisas e pessoas) udmittidas ao centro da população, e antes que ahi
espalhem a epidemia.

A precaução porém para com as pessoas deve ser regulada por consi-
derações especiaes e consistir cm medidas, que, e/ftcazes, não entorpeção e
vexem os homens e commercio, nem o embaracem com practicas vãas absurdas
e reprovadas pelas luzes da actualidude. ¦

O que se passa entre o excitador epidêmico, e os objectos
dos logares que vfio ser affectados.

Quando o excitador epidêmico (doentes, objectos impregados do
principio epidêmico, ou substancias orgânicas, que havendo já recebido
a acção do excitador se achão na decomposição provocada por este exci-
tador) a borda huma povoação, acontece: <

1.° Onde o ar desta população se acha saturado de emanações orga-
nicas, o movimento de decomposição do excitador se communica a estas
emanações suspensas na atmosphera; o mal se estende neste caso bre-
vemente por toda a população; por que a atmosphera he o seu conduetor.
. Io Onde o excitador encontra substancias orgânicas em estado de
decomposição, a acção deste excitador modifica o processo da decompo-
sição orgânica, e muda os productos, em que se desdobra vão estas sub-
stâncias antes da intervenção do excitador, de maneira que os pro-
duetos devidos á esta intervenção se tornem factores da epidemia:
com effeito a chimiea nos ensina que os productos da decomposição
orgânica podem variar com o excitador da decomposisão, e a observação
nos mostra que as substancias orgânicas em decomposição são os ele-
mentos inddispensaveisá propagação das epidemias.

3." Onde os productos ordinários das decomposições orgânicas se
achão absorvidos pelas substancias porosas, dissolvidos nas agitas, ani-
nhados de qualquer fôrma em qualquer logar, o resultado he o mesmo—
elles pela accão do excitador se desdobrão em outros productos epide-
micos.— Os liospitaes, os arsenaes, as grandes fabricas, as águas pouco
beneficiadas, os charcos, os terrenos humidos, as_praias immundas,
os rios... .devem pois ser a presa predilecta das epidemias.
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Que as emanações contidas na atmosphera sejão as primeiras á

modificar-se pelo excitador, ou (pie a almospliera seja consecutiva-
mente contaminada pelos focos secundários, o resultado diíinitivo he o
mesmo, Ioda a atmosphera, que envolve a população se infecta de pro-
duelos peslilenciaes dentro de certo tempo, quando nella se achão ema-
nações orgânicas. Assim contaminada, como ella (atmosphera) enche
tudo, e penetra até os mais recônditos escondrijos das choupanas e
dos palácios, quantos elementos orgânicos smàéptimk se achão dispersos
pelos recantos ou absorvidos pelos inumerabilissimos poros das paredes, das
muralhas, dos telhados, dos pavimeutos, das bagagens, trens, alfaias;
roupas, de todos os annexos da vida social; ou dissolvidos nas águas,
ou contidos nas substancias organizadas... todos entrào, sob a acção do
excitador já dominando no ar, em a decomposição por elle provocada: a
epidemia torna-se geral.

Sobrevenhão então, depois de communicada a acção do excitador,
chuvas e ventos, que lavem a atmosphera, que mudem o ar, que espalhou
por toda a narle o mal; a decomposição c por conseqüência a epidemia
continua; aa instar da sentelha que ateou o incêndio, aqual pôde apa-
gar-se, e o incêndio continuar: Assim pois, {*cneralisada a acção do
excitador, remova-se embora o ar que a diíiundio, a causa da epidemia
não está já no ar ambiente da povoação, ella está nas casas e nos outros
objectos, a epidemia continua. A decomposição, e por conseqüência a
epidemia, redobrão mesmo de actividade quando o tempo humedece,
durante a noite, durante as chuvas, nas calmarias: a chimica nos dá
a razão deste phenomeno confirmado pela observação. As únicas cir-
cunstancias, que nestas conjuneturas attenuão ou fazem desapsrecer a
epidemia são:

1.° A destruição ou falta de matérias orgânicas em adequada phasede decomposição: as desinfecções praticadas em regra nunca deixarão de
fazer desapparecer aqui a epidemia.

Io A intervenção ou mudança meteorológica, que obste as transfor-
inações provocadas pelo excitador: em Londres no mez de Setembro de
185-4, durante o cholera, o ar apresentou o mesmo peso, a mesma tem-
peratura, e a mesma humidade que em 1855, quando não havia mais
cholera; porém apresentou esta differença—que em 1854 nunca appa-
receo, durante Setembro, signaes de ozáia, e em 1855 nunca faltou a.
ozona no ar do hospital de S. Thomaz, onde as observações se fizerão
(Jear book of facts—1850 pag. 174). Quando em Setembro de 1854
enfuresceo-se o cholera em Londres não apparecia no ar o menor indi-
cio de electricidade: quando porem em meados de Setembro de 1855 amortalidade de Londres decresceo de 100 pessoas por semana, grande era
a quantidade de electricidade no ar durante o dia (Journal of Public
Health de 1855 pag. 258): a quantidade de ozona na athmosphera foi aqui
mm pequena nos primeiros tempos da epidemia, ella cresceo muito emo mez de Abril, quando a epidemia desappareceo!.. .como se pôde verno quadro meteorológico que acompanha este Relatório. -

As anomalias da marcha epidêmica dependem destas circumstancias.Alguns médicos, não distinguindo o excitador epidêmico, cuja accãohe zymolica ou provocadora de fermentação, dos venenos chimicos, quecomo o arsênico, o mercúrio, o cobre, o ácido prussieo, kc, produzemsempre os mesmos symptomas em todos os indivíduos; vendo a diversi-
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dade de eíleitos da causa epidêmica diflerenciando-a dos venenos chi-
micos, julgào combater victoriosamente a intervenção de hum excitador
zymolico, na woducçüo das epidemias*; porque esta produeçào se realisa
•entre anomalias, ifue repellem o serem attribuidas as epidemias á hum
veneno!, .como se e/feitos análogos não podessem ser produzidos por camas
c mediante processos dilíerentes. Estes que assim pensão, vendo que o
?ácido sulfurico desdobra sempre o álcool em ether, e depois em hydro-
geneo bi-curburclado, ác; áôverifto tão bem repellir a numerosa variedade
'de elheres, produzindo os quaes, a fermentação <dá diversissimos aromas
-ás diversas variedades de vmhos. A questão lie a mesma: no 1.° caso
he hum ether produzido chimicamente; no 2.° são elheres produzidos zymo-
ticamerite: emquarilo não demonstrarem a impossibilidade da formação
de etheres tão bem pela fermentação, devem admrtlir a acção zymotica
*ia producção das epidemias.

Em segundo logar: para negar o outro fundamento desta theoria
epidêmica—o qual suppôem, além do excitador, a existência de hum
principio decomponivel, o qual, sob a acção daquelle excitador, se desdobra
•em iwoductores pestilenciaes—^va nega-lo, digo, só porque durante as
epidemias não se observa a regularidade dos envenenamentos chimicos;
seria preciso demonstrar primeiro a mesma regularidade, a mesma iden-
lidade dos espimtos, que resultão da intervenção do fermento em qual-
quer liquido para produzir álcool. Ou seria preciso demonstrar, que os
phenomenos serião os mesmos, quer o liquido contivesse assucar, quer
contivesse qualquer quid (I) A questão he a mesma: sem assucar, ou seu
equivalente^ não he possível a formação de álcool; em hum tal liquido o
fermento pode produzir muitas coisas, mas álcool! nunca; reproduzir o
mesmo fermento! nunca *: da mesma sorte o excitador epidêmico pode pro-
duzir nas pessoas, que não estão eivadas ou não contem a matéria prima—
despojos orgânicos em phase de decomposição que os torne acciveis a
acção do excitador—pode, digo, produzir muitas coisas, muitos outros
achaques ou soffrimentos; mas a epidemia! não; mas reproduzir-se o
excitador! não: até que provem que todos os espíritos são idênticos.

Emquanto esta impossível demonstracção não fizerem, a força irre-
sistivel de inúmeros factos, e a lógica vehemente da analogia arrastão á
conclusão—que o homem que, teve bexigas, que teve sarampos, ou scarla-
%a, tinha no seu organismo o pincipio decomponivel, que pela acção do
respectivo excitador se desdobrou emproaucios, que oceasionárão o respectivo
mal: e que huma vez desdobrado e destruído este principio, fica o indir
viduo (que já o não tem), inaccessivel aquelle destes males cujo pnmpw o
excitador tiver destruído ou desdobrado. Analogamente, o indivíduo que sub-
mettido á accão do excitador do cholera, da peste, ou da febre amarella for
destes males"affectado, he porque tinha em seu organismo o principio, a
matéria prima, que desdobrada sob a acção do respectivo excitador pro-
duzio o mal correspondente: a differença destes casos com o das bexigas
e sarampos he só que o principio destas pestilencias se renom eonstan-
temente pelas circunstancias dos logares, do ar, pela alimentação e pela
desordem no organismo; mas a matéria prima da varíola e dos sarampos
não se.renova; por este motivo quem huma vez teve o cholera, Oü a febre
amarella não fica por isso isento de fy invasão, como acontece com o
que teve a varíola e os. sarampos.

Até aqui tpho supposto o movimento zymotico como o agente, ó
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excitador, que diiVuude as epidemias: entretanto indagações mui accu-
radas, e inlelligcncias mui superiores, tem mostrado, que bem pode acon-
tecer, quo vegetaes ou animaeulos seião os agentes propagadores do cho-
lera, o da febre amarella: na Allemanha, nos Estados Unidos, em lrança,

e na Inglaterra, se tem encontrado, por observações direâa*, fungos evi-
briòes na atniosphora cholerica: podendo por lauto acontecer (pio scjão
estes seres orgammdos os propagadores das epidemias: destas observações
limitar-me-hei a expor as de mais recente data.

destearãiravcz dágua deslülada contida em líumappi
eionando durante dias, resfriando a água algumas vezes, achou nesta
água felpas das roupas do hospital,—cabollos—lã—fungi (cogumelos) —
sprolulos destes cogumelos—enxame de vibriões (animaeulos de ordem muito
inferior) — particulas de silica, e de poeira — epithelio, — glóbulos de
oleo, &c.

Quando a sala estava pouco povoada de doentes, os vibriões desap-
pareciào. Realisada a observação no ar da vesinhança dos canos de des-
pejo (!), cardumes de vibriões e ammoniaco erão o seu caracter dislinclivo
(ride lear-book of facts de 1856 pag. 174).

Qualquer que seja porem o agente que obra activamente na propa-
gação das epidemias, excitador zijmotico ou seres organisados, me parece que
não se pôde mais desconhecer como elementos das epidemias hum excitador >
e matérias primas sobre as quaes elle actue. Quanto ao excitador, pode
elle ser representado, em vez de huma força zymotica, por seres organi-
sados. Quanto as matérias primas porém, isto-he, as substancias orga-
nicas em decomposição, ellas são tão indispensáveis em huma como em
outra hypothese: sem ellas não se propaga o movimento zymotico; sem
ellas não se reproduzem os seres orgânicos de ordem inferior. Ellas são
pois a condição impresereptivel das epidemias. v .Substitua-se portanto o excitador por germens vegetaes ou animaes, de
huma classe inferior, a propagação das epidemias se realisa sob as mesmas
leis apontadas: ambos estes seres microscópicos se ligão sempre á decompo-
sição de substancias orgânicas, a cujas expensas vivem e se propagão.

He em conformidade do que deixo exposto nas paginas precedentes,
que tenho procurado desempenhar o serviço á meu cargo: he ainda em
harmonia com os mesmos principios que são delineadas as medidas aqui
propostas. ^^^ v

Quem conhecer melhores fundamentos, quem se julgar o Grande
Apollo, manifeste jsuas incubações sem mysterios, sem reticências, para
que o Governo Imperial com conhecimento de causa escolha o que mais
convém ao paiz: cie meros Aristarcos e architectos de ruinas está o se-
culo cheio e o paiz enjoado,
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Medidas Sanitárias.

Reeapitulando as medidas sanitárias que, como Corollarios se dedu-
rirão das reflexões que ficão expendidas, versão ellas: * ,.

Primo Sobre o ar atmosphenco. Cuja infecção pelas emanações mias-
maticas se deve prevenir. ° 

* * % 
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'%.-



1.' Mediante hum systema de limpeza, de despejo-de immundicias, de
remoção de lixo, e de animaes mortos:

2.° Mediante o melhoramento dos matadouros:
3.° Por convenientes disposições funerárias, e enterramentos:
\.° Por conveniente systema de construeções, de armamento, de ni-

velamento, e de esgoto da cidade:
5.° Mediante a vegetação calculada não só para absorver e neutralizar

as emanações, que se evolvem, como para restabelecer os ventos regu-
lares (torrai e viraçáo) próprios de paizes marítimos.

tí.° Por leis regulamentares dos Estabelecimentos industriaes.
A salubridade c pureza (do ar), que o tornem apto para destruir

os miasmas e bem desempenhar a respiração — he de l.a utilidade.
Secundo. Sobre as águas. Cuja pureza e mais qualidades cumpre

manter
7.° pela maior solicitude para com os mananciaes.
8,° Pelos aqueduetos, e ató pelos processos de sua destribuiçào no

interior das casas.
9.° Pela sua purificação quando accidentalmente necessária.

Tertio. Sobre a hygiene privada, que em tempos epidêmicos con-
stitue hum importante preservativo.

10. Providenciando sobre o aceio, a escolha de alimentos, o exercício
das funcções phisiologicas, especialmente das secreções; sobre os de mais
preceitos hygienicos.

Quarto. Sobre a utililidade de destruir ogermen, ou excitador, de
epidemias e de moléstias transmissíveis antes que elle se communique,
e mesmo depois de haver invadido a população, o que se obtém.

11. Mediante hum eíficaz systema de desinfecção applicado nos própriosvehiculos—navios, tropas, caravanas, bagagens, roupas, coisas e pes-soas.-—Continuando, este systema de desinfecção, aapplicar-se com per-severança no interior da população nos primeiros pontos afiectados,
quando a despeito das precauções ganhar a epidemia o centro da popu-
ação.

12. Mantendo em seqüestro ou quarentena, em conveniente distancia
e posição, todo o vehiculo de epidemias até, e só emquanto, se realisar
e desinfecção, a qual he sempre a base das medidas preservativas.

Ai* ítlhm&sptterico*
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Hum paiz, onde a conveniente policia sanitária he com pontuali-
dade executada, perde anualmente, quando muito, dous por cento de
seus habitantes: o paiz, onde a policia sanitária he abandonada, perde
annualmente , quando menos, três por cento de seos habitantes. Por
tanto, huma população de 300.000 pessoas, que com boas medidas po-
liciaes só deveria perder cada anuo 6.000 habitantes, perde sem estas
medidas 9.Ò00: a differença avultapoisem 3 000 mortes por anno par#
o paiz deleixado: só pode ser ser indinerente á esta pungente verdade quem;

*
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ignora os trabalhos da medicina especialmente destes últimos annos.
Alóm desta perda numérica outras resuitao üesic quauro mcuiuso; o paiz
torna-se a preza predilecta de epidemias pestilenciaes, a população de-
tinha ™ lílhos nascem iáonervados einaiúdos; o trabalbo, a industria,
o commercio, ató a intelligencia c o moral...tudo se abate e se esvacce!.

Calçando o colhurno trágico, clama-se (no mundo) com os mais su-
blimes tropos contra o feroz assassino que atravez do seio da pátria crava
o alfange liomicida no coração da victima, que com a melado do golpe
arranca a vida, e com a outra metade despedaça o escudo protector da
família, do pudor da donzella, da castidade da esposa, e do futuro de
huma posteridade inteira!: a refalsada malvadez do propinador de veneno
mio custa menos numerosos discursos, nem menordispendio das mais
sublimes e patheticas declamaçòes.

Commove na verdade e edifica tanta solicitude, tanta dedicação pela
causa publica, e pelos sagrados direitos da humanidade!!! Mas desgraça-
(lamente quando as victimas contão-se por centenas e por milhares,
qnando as mortes resultáo do envenamento do ar, que custa a huma
cidade como o Rio da Janeiro 3.000 mortes por anno, os propinadores
do veneno tomão-se de criminosos, que deviào ser, cidadãos garantidos
pelos direitos constitucionaes; como na historia do mundo se vô, os
grandes usurpadores são ornados com o titulo de conquistadores e de
heroes! f

Entretanto a voz indeclinável da observação e o luminoso pharol da
medicina tem posto em relevo a causa e a maneira pela qual se perdem
tantas vidas. Ora hum dos mais poderosos agentes desta devastação de
vidas he representado pelas matérias orgânicas em decomposição accumuladas
em focos, dispersas pela povoação, ou encerradas no interior das moradas:
e os abomináveis álambiques, onde fermentão e se distillão estes venenos, são
os logares de despejo, as vallas, as praias, o fundo do mar para onde
affluem copiosamente, e o interior do lar doméstico, quando incauto cada
cidadão alii permitte conservarem-se e cohobarem-se os ingredientes desta
pestifera alchimia.

Não ha exageração quando se avalia para o Rio de Janeiro, em
centenares de arrobas os venenos que, só por estas vias, infeccionão a
cidade.

Com eífeito 300.000 cidadões accumulão por dia em foco, ouespalhão
pela Cidade 150.000 libras (4.687,5 arr-) de matérias immundas, e pelo
menos 600.000 lib- 30,740 arr- de ourinas: se juntar-mos as metades res-
pectivas destas sommas, a qual o grande numero de cavallos, burros, e
/porcos, de que abunda esta Cidade, pelas mesmas vias, produzem, teremos
lium total de 975.000 libras (35.427 arrobas) de matérias excretadas, dia-
riamente accumuladas, para estragar as vidas e toldar nossa atmospera.
Em hum anno estas entradas diárias representão hum cabedal de im-
mundicies igual a 975.000 libras x 365=355:875.000 libras (11:119.725
arrobas)! :

Para desviar toda exageração, reduzindo todos estes milhões de ar-
robas unicamente á parte solida, contando apenas com 266 mil habi-
tantes (calculo muito aquém da população) como consta do meo Rela-
iorio #de 1853, orcei este total de immundices annualmente aeeumulado
na, cidade em 18.133.760 libras (566.680 arrobas), A metade pelos
menos das 3.000 vidas sacrificadas annualmente%oèio de Janeiro,
as quaes se poderião poupar, correm por conta destas immundices

St ,
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Na filagrana administrativa as formalidades são escrupulosa e pontual-

mente observadas por quantos habitão o solo livre do Brazil; quando
ahi se intenta exercer nualquer industriai os Inspectores, Fiscaes,
Guardas municipaes... todos trazem a mira attenta. Mais felizes porôm
são os que se encarregão de infcccionar a Cidade com os despejos de
immundices, com depósitos de lixo, com quanto refujo trazem de suas
possilgas: para estes felizes industriozos f as Posturas municipaes, a hora e
logar para este fim prescriptospela Muuicipalidade, são letra morta. ..
e pois neste capitulo liberdade plena de transgredir as leis: em qualquer
logar, a qualquer hora, defronte da casa dos Expostos (I), ao lado do
Passeio Publico (!!), em face do aquarlelamento de Moura e contíguo ao
Arsenal de guerra (!!!}, aolado das barcas de Vapor de Nilheroy e na
visinhança da praça do tmercado, e do Paço Imperial (f!!l)> no embaiv
que dos Vapores da Companhia de Esüada de ferro de Mauá (!!!!!) ahi,
nesses primores de escolha do logar, e por todo o littôral, por toda a
parte, iiberdade plena de envenenar o ar da Cidade.

Este estado vergonhoso, este flagrante anachronismo da epocha actual
de melhoramentos, não he mais tolerável, « já tarda mesmo^o arbitrio que
tem, emfim, de tomar a autoridade » escrevia eu em 1854 (1). Qual-
quer que seja o vysthcma, que a sabedoria do Governo tenha de adoptar
definitivamente, o qual demanda annos para se estabelecer e se generalisar,
alguma medida provisória de immediata execução deve imperiosamente ser
tomada; mais dous annos de estragos devidas por estas immundices..-.
e veremos o cholera, a febre amarella, a scarlatina, os tuberculos pul-
monares... na quadra da nossa regeneração industrial, accarretar dous
séculos de atrazo e de maldições.

Este importante ramo de hygiene publica, que em paizes cultos at-
trahe a attenção de homens profundos, de verdadeiras illustracções
scientificas, corre no Rio de Janeiro, em huma Cidade fundada sobre a
borda de hum vasto estuário, abandonado ao instincto impotente dos par-
ticulares, e entregue á espirituosa vigilância dos pedestres e dos guardas
municipaes!,.... O que levo dito, sabem os Flumineuses, não he
um romance, he huma asquerosa e pestifera realidade.

Sem duvida providencias transitórias devem preceder ao systema
definitivamente adoptado; e pois urge, e mais que urge, acabar com a
asquerosa actualidade; e o systhema definitivo ou permanente exige re-
flexão e tempo: por quanto: - ;,. ,

De hum lado, comprometter as rendas publicas em centenares de
contos de reis annuaes sem a certeza de resguardar a saúde e vida
dos cidadões implicadas no mallogro de qualquer systema de despejos
ffpn pralisa no

Por outro lado, abandonar, sem lhes prestar os devidos auxihos,
systemas, que aconselhados por huma sãa theoria e grandes autoridades

para se ensaiarem, em certa escala, podem traser os desejados bene-

São considerações que honrão a circunspecção, com que procede o
Governo Imperial na adòpção dos systemas ¦» que se lhe tem submettiao,
e que demandão algum tempo de reflexão.

sfe
(1) Relatório de 18&4 pagina 11/ $
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Mas declinando desta questão (acerca do definitivo systema), que
submettida ao Conselho de Estado e a outras illustrações, não está sob
núuha inspecçào, julgo dever insistir pela adopção de hum systema
provisório, que jwssa ser empregado desde o dia seguinte á sua adopçáo,
systema provisório, què aliás podia ficar á cargo da mesma companhia
que ensaiasse outro systema que seria definitivo. j-*i»

Este systema provisório por mim proposto, cujas bazes aqui seguem
transcriptas; ou outro qualquer que possa ser no dia seguinte rcalisado,
deve ser acompanhado de Desinfecção forçada das immundices: he huma
condicção inprescriptivel da actualidade,

Projecto de systema provisório, para os despejos em quanto. se nfto adopta outro definitivo.
* 

'*
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Cada habitação do interior da cidade terá hum ou mais reserva-
torios ou barris com tampa e de grandeza tal:, «que cheio de água, cada
hum, não pese mais de três arrobas, e possa ser facilmente carregado
por hum só homem. $ r; í*

Este barril sempre que for vasado (antes de começar a prestar de
novo serviço) receberá no fundo huma pequena quantidade de -poz,
ou liquido, àesinfectanies, e todas as vezes quenelle se lançarem novas
matérias serão ellas acompanhadas de outra quantidade de desinfec-
VUlllUO. - * * t ', It f.i;

Se as excreções forem feitas longe deste barril, serão ellas em os
servidores desinfectadas analogamente, de maneira que cheguem ao
barril já desinfectadas, sem prejuiso de ainda, se for necessário, com-
pletar-se neste barril a desinfecção, addicionando-lhes o que convier.

Este bairil, ou barris, permanecerão em hum logar determinado,
que offereça a maior possível commodidade para serem transportados
aahi para os Depósitos de disiricto, de que abaixo se.trata.

Haverá para certo numero de ruas, ou disiricto, e conforme a sua
extensão, Depósitos collocados em logar idôneo, destinados á receber os
despejos dos barris domésticos do respectivo districtà. ¦

^fktesiMeposfaas de distnctos serão toneis de dimensões taes, e serão
collocados em huma altura tal, que elles possão ser facilmente recebi-
dos e transportados por huma carroça ou outro meio de conducção.

O numero e capacidade destes Depoálos: (para cada; destricto° res-
pectivo) representarão huma capacidade total calculada para receber osdespejos de huma semana de todo o disiricto. ;•>*,•.»Mímmnt

Úâs despejos das cazaç para íè^íi^^
ou pelos particulares nos dias em: que- lhes for :isto mais cômodo, mas
^fâp^^^l^iis^^ noita até >a, madrugada:v ou por huma carroçaidônea, sob a inspecçào da Policia, ou da Municipalidade, quer &rectamentev quer mediante.alguma couoçainhia, ^mrnÊmt^

Está carroça diariamente^ouide três temj três diasgi» Éieano sè-manalmente, como mais cômodoÍDr,ipercorrerá arespeofeifu^iem-hora
:ÍM^^tó^j*y% 10 a madrugada) para a respectiva rua, mu-mda de hum sigrial que inalqüê ã sua "pmM^i^ssàíl^-^-pmk
em porta, jrá recebendo os barris das cazas, é os levará m Deposito
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do districto; vollará immedialamente á concluir o seu trabalho, devendo
por tanto haver o numero necessário para preencher esta regularidade.

Chegados ao Deposito do dhtricto os barris das cazas trazidos, quer
pelas carroças, quer pelos particulares, serão vasados neste Deposito de
districto i e enxaguados com huma pequena porção de água de LaWraque
diluída, ou outro análogo liquido acsinfectante, e então serão levados os
vasos ás respectivas cazas pelos mesmos portadores, que os conduzirão cheios.
A acua de Labarraque com que forem enxaguados os barris^será lançada
no Deposito dòdestncto, contribuindo assim para mante-UT inodoro*.

Para este finí (o de cnxagüar), ao lado de cada Deposito de districto
haverá hum reservatório com torneira, contendo água de Labarraque, e
hum Empregado, que, abrindo a torneira, faça escorrer para o barril, quetem de ser enxaguado, a conveniente quantidade de água de Labarraque.

Huma-ou duas vezes por semana (em conformidade da sua capaci-
dade), os Depósitos de districto serão transportados por carroças ou outro
vehiculo, que os conduzão ao logar convenientemente escolhido, onde
serão as matérias immundas lançadas em hum fosso, e ahi cobertas com huma
camada de cal, e de carvão/ou mesmo só de terra e carvão.

No caso de se exhalar cheiro intenso d'este fosso, será a camada de
cal ou terra reforçada com pós ou líquidos desinfectantes, ou carvão
grosseiramente moido, e huma camada mais de terra suficientemente
espessa. Se o fosso for profundo e se não se encher com os despejos de
hum só dia, poder-se-ha cubrir a camada de matérias (lançadas durante
o dia) com cal, carvão ou terra, e ir lançando novos despejos de matérias e
novas camadas decai, carvão ou de terra, assim suecessivamente, até en-
cher-se o fosso, sendo sempre a ultima camada superior de terra e de
espessura sufficiente.

Haverá Privadas Publicas fundadas nestes mesmos princípios, isto he,
cujos servidores serão barris mnnidos de desinfectantes, e applicados
estes desinfectantes pelo respectivo empregado, sendo estes barris vazados
nos respectivos Depósitos de districto com as mesmas condições que os
barris domésticos: ou sufficieniemente grandes para servirem durante 7
dias e serem direetamente levados pelas carroças como os Depósitos de
districto.... ; h ;: :áfe*v - *'-

Em quanto não ha sufficientes barris para as casas e Depósitos de
districto, construídos expressamente e proporcionadosáo numero dos ha-
bítantes, continuarão, neste Ínterim, a servir guaesquer barrisordinários
para as casas; e jj^ató^^ de districto, apro-
priandorse á ambos as tampas necessárias;à}aa^^aaa:í:Aaàa:

Haverá Minsatorios Públicos* estabelecidos desde já, em distâncias
convenientes e lugares apropriados, constando 1.° de humivaso que re-
ceba as ourinasjkíâ.0 de? hum |>equeno tuba\<m canal vertical que as con-
duza á^ãií hüm Depoáto; e4.° de hum pequeno reservatório de água
sobranceiro ao pequeno vaso, o quat forneça gotta á gotta agiia, qtie lave o
logar onde primeiro cabem as ourinas quando excretadas,le vá ter ao vaso
ou Deposito*oeste se vasará quando foripeciso mo deposito dè districto;
ou^será condusidio pela# carroças Io Deposito ífitíak f ^ > ;§1 l#i
« : Mr; Ckmiwmeím® propòzv pouco mais í>u menos sobre estas bases, mas
cont mui?bemümaginados aperfeiçoamentos» hum systemafe ^^^^jnuiGonvènfente#e o qúr como propriedade suüy não estoi* habilitado a des-
creveri e^^uldicai!^ x a y^ & :m^ l^lfe* ;I#||Wil|%; hm 'SÊ§
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Do 1' deposito serão as ourinas condusidas para hum outro mais con-
sideravel deposito, estabelecido debaixo das lages lateracs das ruas, d'onde
por huma bortiba diariamente extrahidas serão condusidas ao deposito de
dislricto; ou melhor ainda, correrão pela rua, se deste deposito saturem, me-
diante os convenientes ingredientes, em água pura.

Mr Cambrone propõe hum minsatorio simples nas esquinas e ao lado
das ruas, e pentagonal nas praças publicas, do qual cinco pessoas possam
simultaneamente aproveitar-se.

A separação das ourinas, em geral das partes líquidas, sendo por
ora difficil, pôr não haver ainda barris fabricados com disposições espe-
ciaes a esto separação, os barris ou depósitos domésticos c o das privadas
publicas receberão reunidas todas as excreções (sólidas e líquidas) c ser-
llies-hão empregados os processos acima indicados de desinlecção.

Cada fogo ou cada família que quizer contractar com a administração
deste serviço, para esta fazer a remoção dos barris de sua casa, assignará
em hum livro á cargo do Administrador do mesmo serviço a obrigação
de pagar hum tanto (sejão 2$000 por mez), em quanto for desempe-
nhado o serviço por este methodo. Aliás enviarão pelo seus domésticos
vazar os barris nos repectivos Depósitos de distrido. * - *'' *

Em quanto melhor arbitno se nao adopta o Governo não deve
cessar de prestar aos habitantes desta Cidade hum beneficio, que segundo
a estatística o demonstra poupa 500 vidas no anno; fallo da remoção do lixo.

Esta remoção do lixo, de cadáveres de animaes, eoutros objectos insa-
lubres, que hoje, apezar de hum ou outro abuzo, tem sido nestes dias cli-
matericos feito pela Policia com muito zelo, se poderá em tempo com-
petente commetter á mesma companhia encarregada dos despejos.

\ - ¦
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A remoção do matadouro para as abas de nossas grandes serras,
donde a carne seria facilmente transportada pelos carris de ferro.

O melhoramento que ainda reclamão os enterrameatos alias mui aper-
feiçoados, e tão religiosamente desempenhados. w

As condições indispensáveis para a construceão de moradas salubres
e outras medidas..v v > ;

Já forão por mim propostas em meus Relatórios., .não as reproduzo
aqui para não alongar inutilmente este trabalho. Sobre o 4o § porém
insistirá ainda mediante breves reflexões*

A influencia demonstrada da humidade na producção das moléstias;
humidade, que invariavelmente se liga ao nivelamento
dâ Cidade me justificão de perpassar este objecto > com quanto já me tenha
de semelhante questão tento oecupadò* ^

O dedive ao solo sobre o qual se funda huma Cidade he a questão
primordial do escoamento e de outras condições indispensáveis á sua
salubridade. Quando se reflecte n$ evidencia destas considerações acces-
siveis ainda as mais rasteiras intelligencias, razão ha para estranfaarrse que
o nivelamento do solo não seja á primeira e indispensável condicção para
se concederem edificações em guaiquer parte. Quando porém em huma
populosa Cidade as casas se ediíicão sem se conformarem com hum plano
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systematisado de nivelamento, que não existe, ou que pelo menos~n&o está no
conhecimento do publico para com elle se conformar; quando a despeito das
demonstrações praticas das chuvas, que indicão os baxios e as anfraeluo-
sidades do solo, formando charcos, e mediterrâneos, continua o mal, fica
a todos manifesta a necessidade de se altendcr á este clamor da hygiene
publica.

Como aqui ninguém que se occupe de medicina desconheça, que do
inqualificável escoamento desta Cidade resultão os humidos e encharcados
govís, morada eterna de febres intermitentes, de erysipelas, deelephantiasis,
de opilação, de asthma, de tuberculos, de schropulas, de erupções herpeticas..
e delle resultão os focos onde seaninhão os alimentos para a febre amarella,
o cholera, o typho, a scarlatina, a coqueluche, &c, dever he meu, em
quanto occupar este logar, pedir providencias relativas, ao menos inte-
nnas, até que estabelecido hum nivelamento e esgotos nelle modelados,
e generalisados, se regulem também por elle as novas construcções, e se
restabeleção em sua conformidade, ainda que lentamente, os velhos edifícios.

Reunir em conductos e reservatórios communs ás águas pluviaes, as
de serventia domestica, e os despejos, he huma tentativa repelida in limine
pela topographia e outras condições desta Cidade. O escasso declive do solo,
que nega sufficiente velocidade ao escorrimenlo, as grandes tormentas
d agoa que se arrojão as vezes pela Cidade, a impossibilidade de se empre-
garem desinfectantes em tão grande e variável massa d'agoa, e outras
razões mais, não permittem tal reunião.

Separados os despejos, he com tudo possivel com menor trabalho e
consideravelmente diminuídas despezas, emquanto melhor se não faz,
adoptar-se hum methodo de receber nos mesmos conductos e o escoamento
regular diário das agoas domesticas e as agoas pluviaes, pela fôrma já em
outras oççasiões por mim exposta.

5.°

(Puriflcaçílo do ar pela vegetação).

O organismo animal, o do homem em particular, tem sido comparado
pela simihtude, pela identidade mesma, dos materiaes que emprega, e do
modo por que funcciona, á huma machina de vapor: 03 nossos ali-
mentos são o combustível: o ar que penetra pela respiração nos nossos
pulmões, he o ar que penetra nas fornalhas para alimentar o fogo: as eva-
cuações são õ fumo: as ourinas, que encerrãó os saes desaggregados dos nossos
órgãos, representão as cinzas, que encerrãó ossães mineraes do combustível:
a força nervosa procedente das methamorphoses orgânicas, que por intermédio
dos músculos, de polés, ^alavancas, de tendões, de acções chimicas, &c.,
serve á vida de relação, emantém a vida orgânica, representa a força elas-
tica do vapor, que, por intermédio do embolo, de romanas, ^alavancas,
de cordas, e outros machinismos, serve aos fins industriaes.
- A identidade de huns e a similitude de outros phenomenos he saliente
e indeclinável. Quando falta huma peça essencial deste systema, ou hum
dos materiaes empregados, a machina não funcciona mais, o movimento
cessa: se o ar não tiver oxigeneo bastante para entreter a combustão, ou
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se o combustível não for próprio, esta falta accarreta a paralisação de todo
o trabalho. He exacüssimamente o que acontece no organismo do homem ;
quando este elemento essencial (oxigeneo) não penetra puro na economia
para provocar methamorphoses e <pmmar os despojos, <iuo as funcções desa-
gregão constantemente dos órgãos, a saúde e a vida se enfraquecem c des-
apparecem. Cumpre por tanto indagar o que he que torna o ar menos
apto a preencher as condições de saúde, e o modo de lhe restabelecer e
manter esta qualidade, isto he, a sua pureza. '

Desde o mais antigo ar, que me consta haver sido submettido a ana-
lyse, o que foi achado nos comminatorios das ruinas de Pompeia, até o que
analysarão Lavoisier, Gay Lussac, Dumas, e Boussingault, e até as ana-
lyses de recentissima data, sempre as mesmas proporções forão pouco mais
ou menos encontradas em seus elementos.

A composição media do ar atmospherico, deduzida dos trabalhos das
mais elevadas iiítelligencias, pôde ser tomada como segue: em volume:

Oxigeneo  20,8
Azote  79,2
Ácido carbônico  0,0006
Ozona variável
Vapor dagoa. variável

f Ammoniaco, ácido nitrico, hydrogeneo
carburetado, e outros gazes, e corpus-

: culos, só apparecem por causas acci-
dentaes mais ou menos transitórias.

Nas Cidades, em todos os lugares, onde homens vivem agglomerados,
as causas, que perturbão esta composição doar, são a respiração, as fabricas,
as matérias orgânicas em decomposição, a destruição da vegetação^ c.

Cumpre pois avaliar, primeiro, o effeito destas causas perturbadoras, e
depois expor os meios de remediar seus funestos resultados.

Primo Applicando-se ao Rio de Janeiro as deducçoes das experiências do
illustre Boussingault feitas para a Cidade de Pariz: admittindo neste cal-
culo de reducção os 1 da população de Pariz para representar a do Rio
de Janeiro, conclue-se:

1,° Que, pela respiração, os homens e os outros animaes vomitão, cada
dia, na atmosphera do Rio de Janeiro ^[ZI x3=401.033 m-c- de gaz
ácido carbônico: logo lanção por anno............. 36.877.045m-
,2.° Que as differentes combustões, dando cerca de

7,74 vezes mais (sçgundo o mesmo Roussirv
gault), lanção por anno....,,..... ............. 285.428.328,3

'¦¦ * *jt
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Sendo a densidade do gaz ácido çarboniço==«l,5, isto he, pesando
cada Htro de gaz ácido p§gp^/;|^ cada metmcubw
1.000 litros, he clafo, que os 322 J&5.â73 m. c. de ácido carbônico pesão
312.305.373 xl>95^618.495.477k,9.

Ora em hm p$so dado dacidp. carbônico os seus ^ represe&tão o
peso do carvão que entra na sua composição. Logo o total de carvão lançado



na atmosphera, pelas causas referidas por Boussingault, tem, no Rio de
Janeiro, num peso de 628.495.477,9x^=172.830.256 K. de carvão.

Secundo A nossa industria, apenas nascente, nãoaulorisando atolai ap-
plicaçáo das experiências de Boussingault na actualidade, cumpre que de-
terminemos a quantidade de" carvão que se lança na nossa atmosphera
segundo nossas circunstancias, para torna-la como limite inferior do que
reclama este importantíssimo ramo de hygiene publica, reservando o cal-
culo de Boussuigault para limite superior, a que deveremos atlender quando
nossa industria hombrear com a da grande Capital da França.

Calculando-se pois a quantidade de carvão que a respiração dos
300.000 d'esta Cidade lança na atmosphera; adoptando-se para este cal-
culo o termo médio admittido, de que cada indivíduo expira, nor hora,
huma quantidade de gaz ácido carbônico, que encerra 9, gr., 5 de carvão,
obtem-se para a totalidade de carvão assim lançado na atmosphera, em
hum anno, o seguinte: 9,5x24x365x300.000 gram.=249.660.000 K.

Admittindo-se depois, que a respiração dos outros animaes (e ha muitos
nesta Cidade!) exhale metade daquella quantidade de carvão, tem-se por
este meio ^f^-°==124.830.000

Admittindo-se em fim, que as combustões, as exhalações das fabricas,
as numerosas decomposições que se operão nesta Cidade, dem apenas o
duplo daquella quantidade de ac. carbônico, e por tanto de carvão lan-
caüo pelos pulmões humanos, evitando assim toda exaguação, e ficando-se
certamente a quem da realidade, obtem-se por meio destes phenomenos
249.660.000 x 2=49.932.000 K.

Total do carvão que em estado de ácido carbônico >se lança annual-
mente na atmosphera do Rio de Janeiro pelas ciladas causas 87.381.000 K.

Achando-se esta ultima determinação da quantidade de carvão redu-
zida ás menores proporções, não se havendo feito valer muitas causas fe-
cundas de ácido carbônico; mas devendo-se esperar que o desenvolvimento
industrial, o augmento da população, e outras causas, elevem aquella pro-
porção de ácido carbônico, he pelo menos prudente, se não de rigoroso
dever, preparar terreno para no futuro acommodar as medidas ao calculo
de Boussingault. Não he próprio de huma Nação, que aspira aos foros de
civilisada, limitar suas vistas mesquinhas á actualidade, e deixar á sua pos-
teridade mil embaraços, que attendidos em tempo custarião menos, e não
chamarião as imprecacões dos vindouros; como nos he já permitUdo quei-
xar-nos da incúria' de nossos antepassados para com as condições de saiu-
bridade e outras, a que elles parecem não haver attendido.

Procuremos agora determinar quaes são os agentes e os processos mais
convenientes a empregar para remover da atmosphera estes milhões delibras
de carvão, restabelecendo-lhe ao mesmo tempo outras condições indis-
pensaveis para que ella se conserve pura e saudável. Esta escolha he huma
questão cardeal. , , .< j

Na Europa, e em geral nos paizes d'elevadas latitudes, onde a vege-
tacão não está em pleno vigor além de 3, quando muito até 5 mezes
por anno, realisa-se hum phenomerio grandioso, pelo qual em sua In-
finita Sabedoria providenciou o Greador sobre a conservação da pureza do ar,
de maneira que os mesmos princípios nelle exhalados, sendo removidos,
se applicassem em proveito do homem, fazendo prosperar a vegetação.

¦
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Este grandioso phenomeno he o resfriamento na estação do inverno,
o qual, condensando os vapores aquosos da atmosphera, accarreta nesta
condensação, o ammoniaco, o ácido carbônico, e outros princípios sus-
pensos no# ar ou dissolvidos na vapor aquoso, e osreconduz á terra. Quando
vem a primavera e funde a neve, este ácido carbônico, este ammoniaco,
com huma nova porção destes dous corpos formada á custa dos elementos
das exhalações com elles condensadas, sendo então absorvidos pelas raízes
e pelas folhas, servem de alimento aos vegetaes: he por isso que na prima-
vera a vegetação se desenvolve com grande energia.

Assim pois, durante o inverno, he o frio que purifica o ar nos paizes
Relevada latitude. Durante o verão porém ahi se depara com o mesmo
agente depurador que a Intelligencia Suprema destinou para os paizes
quentes—he a vegetação—e outros phenomenos, todos dependentes do calor
e luz solares.

Nos paizes intertropicaes, ou em geral de pequenas latitudes e alta
temperatura, onde o frio não precipita da atmospliera os gazes que a
alterâo, onde o calor e luz solares transformão rapidamente as emana-
ções orgânicas eni água, em ácido carbônico, e em ammoniaco; a vegetação
principalmente, e os de mais phenomenos dependentes da influencia solar,
constituem os poderosos agentes purificadores do ar, aos quaes ao mesmo
tempo incumbio a Bondade Divina a funeção de fazer prosperar a vege-
tação. He o mesmo effeito, que o do resfriamento, mas obtido por meios
e processos differentes. ....

Com effeito: 1.° As correntes ascendentes de ar, que constantes
nos paizes quentes se elevão da superfície da terra, acarretando as exha-
lações, chegando á certa altura as submette a acço do ar e do sol, que as
desdobra em água, ácido carbônico, e ammoniaco, corpos que não são
insalubres, e que constituem o alimento vegetal:

2.° As alternativas da densidade doar,, donderesultão os ventos,
que removem de hum logar a massa de ar contaminado, e as quaes sé
prendem á formação do sereno, do orvalho, e das chuvas, os quaes re-
conduzem á terra o produeto do desdobramento das emanações em estado
de nutrir os vegetaes:

3.° A enerda com que os vegetaes absorvem, quer da terra pelasradiculas, quer do ar pelos stomas das folhas do tronco e dos esgalhos,
o ácido carbônico, o ammoniaco, a água:

São todos, estes e outros muitos admiráveis harmoniosos pheno-menos, dependentes do calor eluz solares.
Nos climas quentes, pois, a vegetação reproduz, ella só incessante-

mente, o grande phenomeno, para cuja realisação nos paizes frios ella he
á penas complementar.

Em assumpto hygienico não he esta ainda a única importância da
vegetação para os paizes quentes; não he só a transformação e o con-
sumo das emanações orgânicas, a que se limita esta importância: os ventos
)roprios da localidade; a pureza, frescura, e quantidade das águas; a
temperatura atmospherica..  até o moral dos habitantes, são pode-rosamente influenciados pela vegetação.!!! Desconhecer sua importância
he huma cegueira inqualificável, hum septicismo de selvagem.

Occupemo-nos pois em primeiro logar com a determinação da quan-tidade de vegetação necessária para converter em madeira todo o carvão
dos gazes ou exhalações, que contaminão a atmosphera d'esta cidade:
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Os princípios, que servem de alimento aos vegetacs, são todos inor-

ganicos, só n'este estado os absorvem mradictúas e os Momo* *, estes prin-
cipios são mesmo pouco numerosos, elles se limilfio aos saes mineraes,
(em mui pequena quantidade), ao ácido carbônico, ao ammoniaco, e
á acua; a crença popular — que os vegetaes absorvem oa miasmas e assim
punficão o ar— he, como mil outras, huma sombra da verdade; nao he
exacta; os miasmas, bem como o estrume, se decompõem previamente
era ácido carbônico, em ammoniaco, e em água, e são depois absorvidos
para se converterem em tecido vegetal; absorpção e conversão favorecidas
pela luz e calor solares.

Assim pois a quantidade de vegetação necessária para manter a
pureza do a| desta Cidade deve produzir annualmente huma quantidade
de tecido vegetal que encerre todo o carvão, que em fôrma de ácido car-
bonico lançâo na atmosphera as 3 causas que ficão apontadas: basta
só calcular com o consumo do carvão, porque a proporção do ácido
barbonico excede a dos outros productos das decomposições miasmati-
cas; c os vegetaes que lhe derem consumo também se assimilarão o
ammoniaco.

Antes, porem de calcular a quantidade de vegetação, que se deve
manter para se effectuar esta depuração constante da atmosphera, pede
à importância do objecto algumas reflexões, para que se não conserve
a mais pequena duvida sobre a sua necessidade e conveniência.
Y A atmosphera das regiões cobertas de vegetaes he, não obstante,
composta dos mesmo gazes, sempre cm proporções que pouco differem
das que se encontrão no ar das cidades populosas; a proporção Ja
ácido carbônico cresce e a do oxigeneo diminue nas cidades com drae-
í-ença de milésimos apenas; pareceria porem á primeira vista que, se
os vegetaes dão este consumo ao ácido carbônico e desenvolvem oxi-
geneo, notável deveria ser a differença das proporções entre aquellés
ácido carbônico e oxigeneo, quando comparados,— de hum lado ^nas
cidades, onde concorrem as causas que augmentão o açido carnonico,
e diminuem o oxigeneo; - e do outro lado no campo, onde pelo con-
trario os vegetaes diminuem o ácido carbônico e augmentão õ oxige-
nêó:— o. cqúe se não verifica de huma maneira notável. .A

Mas esta apparente contradicção resulta de que: se quando em vida
os vegetaes decompõem o acidò carbônico e restituem assim huma porção
de oxig&ieo ao ar; quando mortos e em pulrefácção, ^ cóntrano,
roubão ao. ar huma porção ^oxigeneo em troco do qual lancão outra
d'acido carbônico (igual em volume). Por outro lado a nusclbihdade dos
gazes e os ventos se opera no àr cie diflerentes regiões, e ^u^ ^*ar-lhe
por toda a parte a mesma composição: o resultado definitivp he Mm pe-
queno augmento na proporção do oxigeneo para o ar das rjegiões. co-
bertas de vegetação. Este pequeno augmento porém, ou^ntesmo a m

proporção ordinária do oxigeneo destas regiões como também segundo
penso 

"de 
regiões marítimas) tem huma extraordinária yantagem some

0 ar da Cidade e logares de accumulaeões:—á saber—desta acçao pere-
ne da vegetação, e dos phenomenos meteorológicos, que fila prepata,
resulta,- que o oxigeneo esteja em es
ozona. Ora experiências recentes temamostrado que contendo dois logares
a mesma proporção do oxigeneo, mas hum contendo parte deste oxigeneo
em estado do ozona, eò outro contendo o todoYforâ deste estado, o 1.
ar he saudável, consolador e confortante, o 2.° asphixia e mata.
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Sendo incontestável que a vegetação he o meio mais certo e mais
proveitozo de que pode dispor o homem para restabelecer a pureza
do ar, voltemos á determinar a quantidade que desta vegetação carece
a cidade do Rio de Janeiro.

O total da carbono que em fôrma de ácido carbônico he lançado
na almosphera desla cidade foi, como se vio, calculado no mínimo,
igual á 87.381.000 K.

Se procurarmos obter a quantidade de vegelaes verdes que encerrão
esta quantidade carbono, admittindo para este fim que o vegetal verde

contenha só—<fo celullosa, de fibra, ou madeira seccafíe que desta celullosa

JLtK
ou madeira secca os —^- são carvão; obteremos para madeira ou

JL v/ \J

vegetação verde que encerra 87:381.00Ok de carvão, a seguintequan lidado
10 100 87:381:000.000

87:381.000x^X~= —JWk = 044:878:228 K.
3 44,5 1#d»P

Ora em o nosso clima póde-se admitlir que cada metro quadrado de
terreno não beneficiado, como o das florestas, entregue á si só, produz-
huma quantidade de vegetees verdes (compreendida a parte aquosa] igual
a 8\ ou 16lb. Só para extrahir de todo o ar, epie se eleva em coíumna
sobre hum metro quadrado, todo o carvão contido n'esta columna de arr
he pois preciso huma quantidade de vegetação que encerre o total de
earvão contido em 8*. devegetaes.

Mas se he necessário hum metro quadrado de terreno para produzir8k de vegetação, segue-se que para produzir huma quantidaue de vegetaes
verdes, que contenhão lodo o carvão lançado annualmente na nossa
almosphera, he necessário hum numero de metros quadrados de terreno
= 80.609.778 m. 9: cuja raiz quadrada sendo =8.978,29, dá hum qua~
drado cujos lados tem de extensão cerca de legoa emeia.

Não se deve norêm limitar as providencias de vegetação a este
numero de quadraaos de terrenos vegetaes* Dispersar esta quantidade
pela cidade;—restabelecer toda a vegetação das florestas em toda a
extensão das montwnhus da visinhança da cidade (os únicos e exclusivos-
mananciaes que lhe dão água;—generalisar a vegetação em de redor deste
grande Estuário: ou bahia: são Ires pontos, que, não attendidos; desde já,,ameação o futuro fluminense de seae e de pestiferas epidemias!1.

Talvez á alguém pareça extrema exigência o restabelecimento e con-
servação^ da vegetação - em tão vasta escala, para cuja realisação grandesdespendios e grandes interesses teem de ser attendidos. 

°c
Mas quem reftectir,. que a vegetação em grande escala he o unicò

meio de conservar a quantidade das águas; que o Rio de Janeiro não
possue outros mananciaes alem daquelles cuja sorte depende da vegetação
da planície, recinto emontanhas desta Bahia; e que devem Mm dia ao aug^
mento da população não bastar as águas já reduzidas que nos restão,
este deve convencer-se de que dependendo o engrandecimento desta ÕK
dade de semelhante vegetação, não he excessiva exigência.. :

my.
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Alongar-me-hia de mais se acjui me occupassc com todas as circun-

stancias conducentes a levar á cfleito esta grande e indispensável medida.
Aguardo para isto oceasião mais opporluna.

6.'

He tão grave e melindrosa a questão dos estabelecimentos indus-
triaes em relação á saúde e segurança publica e os direitos dos cidadãos r
que nenhum temerário, sem aceurado estudo e cautelosa resolução, deve
analançar-sc a prescrever-lhes regras, e modelar-lhes o desenvolvimento.

Por quanto: se de hum lado a saade e seêurança publica reclamão
que taes estabelecimentos se sugeitem e se amoldem a preceitos que as
resguardem dos inconvenientes resultantes de taes estabelecimentos; poroutro lado submetter a industria a preceitos futeis, tornando-a dependente
do capricho de hum esquadrão de esbirros e Inspectores leigos, sem fazel-a
independente dessa filagrana de formalidades e ridiculas mspecções, queem vez de a guiar e promover, lhe tecem mil improfiquas aifficuldades;
são hoje antigualhas inadmissiveis que far-nos-hia, estaccioriando, recuar.

Avaliando a magnitude do objecto, limitei-me em 1853 apenas a
pedir a attenção do Governo Imperial para este delicado objecto (Rela-
torio 1853 pag. 19). Porém multiplicadas relações entre os misteres e
desenvolvimentos industrial e a saúde publica, mui especialmente depois
das invasões do cholera, da febre amarella, do typho, da phtisiea em tão
grande escala, que podem, e que talvez ameacem entorpecer a eoloni-
sação e o progresso industrial, e por fim o fervoroso arrojo com que o
espirito publico se lança nos progressos industriaes, a despeito de tantos
obstáculos..., me impõem o dever de propor, ao menos dê sollicitar, ai-
gumas medidas, que, embora provisórias e acommodadas só ás Cidades,
protejão a saúde publica sem gravame dos Estabelecimentos industriaes:
circumstancias que não podem deixar de ser ambas simultaneamente'
attendidas. H# .¦'¦¦:^;^-'^^-^';'';;:; ^míim^mm f|fe;

As portarias do actual Governo francez repetem a cada passo, tra-
tando de medidas análogas « para encurtar de longas, &c. »; não de-
vemos nós pois, nação nova, multiplicar essas heranças dos velhos àW
caides, ealmotacés, e ressucita-lòs hoje, mútatomomine, mais empenhados no
statu quo; dever he pelo contrario simplificar essas formalidades limi-
tando-as ao que for de rigor necessário á segurança, a saúde,, e aos com
modos do Cidadão. " v :

Para se obterem esfés fins na infância ainda da nossa industria
julgo conveniente comprehender e distribuir os differentes Estabeleci-
mentos industriaes em três grandes classes, prescrevendo a cada huma
os deveres que lhe são inherentes, de sorte que possa qualquer Empre-
zario calcular os ônus certos e os lucros prováveis de seu trabalho, ba-
seado em regraes invariáveis fixadas por lei, e independentes de vontades
individuaes e autoridades transitórias.

He o que vem expresso com muita especialidades no deccionario de
Hygiene do Dr. Ambr. Tardieu, Devendo eu por em quanto limitar-me
a estas considerações..
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7.° 8.° e 9.°

A importância que ás águas derão os antigos nos he attestada pelos
sumptuosos aqueductos de Appio Cláudio, de Quinto Mareio, de Agnppa,
e muitos outros que despejavão em Roma cada dia a quantidade de 50
milhões de pés cúbicos a água trazida de 10 e mais léguas, que para huma

Sopulação 
de hum milhão de liabilantes dava a cada hum 50 pés cúbicos

'água 
por dia, sejão 5 barris. No Egypto os grandes lieis se assignalavão

pelo cuidado com as águas do Nilo.
Na França, na Hcspanha, àc, ve-se ainda ruínas sumptuosas de

antigos aqueductos.
Luiz 14 a levou de Marly á Versailles; Paris sob a inspiração de

Arago a foi buscar, não ha muito tempo, debaixo das profundas camadas
de argila subjacentes ás planices de Grenelle, para onde aíflue das
montanhas do Jura. O proveito que temos tirado desta lição dos povos
cultos he destruir os mananciaes!!! Entretanto em assumpto hygienico,
como no industrial, ninguém o contesta, a água he hum elemento de
indeclinável necessidade.

Neste artko a Cidade do Rio de Janeito podia apresentar ao mundo
abundância, elevação, pureza, e frescura, em gráo talvez sem exemplo.

Mas he com o inverso que o futuro nos ameaça.
Das límpidas correntes, que das eminências do Corcovado, da Co-

pacabana, da Serra do Engenho Velho, da Tijuca, do Engenho Novo, &c.,
não ha ainda muitos annos se despenhavão entre rochedos e catadupas
sempre abrigadas por sombrias maltas, para formar os rios do Pasmado,
Larangeiras, Andarahy, Faria, &c, só restão escassos vestígios reduzidos
talvez ao décimo do que forão; transformados em pântanos, os leitos dos
rios oíferecem ao espirito que reflecte hum quadro melancólico para a
actualidade, e desanimador para o futuro. Das soberbas florestas que
ornavão as montanhas, nutrião seus mananciaes, e abrigavão os leitos cios
rios, só restão, junto destes, escassas, solitárias arvores, qual Mario
escondido nos lagos de Minturno, esperando por sua vez a mão do bar-
baro assassino. ?

Os telescópios políticos, que na transposição de huma vírgula anteveem
e bradão contra as ameaças das instituições pátrias, e chegão de illa-
ções em illações ás mais aterradoras e monstruosas conseqüências, se em-
bacião nestas questões de cataractas: daqui resulta a cegueira que não
tem permittido pensar que o engrandeçimento futuro desta capital se não
pode desligar da conservação de suas águas, a qual importa a dos seus
únicos mananciaes; e importa mais especialmente a necessidade de sua
alta vegetação: por quanto he reconhecido—^ as florestas regularizâo
o equilíbrio dos mananciaes, que ainda com a mesma quantidade de
chuva podem as fontes se extinguir com a destruição das mattas, que a
roteação em vasta escala diminue a quantidade de° chuva e a das águas
correntes.

Aos grandes melhoramentos devidos ao zelo dos Ex.mos Srs. Ministros
do Império desde 1850, os illustrados Srs. Marquez de Mont'alegre, e



( 8»)

Gonçalves Martins, accresce u esclarecida resolução do actual Ministroo Sr. Conselheiro Pedreira, a quem se deve a iniciativa e a realisaç&o demedidas sem as quaes pouco aproveitariüo os melhoramentos realisados ou
projectados: e pois para alimentar tantos chafarizes tão prudente e pátrio-tícamente espalhados pela Cidade, he indispensável água sufficicntc, para quese não tornem edifícios sem habitantes: não há outro meio mais lacil nemmais seguro de restabelecer e manter toda a quantidade d'agua que outrora
regava estas regiões do que o emprego de vegetação. He baseado nestes
conhecimentos que o esclarecido Ministro o Ex.D0 Sr. Conselheiro Pedreira
ja fez comprar para o domínio publico todos os terrenos do Maracanã, tem
quasi completado a compra dos que ha no Corcovado, e feito explorar osdo Engenho Novo: he que se trata de huma das mais vitaes questões
para o Rio de Janeiro, a cuja futura grandeza se ligão irrevogavelmente
suas águas: c para estas ha duas condições indispensáveis.

l.° A acquisição de todos os terrenos sobranceiros á Cidade, ao
menos de todos os terrenos que ficão acima do plano horisontal que passa
pelo encanamento da Carioca.

2.° A effectiva e zelosa fiscalisação, ereplanlio das florestas em todos
estes terrenos adquiridos para o domínio e utilidade publica.

Mlygiene publica e pr irada.

10.°, 11.» e 12.°

\ Quanto aos demais objectos tocantes á hygiene publica e privada,refiro-me completamente ao que tenho expendido em os meus prece-dentes relatórios, principalmente em o de 1855, no qual minuciosamente
discrevi o Regimen Sanitário para os Portos do Império.

Rio de Janeiro, 1.° de Maio de 1856.

Mír. Francisco ãe Pauta Cândido.

Na escala dos graus da Ozona correspondem elles as seguintes colo-
rações do papel reactivo, exposto ao ar por 8 horas —das 7 ás 3, das 3 ás 11,
edas 11 ás 7,

Branco..... 10.°
Cor de canna.. l.°
Cor de roza â.°
Cor de roza sujo ou trigueiro 3.°
Rubro escuro 4.°
jtvoxo ou viuieiu. •..•*..t. ••••••«« .*••..... o.
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As observações meteorológicas que esto anno apresento neste Rela-
torio forão todas feitas por mim mesmo.

Nos annos precedentes dei, como devia, preferencia aos dados do 06-
servatorio Imperial

Sobre este objecto devo publicar a seguinte carta:
« Illm. Sr. Em o exemplar do seu luminoso — Relatório á cerca

do Cholera-morbus — publicado o anno passado, com que se dignou con-
templar-me, li na parte concernente á meteorologia da cidade do Rio
de Janeiro, a seguinte nota:

» Devo á valiosa amizade dos Srs. Exm. Conselheiro Dr. A. M, de
Mello, Dr. Moraes Antas e Lima Campos, estes dados da observação. »

Escrúpulos meus somente me te vão a declarar, que os resumos
mensaes deduzidos das Observações horárias, ministradas a V. S.a pelo
Imperial observatório Astronômico do anno de 1855, foi trabalho com-
mettido ao Sr. Esnesto Gomes Moreira Maia, e por elle executado.

Tendo em muito a honra que V. S.a se dignou dispensar-me para
que eila reverta em favor de quem de direito pertence, rogo se sirva,
como rectificação áquella nota, dar publicidade á presente Carta no seu
Belatorio do corrente anno, servindo-se despensar a importunidade, e
dispor &c.

21 de Abril de 1856.

Q/etotzwne &Çeieãa ae j£íma (Pom^í

I
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i
Dias.

2

3

4

5

6

©

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Médias
mensaes

.©

18

53

22

15

10

17

12

16

25

16

1<$

21

25

21

12

16

17

22

14

24

22

21

15

21

17

22

15

17

21

......

Médias dia*
rias.

......

......

1

1

566

tu ill
766,51

767,00

767,60

767,60

766,60

765,30

764,61

765,30

765,30

767,10

766,70

769,90

766,90

764,90

765,30

761,54

762,90

764,30

766,00

766,30

766,00

766,60

763,50

761,50

761,30

762,30

764,50

770,65

770,03

760,40

767,54

765,83;

\ *

Médias dia-
rias.

o

23,3

SÍ.5.

22,6 ,

23,5

24,5

22.8 t

20,5

18,7

17,5

17,7

18,5

18,4

19.3 .

21,5'.

21,5,W
*

21.9 '

23,7 •

22.4 •

21.5 '

21,7

22,7

22,1

24,0

21,0

20,0

20,0

S0,f

21,4

22,6

23,5

Médias dia
rias.

Médias
diárias.

t

\t-

21,4

o
16,5

18,2

18,0

19,2

19,0

18,0

19,7

18,0

14,2

13,5

13,5

16,0

11,6

14,5

14,0

16,0

17,7

17,7

18,0

19,2

18,0

19,2

19,2

17,0

tf,8

.14,2

13,5

.13*7

16,2

16,2

16,0

*•%••••*

.......

««•••«.

. • *.

• •....

......

o

16,5

2,0

2,0

3,0

1,5

1,7

1,7

1,2

2,0

2,5

2^

1,2

1,3

1,0

f$
1,2

3,0

NO.NE.SE.* Cirrus. Cúmulos. Nevoa de manha*. Claro
de tarde.i

4

NO.SE  Claro no alto. Nimbus no horizonte.

NO.SE Cirrus. Cumlus. Nevoado.

NO.SE Algumas nuvens.

NO.SE... Cirrus. Cumulus. Nimbus. Nevoado.

NO.SE.... ...... Nimbus no alto. Cirrus. Cumulus. Claro.
Nevoa. Tufão.

NO.SE.S.SO.SE. Nevoa geral.

NO.SE Nimbus. Chuva.

NE.NO.SE Nevoa. Chuva.

NO.O.SE  Nublado. Cumulus.

NO.SE..... Claro, nublado altermdammte.

NO. SO Chuva. Cirrus. Nimbus.

NO.N.:...- Cirrus. Claro. 
'* 

i

NO.SO Alguma nevoa.

NO.NE. Nevoado. .. É

NO.SE.NE.SE.. . Nevoa. Chuva.

SE.NO.SE  Encoberto. «

NE.NO. Céo descoberto. Névoa nos montes.

NO.SE.......... Horizonte sempre turvo.

NO .SE.......... Nevoa geral.

NE.NO.gE. Nevoado. J è

NO.SE. Nevoa geral.

NO. Calmaria. SE. Cirrus de manha. Encoberto, i -

NO..........i... Cirrus, depois nublado. kA

SO..Tufão. S. forte.:\ -í". &••¦: h0$::;,f-:<-: •• ¦\g

NO;SE.....?.... Nimbus. \ / M ;'• ;;gVv:

NO.NE.NO.NE... Nevoa nos ^montes,.

NO.NE NO^SE... Céó pouco nublado e claft) no altoi horizon-
te e montes muito nevoados e encobertos.

NO.SE.... ...... Céo claro e alguns cirrus, horizonte é
montes muito nevoados.

NO.SE.... i.ii..;. Céo claro e alguns cirrus, horizonte e mon-
tes pouco nublados e sempre nevoados.

NO.SE.;......... Céo limpo. Montes nevoados.

1>7

./ ' 
, ;

•i'S~

'' '.¦:¦¦'• 
¦':' ",'.'<':':¦-"¦.::; ".''.',;'¦.¦'¦ ' ¦¦?¦« '¦¦;¦;¦ • ',
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li- Ir

pfeo

Dias.

1
2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16"
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27.

28
29

30
31

Médias
mensaes.

.2
a

-o
"O

17

21

cj
o

o

O»-o

o

"O "O

O *

cs 3
£19

í— n _

03

Médias dia-
rias.

21 I 2 J
29

18

19

.

19

18

17

26
l
20

17

12

17

19
20

17

25-

16

13

23

23

17

11

19

14

11
27

17
14

1

2

1
2

1

4

1

Aí

584

. . . . .':..

1

2

7

1

6
10

10
11

80

in. in.
766,68
7UG,G1
767,36

. 9

760,77

766,26

767,92

766,59

767,54

766,05

764,07

762,30

762,03

761,92

764,46

763,36

' 765,23
763,47

762,40

761,63

,760,96

¦ 763,34

763,19

'763,58-

: 763,39

.762,91 ;

762^30

i 764,95

76«,64
767,59

766,85
766,31

764,70

SS •
S o
2 *=!
E *•

•ao13

"5
I= ea

Médios dia-
rias.

o
28,0
21,0
23,4

*

22,9

22,6
*

23,1

22,7-

21,6

22,0

21,5

21,3 •

21,S

20,7

20,8

21,2.

22,3
21,9

22,4

22,2*

22,7

22-9
¦ x ¦ ¦ 1

24,0

' 
23,9 '"

< :24,2 ,

27,1

21,7

Médias dia
rias.

e

- o
;0

Ventos, aspecto do CCo.

20,2
22,2

21,8 ;
22,5 ;

22,5

16,7
17,0
16,0

16,0

14,5

17,0
... i

18,0;

17,7 .

1S,5

17,7

Médias
diárias.

13,0 [,1,1,

18,5 1,6,

16,0 ; .1,6

17,0 ' 2,0

16,7

18,0
19,0 . i

17,0
*;17,0

400 .
17,5

.19,0 .

' a i' . H

18,8

19'5

20,0

17,0

19,0

16,0
18,5

19,0
19,0

17,6

¦^ej^*

M
1,3
1,2

1,6

0,6$ -:

|i,"3

1,6

1,G.

¦0,8

•-ii »siiil»ní£

0,6

1,6
0,6

1,6

ú
2,3

2,0

X*$

\X:í 
'*".'¦•¦¦'' 

*; *€
\ M

0,8

!¦ h3

1,6
2,0

2,3
0,8

NO.SE,..,,...,. Cio limpo,montes ncvoados: nevoageral.
NO.SÈ Céo limpo, montes nevoados.
NO.SE Céo limpo , montes descobertos, nevoeiro

; precedido do nevoa fraeade manha.
NO,SE Céo limpo, ar nevoado, montes descober-

tos, depois nevoados.
NE.NO.SE. Céo claro com alguns cirrus, niontes pou-co nevoados.
NO.SE Céo limpo de manha* , nublado á tarde;

.K ; montes nevoados todo o dia.
!

NO.SE.S. Céo pouco nevoado enublado em cirrus c
cúmulos, montes encobertos. Chuviseos
ao pôr do Sol.

.S.S0 Céo c montes encobertos cm nimbus. Água-
cciros das 4 ás 6 da tarde. Chuvaá uoute.

N.SE Céo c montes cnconbertos de manha; nu-
blado em cirrus e cúmulos, montes des-

cobertos á tarde.
NO.SE.SO.; De manha cerraçao cobrindo Céo c montes:

nublado em nimbus á tarde, chuviscos c
hum aguaeeiro

NO.SE De manhã céo c montes.encobertos, chu-
visco. Chuva e trovoada á noute.

O.NO^SE. De manha céo elaro no alto;, das 11 em
diante todo nublado em cirrus cúmulos
c montes sempre nevoados e encobertos;
nevóa geral e fraca.

. NO .SE De manha nevoa geral densa, céo limpo no
alto, montes quasi sempre encobertos.

NE.NO.SE. >..... Céo e montes cerrados: chuva fina; engros-
sando as vezes até ao meio dia; céo mais

w i ou menos nublado com claros no alto:;'l ' horizonte c monte encobertos c nevoados*
SE.NO.SE..;.; ,s, Céo uúblado em cumuíos, cirrus c nimbus;

horizonte e montes sempre nevoados c
encobertos. I ,j

NO.SE.......... Céo claro, montes nevoados c encobertos.
NE.N.NO.NE.:.. Céo e montes encobertos, pouca chuva to-

cada por vento NE.
SE........;. — Céo limpo com alguns cirrus c cúmulos á

tarde., montes nevoados.
NO Géo nublado em cirrus-cumulos c também

nevoado ás 6 da; manhã: nublado em
; nimbus das 7 em diantp: chuviscos e tro-'iX voada 

longiqua tias 8 c riicia ás 9 e mchi.
O.SO ..... ,j..... Géo nublado em nimbus e.cumulus de ma-1

nha e encoberto á tarde: niontescinz cutos,
NO .NE .SE. i.-.... Céo claa-o com alguns nimbuádispersos, mon-

tanhas nevoadas :c parte encobertas.
NO.E.SE.NO.SE. Cerraçao de manha, encobrindo quasi to-

do o céo que ficou nevoado depois, e ao
., : pór do sol teve algnns cirrus: montes

encobertos todo o dia.
IjíO.S..,..,..... Oéo claro no alto, horizonte e montes en-!

cobertos por denso nevoe^o: dasr6 ás¦' ¦ « ¦ I ' ; 8 da manha; cerraçao. ;|
NE.NO.SE.i Céo nevoado enublado cm cirro-cumulus,• , ; montes encobertos.
NE.^O.íSE.|........ Céo eímontanlias nevoados e quasi sem-

; prer encobertos.
ÍíE.NO.NE.SE... Céo q montes encobertos por espessa ne-

voa^ De noute túíiío de; NE. e chuva.
SE.SO.NE.se,,. . Céo eimontes encobertos e tudo cerrado í
I- por chuva fina; íme engrossou para o

s-l. ¦' '•-.'i^fim-dò-dia;;}'¦:¦', • 
| ,-..'. ,\ X.: 

'.x,
SE. NE. SE..;.... .Céo e montes nublados e lencobcrtos.
SE.NO.SE. |..... Céo muito nublado èm nimbus e afeuns cia-

ros entre cirrus: horizonte e montes sem-
pre encobertos. *

gE.SE.... Çéo, e;montes encobertos. S
SO.SE.. . .1 Nevoa- geral todo o; dia. I

i

Mi

') ....)

gm
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^ ¦li O J_ I
1! ^* es 1
¦ Ç 'ia Lj C- I

C _ía «o í; Js* ¦' i • -*.J I

loá^— 2.2o^^"S I
J g |. fc,C §Í|. Is S Vento*, aspecto «Io €6o. I
§ « 4í 2 12 t fc, & 1 | I
#_ | _J? 5i o i I
1 "I Médias dia- Médias dia- Médias dia- Médias * , I

ü,as' £J Si rias. rias. rias. diárias. ••• *_______ I
m. m. [o |

t 6 18 704,09 22,6. 19fo j0,6 N0.SE.....*.|...* Nevoeirogeralccspcssoatüoaitotodoodia. 1

2 19 17 702,60 24,2 18,0 |l,0

II 3 15 18 762,89 22,3 19,0 J0,0
II "'

4 29 19 704,48 18,8 14,0 |l,0I
5 19 17 706,77 17,3 13,0 1,6

¦ I
¦ # ,. t 

' i ¦ ¦ ¦- " - X ~- ¦ ¦ . ! . * ¦ * ¦ . * ¦ * "

6 28 20 767,75 s 18,2. 13,0 jt,0

7 21 23 700,87 • 19,8.* >. 1 i,0 1,0

8 22 30 707,31 20,9 15,0. 1,3
I v

9 24 «23 767,09 .21,5 15,0 2,0

10 19 22 764,98» ?, 23,1 . 14,0 2,0

li 28 33 703,91 23,5 17,7 .1,6

12 23 38 764,61- •. i • " 23,8 ,. 18,0 %6
-«» I . a or. rrtic no «)•") 10 A n n I

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2á

10

10

n .;
18

22

21

28

16

14

18

m -a: ,. í

67

56

51

63

59

54

54 762,54

74 762,41

66 764,48

Médias
mensaes

592

766,64

766,11

764^01

764,29

784,81

763,85

?'ft".< ííí

•20,8 .

19,9

20,3

21,3

22,0

22,3

5 22,6

22,9

22,9

12,5. i

1252 764,49

15,5

14,5

12,7

1**0.

17,7

19,0

19,7

! M

;2,6

•2,0
m-H.

2,3
¦vs

2,6

1,0

Í2,0
!2,3

22,0 16,7

NO.SE j..... Ncvoa espessa encobrindo o céo sobre os
< montes c horizonte. Cirrus no alto.

NQ. SO.SE.Sp.... Céo c montes encobertos cm nimbus. Chuva
de noute. i

NO.SE  Céo c montes encobertos cm nimbus. Chu-
visco* íinos.

NO.SE.NO.SE... Céo quasi encoberto com alguns claros,
montes encobertos. Chuviscos., Água-
cciros.

NO.SE Céo nublado. Claros no alto Montes nc-
voados c encobertos era p.rtc.

NÒ.SE Céo nevoado de manha. Cia ao com cirrus
á tarde. Montes nevoados.r

NO.NE.SE. Céocmontcs nublados c nevoados.Ncvoa
geral fraca.

NO.SE.NE.SE... C£o claro. Horizonte e montes nevoados.
i

NO. todo o dia... Céo claro com alguns cirrus. Montes nc-
toados. Nevoa geral fraca.

SE.NO.SE.NO.SE Céo cmontes encobertos; ebuviscos e gottas
de chuva cm varias horas do dia.

NO .SE Céo nublado, horizonte e montes encober-
tos, ncvoa geral e densa.

SO .SE... Céo nublado. Horizonte c montes nevoados
c encobertos. Nevoa geral.

NO .SE........... Nevoa geral cobrindo tudo.

NO. SE... Nevoa geral cobrindo tudo.

NO.SE .....Nevoa geral cobrindo ^udo.

SE .NO .SE ...... - Céo c montes encobertos por nevoa geral.
• 

V'. 
¦ 

'5 :

NO.SE.NE.SE.... idem.
'

NO. SE....... Céo c montes encobertos cm nimbus, ç nc-
voa geral.

SE.NO.NE.NO.SE Céo e montes encobertos por «evna geral.

NO. SE Céo nublado em cumuius e nimbus com
alguns claros; chuviscos de manhã e
montes encobertos. Na npute do dia 20
para 21 chuveu.

NO. SE  Céo nublado e por vezes encoberto, montes
sempre' encobertos; chuviscos varias

vezes.
Ne.SE.NE.SE.... Céo claro no alto das 6 damánM ás 8; nu-

hlado geralmente das9 cm diante; ho-
rizonte emontes sempre nublados ene-
voados. :\ \.

NÒ.SE SO.SE.... Céo nublado equasi encoberto das G á 1".... 
;hora da manhã; claro no alto è com alguns

cirrus dispersos no resto dõ dia; horizonte
e montes sempre nublados e nevoados.

NO.SE............ Céo limpo no alto, horizonte nublado ,
montes nevoados.

NO.SÈ........... Céo limpo, horizonte e montes muito ne-
voados.

NO.SÉ.. ...U... Céo limpo, horizonte e montes sempre ne-
voados, nevoa geral de manhã.

Nb.SE.i...:[..... Céo claro no alto, horizonte e montes ne-
voados. Nevoa geral durante quasi todo
o resto do dia.

NO.SE...........Espesso nevoeiro encobrindo céo emontes.
-' í . : •'.>. ': . ! ¦

NQ .NE .SE....... Céo emontes nevoados. Chuviscos as 6 horasda manhã.
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MSS.-fiffilil 1. 4

£-o
9

Dias.

2

3

5<

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Médias
mensaes.

CO.5
o
o

o

18

17

22

17

19

20

21

25

17

20

30
¦

16

29

18

17

21

23

29

15

24

20

17

17

16

17

19

16

20

28

16

sc*

623
......

es-O

O

46

55

50

49

53

67

49

75

61

55

61

58

58

57

48

7&

71

52

47

54

40

56

59

52

57

42

48

59

56

57

34

•o "O
t «
a E
£ "B

mm* Ih» t

cs r*5
O C J£ÍT5

03

Médias dia-
rias.

1701

in. m.
765,30

761,30

759,33

758,90

759,65 *

759,61

760,40

763,12

764,54

765,30

762,90

762,60

760,82

761,03

762,51

760,60

763,30

763,16

762,53

761,30

761,52

763,42

764,52 .

764,10

764,30

764,00

763,94

762,90

760,40

759,50

761,87

¦ :¦'?$:. :

' 
r'! ' '

762,21

8 o•3S "O

Médios dia-
rias.

53,00

24,00

24,50

21,70

23,40

22,47

23,20

23,00
< 23,27

23,60

27,10

23,00

25,00

26,10

22,00

23,00

24,00

25,90

25,50

26,70

22,90

22,60

21,00

22,10

22,50

22,50

23,80

24,10

27,00

27,30

22,70

23,95

S m
M 4>

Médias dia
rias.

sco

o
18,7

21,7

18,0

20,7

18,8

19,7

19,7

22,0

18,5

18,7

19,0

12,2

20,0

15,7

17,8

18,7

19,2

18,7

19,2

19,0

20,0

17,0

18,7

18,9

20,0

20,2

20,5

19,5

20,0

22,0

19,5

19,1

¦. '."i :,¦.¦¦¦'¦ ..-. '.:.'' 
_¦¦¦¦" 

""• '" ¦ "" t ¦¦-.''.'' ¦."¦., -v- '¦¦.¦.¦¦ . ¦¦ ¦

¦-. _¦ .¦¦ ,¦ .¦•-,v!;.;'¦.-. -¦ ¦.' -!'...¦¦ .¦¦-'--.-r-. ¦¦¦..:.¦": >' .-'V ¦•¦¦ '•^ >¦ r. .. - : ..\ v .-.-.-.-

Médias
diárias.

>

;

Ventos, aspecto do Céo.

o
3,0

1,5

2,0

K-

s,o
1,6

2,5

1,6

9,6

3,0

3,0

3,0

3,0

2,5

2,5

2,0

2,6

2,0

2,3

2,3

3,0

2,3

3,0

3,5

2,8

2,8

3,1

2,5

0,6

0,5

0,6

12,3;:

NO.SE Céo nublado em pequenos cúmulos o ne-
voado, montes encobertos duraute o dia.

NO. fraro Nuvens. Chuva.

N0.NE.SE Cúmulos. Claros.

N0.NE.N.N0.... Nuvens. Nimbus. Chuva.

SE.NE.SE Cirrus. Cúmulos. Nublado.

NO .SE  Nublado. Ghuviuha.

NO.SE  Encoberto.

SE Ncvoado. Chuva.

SE Nublado.

SE.NO.SE Nevoa no horizonte cnos montes. Céo claro.

NO. de manha.... SE todo dia. Horizonte ncvoado. Céo claro.

NO. de manhã.... SE de tarde. Horizonte ncvoado.

NO. idem SE idem. Nuvens. Horizonte claro.

NO. idem SO.SE. Idem. Nuvens, nevoa.

SE.NE.SE Nuvens. Nevoa nos montes.

SE.O.SE Céo nublado.

SE .NO .SE Alguns cúmulos.

SE.NO.SE Cirrus c cúmulos.

NO. Calma  Chuviscos.

O.NO.SE Chuva. Nevoa de manha.

S.SE  Chuva. Nuvens geraes.
SO.SE.NO.SE... Nevoeiro. >
NO.SE.NO.SE... Nevoa. Claro.

NO.SE Nevoa geral. Claro.

NO. SE Céo e horizonte nevoados de manhã.

iSE.NO.SE Alguma nevoa.

SE.NO.SE....... Cirrus de manha. Nevoa de tarde

NO. fraco. SE.... Cúmulos. Nevoa.

NO.SE.NO....... Nublado.

NO.SE.SO.SE.... Nevoa. Chuviscos. u

•

¦¦,-.:¦.'.:¦ . ¦* :¦¦¦'¦ ¦:-/-,.'¦'¦¦.:.- ¦: ;;vV:;v:-;.ii

* v'' .-,:¦'¦ -'.-.'¦' ¦. 
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*e Meilins dia- Médias dia- Médias dia- Médiasum' m rm- rm* Tm' diárias.
  "¦¦¦ - ¦"" ¦¦" ¦" "," ''" ''»  ' «i. i.i ... .1 M ii.i .i.ii. 11 ¦¦ ¦ 11 mi ¦.

o
22,20 18,7 2,7

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15-

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

w
30

Médias
mensaes

18

11

21

20

12

20

10

27

21

11

19

24

13

13

20

16

16

23

18

17

19

17

21

15

12

12

24

15

13

17

44

45

32

32

41

45

37

20

23

20

29

20

22

27

22

17

11

18

18

22

11

16

15

10

7

18

17
:7

7

10

515 663

ni. iii.
701,52

761,87

762,00

701,91

761,32

762,90

762,74

762,42

762,15

761,39

760,83

758,40

758,20

761,30

761,44

761,52

760,78

758,40

755,70

755,60

756,71

757,54

757,76

758,38

761,44

762,78

761,34

761,30

760,30

762,52

23,40

23,90

24,10

21,50

24,40

25,97
»

25,50

26,07

25,70

24,40

26,00

24,87

21,90

22,50

23,95

25,48"

23,30

23,50

23,40

24,45

23,25

22,85

24,00

24,00

23,40

24,77

26,00

27,20

24,60

760,41

19,6

20,5

20,2

20,2

20,0

19,7

19,2

17,0

18,0

20,2

23,2

21,7

17,2

17,5

17,7

19,5

20,0

21,0

21,5

21,2

21,7

21,0

22,0

14,0

20,0

20,0

23,0

23,7

21,5

3,3

3,6

2,6

3,0

3,0

1,6

1,3

2,0

1,3

3,0

2,0

2,3

2,0

1,8

3,0

1,6

1,1

2,0

3,6

2,6

1,6

2,0

12,8
2,1

2,0
* 2,6

M
1,5

2,3

24,31

N0.S.SE.

SE. NO. SE....... Ne voa nos montes.

NO.ENE.SE Ncvoa de manhã e à tarde. Claro o resto.

SE Ncvoa de manha c clmviscos. Claro.

NO.SE Pouca ncvoa de manhã.

SE. todo o dia.... Nevoa nos montes. Céo claro.

NO .SE Nevoa no horizonte. Nuvens nas mon-
tanhts.

SE. forte. NO.NE. SE. Montes nevoados.

NE.NO.SE Céo claro.

NO.SE.

L.SE.NO.SE Alguns cúmulos. Montes uevoados.

NO.SE Cirrus. Cúmulos. Trovoada de tarde.
y

S.SE Cúmulos. Nimbus. Chuva. Trovoada.

SE.S. forte. SE.. Nimbus. Chuva.

Calma.S.NO.SE.. Horizonte nevoado.f

NE.SE Céo claro. *

NÒ.SE.fracos.... Nevoa.: '

SE  Grande chuva. Nevoa nos montes.

SE  i... Grande chuva.

SE  Nevoa. Chuviscos.

SE. todo o dia... Nevoeiro.

SE. SO Nevoeiro. Chuva.

SE... *.......... Chuviscos. Nevoa.

SE.NO.SE ....... Trovejpu. Nevoa. Chuviscop.

SE.............. Céo neVoado e nublado de manha. Glero e
cirrus á tarde.

NE.SE .......... Alguma nevoa.

L.NO.SE ..;..... Nevoa de manhã e çumulojs.

NO.............. Chuvisco. Nevoa.

NE.NO.S.SE ..... Nevoeiro. Chuva. ;

SE.O.SO...;.....'. Nimbus. Chuva;

20,0 2^2

>yC'.y 
¦¦¦¦

yy
li
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CS
H

Dias

1

2

3

4

5

G

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Sm
C3.5
o
o
CO

3
o

20

24

14

21

15

13

15

15

18
,::tt
18

16

16

23

18

11

18

16

26

14

20

19

21

19

23

11

15

15

E
"o
"53

o

cs

o

8

11

13

10

9

14

10

11

6

8

7

8

10

7

6

8

5

12

6

14

13

12

7

12

3

5

10

6

6

11

1

Sm CmUb mm

Ü C3

Médias dia
rias.

mi. m.
762,50

701,30

762,50

757,93

763,30

764,51

764,40

763,10

762,12

759,62

759,05

758,41

759,72

761,60

761,03

758,70

760,87

763,95

763,71

760,87

763,10

759,38

757,00

759,37

759,32

761,60

763,74

764,94

763,30

760,60

«5

s
I o
g e

Médias dia-
rias.

o
24,00

25,20

24,60

24,85

24,15

23,70

24,25

25,57

26,20

27,15

24,65

26,82

25,72

24,44

26,00

23,25

23,97

23,27

21,80

20.55

22,50

24,50

25,00

24,67

23,80

24,40

23,95

22,70

24,10

27,87

25,70

ii
o o

ss
iledias dia

rias.

o
20,05

19,20

21,00

19,70

21,50

20,00

20;70

22,20

24,20

21,00

22,00

23,70

22,20

20,20

23,20

23,50

21,70

17,50

18,70

18.00

18,70

20,00

22,00

19,20

19,50

18,50

18,50

18,00

20,50

20,70

21,20

So

Mcdias
diárias.

o

2,6

1,8

1,6

1,6

2,6

2,3

2,6

1,8

0,6

2,0

2,5

1,1

2,6

3,6

3,5

3,6

3,0

1,6

3,1

3,6

2,1

0,5

0,5

2,0
"?,3

2,6

2,6

3,1

3,5

2,5

2,8

Ventos, aspecto ilo Ceo.

I
11

N0.Calma.N0.SE. Cumulus. Nevoa.

NO. SE.

NO Nublado. Chuva.

NO.SE Montes nevoados. Chuviscos. Limpo.

NO.SE... Nevoa. Nuvens.

SE Nublado. Chuviscos.

NE.SE Nevoa. Chuvisélt

Calma.NE.SE  Nevoa. Cúmulos.

SE.NO.Calma.SE. Montes nevoados.

NE.NO.SE Nuvens. Chuviscos á tarde.

SE  Nuvens no horizonte a tarde.

NO.SE Cirrus no alto. Cúmulos e nevoa no lio-
rizonte.

NO.SE Horizonte nevoado. Cúmulos.

SE. todo o dia... Cumulus. Montes nevoados.

SE.Calma.NE.SE. Cúmulos. Nevoa. Trovoada á nouté.

NO.SE.SO  Céo nublado. Chuva.

NO.SE Chuva.

SE.NO.SE Cumulus. Nevoeiro.

NO.SE.SO Chuva. Nublado. J
NO.SE  Chuva. Nublado.

NO.SE. Cúmulos. Nuvens e Claro alternadamente.

NO.SE/

SE. Temporal de SO.NO. Cúmulos. Nimbus.

NO. SE.. Cumulus. Nevoa. Chuviscos.

NO. Calma .SE.... Nevoa.

sp.NO.E.SE..... Cumulus. Nevoa.

SE  Claro. Cúmulos. Nublado*

SE Montes nevoados.

NO.NE.SE....... Nublado. Cúmulos. Nevoeiro nos montes.

NO. SE  Cirrus c Cúmulos.

NE.SO.S.SO ..... Encoberto. CShirviscos. Chuva denoute.

i

*.%

¦ Í-'"?!'V'

17

24

; Médias 553 269 -^—-~- : —^" ""' "** 
í / T* :

^mensaes, ............ 7^61,32 ; .'24,49 20,54 ¦ *%j&v-J\ r- \ .&•;$ fe/êi 4,í (^'^l
U-.:s:r:.\ ¦;;¦¦¦; ; / ¦';; _ ¦ •_¦ - - ¦¦ ¦¦¦•¦-¦ 
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«i CSca

Dias.

m

i
2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

14-

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

í
o-o
19rs
o

_5E5

14

0

12

17

18

23

22

14

18

22

14

23

14

15

14

23

24

17

14

18

27

14

23

16

14

16

17

13

20

13

23

E
©
«3
o

o-o

a-
O

£_ **
R E

1 &.Ccs jsr 5
£c «_•

S«S 
CS

Mcdias dia-
rias.

13

5

9

5

8

5

8

8

10

4

6

10

3

9

8

10

12

13

8

5

15

5

6

5

10

5

7

9

8

m. m.
759,70

773,11

775,70

775,97

776,30

761,90

75^,30

759,20

757,20

758,30

760,90

759,50

758,91

759,52

761,37

760,36

759,70

758,35

756,74

757,20

756,50

754,31

757,39

761,42

762,51

759,80

761,30

760, SO

759,70

760,6)

767,30

É
8
5 o
2 E

1

2 1

Media» dia-
rias.

o
24,07

23,47

23,90

23,45

24,00

25,00

20,00

28,70

27,70

25,60

24,30

24,67

24,60

23,05

23,15

24,37

26,70

26,35

27,10

27,37

27,20

27,22

23,00

23,00

Í4,40

22,22

23,17

23,65

24,40

26,00

25,25

Médias dia-' Médias
rias. I diárias.

o
19,7

19,7

20,2

21,7

20,1

21,2

21,7

22,7

21,0

21,0

22,0

21,0

18,5

20,0

18,7

19,7

21,2

21,7

22,0

22,2

20,0

21,2

17,7

17,0

21,0

16,7

20,0

20,2

21,5

19,0

20,0

o
2,8

1,3

1,0

2,0

2,3

2,0

1,3

0,4

1,2

3,0

3,0

3,3

3,0

3,0

2,0

3,0

3,5

3,6

3,1

1,3

1,0

2,0

Ventos, aspecto <lo Céo.

SE. todo o dia.... Ncvoado.

NO.SE Cumuius c ncvoa alternando.

NO.SE Cúmulos Stratus. Ncvoa. Chuva ánoute.

SE Encoberto.

NO.SE Ora ncvoado, ora nad.

NO.SE.NE com chuva. Encoberto.

NO.SE Encoberto. 1

2,6

....'.'*':'.'» ... '

3,5

3,6

3,6

3,3

NO.SE Limpo. Alguns cúmulos no horizonte.
Claro.

• ' .¦'¦'¦'¦ Y?-

NO.SE  Nublado. Cúmulos no horizonte.

NO.SE.NE.SO ... Ncvoa. Chuva.

NO.SE.NO.NE.SE Ncvoado. Nimbus. Chuva.

NO.SE Ncvoa. Chuviscos. Claro.

SE.Calma.NO.SE. Nublado.

NO.SE  Montes encobertos. Chuviscos.

NO.SE Nublado interompidò. Cirrus. Cúmulos.

NO.SE Ncvoado. Cirro-cumulos.

NO. SE Encoberto. Cumuius. Relâmpagos á noute.
. 

¦¦ • 
¦

NO. SE Chuviscos. Encoberto.

NO.SE.90 Trovões. Chuva.

Calma.NE.SE.... Ncvoado. Chuviscos.

Calma.SE.SO.NE. Encoberto. Chuviscos.

NE.NO.Calma.NE. Nimbus. Nevoa geral. Chuviscos. Chuva á
noute.

Calma.SO.NÕ.SO. SE. Nevoa. Nimbus. Chuviscos. Y

NO. SE. S ..; Céo e montes encobertos cm nimbus, depois
nublado em cúmulos. Chuva de manha
eá noute. f;

. . -¦ ¦ ¦ í '-' ' 'í' ! -¦ 1 Y ¦¦'
NO .,SE........... Céo nublado cm cúmulos c nimbus* montes

do norte encobertos. Chuva de manha e
ánoute.

NO.NE.SE.i..... Claro. Cirrus. Nublado.

SE.NO.SE.*..... Trovoada. Chuva átarde.;

NO. NE. SE.;...... Chuviscos. Céo claro. Montes com cúmulos.

NO.NE.SE....... Cúmulos/Nublado. Claro. Relâmpagos a
no.'; \-:í::/

NO.SE  Nevoa geral fraca. Nublado;|Cúmulos. Lim-
po no alto. CirrusY 1"•' • "' 

i 
,

tíÒ.SE.. a  Cúmulos. Encobertb interrompido.

i

í?íí li
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Um

Dias.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

r 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ti

25

26

27

28

%

Médias
mensaes.

,2
m
9
o
o
C3

E
O

10

12

14

22

15
i

10

12

12

21

16

18

14

14

8

20

22

18

10

20

14

21

%

n
16

22

33

15

17

21

499

O"S
O
^3O*
O
rs

3
o

pflq

3

5

1

9

5

5

5

6

5

4

7

9

4

2

9

8

17

19

15

13

14
i >

13

11

20

20

22

19

21

20

|9 0»

CO m-
2

¦3 2
S EL B

Médias dia-
rias.

311

m. m.
70t,30

703,60

762,60

761,70

756,38

763,62

761,65

758,00

757,70

761,30

763,12

763,30

762,07

760,30

760,53

761,40

757,60

757,70

758,30

758,00

757,66

759,74

760,30

760,17

760,63

759,98

762,30

763,60

759,30

760,68

;

¦ —»— »
^rtáiãwwgBi ,

¦*¦¦••.¦ i* 
'

O Ç3

Médias dia-
rias.

o
*M
25,4

25,7

25,3

25,5

26,0

24,6

25,5

29,8

24,0

24,9

25,0

24,2

24,1

23,7

24,5

26,5

25,3

24,7

24,3

25,9

25,0

26,2

27,3

29,0

29,7

27,0

27,6

26,1

25,76

I
4, o

Médias
diárias.

o
21,0

21,5

21,7

21,2

21,1

20,2

20,5

22,2

22,5

22,0

20,0

20,2

21,6

22,0

21,5

21,7

23,0

22,0

22,5

21,2

21,5

21,8

22,0

25,2

21,0

21,5

24,0

22,9

23,0

21,8

3oa
S

Vou tos, aspecto do Céo.

Médias
diárias.

o
3,3

1,7

2,8

2.5

2,3

2,6

3,6

2,3

2,5

4,0

3,3

1,8

2,1

3,0

1,8

3,0

2,3

2,0

2,6

2,6

2,0

3,0

3,3

2,6

2,3

1,6

2,3

2,6

3,3

2,5

No.SM........... Nublado. Cumulus. Chuva.

SE.Calma.NE.SE. Ncvoa. Cirrus. Stratus.

SE.NE.SE  Cumulus no horizonte. Céo claro.

NO.SE Céo Claro. Cirrus no alto. Cumulus dis-
persos. Montes nevoados.

SE.NE.SE Cirrus. Cumulus em céo claro. Montes nc-voados.

NO.SE.  Cirrus. Cumulus.
y

NE.NO.SE Limpo. Vapor no horizonte. Relâmpagos no
horizonte.

NO.NE.NO.SE... Nevoa no horizonte. Claro. Relampeos no
horizonte.

NO. NE. SE Cumulus. Cirrus. Stratus. Trovoada de NO.

SE.0.NO.SE Chuva. Nevoa geral.
NO. SE Nevoa geral. Pequena chuva.

SE.quasitodoodia. Chuva e ncvoa geral.
SE.todoodia Chuva. Trovoada. Nimbus geral.
SE.NE.SE Nimbus geral. Chuva miúda.

SE Nevoa geral. Chuva geral.
NO.SE Nimbus c chuva geraes.
NO.Calma....... Nimbus. Chuviscos.

I

NO.SE  Encoberto. Cirrus. Cumulus. Montes nè
voados. Chuva e relâmpagos.

NO.SE Chuva. Trovoada de NO. edeNE.!
"4NO. SE Encoberto. Chuva. Relâmpago a S.SO.

NO.SE. Ncvoa. Cirrus. Cumulus. Relâmpago a N.
NE.

NO.S.SE Cirrus intermeiado de claros. Relâmpagos!
. tk

NO.SE  Nevoa. Cirrus nó* alto. Cumulus no h|-
rizonte. Relâmpagos.

NE .SE Claro. Nevoa e cumulus nos montes e lè-; rizonte. II

NO.NE.SE. Claro e sereno.
•¦¦"¦ I A,-: •' ¦¦ ¦ ;¦•- Ha;

NE .SE  Cumulus. Horizonte nublado. Relâmpagos
nas montanhas. I

S.SE. • ;j , Cumulus. Encoberto Relâmpagos.

NE.SE... ¦> Cumulus. Nevoa nos montes. Relâmpagos.
NE.NO.SE....... Cumulus. Stratus. Encoberto.

* 'A-'-' A''':
¦

¦ ¦:.'t-

¦ ¦ A"--- ¦'¦ ¦ ''jy : .f. ¦'.• ' Am.
• ':' 

. ¦';.. -; ' ' 
w 
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¦

" * - '1 yv..; ... • --¦•"
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I
1
Pi

í;

fe.

:

¦t"

•!?•'«..

li

•tf'
I

©
©
fe* ©

pi 2̂
Dias. £

ttÉ

1

2

3

©«20
0*1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

30

Médias dia
rias.

15

24

10

14

26

19

16

20

19

24

20

22

23

24

20

20

17

7

19

19

13

16

19

24 18

25 14

26 19

27 18

28 18

29 22

11

24

18

29

15

12

11

11.

14

10

13

10

8

8

10

9

6

9

6

6

5

7

9

12

6

8

Médias
mensaes

22 6

in. m.
758,60

758,1)0

700,80

760,60

759,20

759,70

757,51

759,57

759,32

758,50

754,40

752,10

754,40

755,00

756,20

758,60

756,30

761,90

765,30

765,80

761,50.

763.70

763,40

U,00

réi,9o
761,68

759,50

755,60

759,70

759,60

Mcitias dia-
rias.

o
23,6

25,0

24,5

24,3

25,8

26,0

26,0

26,2

25,7

26,6

25,5

26,5

26,7

28,7

25,8

24,8

26dk
24 ,F
24,0

24,1

24,3

23,7

23,2

24,1

24,4

26,0

25,0

26,8

26,7

25,7

- * *•

Vemos, aspecto do €£o.

Médias «lia
rias.

Médias
diárias.

21,8

20,0

19,2

21,5

19,5

20,0

21,0

19,0

17,3

20,5

21,0

21,2

21,2

21,0

22,0

22,2

23,0

o
2,0

2,0

2,5

2,0

2,3

1,5

1,7

2,5

2,6

3,6

3,8

3,3

3,7

2,7

2,5

2,3

2,6

2,1

1,3

2,0

1,0

2,0

2,6

1,5

NO.NE.SE.SO ... Nimbus. Chuva.

SO.SE.SO...*... Nimbus. Chuva.

NO.SE Céo o montes encobertos *m cúmulos c
nimbus.

¦.

NÕ.SE Claro. Cumulus.

NE.SE Nimbus. Cumulus. Chuva. |

SE.NE.NO.SE.... ClaTO. Nevoa nos montes. Relâmpagos.

NO.NE.SE Cirrus noalto. Cumulus no horizonte. Mon-
lanhas ncvoadas.

SE.NO.SE Cnmulus. Alguma nevoa.

NE.SE..- Cirrus. Cúmulos. Nublado.

NE.E.SE Cumulus. Encoberto. Ctnniscos.

SE  Nevoa geral. Chuva.

SE.SO.SE  Trovoada. Chuva. Cirrus e grandes eu-
mulos.

NO.NE.SE Cirrus e claro aUcmados. Chuva. Relara-
pagos.

NO,SE.SO.SE.... Cirrus. Cúmulos. Encoberto parcialmente.

S.SO.SE Cumulus. Nimbus nos montes. Bello no
alto.

ÜNO.NE.NO.SE... Limpo. Nevoa nos montes.

NO.SE... Céo claro, montes nevoados.

SO.SE.SO........ Encoberto. Nimbus. Cumula Chuviscos.

Calma.NO.SE.... Claro interrompido. Cúmulos. Chuviscos.

NO.SE...... Montes nublados. Chuvamiuda. |

Calma.NO.SE.... Nevoa no horizonte. Cúmulos. Claro no
alto.

NO.SE. Alguma nevoa. Cúmulos.

NO.NE. SE....... Nevoa de manha e cúmulos. Claro o resto
todo o dia.

NE.SE ;..'.. Nevoa de manha. Claro c alguns cúmulos.

NE.SE.. Nevoa, dçpois claro.

NO.SE ..... Alguma nevoa. Cumulus. O resto claro.

Calma.SE., Nevoa. Cúmulos. Claro o resto. ;

Calma.NO.SE.... Cirrus. Cúmulos. Nevoa.

Calma.NE.SE.... Cirrus. Cúmulos. Nevoa geral. Chuva á
tarde.

NO.SE........... Nublado. Chuviscos, Trovoada ao longea
NO.

SÈ.NE... ....... Cúmulos. Trovoada a NE, Chuva abun-
dante. i31 17 4 758,80 26,3

< ¦¦'.."¦ ¦ .v • '¦ ¦¦¦¦.• ,. ¦.:¦¦¦;:. ¦!..¦¦¦ '"'.""-» > .fr¦:¦•:¦¦¦ " ''¦¦:¦ : . ¦. 
....•

—. -¦ n.Lp«^p , ¦ ¦' I

...... 310 759,31 25,3 21,1 2^1 :. ; ; 
':--y 

¦ :>y __£j
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1IS8. tÍMU B. M
M ° ** á

•£ 3 ° 12 8
.So£« "S £ a! £I _. *. |is || l| I

I -e "^s ts «*>*-= ** .$P bJbSiSl_r__ | _s g* J
I Dias. I Médiasd"ú7( Médias dia- Médias Médias

t__ I *T nas-  rias. diárias, diários.
m. m. " T"~~ o

I 23 0 759,70 26,7 23,0 2,83

I 10 2 700,00 25,0 21,5 3,00

I 2C Ú7úii70 2I'8 "»6 3>G6
I 27 1 763,80 §1,5 21,0 3,66

I 23 0 763,50 24,6 21,7 3,00
25 4 759,35 24,6 22,0 2,66
17 2 759,20 25,1 22,0 3,00
22 3 759,36 *25,6 S2,3 L.CO
25 6 702,30 25,2 22,3 4,00

110 20 2J 

704,25 24,2 21,3 3,06
11 28 2| 765,05 24,4 21,5 3,00
12 15 1 »»,«« 25,7 l9;s 3)3o
13 S1 » 760,88 24,5 . 21,5. 4,00

1 ?5 0 762,92 25,0 22,0 4,30
15 S3 3 7*M7 S9'9 21,5 3,00
16 S4 ° 759'40 25>l 22.7 1.60
17 19 2 ™M? 26,9 20,0 0,66
18 22 2 760,83 26,1 20,2 3,16 '

:'* 19 21 3 762-71 *V íee
20 16 1 762,76 24,5 22,2 3,50
21 16 í 762,41 24,6 S2,5 2,66
22 16 1 762,41 24,7 21,i 2,66
23 21 2 762,71 24,7 22,8 2,00
24 25 2 

IP 24,1 20)5 2,66
25 22 3 762,95 24,3 19>2 g,
26 ,9 o 762,58 24,3 20j0 5>00

I 27 22 ,1 763)03 S4)2 2.))2 5>()o

; 
28 26 3- 764,57^ 21,8 ..,„,, 2,00

v 29 23 1 764,08 23,3 19>7 2;36
30 24 3 763,40 23,7 20,5 0,33

'¦' ;¦" ¦',, '. • :V:k-'v 
'<¦'''¦ 

.- :".;.'' * 
"... "«,.¦.'•* >.'¦

t —1 1 _ ' 8•¦' • i^a,ljBlll,ill™iiiM,i^^*""""i^ ¦ ' ¦.¦•,.'- 
|

'¦.-',. '¦'.' ¦'¦'• .. ¦¦ '¦-.-.'-¦'. .¦'¦,.'¦'" -".;'y:•>;•"--."¦,'*':r; ,„¦¦,_.

Vontos, as|icrtos do Céo,

SE'S0  Encoberto. Cúmulos. Chuva abundante.
S0 • • • Nimbus/Chuva copiosa. Tufão dcSO á noule.
S0,SE' * • NcVoa. Stratns geral. Chuva. Cúmulos. Kuivos
Kn Qr Chuva forte.wu#&b  • • N<í™a- ÇMVã miúda. Cúmulos no horizonte
Nft ei? Céo claro no alto.,aL Algims cúmulos no horisonlc. Céo límpido no
N0'SE Nevoeiro. Cirro. Cúmulos. Límpido á lorde
xn cr cn e a iloutc'^u.íjl.SO Nevoa nos montes. Dia claro. Cerraçfio á
vn cr cr» noute. víNU.^E.SO  Cloro. Horizonte ncvoado de tarde.
N0,SE  Nevoa geral. Chuva miúda.

 Nevoa geral. Cúmulos.
L,SE Ruiva (,c manha. Cúmulos. Encoberto. Claro
wn vr cr ° rcst0 do íU{UWü.>L.bE. ... Encoberto. Claro. Alguns cúmulos ccirros.
N0*SE Alguma nevoa no horizonte, depois claro ccúmulos.
SE.NO.NE..... Nevoa de manha. Encoberto. Grandes cumu-
NO nfqp k'}0S' Glwviscos- Relâmpagos nos montes.nu.Nb.bb..... Nevoa nos montes. Cirrus no alto com inter-
Nrt V, v?.,,os cíaros- Chuviscos..

Céo limpo, montes descobertos.
NO.Clama.SE,. Céo Raros cúmulos.
Ca,ma* ••• Céo claro. Cirros sumidos.*
N0,SE Cúmulos. Céo claro. Nuvens nos montes.
NO. Calma SE.. |Nevoa no horizonte. Cirro-Cmnulos no alto.
NO.NE.SE Céo claro e bello.
NO. Calma NE.SE Claro. Alguns cirros.
NO ........... Cirro-Cumulos.
N0-- ;•• 

^Cjfro-Cumulos. Ligeira nevoa no ho
0,S0* ' Ct° ^ar.°- A,^ni nevoeiro de manha sobre
NO SF r a CldM C^ C a tar(Ie no horisonte.'N°-SE-  Chír^dVm,cirros- Al8»"s cnmulosno
NO cp horizonte. Montes nevoados.JNU.bt......... MoutesuevoaUos, céo encoberto e nevoa gc-ral. Limpo ao meio dia, c nublado em Sc-
NO SF r,qUeT cumul0^ tarde, ' °
W",&L • c,aro- N^oa no Iforizontc á noute.
N. Calma. SE.. Nevoa geral. Claro.Gunmlos.Cirrus. Claro.
S*N'SE« Nevoa geral. Claro.
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" 
mo H 

"TTI —~
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18B&-18M. "Í11M I. O.
Mortalidade dos eholerieos na cidade do llio de Janeira.

,11IC/.1\S.

LIVRES.

Viao
P
§

Julho.

i* (Agosto....
* !Sctembro

Outubro

26

379

498

Novembro.

Dezembro

Somma geral..

201

79

1.187

Janeiro

£ ] Fevereiro
5
g ) Março

Somma geral..

©lEm 1855

§< Em 1856
et
§F Somma

80

93

97

270

1.187

272

1.457

¦-

13

202

335

123

51

727

38

43

57

138

«9
s
E

6

39
—• !.¦¦¦ I !!¦¦¦

581

834

324

130

1.914

727

138

865

118

136

154

408

ESCRAVOS.

3
so
3!

31

489

021

231

98

1.471

81

121

114

316

1.914

410

2.324

1.471

316

1.787

CONDIÇÃO INCERTA.

168

241

108

37

560

38

49

40

127

560

127

687

a
B
B
3,

37

657

862

339

135

2.031

B
ê

-*.iV.--

119

170

154

443

2.031

443

2.474

SB

4

13

25

• • # • •

B
Bo•1*

25

30

l... •..

2

14

5

27

27

32

X,'

3

i
01

881

1.123

432

131

2.683
J!

1

2

19

371

578

231

88

1.289

161

219

211

591

76

92

97

265

2.683

93

3.274

1.289

265

1.554

4

*-

7

1.252

1.701

663

269

3.972

237

311

308

856

Í.972

856

4.828
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«A

65
áíEeje*

/

Em 1855.,

V

Em 1856.

Nos dous
annos.

$flet>ta0 mensaeô» IjUlortaltíiaiiej
Baromotro a 0" Thermomelro Ilygromctro Ozona. Ordinária. Pelo 1 TOTAL. II
de tcmncraUmi centígrado. condcnsador. cholera. I
e de altura. I

I mm oo ,¦'.;.. A «,, I
769,58 27,67 22,28 613 63 1
760,81 27,28 21,71 *£7 5o7 I

 761,82 27,86 22,74 »J Mfó
 702,86 25,05 20,76 W gj

765,73 22,76 17,60 ..* 60b 606
764,79 22,78 17,85  . ... 605 ti 605

 765,83 21,40 16,53 1,78 566 573
 764 70 22,52 17,62 1,45 584 80 064
 76449 MM 16,73 1,59 595 iM '• «
 70S!21 23,95 19,10 2,32 623 1.701 2.324
 700,41 24,31 20,02 2,21 515 663 .178 I

;;;  701,32 24)49 20,54 2,32 553J w_ i-w*
76^879 24^299 19,456 1,945 7.003 j 

3.972 10.975

 761,62 24,93 20,33 - 2,48 541 237 778
760,§8 25,76 21,81 2,58 499 31 810

 759,31 25,39 21,19 2,28 574 310 884
 762,05 25,05 21,30 3,09 658 58 716^

Somma..."ZZ?. 
~~.7~ ~~7~~~~ ~7.2t7 9.6 

|~3.188

II 

1 .
 7.003 3.972 10.975
 2.272 916 3.188

~3T.T.~9TÍ77~7.m " 
14.163

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Media annuale somma

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Em 1855
Em 1856

N. B. Não estão comprehendidos nas nossas taboas estatísticas 186 cadáveres sepultados nos cemitérios particulares no anno de 1855,
dos quaes 149 erão de homens e 37 de mulheres. ;.¦:,:¦> Í'"iV';i'«

A mortalidade total do dito anno vem a ser, com a addição desse numero, de ll.lbi.

Dr. Franciêco de tPatelee Cândido, m

1 :..¦,..:.¦¦¦-¦.'¦.¦•."..:•.. :¦-.--."¦¦:'¦->¦-¦-..-. 
-¦ ..¦¦¦¦¦. 
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Anno de 1855 \ Anno de 1856

Janeirolcvereiro., Março. AkiL
Janeiro Jtewreiru Marco. SovsmbroJlMembroAbril. Maio. JmAo, Mo. Ajjpato. SetemW Outnbro. _ ._-—i
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RELATÓRIO
As medidas mais importantes a tomar-se, obras de maior

urgência, e trabalhos qne fforiio executados pelo
** ;

Hospital Marítimo de Santa Isabel
NO AOTÍO DE 1855,
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4 urgência de algumas medidas e as faltas resultantes dellas me
obrigarão a escrever hum resumido relatório com a maior brevidade pos-
sivel para poder acudir com prompudâo ás diversas necessidades que ainda
se dão no Hospital, approveitando o ensejo para descrever succmtamente
os diversos trabalhos que forão confiados ao Hospital durante a ultima
epidemia do cholera porque acabamos de passar.

Principiaremos pela escripturação / !f

Quando tomei conta da administração (interinamente), 15 de Maio
de 1854 apenas encontrei hum caderno em que se registravão algumas
facturas, hum outro para a entrada e sahida de gêneros de despensa,

• hum outro com alguns officios registrados, e o ultimo finalmente de
entrada dos doentes. Conservei tudo no mesmo pé em que encontrei,

porque sabia que a Commissão fazia esforços para encontrar quem tivesse
as habilitações necessárias para hum lugar de tanta importância. _

Este estado de cousas continuou até Dezembro ou Janeiro de 1855,
em que notando eu muitas faltas no serviço administrativo, ao mesmo tempo

que não me via substituido, tentei alguns melhoramentos: assim ordenei

que cada enfermeiro desse hum- mappa comprehendendo todas as dietas
de sua enfermaria; que o enfermeiro ihterpretre fizesse por este mappa
huma relação geral das dietas: e que por esta relação justificasse o liei
a sahida dos gêneros de consumo para os doentes.

Consegui que fossem escripturadas no caderno para isso destoado,
e de que fá fallei, todas as facturas; consegui que do Hospital partissem
todos os pedidos para- fornecimento, e não houvessem no serviço tantos
compradores como havião, o que innutüisava qualquer medida a fim de
realisar a idéa de huma centralisação de escripturação; convenci ao Lx. br.
Presidente da Commissão Sanitária do Porto da necessidade de fazer-se o
fornecimento de drogas para o vapor pelo Hospital, e não directamente
do fornecedor, como se fazia; estabeleci papeletes para os doentes; ojv
eanisei a tabeliã das suas rações comprehendendo • a quantidade e com-,

posição de cada dieta, e a tabeliã das rações dos serventes; propuz
I Commissão que se substituíssem áV rações dos empregados no eqm-
valente em dinheiro e pelo calculo que apresentei accreditq ter provado
que se ganhou com isso a quantia de 900 e tantos md reis;; estabeleci
hum livro de matricula de doentes em substituição ao irregular caderno
de entradas que encontrei ,*escripturando-se hesse^mesmo hvro o inventario
do que pertence ao doente; ordenei que ^^^V^l^fS
lançadas no hvro respectivo; fossem ao empregado quelün«to^pedidov
para que elle passasse recibo e certificasse aexactidao dellas. ludo isto
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estava muito longe de satisfazer as necessidades da fiscalisaçüo, e pois
comecei então a estudar hum systema de eácripluração que fosse simples, e
também completo pelo lado da íiscalisacfto. .

A escripturacãode hum Hospital, diversificando de ordinário da de huma

casa'commerciaí, appresenlava mais diíliculdade por ser especial; a dos
Hosnilaes que ligeiramente pude consultar cm seus regulamentos, me pa-
receu ler, segundo o meu fraco modo de pensar, o inconveniente da neces-
sidade de muitos livros e ser hum pouco complicada.

Meu estudo foi interrompido pela serie de trabalhos e fadigas por
oue tenho passado desde Junho de 1855 com o brigue escuna Spy, com
as ciuarenlenas, desinfecçòes de navios, cargas, cartas &c. dos vapores
mie vinhão do norte, com o fornecimento ao Culter Guarary, ao Laza-
reto de Maricá, com o estabelecimento de 3 enfermarias provisórias na

Juruiuba para os coléricos, soecorros á povoação, enterros de todos os

cadáveres delia, huma nova enfermaria que foi preciso crear por esse
temno para os variolosos, e aceusações injustas deque.fui viclimade alguns
redactores de jornaes mal informados, que cumpria responder para res-
tabelecer os factos. , „

Ha hum mez que, tendo cessado alguns desses trabalhos, puz em
execução em modelos, os resultados de minhas locubrações que lorao
suieitas á consideração do Ex. Sr. Presidente, que me aulhorisou a mandar
lvtWraphar ou imprimir os livros e mappas que julgasse conveniente.

Farei aqui hum resumo dos mappas e livros de que se conpoe a
eseripluração, e com os raodellos que vão appensos poder-se-ha lazer
huma idea mais ou menos exacta.

¦¦¦'¦.¦ ¦ ,'' 
¦'

1.° Mappa dos doentes enviados pelo vapor  Modelo n.° 1
2.° Livro de matricula dos doentes  *
3.° Papeleta  }>
A.° Livro de registro de facturas. g $.;.  y> *
5.° » de entradas e sahidas de gêneros de consumo. &
6.° » de » » de medicamentos . 9
7.° Mappa das dietas de cada enfermaria....  |
8.° » geral das dietas.. - g
9.° » das rações dos serventes. — ........... «j

10.° Pedidos geraes-.......... > ^ y> jy
11.° Mappa do consumo diário da despensá........ ;*fef ^» Jl
12.° Livro do balanço de utensílios e roupa....... ^. 1*
13.° » de termos de objectos inutilisados | ?-.-,.- "
IL° » do registro de offlcios expedidos.  r ...p%;^..lí
15.° » do » » recebidos......*;., 15

1í6.0 » do movimento geral do Hospital........... i^ 16
l^9 » do registro geral de contas que seguirem para

étíi o Thesouro...., .j|. m>mM^M^m v£éffi'^&éiÊ> ¦ '*'
18.° » de matricula de empregados e serventes..;: iy* » » 18
19.° Modelo de certidões.......... ^ .^»>^ .»•,,.. >;,;. ; ;>> » 19
20.° > de offlcios de óbitos .*.....,, .^v. .y ,. ^> }» ¦ ¦.-;». 20
2:LpuíéMm de conhecimentos da forn^imento;,;..:^^ :A^^-]u:-^: 21
22.? » do movimento eistatistícO'*v...•*,;>;«--§ -^^'-my^rh » %%
23.' » do bakniço ^ gêneros ^^^W^^stí^^i 0 ^ pã
24.° » 4o ÍM de medicitoentos. yi.>;....... .];)> ;-» |4
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25.° Tabeliã das rações dos doentes, suas composições
c números equivalentes Moüeio n. ~

20.° Ucccituario ;•• •••• • • ••• •• ••••• •• ir
27." Livro de balanço de utencilios da enfermaria.... £t
Í8.° Conta corrente da despeza a dinheiro pela admi-

nistraç&o >} >} íq
29.° Mappa da despeza geral de 1854 >> >> £j
30 0 » » » de I800 }) *J
31> Soldada da Iripolação do vapor ,{1
32.° Ilação dos serventes,
33.° Folha dos ordenados

» >) 32
» ,» 33* 

Parece-me que com esle systema attingi ao que pretendi isto lie,
fiscalisáeaò, facilidade de escripturaçfio e melhodo. E se não toquei, do
33a coàvéücido, á perfeição; resta-me,^satisfação e a convicção
d<
forças

a escripluração pelo systema que tenho adoplado.

me estou convencido, á perfeição, resta-me a saüsiarão e a convicção
le que melhorei quanto podia, por hum trabalho que as minhas fracas
forcas permitlião, a escripluração do Hospital. ,

Passo a fazer huma exposição ligeira da maneira pela qual marcha

Entrada c sabida dos doentes,

O medico de serviço da visita sanitária recebe os doentes de bordo
de seus navios, ou elles vem ao vapor, toma-lhes o nome. idade &c, e
enche as asa competentes do modelo n.° 1, deixando em branco as
SpSiSio, dinheiro, enfermaria numero e leito., assigna no fim da
*3£ è o mappá he entregue no Hospital ao administrador pelo en-
iuMi^e do vaporbque conduzirá todos os doentes que possão
ir ao escriptorio, ahi tomará o enfermeiro-mor e interpetre do Hospital em
VtSMÍo escrivão e mais empregados, o inventario da roupa, dinheiro
e Ss que cada hum traz, escripturando nas casas competentes do
LT.5V D o que pertence *^Z^oTTs£
determinado o leito pelos Médicos do Hospital, maicara o 1. ütsses
tTr^os onumeroPda enfermaria e do leito 

^^JSSiSStoe entregará então ao escripturano encarregado do livro de matricula cios
doenfes%delo n.° 2), 5 qual lançará tudo o que oonj^ar do mapp e
escreverá1 « Lançado á m do livro de matr 

^**Ç£M1«wnará tirando Íoeò depois a papeleta modelo n. ò), que entregara ao
SláSor o Ira? acom aLdo 

'do 
enfermeiro —e . «hj-

meiro da enfermaria, irá perguntar ao doente se lhe iata^ alguma
cousa alem do que está marcado na casa-mventano 

|ggg^g
papeleta. No caso de alguma duvida ou falta deve o enfermeiro mor
recorrer ao administrador para providenciar o que to-justo.

0 enfermeiro de cada enfermam recebendo o doente toa-lhe toda

a roupa reduz a hum só embrulho, e vai entregar ao almoxarüe accom

PS da papeleta. Este ultimo confere a roupa m« 
|

nheiro e papeis que lhe são entregues pelo enfermeixo W|||Jg
papeleta, cachando sem falta escreve á margem « «f^^f^T 

ao
So caso de alguma irregularidade deve recorrer xmmediatamente ao
administrador.
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No caso de nao poder o doente ir ao cscriptorio, pelo seu cslado
de gravidade, todo este processo segue-se á sua cabeceira estando pre-
sente o escrivão c os empregados ja mencionados.

Logo que o doente trouxer dinheiro deverá o enfermeiro mor par-
ticipar por escripto ao administrador não obstante seguir-se o processo
já indicado. .

Logo que o medico der alta ao doente, o enfermeiro da enfermaria,
acabada a visita, levará a papeléta ao enfermeiro mór, que recebendo
todas, a hum signal de sinela, avisará aos enfermeiros respectivos que
deverão conduzir os convaleccnles que tiverao alta ao almoxarifado, onde
também se achará o enfermeiro inlerpctre: o almoxarife entregará, em
presença de todos esses empregados, a cada hum por sua vez o que lhe
pertencer, perguntando o interpetre loao se lhe falta alguma cousa, No
caso de estar satisfeito deverá sahir mconlinente, e seguir outro que
terá de soffrer o mesmo processo. Isto feito, não havendo reclamações, es-
creve o almoxarife na casa de observações da papeléta « entregue tudo
o que estava em arrecadação, a tantos de tal mez do anno tal, e assignara.
Entregará então todas as#papeletas ao enfermeiro mór, que as levará ao
escriptorio, para serem lançadas as notas pelo empregado disto encarre-
gado no livro de matricula,' (modelo n.° % nas casas respectivas, archi-
vando a papeléta. r

No caso de fallecer o doente, depois de participar ao medico o en-
fermeiro levará a papeléta ao enfermeiro mór que irá ao almoxarife, o
qual entregará a roupa necessária para ser levado o cadáver ao Cerni-
terio, escrevendo na casa de observações da papeléta « entregue para se vestir
o cadáver o seguinte: huma calça huma camisa, &c, » assigna-se e isto
feito entregará a papeléta ao escripturario encarregado do livro de ma-
tricula para abrir o assentamento do fallecimento, tirando este ultimo
huma copia do inventario, dinheiro &c. deixado pelo fallecido para
ser manaado em hum officio á Commissão Sanitária ou ao cônsul res-
pectivo.

O agente do consulado, ou pessoa encarregado de receber oespo-
lio, passará recibo mencionando os objectos. Este recibo será registrado
no livro de ofíicios recebidos, alem de constar na casa competente do
livro de matricula, e depois será archivado.

Entrada de gêneros» para o Hospital.

O almoxarife fará pedido do que precisa para sua repartição, sendo
levado o pedido ao administrador que achando conforme despacha —
registre-se e avie-se—e assigna-se; he levado depois ao escrivão que abre o as-
sento no livro de registro de factura n.°le escreve no pedido—registrado
á f... do 1.7. de registro—e assigna-se: he então remettido ao fornecedor
que manda a factura e escreve a relação com os preços—transcreven-
do o numero que o pedido tiver trazido, a data delle &c.—fechará em
hum escripto com direcção ao administrador.

Ao chegar òs objectos do pedido na repartição, o §lmoxarife deve
dar parte ao administrador que com o escrivão e hunji cediço, se for
gêneros de consumo, irá examinar a boa qualidade, exactidãpíde peso &c,



despachando o administrador na factura — ao almoxarife c ao escri-
vüo— o almoxarife passa recibo, confere com o que estava pedido e
assigna-se. O escrivão confronta se os preços são os da proposta, sè
ha engano de contabilidade <6c., e lança os preços nas casas compe-
tentes do livro de registro de factura n.°4, ondejó forão lançados os
objectos quando foi feito o pedido.

A factura he depois de processada sujeita ainda ao administrador
que a manda archivar.

Quanto aos pedidos de pharmacia segue-se o mesmo processo.
Advirta-se que o pharmaceulieo é o almoxarife devem ter hum livro

para registrarem os pedidos e por elles poderem confrontar a factura.
Se se tratar de gêneros de consumo, ao mesmo tempo que sere-

gistra o preço da factura no livro de registro da factura n.° 4, lança-se
do lado entrada, do livro—entrada e sahida dos gêneros de consumo
(modelo n.° 5) as quantidades dos gêneros entrados. Com os medi-
camentos, alem de lançar-se no livro registro de factura n.° i, lança-se no
lado entrada, do livro entrada e sahida de medicamenlos, (modelo
n.° 6).

No fim do mez sommfio-se as entradas dos 2 livros e pelo resul-
tado dellas saber-se-ha o que tem entrado quer de gêneros de consumo
quer de medicamenlos. Estas sommas sào lançadas a dos primeiros em
huma folha especial (modelo n.° 23), a ultima do livro — entrada e
sahida de gêneros de consumo—e a dos medicamentos no fim do livro
respectivo (entrada e sahida dos medicamentos modelo n.° 5, e que tem
a íorma que se vô sob o n.° 24.

Sabida de gêneros e medicamentos*

O medico marca na papeleta (de véspera) a diela que o doenle
deve ter; o enfermeiro de cada enfermaria toma todas as papeletas e
reduz os signaes a seu valor (modelo n.° 25) , faz o mappa das dietas
de sua enfermaria (modelo n.° 7), e as 11 horas impreterivelmente leva
ao enfermeiro mór que confronta com as papeletas para reconhecer se
ha exactidão; faz então este ultimo o seu mappa geral (modelo n.° 8)
ao mesmo tempo que faz os pedidos geraes (modelo n.° 10) que com-
prehende azeite, lenha, sal &c, e o mappa das rações dos serventes,
leva tudo ao escriptorio, tendo escripto nos mappas de cada enfermaria
«confere» e assigna-se.

Hum empregado de escripturação confere o mappa geral pelos das
enfermarias, e achando exacto escreve confere— e assigna-se: he levado
á rubrica do administrador para seguir ao almoxarife até á huma hora,
o mais tardar, para que este tenha tempo de preparar os pedidos neces-
sarios no caso de haver alguma cousa extraordinária que esteja no mappa.

Tem jâ o almoxarife dois elementos para seu mappa de consumo
cliario n.° li nos artigos — doente e servente.

O pharmaceutico e o mestre ou maquinista a bordo farão cedidos do
que precisão de objectos de consumo para seus respectivos serviços; estes
pedidos são levados á rubrica do administrador e depois aviados pelo
almoxarife, e eis os dois últimos elementos—pharmacia e vapor—para com-

/
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~* a* AAncnmn n ° 11 • nrenara-o enlfto, assigna-sc, e do-
plemento de seu mappa ^WfflJS „o cscriptorio atétesa raw,sjSJ?3b?ííft
sahida de gêneros de consumo (n. 5). arcimanuo uuw1F
e todos os documentos. „nilimníí, do livro de entrada e sahida,

. ^.ÍI^IS:^ dc^a-Manco do gene»
de TCdoanno sommando as entradas e sabidas de cada mez e con-

ta£& t iVr™ dUfeenças achadas darão o saldo q» deeo

6XÍSl 
Onanto aos medicamentos o pharmaceulico he obrigado a apre-
Quanto aos ™m* , C\trahida dos receituarios modello 26;

sentar diariamente huma relaçacycxwamuk uu sahida_d0 livro
esta relação he pelo escnplurano «n 

J^n.o 
laüo *

entradas e sahida de medicamcntos (™^ ^ ^ ^Vdc entrada e

^SÊ=~Sp y«Ãi^nülfnra-se no livro balanço deutenalios e roupa (modello n. 12) e

„e deve estar documentado a relação, os quaes sao todos rubi cados

pStíSrador e assignados pelo ^e^^ÍSS|P
Lnsta dos termos que acompanhâo a relação «» 

^emmsg^|

ZfrpVasLna-se he lançado então no livro de balanço de utencdios
taMSI deoTd^ ser rubricada pelo administrador e a fina arcluvada.
'"• SdoToTutcilios e roupasV «islern t*g&ggg'£g&
de empregados &c, estão a cargo do enfermeiro mór, que tem^ era hum

WSmffi de tudo que está a seu cargo, e em hum outrofiança
S quÉcstá a cargo dos enfermeiros, ^»£fS^Sfdos obiectos que estão a seu cargo, ficando com huma relação em se
Ído do que está em sua. enfermaria e do que he responsável.
pMa 

QuandoVebra-se algum objecto ou precisa-se trocar a^roupa^s r-
v\Aa os enfermeiros dirigem-se ao enfermeiro mor, que recebe em re-

lacão o qué S hum entregou «a no almoxarifado apresentando
0SÇ oedacos dos obiectos quebrados e igualmente as pem de roupa

ífll para receber limpa e depois distribuir na proporção em que
lhe tinha sido entregue por Cada enfermeiro.

De maneira p o enfermeiro tem sempre o mesmo numero de
a seu cargo, porque quando se quebra ou suja-se troca

GDjecios
por outro.
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Os pedidos feitos pelo enfermeiro mòr para troca de roupa servida
o objectos quebrados devem ser rubricados pelo administrador.

O enfermeiro mór deve também dar balanço em presença do ad-
ministrador e escrivão no principio de cada semestre, mostrando o que
exisüa, o que trocou ou o que pedio e o aue exisle.

Este balanço deve ser lançado em hum livro (modelo 27), depois
de verificado o que trocou ou pedio pelos próprios pedidos aue apre-
senla o almoxarife quando faz sua descarga; o que existia pelo inven-
tario que se faz no principio de cada semestre, e o que existe pelo
que apresentar a somma.

O almoxarife he responsável por tudo que mostrar o balanço faltar
assim como o enfermeiro mór, podendo todavia este ultimo, provando,
tornar responsável ao enfermeiro em que se encontrarem faltas quando
se der o balanço nas enfermarias.

Para se inulilisar hum objecto do almoxarifado requer-se o con-
curso do administrador, medico, escrivão e almoxarife; reconhecido o ob-
jecto inutilisado he lavrado no livro competente hum termo {modelo
n,° 13) em que se menciona quaes os objectos inutilisados &c. O es-
crivão tirará huma copia deste termo em avulso que será entregue ao
almoxarife para sua justificação, depois de rubricada pelo administrador.

O mesmo processo segue-se com os medicamentos ^devendo quer
nhum quer neutro caso dar sahida, se for objecto de consumo ou me-
dicamentos nos mappas ou relações respectivas, fazendo notar os^que
forem inutilisados e documentando com a copia do termo lançado.

O almoxarife e o pharmaceulieo deverão ter hum livro do que sahe
diariamente de sua respectivas repartições, e sempre ejt dia. ¦.¦:..

Os livros de receituario quando acabados deverão ser archivados no
escriptorio.

Todos os pedidos aviados pelo almoxarife deverão trazer recibo
do empregado que receber, sem o que não serve de documento; a pessoa
que receber deverá assistir ao pezo &c. do que tiver pedido para apre-
ciar a exatidão.

Os outros modelos e livros ainda não mencionados me dispensão
qualquer explicação porque pela simples inspecção se conceberá para que
servem. ¦" |

-Contas.

No fim de cada mez o fornecedor manda suas contas justificadas
com os pedidos que tem recebido durante o mez: a conta he confe-
rida e sendo exacta, he lançada a importância geral, nome do fora©-
cedor &c, no livro registro de contas (n.° 7), segue então para o secretario
da Commissao que deverá dirigi-la aos Srs. membros da seeçao de
contas da Commissao Sanitária—sendo examinada e rubricada irá a
Sua Ex. o Sr. Presidente para o mesmo fim, e o secretario se incunw
birá de faze-la seguir para a. Secretaria. Isto se praticará com todas
as contas. ^éé > v t- O fornecedor que não mandar sua conta ^te o dia 5, ou a man-
dar errada, perde o direito de que ella siga nesse mez para a Secre-
taria. As contas' deverão ser conferidas, até o dia 10 de cada mez, e
seguirem pára a Secretaria dó Império até 15; y

'•.¦¦. ¦¦ "..¦.'".. v , 
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Fornecimento.

Sou de parecer que no principio de cada semestre se proceda a
annuncios para o fornecimento lios gêneros e tudo o 

gW«|^
fornecer aí Hospital, o que a Commissão S»^nS,s^LSS
rostos dos negociantes que offcrecerom mais vantagens, advertindo
norem que os conlraclos serão feitos de maneira que, o fornecedor se
obrigue formalmente ao que tiver prometido em sua proposta e se
imnonhão multas no caso de não cumprirem o que estiver escripto.

Só por ordem do Governo será alterada qualquer cláusula do con-
irado como se pratica nas repartições publicas em que ha fornecimentos,
e não a qualquer reclamação do fornecedor, como aconteceu ultima-
mente no Hospital. O fornecedor de carne mamlou-mc mimar para que
lhe mandasse o valle da carne a 100 rs. e não a 120 como es ava con-

atado, e como o portador o não fizesse, o Hospital deixou de ler carne
hum dia; o mesmo fornecedor mandou carne alterada cm outro, e ha
hum mez que manda de péssima qualidade e cheia de ossos. Dei
parte disso á Commissão, e ella determinou que aceitasse o preço im-
íosto, attendendo á carestia a que tinha chegado a carne, por laltar
no commercio, como também que quanto a qualidade mandava-se
huma carta de Mello e Souza para o Administrador do aeougue lor-
nece-la de boa qualidade.

Desde esse tempo o preço conservou-se o mesmo bem como a qua-
1*7 1

Felizmente, o Sr. Presidente attendendo ás minhas reclamações or-
denou que mudasse de fornecedor. Oactual fornece — a de 1 .a qualidade
e ao preço de 140 rs. m , .

Se insisto especialmente no fornecimento de carne, nao he so poi
ser este hum gênero de primeira necessidade, he também pelo desarranjo
que causa ao Hospital.

Está calculada huma libra de carne para cada doente; vindo ella
cheia de ossos, ligamentos, &c. não fica o doente a final com mais de
i a 6 onças e de mi qualidade ; as justas reclamações dos doentes dao-se
todos os°dias, e he preciso muitas vezes matar galinhas para acudir á
falta de algumas rações de carne. Concebe-se a irregularidade que isto
produz, pois estando no mappa geral das dietas marcado por exemplo
100 doentes: 50 libras de carne e 70 quartos de galinha, vê-se hum
excesso de 20 rações de galinha, que sao dadas para suppnr o que
a carne não deu pela sua má qualidade. Os doentes são mal servidos
e a casa perde, : r . ^ ' .. v

Cumpre notar que o fornecedor de carne anterior ¦"¦a esse último,
em huma oceasião idêntica a actual, por faltar carne de vacca, qüe
ei le fornecia á 100 rs., mandou durante hum mez vitella que estava
nessa ¦ epochft a 400 rs. a libra, sem que fizesse nenhuma reclamação;
e só pelo facto de ter mandado posteriormente carne de qualidade infe-
rior, mas muito acima da que mandava o ultimo fornecedor, foi dis-
pensado pelo Sr. Presidèhte em conseqüência de h urna representação
que delle fiz.

Ha huma tendência do fornecedor geralmente a elevar o preço, e
í se não se puzer cobro a essa tendência por hum contracto rigoroso, não se
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poderá evitar que se continue a dar factos idênticos ao cpie acabo de
enunciar, que alem de tudo, põe a Administração muitas vezes em
diíficuldade.

O fornecedor de drogas também augraentou o preço de algumas;
disso dei parte a Commissão.

Pessoal administrativo.

Nao he fácil appreciar-se as dificuldades, algumas insuperáveis,
com que se lutfio em huma administração tào falia de empregados,
que se oecupem dos diversos misteres inherenfcs a huma administra-
cão regular: torna-se preciso para isso conseguir-se de huma maneira
senão perfeita ao menos mais regular os empregados seguintes:
Hum almoxarife e dois fieis í>.  3
Hum enfermeiro mói e seu ajudante  %
Hum escrivão e três escripturarios  i
Hum comprador e hum cozinheiro  2
Hum porteiro,. • • —• •' • • 1

: %0Í **~

11J Lotaw#vv*. +*?*!%

Já havia hum escrivão, hum íiel e hum cosinheiro...  3
.. i

Peco pois mais nove empregados  9
Talvez pareça exagerado o numero de empregados pedido, maxime

tendo-se passado com três até agora: porem' se se considerar a ma-
neira viciosa porque se tem feito o serviço, as lacunas que se encontrão
em sua marcha, he fácil convencer-se que este he restrictamente o nu-
mero preciso.

A falta desses empregados deu lugar a muitas irregularidades no
serviço administrativo de que fiz sciente ao Sr. Presidente repetidas vezes,
e ultimamente praticamente mostrei em huma Sessão, que não podia
bem continuar huma escripturação quando faltavão os elementos para

A Commissão me tinha authorisado, poT intermédio de hum ofíicio
do secretario, a nomear « ajudantes dos empregos » que eu reclamara em
officio de 23 de Dezembro. Seja-me permettido expor as razões porque
o não tenha feito até agora. *

Primeiramente não era fácil que eu encontrasse pessoas que pu-
dessem corresponder á confiança da Commissão, tendo alguns delles de
exercer lugares tão importantes como o de almoxarife, fiel &c,; depois,
não me parecia regular que se nomeassem ajudantes de empregados
que não existião no serviço; alem disso tendo eu de fazer as nomea-
cões a esses empregados," dado o caso que o Governo não as ap-
nrovasse arriscava-me a ter de pagar o ordenado pelo qual os tivesse
contratado, em todo 'o tempo que elles tivessem servido antes da
desapprovacãío do Governo.

Não se acredite que estou creando dificuldades. Hum lacto quasi
idêntico já se deu: tratavà-se de nomear hum ajudante do pharmaceú-

v



12-

tico e eu disso fui encarregado antes do submclter-se á deliberação da
Commissão ao Governo; o empregado não recebeu. porque o Governo
não approvou, honorário algum durante o tempo que servio de ajudante
de pharmaceuüeo que excedeu de hum anno. Creio ter-me juslilicado.

Se attendermos ao pessoal administrativo dos outros Hospitaes, ve-se
que não peco hum numero exagerado de empregados.

Secundo as informações que tenho, o Hospital da Mizencordia
, alem de huma secretaria bem montada, mais de doze empre-

;.j o Hospital Militar, comprehendendo lieis, porteiro Ac, tem 1».
as o mesmo creio que se dá a respeito do da Marinha. Jã se vG

conta
gados
pessoas, »» mw»"' v.niw <r. ->~ .- - ,

que doze empregados que apontei como necessários não he hum nume-
ro exagerado comparando com outros Hospilaes, embora alguns delles
lutem com maior expediente.

íi.5
>

Pessoal Medico.

0 pharmaceuüeo não pode só funecionar com a presteza que recla-
mão as necessidades dos doentes,. e. sendo elle obrigado a sahir algumas
vezes para receber ordenado, a pharmacia fica desamparada. He preciso
contar também» com o caso possível delle adoecer, e he fácil ajuizar o
desérai^me isso deve produzir. . . á

O numero de enfermeiros não pode guardar huma proporção certa.
A necessidade de passarem, quando estão de quarto, pelo pateo em
noites chuvosas, .do.Hospital velho para o novo, os expõe freqüentes
vezes a pneumonias, pleurizias &c, tornando-se necessário augmeniar
-alguns no serviço para compensar a falta, dos que adoecem.

Serviço Medico.
':•'..¦¦¦'" ¦ 

*v
... ,-;-¦_'....;....", 

', .-.....;.¦.¦*

Tivemos de lutar com a febre amarella, cholera morbus e bexigas
que com especialidade prenderão-nos a attenção. Predominarão as febres
typhoides, íntermiitentes perniciosas, vindo depois na ordem de suas
freqüências as affecções dos centros circulatórios e respiratórios, as das
visceras do baixo-ventrè e finalmente a dòs centros nervosos.

A syphilis predominou revestida de todas as suas fôrmas, as
contusões \ e o escorbutos &c. Forão praticadas com suecesso á puneção
da bexiga, a dilatação de hum abeesso na fossa iliaca esquerda, hydro-
ceies (com injecção), catheterismo, amputações de dedos e dilatações de
abeessos profundos em regiões interessantes.

Pelo áugmento constante que se nota nas entradas dos doentes,
como abaixo mencionamos, pode bem deduzir-se a boa reputação que
continua a gozar o Hospital. Lisongea-me dizer que, não só o bom
tratamento que recebem os doentes no Hospital, como a boa estatis-
tica, tem muito contribmido para hum resultado para todos nós tão
agradável. Os médicos passão 2 vizitas diariamente e vêem os doentes
tantas vezes quantas jul^ão necessárias, ou quando são reclamados pelo
Çírfèrmeíro ou pelo próprio doente por accidente que lhe sobrevem.

,''¦-...
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Eutrada* durante os eluco anoos da cxlsteucla do Hospital.
i

1 oo__. •••.••*•••«*..••.••••••• ••••••••••••••••»•••••••• ¦'
1853  i.548

1855  2.009

Total dos tratados até 31 de Dezembro de 1855  6.472

Sob o numero 28 appresentamos a estatística dos doentes tratados
em 1855.

Em hum total de 2.009 tivemos 48 mortos, o que da a porcen-
tagem 8*/i por °/0.

Dos que fallecerão forão vitimas de:
Tuberculos pulmonares 20
Bexigas contluentes 5
Febre typhoide ..... A
Febre amarella • •. |
Hypertrophia de coração 2
Dysentená 2
Apoplexia cerebral 1
Apoplexia pulmonar .•>»•••• J-
Asphyxia por submersão J
Peri-pneumonia ,'...... 1
Derramamento pleuritico  .. J
Anazarca J
Febre algida J
Febre alaxica • j-
Febre perniciosa • • |
Colica saturnina J
Gangrena *
Entrou moribundo *

Total...... 48

O cholera poucos estragos fez no Hospital: forão accommettidos 12
doentes: fallecerão 6 e restabelecerão-se 6.

As enfermarias erão desinfectadas á mesma hora em se dava algum
caso e guardava-se o asseio no maior auge.

Serviço religioso.

Existe no Hospital huma capella, porem não tem hum só para-
mento: ha hum capellão que não mora no Hospital^ mas que aqui
vem regularmente duas vezes por semana e alem dessas todas as
vezes que he chamado: o serviço faz-se com paramentos emprestados;
não insisto sobre a compra delles porque hum dos Srs. membros da
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Commissão tomou sobre si tudo o que diz respeito ácan Ha O me n

direi a respeito do fazer-se morar no HospUal o cape o ,p"
será preciso dar-se-lhc mais ordenado e não o exíguo que he abonado
ao actual (40» rs. mensaes que não se obrigou a morar no Hospitol.

Serventes,

O numero de africanos livres ao serviço do Hospital era 19 não

inclumdo nelle 2 que estavão pronunciados e que posteriormente to ao

cSiadof pelo^ury de MctLoy a 6 mezes e m^de prgo, mui a

correspondente á metade do tempo e custas do processo. 1lies cum

pSjáo tempo imposto, faltando pagar-lhes a f*«^*g
o Sr Preside,^ então assignou hum requerimento por num apr^en-
lado em que se pedia dispensa do tempo que lhes era necessano
ficar'em prL paraPsatisfazei essa multa, attendendo a que elles an es

de serem julgaíos tinhão-se conservado presos pelo espaço de hum
ann°Fallecerãomeem 

minha administração 3 serventes 1 de febre perni-
eiosa, 2 de cholera, e está hum delles com elephantiasis dos Gregos
eme o impossibilita do serviço. ^cflC

Pedi a S. Ex. por diversas vezes o augmento do numero desses
africanos, a ver se nos dispensávamos de alugar escravos e mesmo, como
tive oceasião de dizer a S. Ex., para substituir atripolaçao do vapor por
africanos livres: essa medida dava á casa a economia de 4 contos de reis
annualmente. • r. ^i-Awkdi

Infelizmente não havião na casa da correcçao africanos disponíveis,
e- só em Setembro, tempo em que as lavadeiras. do Hospital por motivo
da epidemia não poderão de maneira alguma fazer a lavagem da roupa,
foi-nos concedido 3 africanos e 3 africanas.

Desses 1 he de idade avançada, outro soffre de tuberculos pulmonares
e o3.° e huma das africanas entregão-se freqüentes vezes a embriaguez:
o serviço dellas não dispensou de continuarmos a precisar de lavadeiras

Parece-me que o Hospital lucraria se por ventura mandasse entre-
gar essas africanas á casa da correcçao agora que se encontrão lavadeiras
facilmente e a preço mui commodo. A presença de mulheres no Hospital
tem sido e continuará a ser, segundo a minha opinião, origem de im-
moralidades e desordens a despeito de todos os esforços como ja iiz sentir
a S. Ex. em huma oceasião em que pelo Ministério da Justiça se propunha
a S. Ex. aceitar africanas em lugar de africanos que ünhao sido recla-
mados para o serviço. '. , ,

O numero total dos africanos ainda não dispensa 4 a 5 alugados
para cosinhar e remar. . ,

Os africanos alem do serviço do Hospital tem sido empregados
em Lazaretos de quarentena, de Maricá, Jurüjuba, em enterrar ca-
daveres em Igúassú. A gratificação que era de 160 rs. para tiuns
e de 640 rs. para outros foi equiparada para todos a 800 rs. sema-
nalmente.
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Seria conveniente prccizar os castigos que podem ser imposto»
aos africanos livres quando delinquirem. A duvida em que me lenho
achado algumas vezes a esse respeito me impede uzar do rigor ne-
cessario para manter completamente a subordinação.

Brigue escuna de guerra Inglez Spy.

Saldo o brigue escuna da Bahia onde reinava a febre amarella
com ordem de cruzar; 2 dias depois apparccerão-lhc a bordo os pri-
meiros casos de febre amarella com hum caracter grave. O Commandante
acreditando que quanto mais se fizesse ao mar tanto maior seria a
facilidade de extinguir-se a febre, não arribou logo á Bahia; os casos
porem se repetião com maior gravidade á medida (pie o navio se di-
ri«ia mais para o norte, e o distineto Medico da Marinha Ingleza, Ur.
Stoddart, isto notando, propoz ao Commandante aproar para o sul, e

procurar, no caso de não exünguir-se o mal, arribar ao Rio de Janeiro
onde terião mais recursos. O Commandante attendeo ao Medico, c no
dia 20 a noite entrou no nosso Porto o Brigue Escuna tendo perdido
já 13 pessoas; largou o ferro perto de Santa Cruz, íçando o signaI
de quarentena. ;. . _. .,

O Sr. Almirante Johnslone pediu no dia immediato providencias
á Commissão Sanitária do Porto, e o Sr. Presidente ordenou que tosse
o navio rebocado pelo Vapor Santa Izabel para a bahia da Jurujuba,
os doentes recebidos no Hospital, e os não affectados em huma casa
apropriada. As 4 horas da tarde as ordens estavão cumpridas e muitas
dellas forão executadas em presença do Sr. Presidente, que com o Sr.
Almirante e Cônsul Inglez estiverão no Hospital até as 6 horas da tarde.

Dos doentes que entrarão para o Hospital, falleceo hum antes de
completar 12 horas de demora, e que entrou quasi moribundo: o
Commandante que era hum dos mais graves e o resto da tnpolaçao saiu-
vlo curados

Depois de descarregar o navio os sobresalehtes que forão depo-
sitados em hum armazém do Hospital, principiou-se o trabalno com
o processo de desinfecção que durou huma semana.

O Brieue Escuna foi todo lavado com água chloruretada, e depois
de receber e conservar por espaço de mais de 24 horas vapores aquosos
procedeu-se a duas desinfecções pelo enxofre e nitro, tendo havido
o intervallo de 48 horas de huma a outra desinfecção, e tendo-se
conservado os vapores de enxofre de cada vez por 24 horas.

As velas, sobresalentes, &c. forão arejadas, e todo o navio nos
lugares em que este se podia fazer foi caiado com cal virgem.

Esquecia-me mencionar que a água que existe na sobre-quilha
era sempre esgotada e substituída por água limpa.

O Sr. Presidente da Commissão Sanitária do Porto Almirante Jo-
hnstone, Cônsul Inglez, diversos Officiaes e Médicos da Marinha Ingleza
visitarão o Hospital por diversas vezes nessa ocasião.

O Sr. Almirante Johnstone querendo fazer-nos a honra de reco-
nhecer alguns pequenos serviços que unhamos tido a iencidade ae

prestar a hum navio de sua divisão, officiou ao Almirantado Inglez
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e d'ahi a pouco tempo o Sr. Presidente recebeu 2 Avisos do Minis-
terio do Império, e hum a carta da oílicialidade do Brigue Escuna pa-
tenteando a sua gratidão —Abaixo transcrevemos esses documentos.

Nenhum doente de febre amarella appareceu a bordo depois de
desinfectado o navio, o qual seguio a estacionar no ancoradouro res-
pectivo nao se tendo lambem desenvolvido em navio algum dos que se
achavüo no porto. No. Hospital nenhum caso durante esse tempo se
deo e nem na povoação da Jurujuba.

2.a Seceão. Rio de Janeiro Ministério dos Negócios do Império em
20 dejOutubro do 1855.

Tendo recebido o Aviso incluso por copia do Ministério dos Ne-
gocios Estrangeiros, datado em 16 do corrente sob n.° 150 commu-
nicando ter-lhe sido dirigido huma nota do encarregado de Negócios
de Sua Magestade Britannica nesta Corte, acompanhada da copia de
huma carta em que o Vice-Almirante Johnstone Commandante da Es-
tação Naval Britânica da Costa do Brasil e Rio da Prata participou
aos Lords do Almirantado os bons serviços prestados por V. S.a e
pelos Doutores Luiz Corrêa de Azevedo, José Firmino Vellez, Bento
Maria da Costa e José Teixeira de Souza, por occasiüo de ter appare-
cido a febre amarella a bordo do navio Spy da Marinha Ingleza, e
acrescentando no mesmo Aviso que o referido agente Diplomático ma-
nifestou na dita nota em nome de seu Governo o desejo de chegarem
ao conhecimento de V. S.a e dos sobreditos Doutores as expressões de
reconhecimento do mesmo Governo por taes serviços: transmitto a V.
S.a para este fim aquella inclusa copia.

Deos Guarde a V. S.tt

(Assignado).

JLuiz Pedreira do Couto Verraz.

Sr. Dr. Francisco de Paula Cândido.

N. 150.—Rio de Janeiro, Ministério dos Negócios Estrangeiros em 16
de Outubro de 1855.

Illm. e Exm. Sr. — O Encarregado de Negócios de Sua Magestade
Britânica nesta Corte dmgio-me em data de 10 do corrente huma
nota acompanhando copia de huma carta que o Vice Almirante Johns-
tone, Commandante da Estação Naval Britânica da Costa do Brazil e
Rio da Prata, escrevera aos Lords do Almirantado em 11 de Julho
ultimo, participando-lhes os bons serviços prestados pelos Drs. Francisco
de Paula Cândido, Luiz Corrêa de Azevedo, José Firmino Vellez, Bento
Maria da Costa e José Teixeira de Souza, por occasião de se ter ma-
nifestado a febre amarella a bordo do navio Spy da Marinha Ingleza.

Rogo a V. Ex. queira para satisfazer aos desejos manifestados por
aquelle Agente Diplomático em nome de seu Governo, fazer chegar ao
conhecimeríto daquelles Médicos as expressões de reconhecimento do Go-
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verno Britânico pela benigna altcnção que prestarão aos desejos do Sr.
Almirante Johnslone no caso referido.

Reitero a V. Ex. as expressões de minha alta estima e subida con-
siderarão —A S. Ex. o Sr. Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz &c—assi-
gnado* José Maria da Silva Paranhos — está conforme, Fausto Augusto
de Aguiar.

A bordo do Brigue Spy de S. M. Britânica Rio de Janeiro 12 de
Outubro de 1855.

Sr _ Conforme os sentimentos do Tenente Vakeley, Mr. Ley e meus
próprios, eu desejo que aceiteis nosso reconhecimento da immensa divida
de gratidão que individualmente devemos a vós mesmo e aos médicos
do serviço do Hospital Marítimo de Santa Izabel, mui particularmente aos
í)rs. Bento Maria da Costa, José Teixeira de Souza e Corrêa de Aze-
vedo.

Circumscrevendo - nos estrictamenle a nossas obrigações pessoaes,
calamo-nos no que respeita aos nossos sentimentos relativamente ás in-
telligentes e humanas medidas empregadas em nosso favor, ellas já
receberão, pelo seo feliz êxito a merecida saneção.

Não será fácil esquecer os tão amigáveis serviços recebidos de
todas as pessoas pertencentes ao Hospital; e nós esperamos que se huma
oceasião se apresentar, vossos compatriotas encontrarão na Inglaterra
as mesmas ingênuas amabilidade e sympathia, a mesma prompta atten-
cão ao conforto, e ás convenientes providencias que por esta oceasião
temos mui grande prazer em confessar e recordar.

Excusai esta imperfeita expressão que nós podemos mais fácil-
mente sentir do que exprimir com palavras.

E acreditai-me Vosso mui obrigado &c. James J, Stoddart Chir:
Asst.e do Brigue de S. M. B. Spy.

Lazareto de Maricá.

Abriu-se a 18 de Julho e fechou-se a 10 de Outubro.
Recebeu 22 doentes, alguns de cholera e a maioria de bexigas;

fallecerão 2 escravos, vindos no vapor Imperatriz, e os restantes ti-
verão alta.

O primeiro doente que recebeu o Lazareto e que segundo cremos
"foi também o primeiro accomettido de cholera no Rio de Janeiro, veio

de passagem no vapor: S. Salvador, chamava-se Maximianno, era es-
cravo e sahio curado.
: Construirão-se barracões que servirão para receber os passageiros
de proa dos paquetes a vapor que vinhão do Norte pela maior parte
recrutas e escravos.

A despeza do costeio com este Lazareto subio a 19.133^210 (S.
E ou 0): grande parte delia foi distrahida para fretes de Vapores que
quasi diariamente lá ião, construcção de barracões e ponte importando
só estas tres verbas em 12.7199350.

A presteza com que era preciso fazer sahir os vapores, construir
barracões e pontes e fornecer ao Lazareto, deo lugar a que pelo Hos-
pitai pouca cousa fosse directamente fornecida: o Sr. Presidente autho-
risava a compra dos objectos necessários e fazia-os embarcar, contra-
ctando também fretes de vapores, construcção de ponte, barracões, &c.
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Servirão neste estabelecimento: Medico Dr. Ângelo Reye, internos

Alba de Carvalho e Mattos Araújo (estudantes do 5.» anno 1 enfer-
nieiro e 2 serventes, africanos livres do serviço deste Hospital.

No dia 8 de Dezembro quando lá fui fiz transportar diversos uten-

smos drogas e manünientos1 para este Hospital: os promenores deste

serviço constão de offlcios dirigidos ao Sr. Presidente.
Ainda lá existem algumas" cousas que cumpre faze-las voltar ao

Hospital não tendo sido tudo transportado da 1.* vez por faltar o tempo.

Quarentenas.

O serviço de quarentenas tem sido o mais penoso e o mais ingrato

porque tenho passado em toda a minha vida de trabalhos
Começamos este serviço com o vapor Imperatriz no dia 28 de Julho,

tendo sido esta qnarentena suspensa a 8 de Agosto.
Não he possivel bem descrever as diíhculdades com que tive de

lutar Em 24 horas aluguei huma casa (cujo proprietário morava em
S Clemente) no alto de hum morro na Varsea (Jurujuba), de huma
subida íngreme e que não tinha os comraodos que reclamava o numero
de passageiros; porém não havia na Jurujuba outra disponível; fiz para
ahi conduzir 36 camas de ferro, colchões, roupa de cama, trem de co-
zinha louca, e em fim o mais necessário para semelhante fim. De-
pois de hum serviço activissimo sob hum sol abrasador, so as 9 horas
da noite consegui. começar a descarregar o Vapor. Dispunha de hum
escaler e hum bote que não erão próprios para cargas; pedi empres-
tadas a dois de nossos vizinhos, (Salvador Corrêa, e Albuquerque),
duas canoas tripuladas; o primeiro mandou-me huma grande canoa com
oito pessoas de tripolacão que muito nos ajudou, e o segundo huma pe-
quena em que naveguei de terra para o Vapor e vice-versa, conforme as
necessidades do serviço. As 6 horas da manhã consegui ter todas as
cargas, compostas de° 300 volumes mais ou menos, no alto do morro,
na casa mencionada, e a essa hora principiei a conduzir os passageiros.
Ás 8 da manhã estavão todos fazendo quarentena em terra.

Desde o dia26 que não tinha dormido; assim passei o dia 27 e 28
em que tive oceasião de jantar as 5 horas apressadamente, e só a 1 hora
da noite de 30 pude deitar-me.

Não quero alardear serviços: se fiz huma exposição hum pouco mmu~*
ciosa, foi porque em troca deste serviço ingrato tive aceusações de alguns
desses mesmos passageiros que me tinhão visto sacrificar por elles.

Os jornaes do dia 30 annunciavão que os passageiros do Vapor Impera-
trizsoífrião privações de alimentação, e os de 1." de Agosto dizião que
ao zelo do Sr. gerente da companhia dos paquetes brasileiros estava con-
fiado o provimento dos passageiros.

Nesta oceasião o serviço que me roubava até o descanço não me
permittio responder Ou eolíocar as cousas no seu verdadeiro pé; mas
agora ligeiramente exporei o que M deo e poder-se-ha apreciar a ver-
dade. Eu tinha recebido ordem de fornecer alipientos aos passageiros
no caso de haver algum delles que se responsaMlisasse pela despeza; no
caso contrario, dar-lhes hum bote a 4 remos e hum comprador, Não houve
nem huni que se quisesse responsabilisar e pois foi preciso que eu to~
masse o segundo arbítrio i^vAim hum bote para fazer as compras.
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O bote só poude partir as 91/, horas da manhã, o que dependeo
de estarem os 

"passageiros 
entretidos em arranjar suas cargas e cuidar

em diversas cousas inhorentes a huma mudança desta natureza; o com-
prador levou muitas listas com grande numero de objectos pedidos em
pequenas quantidades. Em Nilheroy, commercio mais próximo, não se
encontrou, a hora que lá chegou o bote, carne verde, e foi ella sub-
sütuida (pelo comprador) por carne secca; quanto ao resto das compras
creio que nada deixou de vir. Só ás 4 horas da tarde pôde chegar o com-
prador, o que foi devido a comprar-se muitos objectos iguaes em diversos
embrulhos, a procurar-se alguma das cousas pedidas nas listas e que com
facilidade nao se encontrão no commercio de Nictheroy, e a estarem can-
cados os remadores, que linhão toda noite trabalhado.

Cumpre todavia advertir que, na manhã desse mesmo dia em que
passarão para terra, mais de metade dos passageiros almoçarão em mi-
nlia presença, e oíTerecerão aos restantes que não quizerão acceitar por-
que tinhão*acabado de tomar café abordo antes de desembarcarem.

Com effeito vierão todos a jantar só nesse dia mais tarde; porém será
isto razão para dizer que soffrião privações de alimentação, absolutamente
fallando?

Não forão os próprios passageiros os culpados dessa demora? Hum
sem numero de vezes adverti-lhes que precisavão tratar de suas listas
para cedo partir o comprador, e só as 9'/, horas da manhã isto pôde-se
conseguir. ,

Não sabião todos os passageiros e não presenciarão mesmo os esiorços
que fazia eu para adoçar sua sorte? Creio que sim; porém o homem con-
trariado poucas vezes está disposto a attender á razão e ás circumstancias.

O Sr. gerente esforçou-se por seu lado mandando por duas vezes car-
ne, verdura, tfc, aos passageiros durante os 10 dias de quarentena, e,
cousa singular, os próprios passageiros que se queixarão de privações nada
quizerão acceitar! He verdade que do segundo dia em diante a lista
era dada ao comprador de véspera, como eu tinha proposto, e tudo che-
gava ás 9 horas da manhã, e eu continuei sempre a visitar os quarente-
narios e a attender com paciência evangélica a todas as reclamações, pe-
didos, exigências e até a desvarios. Hum dos passageiros pretendeo respon-
sabilisar-me, dando gritos de louco, pela infelicidade (dizia elle) de ter
huma de suas escravas dado a luz com todo o suecesso no Lazareto! M
Eu reconhecia que a casa era acanhada, que os passageiros estavão
accumulados, e que especialmente as senhoras muito devião soffrer, tudo
isto tinha exposto ao Sr. Presidente que me tinha autonsado a ver ou-
tra: procurei alugar diversas casas e não me foi possível conseguir por
estarem todas oecupadas por pessoas que tinhão sua famiha, commercio p.
na Jurajuba e não quererem cede-las.

Este estado de cousas cessou logo que o Governo comprou a casa aa
Ilha do Caiu (Jurajuba) para onde forão transportados os passageiros ^ol-
teiros; enião mostrárão-se todos satisfeitos, porque se acharão melhor
accommodados.

Enfim todo o serviço foi feito pelo Hospital e sò as honras delle nao
lhe couberãoporque alguns passageiros julgarão melhor torcer a verdade,^
nãoattenderem a circumstancia algumaparamandarem pubhcar quesoilnao
privações de alimentação. Â

He forçoso confessar que erão todos homens distmctos e de huma.



educação delicada, qualidades estas que não os livrou de esquecerem-se
aue fazião injustiça a mim, que lhes prestava serviços todos os dias, com
o único fim de appressarem o dia da suspensão da quarentena.

Na oceasião da aceusaçao da imprensa, eu dirigi duas cartas iden-
ticas abaixo transcriptas, com os quesitos quenelas se podem ver: asres-
üostas também vem annexas. A evasiva de huma dellas para não dar huma
fesposta franca ao que eu pedia he de tal sorte infeliz que não pretendo

A* 4 1

Creio ter provado a injustiça e ingratidão com que fui tratado.
Succedérão a este Vapor o Imperador e o Guanabara; tinhão ja sido

mobiliadas as 2 casas c quando os passageiros sallavão crão fornecidos
pelo Hospital, se a hora era avançada.

Não houve nenhuma reclamação posteriormente com os paquetes que
se seguirão ao Imperatriz. .

Nem huma única cousa faltou pertencente aos passageiros nas à des-
cargas feitas pelo Hospital. •'¦

O Vapor Paraná que fez quarentena na bahia da Jurujuba nao poude
desembarcar os seus passageiros por estarem na mesma oceasião de qua-
rentena os do Guanabara. A respeito do Vapor Paraná soffn aceusações,
e o ridículo do Jornal do Commercio sobre a demora das malas dos correios
e o terem-se queimado algumas cartas: as respostas a estas aceusações
estão na mesma folha creio que de 21 e 24 do mesmo mez.

Os paquetes deixarão de fazer quarentena a 30 de Agosto.

Illm.0' Sr.8 Passageiros do Vapor—Imperatriz.

O abaixo assignado precisa que V." S." lhe,facão o obséquio de res-

ponder em consciência, e com o cavalheirismo que a todos distingue
as questões seguintes: _

1.° Se depois do dia do desembarque para casa em que estão, soíirerao
privação de alimentação.

2 °* Se os Srs. passageiros tem sido bem tratados pelas pessoas do Hos-
pitai Marítimo de Santa Isabel.

3.° Se tem o abaixo assignado aüendido ás reclamações que lhe tem
sido feitas, e não se tem empenhado em servi-los em tudo em que está
ao seu alcance. ,. ., n

4.° Se antes da gerencia dos paquetes fornecer alimentos ja os Srs.
passageiros tinhão, dado pelo Hospital Marítimo de Santa Isabel, hum
bote e hum comprador, que também se tem ou não esforçado para
cumprir o seu dever, e além disso se passarão privações. *

5.° Se todos estes dias e ainda hoje tem continuado a ir o bote e o
comprador a fazer compras e diversos serviços para alguns dos Srs.pas-
sageiros, e sempre de maneira a não desagrada-los.

6.° Se os Srs. passageiros são ou não testemunhas que os empregados
do Hospital Marítimo de Santa Isabel se esforçarão para eífectuar, coma
promptidão possivel, a sua mudança para terra e da sua bagagem, tendo
trabalhado toda a noite.

O abaixo assignado pede desculpa por importunar as V.as Sr.as'i 
|,,.. Hospital Marítimo de Santa Isabel 2 de Agosto de 1855.

Dr. Bento Maria da Costa. i
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Ilhn.0 Sr Dr. Bento Maria da Costa

Tendo nós representado ao Exm.° Ministro do Império sobre as pri-
vacões que aqui passamos, e sobre a inutilidade da quarentena a vista
do modo por que ella he feita, esperamos a decisão deste negocio para
dar huma resposta a sua carta de dous do corrente, ficando V. S. na
certeza de que estamos persuadidos (pie pela sua parte tem V. S. cum-
nrido o seu dever, accrescendo mais que o attcslado, que agora lhe pas-
sassemos de pouco ou nada lhe poderá servir por ter ele de ser assignado
nor pessoal que por alguma forma se achão na sua dependência.

Disponha V.* S.* do seu altento creado e obrigado.
Assiímado. , ¦;

J. Manoel Cabral de Menezes.

Illm.0 Sr. Dr. Bento Maria da Costa.

Temos sob nossas vistas, a altenciosa carta de V.* S.* que em ver-
dade he para nós hum mixto de prazer e tristeza: de tristeza por nos
dar a entender que alguém ha que duvida de sua pontuahdade no cum-
nrimento de seus deveres; e de prazer por nos facilitar o ensejo que anto-
íhavamos para publica e altamente agradecer a V» S.« os immensos tes-
temunhos que continuamente nos tem dado de sua intelhgencia, honradez
actividade e delicadíssima educação.

E pois ao responder aos 7 quesitos de V.*S.*, somos evados a dizer que
não só são todos puramente verdadeiros, como que sendo toda a bagagem
transportada alta noite, V.1 S/ prestou tão laborioso cuidado, que haven-
do-se aberto huma canastra no caminho, e havendo entre outras, algumas
oue até conduziáo jóias preciosas, nada absolutamente faltou 11

Entretanto nós aproveitamos o ensejo, e publicamente agradecemos a
V l S • os relevantes e trabalhosos serviços que tão cavalheiramente nos
ha prestado, todos filhos de sua natural bonhomia, e nunca assaz elo-
ciada educação, e transcedente cavalherismo.

Acceite 
'pois 

V.' S • os nossos sinceros votos de entranhado reconhe-
cimento e creia que verdadeiramente somos: m

De V." S.* respeitadores e amigos muito gratos.
Àssignados. i# ,. T

Dr. Manoel Bernardino Bolívar, Dr. Januário
Manoel da Silva, Dr. Polycarpo Antônio Araponga do Amaral, Dr. Fran-
c seo de Paula Cavalcanti Jte Albuquerque e Mello, Tenente Francisco José
de Menezes Amorim, Eduardo Eugênio Gonçalves Moreira, Alferes João
ÉiPlies de Seíxas, Particular Augusto Alfredo Gonçalves Moreira,
Ees Secretario Justo de F. Mascarenhas, o Tenente Alexandre José da
Rocha, Alferes Secundino Telafiano de Mello e Silva, Alferes Antônio Mau.
rido da Fonseca Lessa, Guisepp Antônio, Antônio Ia Laraja, Raflaele
Nobile.

Cuter Guarany.

O cuter foi destinado para receber os primeiros doentes de cholera
<jue apparecêrão, sendo medicados na oceasião pelos Internos que os faziao
transportar para as enfermarias provisórias da Jurüjuba.
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Esteve ancorado defronte do Pharoux com hum signal encarnado e S
branco durante o dia, e hum pharol colorido durante a noute desde 1
até 30 de Agosto em que deixou de funecionar. Kccebco oo doenes dos
quaes seguirão para a Jurujuba 46, para o Hospital da Santa Casa 1 e 8
chegarão mortos ou fallecerão pouco depois de chegarem.

Era composto o seu pessoal dos Internos Manoel Velloso Paranhos
Pederneira, e Antônio Baplista Villela, 3 enfermeiros c 2 serventes.

He difficil descrever o estado grave em que chegarão os doentes re-
mcltidos pela cuter, devido em grande parte às distancias donde vinhão,
As demoras que havião antes de ter-se tentado algum tratamento, e talvez
também á maior gravidade que costuma a appresentar esta tcrrivel mo-
lestia nos primeiros accommettidos.

*

g<]ãifermai*ifis provisória* tia JTurujtiba, soecorros
d poroacao, enterros de cadáveres ele.

Sem que estivéssemos prevenidos recebemos no dia 31 de Julho o
primeiro doente, escravo do Sr. Sousa Rio, que tinha-nos sido remet-
tido do Hospital da Misericórdia tendo primitivamente partido de huma
casa da rua do Lavradio, onde adoeceo.

Tivemos de montar rapidamente huma enfermara para recolher os
cholericos que continuassem a vir, e em 12 horas estava ella funecionando
no lugar denominado Charita.

Eu e o meu. collega passávamos huma a duas visitas diariamente,
conforme a gravidade dos enfermos»; permanecião na enfermaria os alumnos
do 6." anno Manoel Vieira de Mello, e Joaquim Corrêa de Figueiredo.
Estes jovens, que supportaram a crise mais grave da epidemia na Juru-
juba, distinguirão-se pela dedicação, intelligencia e esforços que desen-
volverão para que com seus valiosos contingentes, podessem salvar as
vidas dos enfermos que lhes tinhão sido encarregado de velar, e com
effeito, isto conseguirão quer fazendo cumprir com exactidão as pres-
crições que nós ordenávamos, quer por si empregando os meios que na
oceasião erão reclamados: alem deste serviço elles se prestarão a visitar
os doentes da povoação da Jurujuba que então fortemente era acco-
mettida, prestarão valiosos serviços dos quaes o Sr. Presidente foi di-
versas vezes informado; infelizmente forão reclamados para outros pontos
que igualmente assolados, precisarão dos seus bons serviços.

A epidemia manifestou-se na Jurujuba primeiramente em casa da Sr.a
D. Maria José Pereira Caldas.

Não julgo destituido de interesse narrar suecintamente como começou
elta em casa desta senhora.

Quando os passageiros do Vapor Imperatriz estiverão fazendo quaren
tena, huma de suas escravas illudindo a vigilância das sentínellas poude
communicar com os quarenterarios e tomar-lhes roupa para lavar; aceresce
que esta casa recebia também a roupa dos cholericos que estavão em tra-
tamentò: apparecerão-lhe em casa poucos dias depois algumas diarrhéas,
e a 28 de Agosto tinha perdido em menos de 24 horas 3 pessoas da fa-
milia incluindo-se huma de suas netas; posteriormente mai§ 5 pessoas,
qiiazi todas sem tratamento regular pelo receio injustificável que tinha
essa senhora de serem seqüestrados o.s doentes: logo porém que tive oc-



easião de fallar-lhe destrui todo o terror de que se achava apoderada
sua família; mandei enterrar os cadáveres que tinha em sua casa, epe-
di-lhe que fizesse recolher á enfermaria todas as pessoas que d'alü em
diante enfermassem; seguindo este procedimento eila poude ainda poupar
5 vidas que indubitavelmente tcriüo sido sacrificadas, pois que foi preciso
nas enfermarias, conquistar passo a passo a marcha horrível da moléstia
em todos os doentes cjue vinhfio desta casa, a qual de mais não gosa de
vantagem alguma hygienica.

Hum dia depois os moradores de huma casa situada do lado es-
querdo da enfermaria de cholericos, baixa, esburacada, esgotados pelo
vicio forão todos accommetüdos tendo fallecido em 3 dias a metade.

A epidemia passou então a atacar as pessoas das outras duas casas
em que se lavava a roupa dos cholericos: destes pontos irradiou-se por
tuda Jurujuba.

He notável aue estando o Hospital cercado lateralmente por casas
onde reinava o cliolera não fossem atacados quer doentes, quer em-
pregados, ou serventes, os quaes se expunhão de dia ede noite. Só a 9
de Setembro é que caíiio quasi fulminado hum servente o (jual falleceo
2 horas depois: Unha-se entregado na véspera a excessos de alimentação e
talvez de bebidas alcoólicas.

A partir deste dia forão accommetüdos mais hum enfermeiro, 3
serventes e 9 doentes, fallecendo o enfermeiro, hum servente do Hospital
e hum outro da enfermaria de cholericos.

Dos k remadores do bote que conduzia os cadáveres de cholericos
todos adoecerão: 3 fallecerão tendo durado de 3 a 6 horas depois de ac-
commettidos: hum curou-se depois de ter estado extremamente grave.

Cumpre lembrar que, como já observamos, as enfermarias do Hos-
pitai erão caiadas nesta epocha de 15 em 15 dias, desinfectadas na
mesma hora em que se dava algum caso de cholera, e mantinha-se o
asseio no maior auje.

Em 2 de Setembro lavrando fortemente a epidemia, foi estabelecida
huma outra enfermaria no lugar denominado Ilha do Caju (Jurujuba),
e forão internos d'eila os dois que já tinhão servido no Cutter Guarany,
(Villela e Pederneira), que dispunhão de huma pharmacia, dietas, roupa
de cama, colxõcs, &c. para soecorrer os necessitados.

A Jurujuba foi dividida em 3 districtos: o 1.° comprehendendo C/w-
rita, S. Francisco e Cavallão estava a cargo dos internos da enfermaria da
Charita; o 2.° comprehendendo o Sacco da Varsea e Jurujuba aos cuidados
dos internos da Ilha do Caju; e o 3.° do morro da Piba ao Cortume'era
soecorrido por mim e meu collega prestando-nos além disto ás conferências
em todos os outros districtos.

Os internos prestarão-se com dedicação neste serviço que abrangia
também o de desinfeceôes de casas.

Tudo marchava regularmente quando huma imposição feita pelo povo
aos internos da enfermaria da Ilha do Caju de acceitarem hum cadáver
que havia na Varsea e que diziáo poder prejudicar os visinhos perturbou
a ordem: os internos mandarão-me consultar se devião recebe-lo e com
quanto julgasse eu que em huma enfermaria onde existião doentes graves
era mais prejudicial deixar hum cadáver do que em huma casa onde não
havia nenhum, todavia, não podendo aquilatar as conseqüências de hum
procedimento tão irregular, ordenei aos internos que o recebessem e o

*
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depositassem, em quanto não ^W^ff^^lef^
Jg afiastado aue podessem: ao c*^.*^^ tmma imí

d' 
tXÍ-Sísí fe- ff ordeno» aue to» Piados

nara a enfermaria da Charita os doentes que estavão na da Ilha do Caju;
rSma vez quena Jurujuba c Varsea já havia hum Medico commssio-
nafteiríSeScia da Provincia fizesse recolher ao serviço daquella os
Hos Vue estavão nesta ultima; assim cumprio-sc e estes jovens L-

vS como gratidão dos serviços que dedicadamento tohão prestado, huma

«Jn nrudencia: he esta muitas vezes a sorte do Medico. ••••••
Cdois internos da Charita (Figueredo e Mello) tiverão de parir o 1

naraS Tms Vendas e o 2.° para Salema, pouco depois partindo também
Tinterno P derneira para o Macaco. Substituio-o o alumno do 5.' anno
Matos Traujo que esteve em Maricá sob as ordens do Pr. lteye , o qual
com o aumno^illela tem-se conservado ate agora a trabalhar com dedi-

So nasTnfermarias e a soecorrer os doentes de cholera nas casas par-
li

Uculares. 
^^ foi nomeado 0 alumn0 do 5.° anno. Bezerra para

ficar na Ilha do Caju por ordem do Sr. Presidente da Commissao Sanitária
S ter sido retirado o medico que estava commissionado pela Província, e
Feaonarecer o cholera em algumas casas desta povoação: retirou-se em
JaSoTv não existir mais caso algum e ter elle de partir para o Ceara,
Qna nrovincia natal, também accommettida.

Kante todo o tempo da epidemia o Hospital tomou o penoso encargo
de mandar enterrar não só os cadáveres das enfermarias provisórias, como
fambem os da clinica domiciliar: o numero dos da ultima subiu a 35; o
n" de doentes pertencentes a população da Jurujuba eme fallecerao
nas enermarias elevVse a 32 c<5mprehendendo 6 do Imbuy e 7 que
pertencião ao Hospital, dando huma somma para a população de 07 mortos
nara hum total calculado de 400 accommettidos. .1 Aepidemia está hoje quasi extineta na Jurujuba; tem-se dado dois
casos de cholerina em 10 dias e existem nas enfermarias 8 pessoas em bom
^Tratarão-se 

nas enfermarias desde 31 de Julho até 11 de Janeiro 220
doentes: destes fallecêrâo 83, tiverão alta 129 e existem em tratamento 8; o
aue dá a porcentagem de 38 porcento.1 Soffremos, em hum artigo da redacção do Correio Mercantil, huma ac-
cusacão duvidosa de que fallecião muitos doentes e que seria conveniente
explicar-se a causa da mortalidade mais elevada. Em hum longo artigo
escripto no dia immediato e publicado na mesma folha, justifiquei a causa
da mortalidade mais forte do que a que se observou nos doentes que forao
apenas accommettidos de cholerina; versou especialmente no desenvolvi-
mento das questões seguintes: grande espaço de tempo decorado desde que
o indivíduo era accommettido até que resolvião-se a manda-lo trazer; gran-
des distancias donde vinhão, tendo partido quasi perdidos; maior grav.-
dade da moléstia nos primeiros atacados os quaes forao todos por nos re-
06 * 

Para fazer-se huma idéa approximada do estado em que chegavão esses



doentes basta dizer-se que 16 ou chegarão mortos ou durarão minutos
nas enfermarias e Ai não completarão \ horas de demora 1!. .?.

He claro que huma estatística de pouco mais 1/3 por cento he, se-
gundo creio, muito lisongcira quando trata-se de cholera ;/o2.°e 3.°período;
cila seria muito infeliz se se tratasse exclusivamente decholerina: não che-
gamos a receber em hum total de 220 doentes mais que 30 de cholerina!...

Quanto aos doentes tratados em seus domicílios pelos médicos deste
Hospital e os internos das enfermarias provisórias em hum total de 200
nao houve mais que 10 mortos o que dá 5 por cento; nestes casos apenas
30 passarão ao 2.° e 3.° períodos, os restantes forão apenas tratados de
cholerina.

Foi fornecido pelo Hospital durante todo o tempo da epidemia a todos
os habitantes medicamentos e soecorros médicos, e aos pobres além disso,
dietas, colxões, lençoes, cobertores, colxas, etc.

A epidemia durou na Jurujuba desde 28 de Agosto até Janeiro: a
maioria dos accommettidos pertencia a classe mais falta de recursps e de
hygiene; das pessoas de melhores condições só forão acommettidas 6, lendo
íàllecido 3.

Acredito que aos soecorros promptos, á rapidez com que erão remo-
vidos os cadáveres, e á desinfecção das casas deve-se o não ter a epidemia
tomado na Jurujuba hum caracter mais assustador.

A despeza até 31 de Dezembro com o cutter &uarany, dois Lazaretos
de quarentena, 3 enfermarias provisórias, soecorros a povoação compre-
hendendo alimentação, roupas, &c, e enterros de cadáveres subio a
12.71152)247: desta quantia só com ordenados de empregados, alugueres
de casas, botes e importe de huma pharmacia que seguio para a Província
das Alagoas gastou-se para cima de 6.000$)000.

Grande parte do pessoal já foi exonerado, assim como deixou-se ja
huma das casas que servia de enfermaria; no caso de não apparecerem mais
doentes nestes dias mais próximos, julgo conveniente fechar-se a ultima
enfermaria.

Administração em geral.
He me grato patentear á Commissão Sanitária do Porto o apoio franco

e os serviços prestados por todos os empregados deste Hospital, não rc-
eeiando nunca diante de sacrifícios quando elles erão exigidos a bem da
humanidade. ,

No numero dos que mais se destinguirão na epocha pela qual aca-
bamos de passar, sem contar o meu distineto collega o Dr. José leixeira
de Sousa, que não me cabe julga-lo e que a Commissão tão bem, como
eu, o conhece, temos à enumerar o capellão que ia duas vezes diária-
mente ao cutter para de prompto acudir aos que chegavão accommettidos,
ao passo que á hora que podia achava-se nas enfermarias provisórias ou
este Hospital para soecorrer os doentes que de seus serviços precisavao;
deu exemplos edificantes de resignação dignos da alta missão de que se
achava encarregado. ,

Todos os outros distinguirão-se mas seria difficil enumerados sem
fazer injustiças.
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Já tive oceasião de communicar a Commissão por diversas vezes que
a falia de hum regulamento dillicultava muito o serviço. O fcxin. Sr. I res -

dente (cm hum trabalho nesle senüdo, mas que nao esta ainda em vigor; lui
autorisado a lazer as modificações que o serviço exigisse, e ja tenho co-
meçado esse trabalho porem, outros de mais urgência não metera per-
millido termina-lo. . „., nn.anv

. He bastante penoso que do Thesouro não se mandç hum Fiel pagar
aos empregados deste Hospital e seja preciso que elles lenhão de ir receber,

perdendo com isso o serviço e os empregados que tem de tomar boles a lu-

gados para voltarem para o Hospital. Talvez não fosse dilhcil que hum
Fiel do Thesouro viesse fazer o pagamento.

He de necessidade procurar hum meio de evitar-sc que os doentes
lenhão necessidade de licença para irem a bordo foliar com os Capitães,
e a terra aos Cônsules ou qualquer outro pretexto; por esse meio privava-se
que os marinheiros fugissem, que se embriagassem c peiorassem de suas
moléstias. 1

Ha conveniência em estabelecer-se que os primeiros e segundos pi-
lotos não fiquem na enfermaria com as roupas que trazem; ei es pre-
tendem que ficão nivelados aos marinheiros se vestem as roupas do lios-

pitai, mas não importão conservar huma roupa immunda, muitas vezes
com detrimento de sua saúde e menos aceio do estabelecimento: isto
remediar-se-hia fazendo-se huma differença na roupa do Hospital que se
destinasse aos pilotos. . ..

Seria econômico crear-se huma colxoaria: talvez que com dois Alri-
canos livres se pudesse fazer hum trabalho regular, e que só dispendesse
o Hospital com o material necessário.

Obras necessárias.

Murar o Hospital e regularisar o pateo de maneira a não haver senão
huma única entrada, com o fim de não poderem sahir sem serem vistos
por hum porteiro quer os doentes, quer os empregados ou serventes; e da
mesma sorte quanto a entrada para o estabelecimento;

He necessário escorar-se a parede do lado direito, que sustenta o
aterro do pateo, quer com gigantes de pedra e cal, quer por outro
qualquer meio que os peritos julguem melhor.

Cortar o morro pela parte posterior do edifício novo para que não
continue a estragar algumas de suas paredes, e prohiba que na despensa,
rouparia, &c, entre água em grande abundância nos tempos chuvosos,

Construir huma nova cozinha, porque a que existe não pode bem
funecionar por pequena, mal construida, falta de aceio, e proximidade
immediata das enfermarias. Em officio de 22 de Outubro tinha eu di-
rígido huma reclamação á Commissão fallando de quasi todas estas ne-
cessidades; a respeito da cozinha em1 ofíicio de 2S de Novembro a Com-
missão por intermédio do secretario autorisou-me a contractar a construcção
de huma nova, sujeitando õ contracto á sua approvação. Cumpre dizer
porque não o tenho feito: primeiramente todas as construcções até agora
tem sido contractadas pela Commissão directamente, e isto muito me agra-
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dava por me poupar de entrar em ajustes, algumas vezes de quantias ele-
vadas, e por esse lado livrar-me da responsabilidade; em segundo lugar
não estando marcada a posição cm que tinha de íicar, e precisando mesmo
(Talgum estudo a conslrucçáo de huma cozinha para hum Hospital, não
podia já fazer semelhante conlraclo para apprcsentar á Commissão; depois
eu acredito que mais tardo ou mais côdo tem de construir-se hum outro
edifício com a capacidade pelo menus igual a do ultimo feito, e isto muito
deve influir sobre a collocacüo delia. Não he só por suppor que o nu-
mero de doentes augmenlará em pouco tempo de maneira a não poder-se
nos tempos ordinários accomodal-os nos edifícios existentes, mas lambem
porque nas occasiòes extraordinárias ditlicilmcntc são accomodados, e por
isso torna-se extremamente necessário a conslrucção do edifício de que acima
fàllo, acerescendo (pie, para comprovar a necessidade, nao existem na
aclualidadc commodos para moradias de empregados, serventes, repar-
lições, etc.

Depois de desmoronado o morro e regularisado o pateo julgo neces-
sario que se facão 3 jardins, 1 maior entre o edifício novo e o antigo e
dous outros menores pela parte posterior da 2/ e 4/ enfermaria,

Fazer vir água dentro do estabelecimento. Coucebe-se facilmente as
dificuldades que devem originar a distancia em que ella se vai buscar para
Immserviço desta ordem: a facilidade com que isto se pode realisar pelo lado
da canalisação me anima a instar por este melhoramento. Construir latrinas.

Fazer-se hum cães e huma ponte para atracar o Aapor. S. Ex o
Sr. Ministro do Império já reconheceo a necessidade do cães e ponte,
quando vizilou o Hospital accompanhado pela Commissão.

Preparar-se huma sala de banhos. Em hum Hospital esta necessidade
he de tal sorte palpável que dispensa justificação.

Cercar huma certa porção de terreno para fazer-se hum horto phar-
maceutico.

Designar-se hum lugar apropriado, em terras do estabelecimento,
para fazer-se o cemitério, privando-nos da despesa de 400 a 500© e do
trabalho de mandar conduzir os cadáveres ao cemitério da Ponta do Caju
(nove milhas de distancia).

Calafetar-se todo o assoalho do sobrado do edifício novo, com o fim de
evitar que caia água nas enfermarias e repartições que lhe ficão por baixo.

A mudança da despensa para o edifício novo produzio algumas van-
tagens; todavia he ella ainda muito pequena para poder bem preencher
seu fim. A bem da facilidade de escripturação convmha fazer-se no prin-
cio de cada mez hum pedido geral de tudo que fosse necessário para este
mez, e que não fosse susceptivel de alteração rápida; desta maneira pri-
vava sede escrever e processar diversas facturas de hum mesmo gênero pe-
dido em pequenas porções durante o mez; a falta de espaço na despensa
não permitte gozar desta vantagem.

A rouparia também pequena está unida ao morro por duas de suas
paredes as quaes pela humidade de que he infillrada constantemente con-
tribue muito para estragar a roupa ahi depositada.

A pharmacia he muito acanhada para o seu serviço; cumpre aug-
mental-a para preencher seus fins convenientemente.

Não existe huma sala mortuaria que sirva não só para depositar os ca-
daveres em quanto não são levados ao cemitério, como também para ahi
praticarem-se as necropsias.
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Ha ainda algumas outras obras a fazer-se que não enumeramos por
serem de menor importância.

Iftespezas do Hospital.

Recebi du Thesouro, durante o anno de 1855, para despezas que são

pagas Se latente nela administração 7.1TO547; deste chnbeiro ioitl«-

pendida a (luantia ue G.580^71-4 c existia em caixa a 31 dePe/embro

ofpormenores desta receita e despeza podem ser examinados na
frmtíi corrente annexa sob n.° 28.

A despeza do Hospital em todo anno de 1855 chegou a quantia de
tt9"3Não 

obstante a maior carcstia dos gêneros, não obstante hum aug-
mento de 381 doentes, não obstante a falta de empregados e medidas ne-
cessarias para completar a administração, a despeza do anno de 185õ Ui-
ímnuk a 1 690.433 em relação ao anno de 1854 como se pode verificar
co»ndo o" dous mappas ânnexos (sob n.° 29 e 30) das despezas do

aml0Seese 
deduzir ainda a quantia de 1.000^)000 mais ou menos, resultante

do fornecimento feito pelo Hospital no mez de Dezembro es enfermarias
provisórias, e que estas repuzerão no corrente Janeiro, teremos huma di-
minuicão de 2.690&433; e em proporção ao mie unha sido orçado
(80 000$000) teremos huma diminuição de ll.bb4»áod.' 

He minha convicção que se houvesse o numero de empregados que
reclamo hum regulamento, se fosse murado o Hospital de maneira a nao

permittir-se que saião empregados e serventes sem serem vistos por hum por-
teiroassim como doentes que vão algumas vezes embriagar-se e yoltao com a
roupa do Hospital rota, &c, a despeza teria diminuído muito mais nao
obstante o augmento que se dava por se ter de pagar a esses cegados.

Cumpre observar que só o Vapor consumio a somma de lü.4b^íp.w-

pela maneira seguinte:

Carvão de Pedra •.•• f-^OOO
Graxa, cabos, tintas, azeite & onn Jnnn
Pharmacia, (calculo approximado) SKSSX
Colxões, lencóes, botes em substituição ao Vapor. oüü©uüü
Ordenado dê 2 médicos HXnnn
Idem do Mestre e Maquinista 7 aSÍSXaa
Idem do Interpetre Í*XÍK
Soldada da tripulação 2.5bd^yu^

19.462^302

isto he pouco menos da 3.1 parte da despeza geral. Sem contestar a grande
vantagem da visita feita pelo vapor, faço divisão da despeza delle para
que j quando se tome abstractamente a despeza geral do Hospital não se

julgue erradamente muito maior do que ella he na realidade. Calculando-se
a despeza geral em relação ao numero de doentes tratados teremos —

que o tratamento de cada hum dos 2009 doentes custou ao estabelecimento
33#>173, incluindo todas as despezas. O Hospital gastou diariamente
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182555)589, c a despeza diária com cada doente i#>659, sendo o termo médio
da existência diária 110 doentes.

Abslrahindo a despeza do vapor, gastou o Hospital em todo anno —
47.182^822 e com o tratamento de cada doente 23$485; diariamente
129$541, c com cada doente diariamente líj)177.

Vapor:
Despeza annual  19.462$302
Despeza diária G0$819
Despeza com cada doente (1839) 1Ò#582

Não se incltíe nesta despeza huma caldeira nova, concerto do vapor,
e não esquecendo que mais de hum mez esteve sem trabalhar por causa
destes concertos e que durante esse tempo nao fez despeza de carvão,
lenha, graixa, &c.

Calculemos pelos preços abaixo mencionados e vejamos se com aug-
mento não muito grande poderemos chegar a obter huma administração
regular:

1 Almoxarifc (*) 133&333 1.600*000
Escrivão. 100&000 1.200&000

3 Amanuenscs 00 * 000 2.100 * 000
Fieis do Almoxarife 55#000 1.320&000

1 Eufermeiro-mór -. 00» 000 720&000
1 Ajudante do dito 50MOQO 600*000
1 Comprador (que saiba ler) 40&000 480*000
1 Cosinheiro 40&000 480&000
1 Porteiro «40*000 480*000

9.040*000

Subtrahe-se 840Í> rs. que já recebe o Escrivão
» 600^0 rs. » 1 Fiel
» 360$ rs » o cozinheiro
Teremos de descontar a esta somma 1.800 $000

Ficar-nos-ha •' 7.240&000

único augmento a fazer para obter-se huma administração regular, es-
cripturacão, íiscalisacão mais completa e grande vantagem de poder-se
cabalmente justifica-se qualquer administrador quando posta em duvida
a sua honra: acredito mesmo que a somma das economias resultantes
dessa íiscalisacão senão superar o augmento da despeza que he preciso
fazer com este maior numero de empregados ao menos equilibrará.

He minha opinião que, se a Commissão não preencher as faltas desses
empregados, com difficuldade encontrará hum administrador honrado que
queira arriscar sua reputação á malidicencia, sem que disponha de meios
de justificação para confundir á aquelles que de huma consciência cor-
rompida enxergão em todos defeitos que exclusivamente lhes pertencem.

Se até hoje tenho-me sustentado interinamente na administração he

(*) 1.200S000 de ordenado e 4003000 de gratificação (para as quebras).
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primeiramente porque em quanto a Commissão mmSSiíWÊBi
ira preciso quõ esse lugar fosse occupado, e dos empregados do Hospita
fui eu encarregado por ser o mais.antigo do serviço; em 2. lugar não
££2bmlrincV a critica porf cm ™»£»** »»»

pude, quando comprehendi todo o alcance dé huma^«MMlo
Falta decursos, retirar-me porque a Commissão *^.j£?*P™
a Dessoa que desejava e porque, tendo merecido a confiança delia no es-
naKml dfftmew, achava-me acanhado cm pedir minha exo-
SeK Tcorno gratidão somente pude carregar o enorme fardo de huma
SSffitaj^fS^ a acçusações e com 

^.^iTLtSSnor falta de quem faca o serviço: conheço que da parte da Commissão
fem ávido todo zelo que se devia esperar de cayalUos tao distmçtos
etdeSS, Houve huma proposta para 1 ajudante ^ l>harmaceutico
huma para 1 escripturario e não sei se alguma mais: porém^ creio que
S. Ex. o Sr. Ministro do Império pretende de huma só vez melhorar o
serviço administrativo em oceasião mais opportuna, reservando estas no-
meacões, que por si pouco adiantavão para poder-se definitivamente chegar
ao que se desejava, administração regular, com o fim de levar a effeito
o complexo de medidas que tendão para esse resultado.

Terminando este incompleto trabalho eu faltaria para mim a hum
dever sagrado se omittisse apresentar os meus eternos protestos de gra-
tidfio aos Membros da Commissão Sanitária pela confiança em mim deposi-
tada pelo espaço de 20 mezes que exerço interinamente o lugar de Ad-
ministrador, e pelas maneiras urbanas e dislinctas com que tenho sido
tratado: e ao Exm. Sr. Presidente especialmente pela confiança que em
mim depositou, para levar a effeito tantas medidas de cuja execução
fui encarregado durante a quadra calamitosa pela qual acabamos de

PaSSaílospitel Marítimo de Santa Izabel, 24 de Janeiro de 1856.

M*r. Bento Maria da Costa.



Mapna do movimento estatístico do Hospital Marítimo de Santa Isabel
no anuo de 1*55.

_____________________________MM_M___,aMMMMMM^

—i——_____________________. i ii _______

li Ili ii
MOVIMENTO. . £ , . j * I .

& ^ •-- .- z - -= £ r 3 J -c>«*fa*_fi,__.5_;í_ S2SsJ-3»3KÍ«üfl.__í 2•5 i j í Jl \1 n < j O 6 *"

Entrárfio  177 1G4 219 261 179 149 111 105 179 175 122 160 2.009

 
-  ____-—» --   I —-—-—-   ¦ «NU ¦ ' •-——«--M-——-

Curarflo-se  174 1G1 211 248 190 141 105 100 175 165 106 98 1.874

""

Falleccrao  3 10 2 6 5 4 3 3 2 2 37

¦ i ¦ ¦ ,n ¦ i mi i» . .n ii BMa——>—• ____———» «¦—«¦—«—• _•____. —__—-

EliStcm  2 S 1 1 3 2 2 1 8 14 62 98

Observações.
Passárüo do anuo de 1854, 92 doentes, dos quaes 80 tiverao alta, 11 falleccriíoe existe 1.
Hospital Marítimo de Santa Isabel 1 de Janeiro de 1856.— Dr. Bento Maria da Costa.
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HOSPITAL MARÍTIMO DE SANTA ISABEL.

NOME, NAVIO. I KNFKKXFKRMAHIA N.« LEITO N.o

Livro de matricula folha.»
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Condigno social.
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MODELO N. 8. Entrada dos gêneros para consumo da despensa do Hospital Marítimo Santa Isabel no M de de tf
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MODELO N. §. Sabida dos gêneros de consumo da despensa do Hospital Marítimo Santa Isabel no Mez de de 183
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Modelo N. 7.
—" ________¦————¦——¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMBMyi

WIAPPA DAS DIETAS DA ENFERMARIA
DO I

0<m ae Sahírão r^ Stfíâ'

GÊNEROS. ALMOÇO. JANTAR. CEIA. TOTAL.

Aletria

Bananas assadas

Biffcs

Canja de arroz

Caldo de carne
•. ——— a

Idem de galinha

Pldem 

de arroz

Carne de vacca assada

Idem idem cosida

Idem idem guisada
Idem idem grelhada
Idem de carneiro assada I

Idem idem cosida • j
Idem idem guisada «

- ________________________________ i

Idem de vitella assada

t 

Idem idem cosida

I Idem idem guisada

I Idem idem grelhada

| Idem secca assada

jj Idem idem cosida

I Charutos

Farinha de mandioca

Feijão

Frango assado

Idem cosido

Fumo em rolo

Galinha assada ,
— _____———_—_____,____,

Idem cosida
——— ——— .1

Idem guisada
Miúdos

p*y Gelea
Hcrvas l

._*¦ —~-- _ ,_

Laranj as "—" "~—T^"""-""

I Leite

Matte
Marmelada

__________________¦______ .. 
Manteiga »

,—.  ____——___ _______________
Mingáo de mandioca

Idem de tapioca

Idem de trigo j

Idem de sagú
Ovos
". ¦¦ —__ , „ T

Paens

Peixe
Pirão || |

Rape ou tabaco em pó I
,1, I, ,| , _______ __v_-______. ___________ ___________

Sopa de aletria

Idem de pão |
Vinagre |

¦ 11 - - - _^________________ .________—___———-_—__—_

Vinho branco I
_..... ~~*' 

—¦¦'¦'¦ ¦ — ¦¦" ¦ ""¦¦ , ______——__- 1 | , N  a

Idem tinto Lisboa |
 ¦_ ii i — 

,,__J____^__,J__—______J__M___ „i 1,1,1.111.  i i ——___ j 
t tl  _ in—in in- ii __^ i, in

Idem idem Porto I
ti 

- nii-r -i - * ¦ ,i.i ii i i_i ii „„, .

Idem idem Bordeaux. I
" ' ii ¦

- 
¦

II ¦ '¦¦ LI '¦" -

¦_-__-__-_-< i ¦ ' ¦¦ mm ¦»_-_— i ii——>i i -- !¦¦¦ ii ' "¦-¦¦¦! ¦"'¦-¦ "
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Modelo N. 8.

¦.. A.

MAPPA GERAL DAS DIETAS .#

DO

MSOTMi liiiiraii li MIM

0%t cfe Sahírao afe </&<9

Existem

GÊNEROS. ALMOÇO. JANTAR. CEIA. TOTAL

I Aletria

Assucar

Batatas
_____________________________ ¦¦ n ¦ um. mim ————.———¦ mi .H i ——¦——  ¦ —I p—————¦—. . mu ¦ '" '

Bananas assadas

Biffes

Café I

Canja de arroz I

r 

Caldo de carne I

Idem de galinha
Idem de arroz

Carne de vacca assada

Idem idem cosida

Idem idem guisada
'í "~~

Idem idem grelhada  
Idem de carneiro assada

Idem idem cosida

Idem idem guisada
Idem de vitella assada

Idem idem cosida

Idem idem guisada
Idem idem grelhada
Idem secca assada

Idem idem cosida

Charutos

Farinha de mandioca  __
Feijão

Frango assado

Idem cosido

Fumo em rolo

I 

Galinha assada

Idem cosida

Idêm guisada
****-¦ Miúdos

Gelea I

Hervas
_— 

¦

Laranjas

Leite

Matte —

Marmelada

Manteiga

IMingáo 

de mandioca

Idem de tapioca 

Idem de trigo y. jjffi _____
Idemdesagú

Ovos ;
Pacps

r 

Peixe

Rape ou tabaco em pó _____—--

Sopa de aletria

Idem de pão _ ,
Vinagre  ¦ I
Vinho branco —II

Idem tinto Lisboa

Idem idem Porto

Idem idem Bordeaux  

¦¦' li ¦—: ": I w
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Gêneros para hum Total

Assucar
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Azeite

Bacalháo
 ¦¦ ¦¦!¦¦¦¦ — -¦¦¦ — ¦.,.,, I I ¦ ~ - ' ¦

Caré I
Carne fresca

Idem secea
iiwiiiM mi 11  1 ¦ ¦¦_... .._  i. 1 .1 ——m 1 111 1 -"—-- -¦'¦ '— 1 ¦¦ ¦-¦ ¦¦ -1 — ¦¦- 11 1 ir — 1 — 1. i~ 1 _

Farinha

Feijüo

Paes |

Sal j

Toucinho

Vinagre
_,jl„„„ ,, 11, ,111, . I. III II TMM1———_1_
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MODELO N. 11. Mappa de consumo da despensa do Hospital Marítimo de Santa Isakl no dia de de I8S
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Modelo N. fâ
BALANÇO.

Coiiipreliciulendo o espaço de de a de 18o

ROUPA E UTENSÍLIOS. I
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Modelo N. 10.
Ifíavimenia Gerai do MiaepUai MarMmo de Sania Isabel.
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HOSPITAL MARÍTIMO DE SANTA ISABEL.

Ai

Certilico que revendo o livro

neste Hospital, nelle o á folha

oitoccntos cincoenta o

numero
do

natural

ri de

ie serve de Registro dos doeates entrados

acha-se o assento do theor seguinte. Anno mil
i_ I1

annos de idade
!•

com

;

procedente de
de do

O referido he verdade e quanto consta do citado livro e assento, ao qual me reporto e dou

fó em razüo do meu cargo passando o presente por ordem do Illustrissimo Senhor Administra-
dor.

Xi

ay

-.7 ¦

m

Hospital Marítimo de Santa Isabel de de 185
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Modelo N. 21.
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Hospital Marítimo de Santa Isabel de
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Importa

que para esto Hospital fornecco

dei 85
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como consta da sua conta c dos pedidos diários cm archivo,

em razHo do que se lhe dá a presente cautela que devolverá

com recibo depois de pago pelo Thesouro Publico.
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MODELO W.« t».

Ilappa tia Movimento Sanitário do Hospital Marítimo de Santa Isa*
bel de de do corrente anno.

FallccorSo

Tivcrão alta

Existem j
Hospital Marítimo de Santa Isabel de de 185
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MODELO N. 23. Balanço da entrada de «eneros de consumo para a despcnsa do Hospital Marilinio Santa Isabel 110 Mei k k 183
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MODELO N. 23. Balanço da sabida de gêneros de consumo da despensa do Hospital Marítimo Santa Isabel no Mez de de 185
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MODELO N. 41. Balanço da recclla da Pliannacia do Hospital Marilia» de Santa Isabel no anno de 185
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Saldo de 18
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Fevereiro 1

Março 1

j 
"Abril I

 ____—_¦_»—— —__> __¦_¦__¦¦• M__V^_—M_¦__¦ •~«l»~"~™—¦¦¦¦*¦' —•_¦___¦¦¦"¦"•¦• .^

I Maio

I Junho

I Julho

I Agosto '¦
_______________ *_^^«______——> •¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦'¦t-** •¦¦¦¦"""""""^•m—

* 1 Setembro h~ "

I Outubro I

I Hovembro I

I Dezembro I —— 1— I

Total da receita... _ __ I
JDito da despeja... ^^^.______.«_____-_-_-_ —————  """^ " ' '"" I
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MODELO N. Vi. Balanço da despeza da Pharmacia do Hospital Marítimo de Santa Isabel no anno de m
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Modelo Y 23.
rtebftrti it«* rapóeê <9<>s aoente*, *•###* eotHpoêipõeê e i«<iiiin7f»

efjuiraieatrs.

Caldo cie galinha
Dito do Carne.
Dito de aroz
Sopa
Cliá
Café
Maltc

Mlngáu do mandioca.
Dito do. tapioca
Dito do trigo
Dito do ararnta
Dito de sagú

Galinha cosida.
Dita assada....
Dita ensopada.

Carne de vaca cosida.
Dita edita assada....
Dita dita ensopada...
Dita dita grelhada...

C S.

Sois otras de caldo.
Idem.
Idem.
Seis onças de caldo de qualqor dos mencionados c l onça de pao.
i de oitava do, chá 8 onças d'agna c l onça dcassncar.
I de oafé, 8 onças do assnear.
J de matlc, 8 onças d'agua e l onça de assnear.

Duas onças de farinha.
Duas onças de assnear.
E quanto baste d'agua.

Hum quarto de galinha e meia onça de gordura para a as-
sada e ensopada.

Huma libra de carne e meia onça de gordura para a assada
c ensopada.

Frango cosido.
Dito assado...
Dito ensopado,

Carne de carneiro cosida...
Dita de dito assada
Dita de dito ensopada
Dica de dito grelhado.

Meio frango c meia onça de gordura para o assada e ensopado

Arroz
Batatas
Biscoutos
Farinha de mandioca
Charutos
Rape ou tabaco em pó
Fumo em rolo
Hervas
Leite
Àletria
Laranjas
Bananas assadas com assucar
Manteiga
Marmelada
Gelea
Ovos
Paens
Vinho
Vinagre....
Peixe

Sopa de aletna
Canja de aroz
Pirão
Miúdos de galinha....

€arne de vitella cosida
Dita dita assada
Dita dita ensopada
Dita dita grelhada....
Biffes
Feijão....
Chocolate.
Calças....

II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ti
25
26
P.
27
28
29

30
31
32
33

34
S\ A
34 E.
34 G.

35
36
37
38

Huma libra de carne e meia onça de gordura para a as
sada e ensopada.

Trcs onças.

Du^doTdeararuta, trigo ou pão de ló conforme a.ordem.
Duas onças. „.rc .
Dous para as enfermarias geraes c 4 para os Ofneiacs.
Meia onça.
Huma onça.
Hum molho.
Três onças. ,
Duas onças de alctria e duas ouças de assucar.
Duas. ,
Huma banana e meia onça de assucar.
Huma onça.
Huma onça.
Duas onças.
Hum; extraordinário — dous.
O numero que se marca.
Duas onças.

cSrmeC o tamanho 1 a 3; meia onça de gordura e meia
ença de farinha de mandioca.

Seis onças de caldo e huma onça de aletna.
Huma on2a de arroz e oito onças d'agua.
Três onças de farinha de mandioca c água q. b. -
De quatro galinhhas

)Huma libra de carne e meia onça de gordura para a as-
sada e ensopada.

Huma libra de carne e meia onça de gordura.
Três onças de feijão e q. b. d'agua.
Huma onça e q. b. d'agua.

Além disto o que o Medico ordenar no extraordinário, podendo as quantidades das dietas aqui mareadas

ser dobradas se o Medieo assim entender.
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m.° «§.-»iiiIu*iro recebido pelo A«liiiliiI*<riHlor no Tlieronro Publico
pura «leapezit* a dinheiro.

ura.» • • •

»

»

Fcy....

Mar^o.

»
»

Abril...
»

»

Maio....
»

»
»

»
»

Junho ..

»

Julho...

Agosto..

»

Set
;>
))
»

))

Out....
))
))
))

Nov ....
))

»

Dez
»

4

»

»

22

12

»
29

12
20

»

15
29

»

28

»

31

9
»

»

G

»
28

»

16

24

15

29
»

27

»

Saldo existente do dinheiro que recebia mensalmente do Sr. Com-
iiicii<ia«it.i Gomei Nctto.

Conta das despezas a dinheiro «l« mez do Nmcmbro com ver-
duras, leite, peixe &e :#*VV v*,_HÍ«_fci"'1

Soldada da tripulação do Vapor do mez de Outubro de 1*M....
Idem, idem do mez de Novembro ••••;V,.,,,i,,7'V'
Cunta das despezas a dinheiro feitas pelu Administrador (peixe,

leite, &C. nu mez de Dezembro • •<

Conta de colchas brancas de salpieos

Conta das despezas a diuheiro da administração do mez de Ja
nciro ...«•• •

Soldada da tripulação do Vapor no mez de Dezembro,..
Conta das despezas feitas a dinheiro pela Administração nu mez

de Feve
Soldada da tripulação do Vapor do mez de Janeiro.
Conta das despezas a dinheiro feitas pela AdministraçíDU no mez de

Março
Conta de José da Rosa Garcia, fretes de botes e faluas

Soldada da tripolação do Vapor no mez de Fevereiro •••••••
Conta do aluguel «ia casa que servio de enfermaria dos vanolosos

em parte de Junho de 54.
Idem idem no mez de Julho • 
Conta das despezas a dinheiro feitas pela Administrarão no mez

de Abril "
Soldada da tripolação do Vapor no mez de Março
Reposição «uc fiserüo os empregados do dinheiro que tmliào re-

cebido (pela Administração) para comedorias nos mezes de Julho
Agosto c Scptembro • • • •

Conta de 1G dúzias de barretes a 3S600
Despezas a dinheiro pela Administração no mez de Maio
Conta de 50 pecas de fazenda de algodão
Conta de 1 fateixa de 107 lb. c 1 ar. e 28 lb. de cabo do Cairo..
Conta de 1 peça c 22 varas de brim da Rússia enfestado

Soldadai^ripolação do Vapor no mez de Abril

Conta das despezas a dinheiro do mez de Junho
Soldada da tripolação do Vapor no mez de Junho
Conta de feitio de roupa (a Maria Dutra) .:.
Frete de 2 botes para fazer a visita

Soldadas da tripolação mez de Maio
Despezas a dinheiro do mez de Julho
60 peças de algodão
Despezas a dinheiro com Lazaretos em Julho
Despezas a dinheiro com Lazaretos cm Agosto

2 mezes de ordenados atrazados do Padre Mascarenhas,
Despezas a dinheiro (no Hospital) no mez de Agosto ....
Soldada do mez de Julho
Idem idem Agosto.... 

Despezas a dinheiro com Lazaretos no mez de Setembro.
Idem idem com o Hospital (Setembro)
Soldada da tripolação do Vapor (Setembro)
Despezas a dinheiro no mez de Outubro com o Hospital..
Idem idem cem os Lazaretos.. .*

Soldada da tripolação no mez de Outubro •..
Despezas a dinheiro com Lazaretos (Novembro) ••
Idem idem com o Hospital (Novembro) ()

Somma.

23gS70

1500300
815&9S0
17üfj80Ü

142|000 7158010

lü&jjOOl»

10ií»700
1988*00

1138120

2-5((000

1378220
1Ü*Í74U

18:^800

228006
40{jüOU

1768510
223(|600

7208000

578600
1178990
1708640

318818

2118000

738520
2088400

568920
128000

2228761
133828b
246fl5G0

378000
1498800

808000
798300

2018341
222fjc00

1488420
2528380
2168000
1608160
2698000

2198600
9?ÍU00

2488675

5368680

3758960

iMbsm

4188744

211S000

508840

7898461

5828641

1.04589GO

5608075

7.1178547

^ Esteio nesta parcella incluídas 2 contas de costuras de D, Maria Dutra na importância de 938840.
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í on<as na«a« pelo idiniiiisti adoi pelo dinheiro recebido no The*ouro
lptihiieo para dc*pc/as que nilo admittciudilaçtlo.

Jau.* >• *
»

Fcv

Agosto.

fíet
»
»
»

Out

n
))

4
30

l

Março... I
1»
1.

»
»

Abril... 1

»

Maio.... 1
24
»

»
»

Junho.. 16
»

Julho... 1
2

11
12
»

31

10:u
21

))
30

»

18

»

31
))

Nov 15

3J

»
)) »

Dez 31

Folha das comedorias dos empregados domei de Setembro
Soldada do mez de Dezembro  •»•

Conta das despezas a dinheiro do mez de Janeiro

Idem idem do mez de Fevereiro
Soldada do mez de Janeiro
Conta do aluguel da casa que servia de enfermaria dos bexiguon-

tos—desde Ha 30 do Junho de 1854
Idem idem do mez de Julho :••;•'. :v •••;•*
Conta do José da Hosa Garcia importância de botes e fainas fre-
tados

Conta das despezas a dinheiro do mez de Março...
Soldada da tripulação no mez de Fevereiro
Idem idem do mez do Março

Conta das despezas a dinheiro do mez de Abril
Conta de 16 dúzias do barrotes brancos a 38600
50 peças de algodão em fazenda .....
1 peça c22 varas de brim da Rússia enfestado
1 Fateixa de 107 libras , o 1 arroba e 28 libras de cabo do Cairo..
Conta das despezas a dinheiro do mez de Maio

Folha das soldadas do mez de Abril.
Idem idem do mez de Maio

Conta das despezas a dinheiro do mez de Junho..,
Soldada da trípolação do mez de Junho
60 Peças de algodão 446$ jardas a 360 e 613 a 140.
Frete de 2 boles a 68 para fazer a visita
Feitio de roupa, conta paga a D. Maria Dutra
Despezas a dinheiro no mez de Julho

2 Mczes de ordenados atrazados ao Padre Mascarenhas,
Despezas a dinheiro no mez de Agosto

Soldada da trípolação do mez de Julho  ................
Despezas a dinheiro com Lazarctos nos mczes de Julho e Agosto..
Soldada da trípolação do Vapor no mez de Agosto...
Despezas a dinheiro no mez de Setembro no Hospital

Soldada da trípolação do Vapor no mez de Setembro.....
Despezas a dinheiro com Lazarctos no mez de Setembro,
Conta de costuras de D. Maria Dutra
Idem idem • • • • • •/ 
Despezas a dinheiro com lazarctos no mez de Outubro
Idem idem com Hospital idem

Contas de botes (para! o Cutter Guarany) José Luiz da Silva
Idem idem ; • • 
Despezas a dinheiro com Lazarctos no mez de Novembro
Idem idem com o Hospital no dito
Soldada da trípolação no mez de Outubro
Idem idem no mez de Novembro

Despezas a dinheiro com o Hospital no mez de Dezembro
Idem idem com Lazarctos

Somnia...
Em caixa,

94OÜ00O
1088800

1438120
2-228000

238666
4O80OU

1C8740

1378220
1828800
2238600

1768510
Ò7860O
1768640
348666
318813
1178990

2118000
2228761

738520
2088400
2468560
128000
568920
1338280

808000
798300

2018341
1868860
2228000
2528380

2168000
1488420
458840
478000

2698000
1608160

488000
2408000
928400
1548835
2198600
2128800

1738045
15Q8332

4388800

19Í8760

4448526

6438620

5958264

Í338761

7308680

1598300

8628581

8868420

9678635

3238377

6.5808714
5368833

7.1178547

Hospital Marítimo de Santa Isabel, 31 de Dezembro de 1855.-S. E. O.-Dr. Bento Maria da Costa.
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N. ° 29. «Mappa das despezas ordinárias feias no Hospital lirilinio de Santa Isabel diiranle o anuo de 18X4, e do orçamento
anno financeiro de 1855 a 18511, tomando como base as despezas do anno de I85Í

woyíiwI para o

%

Verbas.

Folha do ordenadosic comedorias (a)
Soldada da tripolação do Vapor Santa Isabel (b)Serventes alugados
uaiinuas.... ... • »•;.,,,,,«,.,,,,,,.,,..,,,,,,,
VitllilL» >cruc
j. tiu ......•.•.•••••...,,•. .....»•»».......,...

Gêneros seccos e molhados

Colchões
Lavagem do roupa
Louca
Costeio do Vapor (menos carvão de pedra)Gastos diários a dinheiro :V;.?
Lenha para o Hospital <..'. ...u
Idem para o Vapor (c) .W. .77.
Charutos
Aluguel da casa em que está a enfermaria das mulheres.
Botes para conduzir cadáveres e em serviço do Hospital..
Sanguexugas
Panno para curativo
Carvão de pedra para o Vapor
Roupa para os Africanos livres, .(d)
Idem nova para doentes.. (/")

Janeiro.

2.066*934
I983800
77*427

1739700
107*280
167*020
411^953
234*935
23*400

150*640
"209*860

818620
27*000

14*400
30*000
4*000

35*000
54$800

Fevereiro. Murço. Abril,

2.045*000
164*000
77*427

280*800
111*000
189*760
450*710
370*501
147*600
144*360
160*840
87*80)
75*910
37*500

485*400
36*000
30*000
22*000
15*000
16*800

2.039*358
210*800
107*860
493*200
96*8í0

240*000
639*823
347*092

**"226*64Ò'

2.050*000
200*800
I18*000
5V1*200
67*200

253*440
628*431
376*998
93*600
201*800

106*480
82*940
37*500

597*000
26*000
30*000
20*000
30*000
33*600

91*560
127*020
45*000

610*200
36*000
30*000
16*000
40*000
33*600

Maio. Junho.

1.977&M8
199*600
118*000
750*000

85*800
329*629
630*944
366*054
93*600
90*800
72*260
85*200

117*050
37*500

801*600
48*000
30*000
46*000

140*000
50*400

1.921*666
204*000
118*000
601*200
107*200
314*240
574*460
423*700
93*600

108*240
114*800

49*760
99*420
36*000

738*000
42*000
30*000
24*000
80*000
30*800

75*180

•Tullto.

2.151*290
205*200
I18*000
622*800
106*440
343*728
585*335
426*246

94*640

127*020
313*270
46*500

408*000
36*000
30*000

80*000
50*000

Agosto.

2i160*000
210*800
118*000
476*400
122*760
349*600
569*047
521*740
93*600
90*160

7*200
127*280
412*220

| 45*000

72*000
30*000
36*000
80*000
42*000
714*000

720*300

Setembro.

2.176*000
204*000
100*000
767*040
156*360
415*336
698*780
502*474
93*600

151*440
110*280
144*280
232*120

42*000

96*000
30*000
69*280

160*000
44*800

612*000

Outubro. Novembro.

1.929*999
215*980
114*129
726*160
154*320
417*776
564*563
659*382
30*000
157*280
64*800

104*660
220*160
88*500

84*000
30*000
60*280

140*000
- '39*200

576*000

Dezembro.

1.930*000
176*800
100*000
724*440
121*440
348*224
539*843
622*421

137*840

344*160
156*360
45*000

72*000
30*000
40*560

120*000
11*200

392*000

1.929*999
198*800
100*000
548*880
142*440
353*060
499*977
359*898

144*120

417*280
142*600
51*000

7_~
30*000
18*C00
80*000
28*000
432*000

Provável
cm 1 mez.

2.170*000
199*125
105*570
558*735
114*926
310*167
56(53155
434*786
55*750

141*496
44*181
157*978
171*724
44*875

52*866
30*000
29*676
83*333
36*266
545*200

(e) 96*000

Gasto provável no caso de maior numero de doentes.

Total da despeza orçada para o anno financeiro de 1855a 1856. Rs.

'lt% A

Importância
annutil.

26.040*000
2.389*500
1.266*840
6.704*820
1.376*076
3.722*004
6.793*860
5.217*432

669*000
1.697*952

530*172
1.895*736
2.060*688

538*500

634*392
360*000
356*112

1.000*000
435*192

6.542*400
192*000

1.699*800

7.877*524

80.000*000

(a) O calculo foi baseado sobre a ultima folha de orde-
nados (Fevereiro de 1855) e de comedorias (mesmo mez). De-
ve-se o pagamento das folhas de comedorias dos ires últimos
mezes do anno.

(b) As verbas que nao tiverem notas forão calculadas to-
mando-se o termo médio do gasto annual dellas.

(c) O Sr. Presidente , notando irregularidade nas contas
do fornecedor de lenha para o vapor, mandou que o ser-

viço fosse feito com carvão de pedra. A lenha para acender
as caldeiras he fornecida pelo Hospital.

(d) São 16 Africanos que recebem 10 peças de roupa (cada
hum), sendo duas de baeta: calculadas a 1*200.

(e) Sendo 96*000 em cada semestre.
(/*) Foi feito o calculo tomado por base o preço das ul-

tímas peças de roupas feitas para o Hospital, da maneira

abaixo mencionada, attendendo-se quanto ao numero de
peças as necessidade mais urgentes:
400 lençóes de algodão a 1*085 434*000
200 calças de dito a 860 172*000
200 camisas de dito a 860 172*000
200 fronhas de morim a 359 71*800

849*800

Transporte.
300 barretes de algodão a 300
200 cobertas brancas de algodão a 1*400—...

50 toalhas de algodão a 600 ."
100 cobertores a 4*500 J

849*800
90*000

280*000
30*000

450*000

1.699*800

JOr. Mento Maria da Costa.

Aí,
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financeiro de 1850 a IHII7, lomaiido como base as despezas do anno de 1855.
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II
YEHDAS.

........

Alaguei de huma casa (1) .*....
Idem idem (2)
Botes para conduzir cadáveres c cm serviço do Hospital (3)
Camas de ferro
Carue verde (4)
Carvão de pedra para o Vapor (5)
KA Idl U l OS.»t. ..*.*,,».»»...,..,,.»........*.•....*............*.m'»..***'

Costcio do Vapor
Despezas feitas a dinheiro
Folha de Comedorias (6)
Idem dos Empregados (Ordenados)
Idem dos Serventes alugados
Galiuhas e Ovos (7)
Gêneros seccos e molhados
Lavagem de Roupa (8)
Lenha para o Hospital (9)Louça
Pao

Janeiro. Fevereiro.

30S000
40JJ000
OOflOOO

.11 arco.

305000
40 000
44S000

305000
205045
33S280

Abril.

30S000

Mulo.

.
30:000

Junho. Julho.

458280

1918280
672#oon

GOffOOO

Panno para Curativo (10)
Roupa para os Africanos livres (11)Idem para os doentes (nova)Sanguesugas
Soldadas á tripolaçüo do vapor

Total mensal

Idem annual

Gasto provável no caso de maior numero de doentes.
Orçamento para o anno financeiro de 1856 a 1857...

80S400
194S7G0
204S516

1.949S999
100J5000
3678200
580S709
107jW20
6OSO0O
107S920
3098840
228400

304S456
•••••••••

• ••••••
100S000
222S000

5.6718400

260^240
432.000
845000
41S400
100S280
143S120
220.000

1.950S000
1003000
219S840
495S136
115S240
45SO0O

3248840
3608000
648000
888800
87S320
152S320

......

345S240
432S000
S6SO00
748000
........
107.970

317S344
22S400

3518918
.............

•••••••••••
100S000
182S800

5.2978718

....
• • • •

1.9498909
100S000
386S320
662S892
92S400
72S100
19S160

384S960
33S600

376S143
..........

160S00O
223S600

1.98U333
100SOOO
343S080
G84.GG8
124S280

66-.000
144S580
434S400

668775
5638219

40.000

30-000

4ÍSO00

••••••«* #
..........

100.000
211.000

5.622S379 5.944S825

287.SI00
432 000

84.000
................

100*560
1175*990

"Í*99ÔSÓÔÕ"

100SO00
350.Í900
553S504
94S200
61S600

380*320
38S400

4818593
...............

568.Ç906
1208000
222$761

200S840
432.000

00.000
106S000.
42S880
73S520

180S500
1.974S100

100.-000
2218360
4208440
154S840
71^400
478160

297S120
25Í.600

349S866

30S000

Agosto. Setembro.

30SOOO '..

• ••••••••*•
•«**#••••••••••

toosooo
2088400

5.7655954 5.138gG26

038840
3358000
169S840
288S000
36S000
86S400
415S280
133S280
179S031

1.9538546
199S354
303S200
695S957
738080
MS600
18ífOdO

321S056
57S600

6478216

18280 |
96S240

8800U

•••••••••••••••
56S920

120ÍÍ000
2018341

6.4388581

48S000
18OS000
1688280
798300

1G98865
1.9428088

1O0S000
3578920
597S040

43S720
57g400
90S280

2868620
32S000

1.0588434

13GS200
480800)

60S000
84S000

1088180
252. 380
2008333

1.987SO0O
1108000
4018840
8488310

Outubro.

86S800
818480

365S840
19S200

460S522

................

167804(3
6008000
728000

608520
2538007
235S000

1.953S064
120SOOO
369S040
751 SI 50

52S960

Novembro. Dezembro.

I
17S280

1808380"

360SO0O
608000

................
1328800
154*835
2298332

1.9558667
12OSOO0
233S360
5788560
718040
748200

88000

24S640
3458120

• »•••••••••••••

187S840
1208000
220S000

...............

• •••«•••••••••••

408000
2168000

5.8668307 5.9468585

111044G
..............

9068200
1205000
219S600

6.3608787

295S040

178.030
• • • • t • •

251S680
600S0OO

72S00O
............

41S9G0
1738045
2038060

1.9918209
895030

5678920
6268860

458560
20S300

i.

3998840
1278000
6878667

Importância
animal.

#•••••••*•••••••
100SO00
2128800

4.9538324

• •••••••••••••

220S000
2238600

6.3488731

:*

2408000
1008645
3628960
335S0OO

2.6108980
4.988S000
796S0OO
663S60O

1.350S460
1.8358527
1.821.6.37
23.5788005
1.3388384
4.133.040
7.495S726
9758240
6598400
5338860

4.137.500
4448975

5.5708510
S

1.4198866
1.4008000
2.563«902

69.3558217

8
8

H

(1) Do mez de Setembro em diante foi incluido na despeza das enfermarias provisórias por ter
passado a casa a servir de enfermaria de cholericos.

(2) Foi tomada esta segunda casa para os doentes de bexigas; fechada em Março por nSo haver
doentes desta moléstia desse mez em diante.

(3) Esta despeza ficaria muito reduzida se houvesse cemitério no estabelecimento.
(4) Augmentou averba —carne verde—a despeza orçada, porem diminuio consideravelmente a de

galinha, o que he vantajoso.

(5) Não houve despeza de carvão de pedra em Agosto por estar este Vapor cm concerto.
(6) Em Março, Abril e Maio os empregados comerão á custa do Hospital por ordem da Commissão,

em conseqüência de se ter demorado o pagamento de suas comedorias por espaço de 7 mezes.
(7) Como já disse a despeza de galinhas diminuio de 2:571^780 tendo havido hum augmento de 376
doentes. ..

(8) Em Setembro nao houve despeza de lavagem de roupa, pois nao havia quem disso se quizesse
encarregar; ella foi feita pelos remadores.

(9) Em Outubro nao houve fornecimento porque o Hospital, que tinha adiantado ás enfermarias
provisórias, recebeo nesse mez.

(10) Subio a despeza em Dezembro, tendo falhado Outubro c Novembro, por ter recebido durante
estes 2 mezes o que tinha adiantado ás enfermarias provisórias. Ojragmento em Dezembro he em grande
parte devido a 1 peça de flanella. ,'.... ,

(11) Está incluida essa despeza nas compras a dinheiro pela admimstra§ao.

*i'V*t

Dr. Bento Marja da Costa,
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Modelo N. 31.
falha tias Sotttattas tia tripoiüptio tio Tapo»* Santa Msabei tia visita

Sanitária tio JPorfo, reneittos 0ÈH tte 185
r

Classe». Nomes.

\

Tempo vencido.
Vencimento
por «lia ou

inez.
Vencimento fal.



Modelo N. 32.
Taòelia <Ut* rações tio» Serreiètes.

GÊNEROS.

Assucar
Azeite ».
Bacalháo
Café
Carne fresca
Carne secca
Farinha
Feijão
Pfies
Sal
Toucinho
Vinagre

QÜANTIDAnES.

Quatro onças.
Duas »
Oito »
Huma »

» libra.
Quatro onças.
Seis »
Quatro »
Cinco.

Huma onça.
Quairo »

. 
".-f-.-T. 

.•-

...
¦ ¦"¦:)?? ¦¦

'.*¦<

í



modelo N. 33.
IWIJI.l IION OltlWVtUON IION mil» ItH.AIMIS

no MtoHpUai maHHmo de Santa W*abet venci d oh em «f« 18»

llii-prc^o», Nome*.

Rs.

Vencimento*.
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lllm. e Exm, Sr. — Inspectoria geral da instrucçao primaria e secundaria do
município da corte, em 15 de fevereiro de 1856. — Em execução do art. 5o, § 5o do
regulamento de 17 de fevereiro de 1854, lenho a honra de levar á presença de V. Ex.
o relatório do estado da instrucçao primaria e secundaria do município da corte
durante o anno próximo passado. Deus guarde a V. Ex. —lllm. e Ex. Sr. conselheiro
Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, ministro e secretario de estado dos negócios do im-
nerio. — Eusebio de Queiroz Coutinho Mattoso Câmara,

T
*

Fora mister cerrar os olhos á evidencia para so deixar do reconhecer que mui pouco satisfactorio
e lisongeiro era o estado em que se achava a instrucçao primaria e secundaria da capital do império antes
da reforma autorisada pelo decreto de 3 de setembro de 1851, e de que é expressão o regulamento
de 17 de fevereiro do 1854. mm

Causas multiplicadas o circumstancias mui diversas, que não cabe aqui examinar, havião mais
ou menos eiTicazmente contribuído para uma situação tão contraria aos mais legítimos interesses do
Estado, e que repugnava á civilisação e progresso geral do paiz; e n'uma época que se avantaja pelo
rápido desenvolvimento de todos os ramos da actividade social, pareceria singular que, a par das as-
pirações aos melhoramentos materiaes em que começa o Brasil a tomar parte importante, não ap-
parecessem também significativas manifestações em favor da cultura intellectual e do aperfeiçoamento
moral da nossa mocidade.

Felizmente porém, e como por benéfica lei providencial, um estado de cousas tão anormal não
pôde ser duradouro, não pôde permanecer por muito tempo sem despertar a attenção e o estudo
dos que naturalmente teem a guarda e a direcção dos interesses da sociedade. *

Com effeito, quando um paiz bem organisado reconhece que vai caminho errado, quando,
apezar de sábias e reflectidas leis, e das mais bellas instituições que a razão aconselha, e em des-

peito de germens fecundos de prosperidade e engrandecimento, não consegue o bem-estar e a
felicidade que todos almejão; em desespero de causa, volvem-se os espíritos para a instrucçao e a edu-
cação da mocidade, que encerra em si os destinos das gerações vindouras, e então como que uma
revelação se produz; apparece a convicção de que os males que affligem a sociedade resuitão *Éa

falta de cultura intellectual, da ignorância da maioria dos cidadãos, da consciência obscura dos deveres
de cada um, da má direcção da juventude, da rotina e estado estacionario dos methodos de ensino,
da incerteza dos princípios moraes e das crenças religiosas: é então também que á indifferença succede
o enthusiasmo, o espirito publico pronuncia-se, a reforma do ensino publico torna-se uma necessidade

que todos sentem e todos reclamão, e o legislador tem consciência de sua missão.
Nessas circumstancias, um relatório dai|jstrucção publica, tendo de apresentar em toda a sua nudez

os males de que todos se £Íj|ixão, e poucos podem ou ousão sondar, e de propor os meios de mais promp-
tamente remedial-os, é por sem duvida trabalho da mais alta importância e do mais subido alcance ;
porquanto, podem delle depender a natureza e eflicacia da reforma que hiftver de fazer o legislador,
a boa ou má direcção que tiver de dar á sociedade que aiiciosa procura salvação, os resultados Usongeiros
ou desastrosos que se hão de seguir, a esperança de chegar-se a um feliz estado de prosperidaáe, óu o
desanimo e a descrença que surgem sobre as ruínas das mais bellas illusões.

Para cabalmente desempenhar o seu fim, deve em tal situação o relatório comparar entre si os diver-
sos methodos de ensino esystemas de educação; analysar e discutir as theorías, e, apreciando o seu
valor relativo, concluir pelo que mais acertado e conveniente julga para as circumstancias peculiares do paiz.

Tal não ó porém o trabalho que actualmeute se deve esperar da repartição a meu cargo; semelhante
tarefa fora poí émquanto inútil depois que o governo ittiperial, para reformar a instrucçao primaria e se-
cundaria do município da corte, estudando as suas necessidades e consultando o que antes de nós havião
feito os paips mais adiantados, cujas instituições procurou tiaturalísar pelos vantajosos resultados que
nelles prodlizirão, publicou o regulamento de 17 de fevereiro de 1854.

Havendo decorrido pouco tempo depois de sua publicação; hão pôde ainda esse regulamento ser
executado em todas as suas disposições, porque tinha de encontrar na pratica 6? obstáculos e embaraços

1
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quo acompanhão todas as reformas por mais bem concobidas o elaboradas que sejão, e que só podem
ser removidos por esforços quotidianos, por uma luta incessante» o pela constância e perseverança dos que
se achão encai regados de realizar o pensamento do legislador.

Liroitar-me-hei portanto a dar conta do que tem oceorrido por esta repartição desdo o fim do anno
próximo passado, o especialmente depois que assumi o eargo dd inspeclor-geral com que me honrou a
confiança do governo imperial, dos esforços que se hão tentado, e dos ensaios a que se tem procedido
para se levar a efieito o generoso pensamento da reforma da instrucção publica da corto; e para com maior
ordem e clareza submeller á consideração de V. Ex o que pe parecer digno de sua altenção, seguirei a
mesma divisão traçada pelo regulamento de 17 de fevereiro de 1854.

Secretaria*

•*•

Tendo sido nomeado, por decreto de 21 de junho do anno passado, para substituir o conselheiro íe
estado visconde de Itaborahy no logar de inspector-geral da instrucção primaria e secundaria do muni-
cipio da corte, tomei a 10 de setembro posse deste honroso cargo, que se achava inteiramente oecupado
desde 3 de maio pelo membro do conselho-director dr. Manoel Pacheco da Silva.

Passando a tomar conta dos negócios que corrião por esta repartição, tive para logo oceasião de re-
conhecer que com o limitado pessoal que possuía a secretaria não podia ter o expediente-a necessária e
desejável regularidade.

Achava-se impedido na assembléa legislativa provincial o secretario dr. Manoel de Oliveira Fausto, e
um dos dous amanuenses, cuja demissão tinha sido proposta por meu antecessor, não comparecia havia
mais de tres mezes: pesava pois todo o trabalho sobre um único empregado, o amanuense Manoel José
de Souza Neivá, que, por mais activo e zeloso que fosse, não teria tempo para satisfatoriamente desem-
penhar as suas obrigações.

Pedi ao governo solução da proposta de demissão do amanuense, que foi eflecluada por portaria de
28 de setembro, sendo pelo mesmo acto nomeado paTa subslituil-o o amanuense Antônio Augusto Ri-
beiro da Paixão.

Entrando o secretario de novo em exercício a lff de outubro*, achou-se a secretaria desde essa data
com todo o pessoal nomeado, que se compunha de quatío empregados, incluindo nesse numero o conti-
nuo, que se serve também de porteiro e carreio.

Com o desenvolvimento que vai tendo de dia para dia a instrucção publica da corte, era por sem
duvida muitíssimo limitado este pessoal, e para que não soffresse o expediente, já bastante avultado, da
secretaria, propuz a nomeação de mais um amanuense, João Caetano de Castro Alves, que se effectuou
por portaria de 16 de janeiro deste anno. --'Mké-

Por emquanto parece-me sufficiente o pessoal da secretaria, trabalhando todos os empregados como
até agora com zelo e regularidade ; mas para que isto se possa exigir é necessário augmentar os venci -
mentos dos amanuenses queauxilião o secretario. j V. ex. reconhecerá que 60vtt>000 mensaes, que ac-
tualmente percebem, não é remuneração sufficiente para empregados que devem ter algumas habilitações,
que precisão apresentar-se com decência, e que cumprem bem os seus deveresv Seria pois um acto de
justiça melhorar a sua posição.

Não obstante porém o pequeno numero de empregados que até o principio deste anno teve a se-
cretaria, acha-se em dia até esta data todo o trabalho da repartição, que consta, além do expediente
quotidiano, muitas vezes considerável, do registro e assentamento nos seguintes livros.

* Livro da porta, onde se lanção todas as decisões e despachos de requerimentos de partes, registro
das actas e deliberações do conselho-director, registro das actas dos exames e concursos, registro da cor-
respondencia com o Sr. ministro do império, com o reitor do collegio de Pedro II, com os membros do
conselho-director, com os delegados, professores públicos e adjuntos, com differentes autoridades e par-
ticulares, registro dos títulos de capacidade, e finalmente o registro de posses e contratos, ao todo nove
livros regularmente escripturados.



Conselho tllrcctor.
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É fora de duvida que o aperfeiçoamento da instrucção publica depende em grande parte da inspecção
i«telligent3, regular e activa dos seus diversos estabelecimentos.

Ordinariamente principião os professores a sua carreira cheios de ardor e enthusiasmo pela instrucção
da mocidade que lhes é confiada, e com a consciência do alcance de sua missão na sociedade. Vendo-se
porém entregues a si próprios, sentindo-se longo da acção da autoridade superior, podem insensível-
mente deixar-se dominar pelo espirito de rotina e pela indolência a que só escapão os caracteres mais
felizmente dotados pela natureza &';'' x '/*^*\ .^'.•V.:"

Para evitar este escolho da instrucção publica em quasi todos os paizes, é mister que o legislador
não espere o exacto cumprimento das obrigações do professor unicamente do zelo individual, por que este
facilmente se entibia quando não ha autoridades que, exercendo uma inspecção immediata sobre o
ensino, animem o professor na árdua tarefa a que se dedicou, o aconselhem., o guiem, e o advirtão para
(iue se não desviem do caminho que lhes dieta o dever.

0 regulamento de 17 de fevereiro de 1854 bem comprehendeu a verdade do que levamos dito
quando estabeleceu no art. Io, para essa salutar inspecção, os delegados de districto.

.,

0 decreto de 16 de outubro do anno passado, nomeando para membros do conselho-director o
desembargador Antônio da Costa Pinto e o dr. Antônio José de Souza, e para substitutos o dr. Manoel
de Oliveira Fausto, o dr. Matheus da Silva Chaves e Jorge Furtado de Mendonça, veiu facilitar as reuniões
do mesmo conselho, que do cinco membros que o compunhão pelas nomeações feitas em diflerentes
épocas, achava-se reduzido a quatro pela deinissão concedida pelo decreto de 28 de julho, do logar de
reitor do collegio de Pedro II, ao conselheiro José de Souza Corrêa.

Durante o anno de 1855 passou o pessoal do conselho-director pelas seguintes modificações, além
da já indicada pela minha nomeação para o cargo de inspector-geral, e nesta qualidade de presidente do
mesmo conselho.

Os dous membros do conselho de nomeação annual, erão, no principio de 1855, odr. Justiniano
José da Rocha e o dr. Francisco Octaviano de Almeida Rosa; o primeiro passou para a classe dos pro-
fessores de instrucção particular, por aviso de 2 de janeiro do mesmo anno, visto ter declarado que ia em-
prehender a direcção de um collegio particular, sendo em seu logar nomeado o dr. Manoel Pacheco da
Silva: o segundo foi reconduzido por decreto de 10 de agosto, por ter expirado o prazo de um anno de-
pois de sua primeira nomeação.

Por sua vez o dr. Manoel Pacheco da Silva, sendo nomeado por decreto de 28 de julho para o logar
de reitor do collegio de Pedro II, passou a ser membro nato do conselho, na forma do regulamento,
deixando uma vaga que veiu preencher o já citado decreto de 16 de outubro, nomeando para substiluil-o
o desembargador Antônio da Costa Pinto.

Para regularisar-se e completar-se pois o conselho na fôrma do art. 8o do regulamento de 17 de
fevereiro de 1854, falta tão somente a nomeação de mais um professor publico.

0 conselho, organisado como se acha, tem-se regularmente reunido todas as vezes que o exigem
questões e negócios cuja decisão lhe compete, segundo o disposto no regulamento, ou para dar o seu
parecer nos casos em que o devo consultar.

Vários trabalhos importantes tem elle elaborado, como verá v, ex. no seguimento deste relatório.
A maior harmonia e melhor intelligencia não tem cessado de existir entre todos os membros que õ

compõem, e devo, como homenagem á justiça, declarar que o mesmo zelo e a mesma solicitude os
anima no intento de melhorarem o estado da instrucção publica do paiz.
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O decreto do 17 do junho desso mesmo anno, desenvolvendo o principio alü enunciado, dividiu as
freguezias do município da corte em vários districtos para a jurisdicção dos delegados.

Pouco tempo poróm foi bastante para ,se reconhecer que a divisão das freguezias da cidade em três
extensos districtos, pondo a cargo de cada delegado a inspeção do grande numero do estabelecimentos

públicos e particulares, o exigindo assim onerosissimo trabalho e immensa aclividado da parto desses
funecionarios, tornava impossível o que devo ser exeqüível para conseguir-se algum melhoramento no
ensino publico.

Desapparocendo porém esse inconveniente com a publicação do decreto de 1C do junho doanno

passado, que, deixando subsistir os districtos de fora da cidade com uma só freguezia cada um, dividiu
as da cidade em cinco districtos cm logar do três, como anteriormento erão, deve-se esperar, ejáo vamos
experimentando, maisactiva vigilância da parto dos delegados; porquanto, tendo cada um menor extensão

que percorrer o menor numero de estabelecimentos para inspeccionar, mais prompta deve ser a sua acção,
maiseíficaz a sua autoridade, e mais benéfica sua influencia; pôde cada estabelecimento ser objecto de um
estudo especial, e desse geito poderão provir para o ensino publico mais profícuos resultados do que até
agora se tem colhido.

Não é uma censura que dirijo aos delegados: tantas provas de zelo pela instrucção da mocidade

teem dado alguns d'entre elles, que fora por demais injusto attribuir-lhes o que só deve ser lançado sobre
as innumeras difficuldades que para uma inspecção activa e vigilante terião de vencer funecionarios que,
sobre terem muitas outras oecupações, servem gratuitamente ao Estado.

Não obstante porém o citado decreto de 16 de junho do anno passado, que facilitou a inspecção do
ensino e tornou menos onerosas as funeções dos delegados, ainda pesão sobre elles altribuições e en-
cargos que exigem muito tempo e grande actividade; e não se devendo esperar qne se encontrem sempre
em todas as freguezias homens habilitados que possão fazer o sacrifício do seu zelo e de suas oecupações

para servirem gratuitamente o cargo de delegado, julgo que seria conveniente marcar-se-lhes uma retri-
buição pecuniária que compensasse o árduo trabalho que por vezes exigem tão importantes funeções.

Entretanto teem os delegados mais ou menos efficazmente auxiliado a fiel execução do regulamento,
e ó de esperar que assim continuem.

Não devemos desanimar: com o exemplo dado pelo governo irão cada vez mais comprehendendo
os Brasileiros a importância da instrucção publica; e quando todos estiverem convencidos de que nenhuma
causa é mais digna dos serviços, do concurso e da coadjuvação dos cidadãos, fácil será achar em cada
localidade delegados que se dediquem com empenho ao melhoramento da instrucção do povo, e que
sinão de poderosos auxiliares ás generosas intenções do legislador.

Para excitar o zelo dos delegados, aproveitar os esforços isolados que a bem da instrucção teem alguns
delles empregado, e utilisar as vistas que outros podem ter sobre os melhoramentos do ensino, tenciono
brevemente, desenvolvendo aidéa que o regulamento de 17 de fevereiro estabeleceu para os professores,
instituir conferências em que os delegados, pelo menos os dos districtos da cidade, sob a presidência do
inspector-geral ou de algum d'entre si á sua escolha, tratem das difficuldades que no exercício de suas
funeções tiverem encontrado, e das questões mais graves e mais importantes para o ensino publico; e
trazendo para um centro commum as observações que a pratica lhes tiver suggerido, possão como que
formar, um systema uniforme de inspecção que, julgo, seria de grande utilidade para as escolas publicas
e para as differentes espécies de estabelecimentos particulares.

ENSINO PUBLICO.

Instrucção Primaria,

Em todos os paizes chamados ao grêmio da civilisação, tem modernamente sido a instrucção prí-
maria objecto de especial solicitude da parte dos governos illustrados.
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E com effeito, nem uma ambição ha mais nobre do que promover a felicidade futura da naçüo.

dando a todos os meios de dissiparem para seus filhos as trevas da ignorância, e de conquistarem assim

SUa craancipacão moral.

Provar hoje as vantagens, digamos mais, a necessidade vital do derramamento e propagação da ins-
uucção primaria, fora, como já disse alguém, condemnar-se a um logar comraum milhares de vezes re-
repelido; fora tentar a demonstração do que nem por um só instante pode apresentar aspecto duvidoso

para todo o espirito serio o reflectido, e irrogar atroz injuria á sabedoria o illustração dos legisladores do
Brasil, que, compenetrados das verdadeiras condições da ordem o da liberdade, cstabelccôrão no Código
Fundamental, entre as garantias dos direitos dos cidadãos o como divida do Estado, a instrucção primaria
gratuita.

Não basta porém decretar a instrucção primaria como uma necessidade social, e proclamal-a como

primeiro elemento de civilisação c progresso: é mister também quo o legislador, para não tentar uma
obra impossível e consagrar um principio estéril, eleve e rehabilite perante o espirito publico aquelles
a quem encarrega o ensino da mocidade, inspirando-lhes a consciência de sua importante missão e o
sentimento da própria dignidade, pondo-os longe do alcance da miséria, libertando-os das apprehensões
tio triste futuro que poderão legar ás suas famílias, dando-lhes, em uma palavra, meios de decente e ho-
nesta subsistência.

Tal não era por sem duvida aposição dos professores públicos da corte antes da reforma realizada
em 1854 : os vencimentos que percebião, razoáveis talvez para a época em que forão marcados, tinhão-
se tornado, com o correr dos annos e pela mui differente situação econômica do paiz, insufficientes para
satisfazer as indispensáveis necessidades da mais modesta existência.

Não é só o professor que soffre com a privação do bem-estar e vantagens para si e sua família, para
sua vida presente e para a velhice apressada por árduo e continuo trabalho, quando, como única remu-
neração, lhe dá o Estado parcos e limitados vencimentos; é a instrucção e a educação da mocidade ; é a
própria sociedade que não pôde sem injustiça exigir do professor mal retribuído o fiel e exacto cum-
primento dos seus deveres, e por isso, lastimando o estado pouco lisongeiro da instrucção publica pri-
maria, e reconhecendo que, embora não fossem favoráveis as circumstancias financeiras do paiz, nada
se pôde conseguir neste ramo de administração sem algum sacrifício, era sobretudo contra a precária
sorte dos professores que se levantavão as vozes e clamores dos que sinceramente desejavão a reforma do
ensino.

0 regulamento de 17 de fevereiro comprehendeu que sem melhorar a posição dos professores, ele-
val-os na opinião do paiz e a seus próprios olhos, e sem garantir-lhes os meios de subsistência, condem-
nada estava de antemão qualquer reforma que se emprehendesse fazer, e improficuo seria qualquer
systema de ensino; e por isso n'uma serie de disposições mostra bem combinados esforços da parte do
governo para remover o mais poderoso de todos os obstáculos que se oppoem aos progressos do ensino:
a precária sorte dos professores públicos.

Reconhecido deve ser o paiz pelos bons desejos do governo no corrigir a obra do passado, aug-
mentando a remuneração dos que teem a inglória e penosa tarefa de educar e instruir a mocidade; mas
exige a verdade e a justiça que se confesse que o muito que já se tem feito neste sentido está ainda
longe do que deve ser, desde que se comprehende a importância civilisadora da instrucção primaria e a
influencia que exerce nos destinos de um povo.

A prova do que acabamos de dizer está nos differentes concursos a que se tem procedido para o
provimento das cadeiras vagas.

Poucos candidatos se teem inscripto, e em mais de um concurso nem um delles mostrou as
necessárias habilitações, obrigando assim a irem de novo a concurso as mesmas cadeiras não pro-
vidas.

Estes factos, emquanto a mim bastante significativos, claramente estão mostrando que as vantagens
que concede o Estado aos professores públicos não são ainda sufficientes para convidarem o mereci-
roento e atlrahirem para as fileiras do magistério publico um pessoal capaz e habilitado.

Marcando os novos vencimentos que devião ter os professores, o regulamento de 17 de fevereiro
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no arl. 25 tornava a sua realização o gozo efleetivo dependente de uma condição cuja interpretação,

parecendo duvidosa, havia espalhado entre elles o descontentamento o o desanimo.
Cora effeito, havendo sido nomeados depois de pissarem pelas pvovas de habilitação o capacidade

que exigião as antigas disposições que regulavão a instrucção primaria, esperavfio a decisão do gover-
no, a cuja presença havia o meu antecessor levado a questão, para se rio considerarem illudidos na
esperança um momento concebida de melhoramento de posição, e com reluctancia aceitavão por se
lhes antolhar, como a condemnação do passado e um desar para elles, a opinião dos que suppunhâo

que o sentido litteral oapparente do artigo do regulamento os obrigava a prestar as mesmas garantias já
dadas de habilitação para o magistério.

Achava-se esta questão ainda sem solução quando assumi o cargo de inspeclor-geral; mas fe«
lizmente dignou-se v. ex. resolvôl-a pelo aviso de 3 de outubro, o qual, fixando o sentido do regu-
lamento, e declarando que a habilitação de que se tratava no art. 25 devia-se entendor a habilitação de
moralidade e não a de capacidade, que já estava provada pelo fado do concurso anterior á nomeação
dos professores, fêl-os entrar no gozo das vantagens em que tinhão fundado tantas esperanças, e que
lhes promettia o regulameuto de 17 de fevereiro.

Por este lado pois ficou aplainada uma das difficuldades que mais podião demorar os benéficos cf-
feitos que se devem esperar da reforma do ensino

Fazendo desapparecer a injusta distincção que para a remuneração do trabalho dos professores
existia entre as cadeiras da cidade e as do município, havia o regulamento com igualdade fixado para
todos os mesmos vencimentos; mas se considerarmos que, se são as mesmas as obrigações que a lei
impõe a todos elles, eque, se os serviços que prestão á sociedade merecem a mesma remuneração,
todavia mais onerosas se tornão as condições de existência para os professores da cidade, pelo alto preço
de quasi todos os objectos de uso ordinário, como que sob novo aspecto reapparecia a injustiça que o
regulamento tivera em vista reparar.

Para evital-a concedeu o governo, por aviso de 8 de novembro, a gratificação addicional de
200<tt)000 annuaes aquelles professores, elevou os seus vencimentps a J:200ítt)000, o domonstrou
ainda uma vez quão bem tem sabido comprehender a importância do ensino, e com que solicitude e
esclarecida prolecção devem contar ps que se dedicão á árdua tarefa da ipstruçcão e educação da
juventude.

Além das diíferentes disposições que encerra o regulamento de 17 de fevereiro e do? louváveis
esforços que tem tentado o governo com o fim de melhorar a posição actual dos professores e de ga-
rantir o seu futuro e de suas famílias, seria talvez conveniente tornar obrigatório nos casos previstos
pelo mssmo regulamento, pelo menos para os professores casados, a entrada para o Monte-Pio, que o
art. 26 estabelece como facultativa.

A sociedade tem interesse e o direito de não confiar unicamente do zelo e do sentimento de pre-
videhcia que possa ter o professor, a sorte de suas famílias, e o exemplo do que se pratica em outros
paizes autorisa esta efficaz protecção da lei em favor dos professores. "' r

Nomeação e remoção rie professores; movimento rio sen pessoalduranteo^a

Das 26 escolas publicas de primeiras letras que possuía o município da corte, achei vagas, sendo
regidas por professores interinos, as do sexo masculino das freguezias da Candelária, SanfAnna,
Lagoa e Engenho,Velho, e as do sexo feminino das freguezias de SanfAnna, Gloria e Paquetá; e em
conseqüência de haver o professor da cadeira do Sacramento obtido remoção para a de Inhaúma, e o
desta para a deSant'Anna, achava-se também vagaacadeira do Sacramento.

Emquanto não havia disposições ou instrucções que regulassem o provimento das cadeiras pu:
blicas , e emquanto também os vencimentos e as vantagens que concedia o Estado aos professores erão
mais limitados, tinhão sua razão de existência essas interinidades sempre prejudiciaes ao ensino, porque
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nem as nomeações podem ser feitas com as necessárias garantias, nem as pessoas nomeadas teera in-
centívo para o regular desempenho de suas obrigações; depois porém que se publicarão as instrucções
de 5 de janeiro do anno passado, devia cessar essa situação anormal que se tinha prolongado pela
incerteza que sobro a sorte dos professores lançava a interpretação do art. 25 do regulamento de 17 de
fevereiro.

Sendo, como fica dito, resolvida essa questão por aviso do 8 do novembro, publicárão-se immedia-
lamente os editaes para os concursos das cadeiras vagas.

Forão estas cadeiras providas com a nomeação de Luiz Thomaz de Oliveira para a da Candelária,
Joaquim Fernandes da Silva para a da Lagoa, João Ferreira Moscoso para a do Engenho-Velho, que já
regia interinamente, Polycarpo José Dias da Cruz para a do Sacramento, D. Elisa Tanner para a de
Sant'Anna, D. Francisca Albina Ferreira, substituta quo era das escolas, para a da Gloria, que também

já regia interinamente, e D Maria Thomazia de Oliveira e Silva para a de Paquetá: concurrentes que no
parecer das commissões de julgamento mais provas derão de habilitação e capacidade para o magistério,

A professora nomeada para a cadeira de Paquetá declarou logo depois que por circumstancias de
família não a podia aceitar, em virtude do que foi nomeada D. Araalia Justa dos Passos Coelho, cujo
merecimento no ultimo coneurso fora graduado em logar immediato ao das professoras contempladas.

Tendo-se posteriormente creado, por decreto de 17 de setembro, duas cadeiras na nova freguezia
de Santo Antônio, na fôrma do art 51 do regulamento, foi para a do sexo masculino removido, por
assim o requerer, o professor da cadeira de S. José, Francisco Antônio Augusto de Sá, e, ficando esta
vaga, foi posta a concurso, bem como a do sexo feminino de Santo Antônio.

Três candidatos se apresentarão para o concurso da primeira destas duas cadeiras, e não tendo
nenhum delles sido julgado habilitado, foi para ella removido o professor da cadeira de Irajá, João Ro-
drigues da Fonseca Jordão, que assim o requererá.

Para a cadeira de meninas inscrevôrão-se quatro senhoras, que mostrarão mais estudo e mais com-
pleto conhecimento .das matérias do ensino do que os concurrentes de que acima tratei: d'entre ellas
foi escolhida D. Emilia Eulalia Nervi, que mais se distinguiu no concurso.

Posteriormente tendo-se creado, por decreto de 6 de novembro de 1855, mais uma cadeira de me-
ninas na freguezia do Engenho-Velho, foi nella provida D. Maria Thomazia de Oliveira e Silva, a professora
cujo merecimento no ultimo concurso fora graduado em segundo logar, e que tendo obtido, como fica dito
a cadeira de Paquetá, a ella renunciara por circumstancias e conveniências de família.

Ficando vaga a cadeira de Irajá pela remoção acima mencionada, foi posta a concurso, que devia ter
logar a 29 de janeiro deste anno. Achavão-se inscriptos dous candidatos, um dos quaes, tendo adoecido
não pôde comparecer, e o outro que se apresentou, tendo sido examinado na fôrma das instrucções, não
foi julgado habilitado.

Acha-se pois vaga de novo esta cadeira, e já se publicarão os devidos editaes para o seu provimento.
A' excepção desta cadeira do Traja, que continua a ser regida por um professor interino, achão-se

actualmente providas de professoras , cujo pessoal consta do quadro n. 2, as> 29 escolas publicas de
primeiras letras que existem creadas no municipio da corte.

A mór parte dos professores teem as precisas habilitações para darem a seus discípulos desenvolvido
conhecimento das matérias que constituem a instrucção primaria, e que lhes sirva para se tornarem
homens úteis a si e ás suas familias, e cidadãos reconhecidos á sociedade, que a todos protege, e que
precisa das luzes e auxilio de todos para a felicidade commum.

Se á capacidade professional juntarem os professores ardente e perseverante desejo de coadjuvarem
o.governo imperial no generoso intento de aperfeiçoar a instrucção da mocidade, poder-se-hão em breve
tempo conseguir lisongeiros resultados, que, demonstrando o progresso das nossas escolas, compensem
largamente os sacrifícios que a bem do ensino publico tiver feito o Estado.

Professores adjuntos f substituição nas escolas*

Um systema qualquer de instrucção primaria ficaria incompleto sem uma instituição que tenha porfiro preparar e formar professores habilitados para as escolas publicas. Sem duvida, quando um Estado
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faz sacrifícios para o melhoramento do ensino, quando oílbrcco SutQciontes vanlagons o garantias de
subsistência, considoração e futuro aos que se quizerem dedicar á honrosa carreira do magistério, pude
ter homens instruídos o habilitados que aceitem o convite e respondão ao chamado da sociedade qUe
lhes deseja confiar os destinos da mocidade; mas não basta isso para se ter bons professores; é neces.
sario ter dado uma direcção especial aos estudos, o possuir-se certa espocio de conhocimentos que cons-

tituem a sciencia da pedagogia, para utilmento dirigir a cultura do intoliigencias jovons o tenras, elrans-

mittir com acerto o prudência as primeiras noções que devem ornar o espirito dos discípulos: em uma

palavra, é necessário que tenha o Estado sorapre uma reserva de futuros professores, eque os vá fornecendo

á proporção que o forem exigindo as circumstancias e as necessidades do ensino.

Para se alcançar este fim essencial para o aperfeiçoamento da instrucção primaria duas instituições

teem sido ensaiadas, e achão-se ambas actualmento estabelecidas em diversos paizes, onde teem produ-
rido bons resultados; quero fallar das escolas normaes, e dos professores adjuntos ou aluranos-mestres.

Da primeira dessas instituições pouco proveito se tem colhido no Brasil, o parecendo-me que se
deve isso antes attribuir a ensaios mal dirigidos e á pratica pouco exacta da instituição, do que a defeito
inherente á sua natureza, inclino-me a crer que ainda não ó decisiva a experiência, e que não se po-
dendo por ora condemnar como improficuas as^ escolas normaes, seria conveniente tentar novos ensaios,

estudando previamente com circumspecção o madureza os obstáculos que impedirão produzissem cilas
os excellentes eífeilos que Yemos em outros paizes.

Da segunda instituição, a dos professores adjuntos ou aluranos-mestres, estabelecida no regula-
mento de 17 de fevereiro de 1854, muito espero, logo que esteja realizada com todas as condições que
teve em vista o regulamento.

Segundo o disposto no ait. 36, devora a primeira nomeação desses professores ter tido logar no fim
de 1854; não se tendo porém podido fazer nas escolas publicas os exames annuaes de que trata o art..35,
não se poz em execução essa disposição.

Parecendo-me entretanto indispensável dar-lhe immediato cumprimento, para que pudessem os

professores das escolas mais freqüentadas ter quem os coadjuvasse nos seus trabalhos, e para com o
exercício e a pratica do ensino ir-se formando um pessoal habilitado para o magistério, dirigi uma circular
aos professores para que declarassem quaes dos seus alumnos se achavão nas circumstancias indicadas
no regulamento, não obstante faltar-lhes o exame annual que exige o citado art. 35.

Das escolas do sexo masculino apenas se apresentarão sete concurrentes aos logares de adjuntos,
e esses mesmos tão pouco habilitados, que nem um delles pôde ser nomeado.

Este resultado é por si tão significativo que dispensa commentarios.
Às escolas do sexo feminino também apresentarão unicamente seis alumnas para o concurso; dessas,

forão nomeadas adjuntas, por mostrarem os conhecimentos necessários, D. Anna Evangelista Pereira, D.
Àlcida Brandelina da Costa e D. Deolinda Maria da Cruz e Almeida; mas havendo esta ultima, por circura-
stancias de família, pedido demissão, só duas entráfão em exercício como professoras adjuntas nas escolas
da Gloria é S. José, em que tinhão sido discípulas»

Tudo se liga e se encadeia n'um systema completo de instrucção publica: a instituição dos pro-
fessores adjuntos suppõe alumnos habilitados cora süfficienle conhecimento das matérias que constituem
a instrucção primaria, e no estado pouco lisongeiro em que se achavão as nossas escolas, não se devia
esperar resultado satisfactorio de um concurso feito entre alumnos que nem um incentivo tinhao para
se aperfeiçoarem no estudo, e que abandonavão as escolas apenas tinhão adquirido ligeiras noções das
matérias do ensino.

Este mallogro teria causado grandes embaraços ao regular andamento das aulas mais freqüentadas»
e qúeexigiãó o auxilio de professores adjuntos, se previdentemente não houvesse o regulamento esta-
belecido meios de removêl-os.

Recorri ao expediente do art. 43, e propuz ao governo para os logares de adjuntos algumas
das pessoas que nos concursos e exames de habilitação havião mostrado ter conhecimento das matérias
do ensino primário, embora não tivessem sido providas nas cadeiras que pretendião, ou não tivessem
mostrado toda a habilitação que se requer para reger por si uma cadeira. í

Forão por este meio nomeados quatro adjuntos e uraà adjunta, què, entrando em exercício
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om diversas escolas, teem regularmento desempenhado os seus deveres, coadjuvando os professores na
fürficúâo das classes. .

e
do

direcção «^.,.«—
O conhecimento que já possuem da instrucçao primaria, o exercício do magistério sob a direcção

vigilância de professores experimentados, e os três exames por que teem ainda de passar, na fôrma <L

regulamento, são garantias sufficientes para acreditar-se que dos actuaes adjuntos so venhão a formar

bons professores. \
O antigo substituto das escolas acha-se empregado como adjunto n'uma das escolas publicas, se-

cundo o que a tal respeito dispõe o art. 44 do regulamento.

A substituta, tondo-so inscripto para um dos concursos, foi, como fica dito, provida na cadeira da

Glorio, que já interinamente regia desde 1854.

As escolas que forão contempladas com adjuntos terão por sem duvida maior regularidade nos i

trabalhos das classes, e poderá nellas ter o ensino notável melhoramento já durante o anno que vai

correndo.
Outras ha entretanto que estão lambem em circumstancias de ter professores adjuntos, porquanto

o decreto n. 1681 de 28 de novembro do anno p. p. estabelece ura adjunto para cada escola cujafrequen-

cia eflecliva e real durante mais de um anno for de 50 alumnos, dous para as de 100, etc, e nestas., não

podendo os professores, suppondo-os mesmo animados de zelo e dedicação pelo ensino, prestar a neces-

sariaallenção a cada classe, oecupar-se especialmente com cada uma dellas e dirigir todos os processos es-

colares, é'conseqüência forçosa que soflra a instrucçao dos alumnos de algumas das classes confiadas a

monitores ou decuriões.
Além disso, deve-se suppòr que a reforma por que passou a instrucçao publica da curte, inspi-

rando mais confiança nas escolas publicas, convide os pais para nellas matricularem seus filhos; e então

o já considerável numero de alumnos que frequentão algumas das escolas da cidade, vindo ainda a

augmentar-se, tornará impossível para um só professor dedicar-se ás lições de todas as classes e promo-
ver o adiantamento dos alumnos que as compõem. - .

Estas considerações, além de mostrarem a falta que sentem as escolas de professores adjuntos,

levão-me a considerar como necessária a creação de mais algumas cadeiras de primeiras letras nas fre»

guezias mais importantes, mais populosas e de mais extenso território, como SanfAnna, Sacramento e

Santa lUta.
Creadas essas novas cadeiras, poderá distribuir-se por ellas o numero de alumnos que actualmente

frequentão as escolas das freguezias indicadas, e attenuar os inconvenientes que devem resultar da falta de

adjuntos que coadjuvem os professores.
As cadeiras publicas que existem creadas não são igualmente distribuidas para os dous sexos nas

reguezias de fora da cidade; assim é que das 29 que possue a capital só 11 pertencem ao sexo femi-

nino, e destas só ha fora da cidade a de Paquete,- quando aliás estabelece o art. 51 do regulamento uma

escola para cada um dos sexos em todas as parochias da corte.

Não obstante porém o pensamento liberal e civilisador do regulamento, que não só julgou necessário

o mesmo gráo de instrucçao para ambos os sexos, mas ainda estabeleceu para cada um delles o numero

de cadeiras correspondente ao das parochias, fora imprudente crear de improviso nas fregueaas de fora

da cidade 8 escolas de meninas, quando com tantas difficuldades ainda se luta para o provimento das

cadeiras vagas na cidade.

Felizmente para que não ficassem entregues á ignorância as meninas dessas locaüdades, previu o

regulamento os casos de não serem ellas em numero sufficiente para justificar a creação de uma cadeira

publica, e ser entretanto necessário arrancal-as do abandono em que se vão educando, e dar-lhes o be-

neficio de uma instrucçao elementar, moral e religiosa: assim, tendo o delegado do Curato de Santa

Cruz informado que naquella localidade existiâo algumas meninas filhas de famílias pobres que não

possuião os meios de promover a sua instrucçao e educação, determinou o governo, por aviso de 14

de janeiro deste anno, que se abonasse uma gratificação annual dé 200^professora particular que
alü se acha estabelecida, D. Maria Joaquina Antunes da Silva, para encarregasse da instrucçao e educa,

ção dessas meninas; e se de outras localidades chegarem iguaes communicações, certo estou de que o.

governo não hesitará em conceder o mesmo beneficio, attendendo a tão justos pedidos.
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Itegliueit e economia ilag escola**

O art. 48 do regulamento quo divide as escolas publicas do primeiras letras em escolas de primeiro
e escolas de segundo gráo ainda não está em execução; não porque não julg&sse necessário dar ensino
elementar mais dosenvolvido aos alumnos que frequcntãoTas aulas publicas, mas unicamente porquo pa-
receu prudente ao conselho director regularisar e reformar o regimen das escolas actuaes antes do esta-
belecer a instrucção primaria superior.

Em tão sólidos fundamentos assenta esta divisão, tão plausíveis razões juslificão e deraonslrão a sua
necessidade cmlhcoria, c tão convenientes são os bons resultados que de tal instituição teem colhido as
nações que a tem posto cm pratica, que fora duvidar da illustração do paiz e dos progressos quo de dia
em dia vai fazendo nos diversos ramos da existência social, o demorar além do que exigião as circum-
stahcias, a realização de um dos mais importantes melhoramentos que á instrucção publica da corte pro-
raelte o regulamento de 17 de fevereiro de 1854.

Com effeito, o ensino do primeiro gráo é o minirao da instrucção, é, como já disso um eloqüente es-
criptor, o limite abaixo do qual não deve descer a cultura intellectual, é a divida sagrada e restricta do
paiz para com todos os seus filhos, é finalmente o alimento do espirito, sem o qual não admilte o legis-
lador que possa viver uma só creatura intelligenle. Dahi porém á instrucção secundaria e á superior, á
instrucção lilleraria e clássica a que poucos podem chegar, e em que tantos naufragão, é grande adistan-
cia, e sem querer-se inundar o paiz de jovens, que adquirinlo altas aspirações em suí» curta vida litteraria,
e que mais tarde, não as podendo realizar, lanção-so no turbilhão de pretendentes a empregos públicos,
e tornão-se pesados a suas famílias, inúteis a si, e muitas vezes, perigosos á sociedade, paga-se um justo
tributo aos progressos da razão humana, e estabelece-se um principio de grande alcance social, elevando-se
o mínimo da instrucção primaria gratuita.

O ensino elementar, com o desenvolvimento que prescreve o regulamento, prepara para as carreiras
industriaes e commerciaes, e contém em si os germens da instrucção professional que tanto reclamão as
necessidades do paiz, e de que se não pode prescindir na época em que vivemos.

Para que se não perdessem porém, por arriscada precipitação, os fruetos que pode produzir a divisão
da instrucção primaria em elementar e superior, indispensável se tornava, procedendo com circumspecção
e prudência, estudar as condições com qu'e devem ser estabelecidas as escolas de segundo gráo, as locali-
dades ou freguezias que, por sua população e importância, são dignas desse beneficio, e finalmente dar ás
escolas de primeiro gráo já estabelecidas, todos os melhoramentos que tão imperiosamente exigia o atrazo
em que se achavão.

Logo que me julgue habilitado para com segurança propor a V. Ex. a creação dessas escolas, não o
demorarei, conscio da importância que podem ellas dar ao ensino, e das vantagens que dellas podem au-
ferir á população desta capital.

Se considerável é o numero de alumnos que frequentão algumas das escolas da cidade, e que apro-
veitão a instrucção que dá o Estado, e assim mesmo inferior ao que se poderia desejar, e ao que poderia
ser, quando comparado com a população; o mesmo não acontece em algumas outras, mormente fora da
corte, onde o limitado numero dos que a frequentão, como na freguezia do Campo-Grande, quasi que não
justifica a continuação da escola com avultada despeza dos cofres públicos.

Pelo mappari. 3 verá v. ex. que em localidades onde não existe um só estabelecimento particular de
instrucção são as aulas publicas freqüentadas por mui poucos alumnos, devendo-se suppôr que grande
numero de crianças, em idade de receberem instrucção. permanecem na mais vergonhosa ignorância,
sem se utilisarem doa meios que offerece o Estado de cultivarem aintelligencia e de receberem uma educa-
ção moral e religiosa. _; . . :•

O primeiro remédio a este mal está no art. 64 do regulamento, que impõe obrigação aos pais, tuto-
res, curadores e encarregados de meninos maiores de sete annos de dar-lhes instrucção, e estabelece
multas para os que infringiam essa obrigação; mas essa salutar e judiciosa disposição do regulamento
também ainda não tem tido plena execução, e não se pode por ora contar com os effeitos que delia pode-
rão provir.



Sem desconhecer o alcance o a alia moralidade do regulamento que estabelece a instrucção obriga-
loria, e associondo-se ao pensamento generoso e tao geralmente reclamado, que não quer deixar á inércia,
ao capricho ou má vontade das famílias o cuidado da instrucção das crianças e a cultura do seu espirito, e
não se deixando dominar por essas idéas de falsa e mal entendida liberdade que reclama a ignorância como
um direito, julgou o conselho-clirector que uma idéa tão nova entre nós, o que a tantos parece esiranla,
nüo poderia ser iramediataraento realizada, e que era conselho da prudência esperar-se que a consciência

popular a aceitasse como um beneficio, e que, cm vez de repugnância, só reconhecimento e gratidão res-

pondessera ás intenções e aos desejos do governo imperial.
Em pouco tempo entrará essa idéa nos nossos hábitos, será considerada como um direito que so nos

deu, e nüo como um que se nos quer tirar, e posta em execução contribuirá efficazmcnte para accelerar
o augmentar a illustração e civilisaçüo do paiz. Além destas considerações que teem demorado a applicação
dessa porte do regulamento, aceresceque nas freguezias de fóra da cidade fura por demais injusto e severo
obrigar os pais a mandarem seus filhos á matricula das aulas publicas quando tantas tlifficuldades a isso
se oppoom.

Nessas localidades com efleito, onde a população é ainda bastante disseminada, serião os meninos

obrigados a percorrerem grandes distancias e a soílrerera os rigores dos estações, com grande damno de
sua saúde, para irem quotidianamente receber na escola as lições do professor.

Esta difficuldadc, que muitas vezes é a verdadeira causa da ignorância em que vivem e em que se
vâo criando grande numero de meninos, é também outras vezes transformada em impossibilidade, e
delia facilmente lançâo mão os pais poucos zelosos da educação de seus íilhos para desculparem sua cri-
minosa indiíTerença.

Quer seja porém obstáculo real que cumpre superar, quer seja pretexto a que se soecorre a ma von-
tade, que é indispensável destruir, não é menos certo que nas freguezias de fóra da cidade são as distan-
cias uma das causas mais poderosas para a pouca freqüência da mór parte das escolas, e as circumstancias
excepeionaes dessas localidades estão indicando que o meio mais fácil de remover os inconvenientes que
temos assignalado, e tornar mais úteis as escolas publicas, é ciar-lhes uma organisação também excepciona'
e mais accommodada ás necessidades da população que ahi se acha estabelecida.

Parece-me que se cada uma dessas escolas constituísse uma espécie de intemato, desapparecerião a
um tempo as diííiculdades que se oppoem ao desenvolvimento e progresso da instrucção primaria. O Es-
tado não teria de fazer com o seu estabelecimento grande acereseimo de despeza, porque continuaria como
alé agora a instrucção a ser gratuita, e as famílias que não fossem indigentes pagarião uma módica retri-
buiçãó para o sustento e alimentação dos alumnos.

Convencido de que por este meio poder-se-ha conseguir grande melhoramento para a instrucção

primaria nas localidades de que tenho tratado, aproveitei as repetidas queixas que sobre o estado da ins-
trucção a seu cargo me dirigiu o delegado da Ilha do Governador, e propuz que se fizesse um ensaio de
intemato na escola daquella freguezia. Ainda permaneço, portanto, nas idéas então enunciadas eos factos
todos os dias mais me vão nellas confirmando. ,

0 governo, sempre solicito em promover os progressos da instrucção, nomeou um engenheiro de
sua confiança para, de accordo com o dito delegado, examinar se a casa que alli possue o mosteiro de
S. Bento poderia admittir os reparos e concertos necessários para ser mais útil á escola, ou orçar a des-
peza que exigiria a construceão de uma nova casa com as precisas acommodações para facilitar os exercícios
das classes; e tenho esperança de que nessa oceasião se faça o ensaio do único systema capaz de remover
as dilíicddades com que se luta nas freguezias de grande extensão.

Rc&inicnto interno e disciplina das escolas.

Uma das necessidades de que mais se resentião as escolas publicas de primeiras letras, e a que
cumpria imperiosamente attender, era a de um regimento interno que, marcando para os professores os
mesmos deveres e estabelecendo para os alumnos a mesma disciplina, desse ao ensino a uniformidade tão
necessária para uma regular inspecção, e que tanto facilita os exercícios escolares.
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Em cada escola seguiu o professor o nielhodo o systema quo liio parecia mais profícuo ou de mais

fácil execução; na distribuirão do tempo o divisão das classes o trabalhos escolares adoptava o quo offo-

recia maiscommodidade, e nem tinha a liberdado de escolher os livros o compêndios que julgava melho-

res o mais apropriados para a intelligencia dos alumnos, porque era obrigado a amoldar-so ás exigências

e aos caprichos dos pais.
Daqui seguião-so graves inconvenientes para os alumnos e grando desvantagem para o ensino.

Se por qualquer circumstancia passava o menino de uma escola para a do outra freguczia vizinha, li-

nha de principiar de novo o que já aprendera, porque achava outras idéas, outra ordem nos trabalhos e

livros o-corapendios que inteiramente desconhecia.

E se a esta circumstancia acrescentarmos a pouca disposição quo em geral se tem em tenros annos

para trabalhos cuja utilidade se não comprehendo facilmente, ver-seha quo com tal ordem de cousas cm

pura perda empregarião os professores todos os seus esforços, porque mui pouco poderião conseguir.

A publicação do regimento interno de 2 do maio.approvado por portaria de 20 do Outubro do anno

p. p. acabou com esse mal de que se queixavão os professores, o estabeleceu a ordem o a uniformidade

onde havia confusão e diversidade.

Não pareceu entretanto acertado ao conselho determinar desde logo nesse regimento interno ou

código disciplinar o que diz respeito á divisão das classes, distribuição das diíTerentes matérias do ensino,

e escolha de livros e compêndios, quiz que mais algum tempo de experiência desse garantias de que se

tomava o bom caminho, e por isso não so comprehendeu nesse regimento interno senão o que 6 relativo

aos deveres e obrigações geraes dos professores, as horas em que devem principiar e em que devem

terminar as sessões escolares, os meios do corrigir as faltas dos alumnos o de excitar-lhes a emulação

para o seu mais prompto adiantamento, e o que entendia com o material, utensílios e economia do-

mestiça das escolas.

Decorrido ainda um anno em ensaios e experiências, expedi, de accordo com os professores que

reuni em conferência, instrucções especiaes para a distribuição do tempo e divisão dos trabalhos escola-

res, as quaes já se achão em execução desde o principio do anno lectivo.

No regimento interno e nessas instrucções complementares marcou-se o tempo que pareceu con-

veniente para cada processo escolar, tendo-se em visla a divisão dos trabalhos d'aula em duas sessões

diárias; deste modo terão quotidianamente todos os alumnos os exercícios que pertencerem ás classes

em que se acharem, e saberão todos de antemão e com certeza qual o trabalho ou estudo que corresponde

a cada hora do dia.

Por uma tabeliã annexa a essas instrucções, tem o alumno sempre presente a distribuição do tempo

e os exercícios em que se deve oecupar, e por uma simples vista d'olhos ficão os pais conhecendo o

estado de instrucção de seus filhos e os progressos que teem feito.
Parece-me que, executadas fielmente estas instrucções, terão ostabalhos escolares a necessária re-

gularidade, e espero obter já durante este anno algum resultado.
Se uma ou outra dessas disposições fôr defeituosa, a experiência o mostrará, e unicamente guiado

pelo interesse do ensino, irei fazendo as modificações e alterações que a pratica aconselhar, até que me

julgue habilitado para propor ao governo um systema de exercícios escolares ou regimento interno

definitivo.

Já para algumas das escolas de fora da cidade, reconhecidos os inconvenientes que resultariüo da

divisão dos trabalhos escolares em aulas da manhã e da tarde, tenho, por proposta dos respectivos de-

legados, autorisado, na fôrma do mesmo regimento interno, a pratica antiga de uma só sessão escolar

por dia.

Assim, só por ensaios poderemos ir procedendo nos meios de melhorar o ensino publico, e fora

imprudente e arriscado nestas matérias estabelecer regras fixas e invariáveis. _
Beconhecendo esta verdade, previdentemente estabeleceu o regulamento de 17 de fevereiro as

conferências dos professores.
Já tive òccasião de consultal-os sobre diversas questões que interessão o ensino, e de reunil-as para



discutirem pontos importantes; mas nuo julguei ainda convenienlo dar a essas conferências toda a

solemnidade.
A oscollm do livros o compêndios para uso das escolas publicas foi objecto que cbamou a aUenrão

do conselho-director, quo d'enlre as obras que facilmente se poderião obter em grande numero para

serem uniformemente distribuídas pelos alumnos, adoptou as seguintes:

Calhecismo de Fleury, traduzido pelo ex-director das escolas, Joaquim José da Silveira.

Graromatica nacional de Cyrillo Dilermando da Silveira.

Collecção de Fábulas, pelo Dr. Jusliniano Josó da Rocha.

Historia Universal de Pedro Parley, traduzida do inglez pelo desembargador Lourcnço José Ribeiro.

Harmonias da Creação, pelo Dr. Caetano Lopes de Moura.

Traslados calligraphicos de Cyrillo Dilermando da Silveira.

Julgou conveniente o conselho que para algumas das classes de leitura se adoplasse também um

dos compêndios de Historia do Brasil que existem publicados; mas hesitando sobre qual delles deveria

reçabir a escolha, consultou o Instituto Histórico e Geographico Brasileiro para guial-o com suas luzes

nesla matéria. Apenas vier o parecer de juiz tão competente, terão as escolas um compêndio de leitura

que iniciará os alumnos desde os mais tenros annos nos fados mais notáveis da historia pátria.

Fallão ainda abecédarios e syllabarios, sobre os quaes não fez o conselho escolha alguma por serem

geralmente os mesmos que se seguem em todas as escolas publicas, o por ser quasi insensível a difierença

que entre elles se pôde notar.
Tara o fornecimento desses livros e compêndios lavrárão-se contrários que assegurão aos autores

ou traduetores o fornecimento para as escolas publicas e ao governo as vantagens ofíerecidas.

O methodo e systema de ensino que se segue nas escolas 6 o prescriplo pelo regulamento, e que

tem a seu favor a opinião dos homens mais «lustrados e mais competentes nestas matérias, e a saneção

da pratica dos paizes mais adiantados.
Não ha por ora razões plausíveis para alterar o systema do regulamento. A experiência que ha

pouco se fez do systema Castilho não foi julgado decisivo para aulorisar uma reforma.

Casas para as escolas

Na falta de edifícios próprios para as escolas, continua a pratica, a meu ver pouco judiciosa,dese

alugarem casas particulares para nellas se estabelecerem as aulas.

0 governo não desconhecerá sem duvida os inconvenientes e embaraços que resultão para o ensino

e para a commodidade e saúde dos alumnos de se alugarem prédios edificados para habitação e nao para

o fim especial a que se deslinão depois, e assim mesmo nem sempre se encontrão facilmente com os

espaços e salas necessárias para escola e para morada dos professores.°Julgo 
que, destinando annualmente o governo uma certa quantia para juros e amortização dos

capitães empregados na construcção de casas próprias, com pequeno sacrifício para os cofres públicos,

insensivelmente e no fim de alguns annos estarião todas as escolas convenientemente estabelecidas em

edifícios apropriados, e economisaria os alugueis que actualmente se pagão. Os cálculos com efieito

demonstrão, que sem sacrifício algum do thesouro poder-se-hião obter excellentes prédios em que com

toda a decência e asseio estivessem as escolas e os professores.
Emquanto porém não se realiza tão importante melhoramento, tratei de estabelecer regras fixas a

tal respeito, e formulei instrucções, que sendo approvadas pelo governo por aviso de 19 de outubro do

anno passado, achão-se em execução desde o Ia de novembro.

Nessas instrucções achão-se, tanto quanto é possível, conciliados o interesse dos proprietários, o

do Estado eo dos próprios professor es. .
Os proprietários que até então, alugando as suas casas para as escolas publicas, recebião do thesouro

a consignação que para tal fim marcava o governo, e dos professores o que excedia essa mesma consig-

nação, receberão d'ora emdiante sódo thesouro nacional a totalidade dos alugueis.



O governo, que, fixando um máximo para os alugueis do casas para as escolas, pagava a sua tola-
lidade quando não excedia o máximo fixado, pagará unicamente as tros quartas partes do aluguel,
ficando a outra quarta parte a cargo dos professores quando residirem na mesma casa em que se achar
estabelecida a escola.

Finalmente, ha também nestas disposições vantagens para os professores, porquanto por uma
módica quantia representando a quarta parto do aluguel poderão ter mais commoda o decente habitação.

Elevou-se, além disso, do 720$ a 1:000$ o máximo da consignação para aluguel da casa para a
escola, quando nella residir o professor, e fixou-se em 600$ a consignação quando fòr a casa única-
mente para a escola e sem residência do professor.

Determinou-se que a parte do aluguel a cargo dos professores, fosse descontada no thesouro dos
seus vencimentos para garantia dos proprietários, o passou-se para os delegados da instrucção o cuidado

de procurar as casas quando as circumstancias exigirem a mudança da escola.
Essas disposições, libertando os professores dos embaraços e incommodos que lhes causava o cui-

dado de procurarem casas, revelão a solicitude do governo, que nada poupa para que possão elles
dedicar-se exclusivamente á instrucção dos seus discípulos, e poderão em parte attenuar a falta de
edifícios próprios para as escolas, falta sensível que importa não perder de vista para ser attendida logo

que as circumstancias o permitlirern,

Material e asseio tias escolas.

Achavão-se as escolas publicas desprovidas de moveis e utensílios necessários para a regularidade
e bom andamento dos seus trabalhos, e apenas uma ou outra possuía um material completo, Em algu-
mas erão os moveis e outros objectos de propriedade particular do professor, e outras nem isso tinhão,

porque não podião os professores fazer as despezas que exigiria a sua acquisição, de tal sorte quo, na
deficiência de tudo quanto era indispensável para os exercícios escolares, difficil, se não impossível seria
aos alumnos, aliás numerosos em algumas dellas, freqüentarem as aulas com aproveitamento.

Um tal estado de cousas não podia continuar. Calculou-se a despeza que exigiria a acquisição dos
moveis e utensílios que devem uniformemente ter todas as escolas, segundo o disposto nos arts. 5 e 7 do
regimento interno, e approyado pelo governo o orçamento na importância de 10:081$, teem-se
distribuído pelas escolas os objectos mais necessários, e dentro de pouco tempo, com os outros que se
estão apromptando, ficarão ellas providas de completo material.

Não desconheço que estas e outras despezas que teem exigido a reorganisação das nossas escolas e
a reforma do ensino hão de gravar os cofres públicos; mas mister é considerar que é esta uma das
necessidades indeclináveis que não soffrem economia, e que as despezas que se fazem com a instrucção
do povo são incontestavelmente das que merecem a denominação de produetivas.

Releva tarnberrl ponderar-se que os gastos mais avultados, uma vez feitos, tão cedo não se repelirão»
porquanto as escolas por muitos annos não terão necessidade de exigir reforma e renovação de material,
eque as taxas e emolumentos que tem recebido o thesouro nacional, segundo a disposição do art. 112
do regulamento de 17 de fevereiro, sobem a 6:155$600 até esta data (15 de fevereiro), o que em

parte diminue os sacrifícios do Estado.
Algumas despezas extraordinárias fizerão-se durante a epidemia da cholera-morbus com as medidas

hygienicas indispensáveis para preservar as escolas, em que facilmente se poderia ella desenvolver, e se
bem possamos considera-la quasi extinçta, aconselha comtudo a prudência que se continue a empregar
ainda por algum tempo os desinfectantes que geralmente prescrevem os professionaes nesta matéria. ?'

Apenas tomou a cholera-morbus caracter epidêmico e tendências assustadoras, dirigi-me ao presi-
dente da juntade hygiene para que indicasse as medidas que julgasse mais necessárias e os agentes
desinfectantes mais efficazes, formulando instrucções sobre o modo pratico de applical os. pfl

Com toda a promptidão e minuciosidade respondeu-me aquelle digno funecionario, remettendo-me
as instrucções que em circular de 17 de setembro forão distribuídas pelos professores e pelos delegados,
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para quo estes as transmittissem aos directores do escolas o collegios particulares dos seus respectivos
districtos.

Diminuindo gradualmento de intensidade a epidomia, até quasi completo desapparecimento, mandei
cessar a applicação de algumas das medidas quo so tornavão desnecessárias, continuando porém (pai;a
os escolas da cidade) o emprego do substancias desinfectantes, para o que lavrou-se contrato com o Dr#
César Tersiani.

Por oceasião do desenvolvimento da epidemia reconhoci a necessidade que toem as escolas publicas
de um criado ou servente que trato do asseio c limpeza, indispensáveis nessas casas, em que nem sempre

pôde o ar circular livremente, o onde a reunião de grande numero do alumnos ó muitas vezes causa
sufficiente para o desenvolvimento de qualquer moléstia.

Solicitei do governo alguns Africanos livres para serem distribuídos pelas escolas, afim de se empre.
carem nesse serviço; e pelas favoráveis disposições quo me manifestou ao responder-me, tenho esperança
do que, apenas fôr possiverdistrahir alguns Africanos dos trabalhos cm que actualmenle se oecupão em
outros estabelecimentos públicos, rcalizar-se-ha mais esse beneficio para as escolas.

Emquanto porém não permittem as circumstancias que se eflectue a promessa do governo, parece-me
necessário augmentar-se a consignação que percebem mensalmente os professores para as despezas
miúdas de suas escolas.

Nessa consignarão, calculada pela freqüência efiectiva e real dos alumnos em cada escola, compre-
hende-se, além dos objectos de consumo diário para os trabalhos das classes, a despeza d'agua, asseio e

pequenos concertos de moveis e utensílios, para o quo é sem duvida insufficiente a somma mensal que
seda actualmenle ao professor para cadaalumno, mormente em épocas criticas eexcepcionaes, em que,
não obstante o subsidio extraordinário que se concede para os processos hygienicos e de desinfecção,
veem-se os professores obrigados, para conservarem o asseio nas escolas, a despezas que diminuem e
desfalcão os seus vencimentos.

Ora, para evitar que se torne illusorio o beneficio que lhes quiz fazer o governo augmeníando a
remuneração do seu trabalho, e que sejão elles obrigados a concorrerem para despezas, que exige a
equidade, sejão pagas pelos cofres públicos, parece razoável que se eleve a somma em que se calculão
os gastos que mensalmente pode fazer cada alumno, ou que se não tome unicamente por base a fre-

quencia effectiva, porquanto ha despezas geraes que exige o custeio.da sua escola, quer seja insignificante,

quer seja considerável o numero de alumnos que a frequentão.
Esta matéria porém talvez seja objecto de um officio especial que terei a honra de dirigir a V. Ex.

Freqüência tias escolas.

As escolas publicas de primeiras letras forão freqüentadas durante o anno de^í8S5 por 1,702
alumnos de ambos os sexos, sendo 1,131 meninos e 571 meninas.

Comparando-se estes números com os do anno de 185% ve-se que houve um augmento de 238
no numero total dos alumnos, dos quaes são 222 meninos, e apenas 61 meninas.

A pequena differença no numero das alumnas pôde ser attribuida, além das circumstancias geraes
de que adiante tratarei, á circumstancra especial de ter estado grande parte do anno fechada, em con
sequencia do fallecimento da professora, a escola de Paquetã, que é uma das mais freqüentadas.

A epidemia, que durante alguns mezes levou o susto e a desolação ao seio das famílias, contribuiu

por sem duvida de modo efficaz para que considerável numero de meninas interrompesse os exercícios
escolares, mormente na época do anno em que regularmente é mais elevado o termo médio da freqüência
nas escolas, ¦"•"*•;" v''" '* ; " v *..:"- ' :--: :^'-'sy X-.

Esta mesma circumstancia, influindo para que o geral dos alumnos nessa calamitosa quadra
deixasse de concorrer aos trabalhos das escolas, particularmente de fora da cidade," fez com que não
fosse maior e mais importante o augmento de freqüência que se nota no anno de 1855, comparado
com o de 1854 • e se, não obstante tão poderosa causa de diminuição, ainda assim houve augmento,



soguc-se quo, so nao fora o anno perturbado por tão mortífera epidemia e tão terrível hospedo, mais

considerável seria a dilTerença em favor do 1855.

A irregularidade com que, pelas indicadas razões, frequentavão os alumnos as escolas publicas du-

rante grande parte do anno, foz com quo mui poucos d'entre elles so preparassem para os exames do fim

do anno, o mui pequeno numero pudesse ser dado por promplos em todas as matérias quo constituem

a instrucção primaria. . ,
Fizerão-se entretanto regularmente os exames em quasi todas as escolas, com assistência dos res"

pectivos delegados, e as communicações que a tal respeito recebi aceusão resultados satisfactonos, e que

promettem maiores progressos.
A proporção entro o numero de alumnos de ambos os sexos que frequentão as escolas publicas,

o numero de habitantes das differentes freguezias do municipio, e o numero provável de crianças em

idade de receberem instrucção, segundo os ciados geraes da sciencià estatística, é ainda pouco hsonge.ro,

auando se volve o pensamento para outros paizes mais adiantados c mais felizes neste ponto de vista;

não ha porém motivo para desanimar, e antes tudo concorre para nos dar legitima esperança de vermos

em breve tempo sensíveis melhoramentos neste ramo do ensino publico.
A confiança quo no espirito do povo deve necessariamente produzir a solicitude do governo cm

favor da instrucção, o augmento de numero das escolas nas freguezias mais extensas e populosas, a ins-

peccão regular e freqüente das autoridades locaes, e a certeza que todos os dias se ha de ir roborando

de que a sociedade estigmalisa a indifferença pela instrucção como um grave atlentado contra a civil.-

sacão e as luzes da nossa época, são, quanto a mim, circumstancias capazes de regenerarem as nossas

escolas publicas e eleva-las ao gráo de desenvolvimento e prosperidade que reclamão os progressos que

em outros ramos se vão realizando no paiz. *

Instrucção Secundaria

PTum systema bem organisado de ensino publico não deve a instrucção secundaria merecer da

parte dos poderes sociaes menos solicitude e protecção do que a intrucção primaria. Se esta exerce

decisiva influencia nos destinos de um povo, e é a primeira condição do desenvolvimento intellectuale

de todo o progresso moral, aquella, ornando o espirito com mais amplos e elevados conhecimentos, e

iniciando-o nas mais ricas e sublimes producções litterarias dos outros povos, inspira o sentimento do

bello, educa e aperfeiçoa o gosto, enriquece a imaginação, e contribue efiicazmente para o adiantamento

da litteratura nacional e para a marcha geral da civilisação.
A reforma por que passou a instrucção publica da corte teria pois sido incompleta se deixasse de

comprehender este importante que se resentia dos mesmos defeitos e aceusava o mesmo atrazo da

instrucção primaria, e o governo que tomou sobre seus hombros a árdua empreza de reorganisar o

ensino, não podia ser indifferente á necessidade de restaurar os estudos clássicos da mocidade brasileira.

Os diversos ramos de instrucção secundaria que se ensinão actualmente no municipio da corte são

leccionados no collegio de Pedro II e em differentes cadeiras avulsas.
Destas duas espécies de estabelecimentos curou o regulamento de 17 de fevereiro de 1854, intro-

duzindo os melhoramentos que julgou convenientes, e que vamos suecintamente examinar.

Collegio cie Pedro II»

Era este o único estabelecimento publico da corte era que podião os alumnos ter um curso com-

pleto de humanidades e habilitar-se para a matricula dos estudos superiores; e não obstante alguns
defeitos de organisação, a falta de algumas cadeiras e o pouco desenvolvimento do ensino de outras, ja
tinha o collegio de Pedro II prestado serviços reaes ao paiz pela constante solicitude do governo, que por
varias vezes havia decretado reformas parciaes, para que correspondesse a instrucção dada no primeiro
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estabelecimento publico desto gênero quo possuía a capital do império ás exigências da actualidade e

aos progressos que se tem feito n'outros paizes.
Autorisado pelo decreto do 3 do setembro do 1851, lançou o governo no regulamento de 17 de

fevereiro do 1854 as bases da reforma que devia soflrer esta instituição, e o regulamento de 17 deíe-

vereiro de 185lü desenvolvendo essas bases, estabeleceu o systema quo se acha actualmente cm

execução.
Os defeitos capitães que notavão na organisação do collegio de Pedro 11 os que desejavão a sua rc-

forma para o melhoramento da instrucção clássica secundaria, erão a excessiva siraultaneidade das ma-

terias do ensino e o caracter puramente litterario da instrucção que ahi recebião os alumnos; de maneira

que pouco própria para o progressivo desenvolvimento da intelligencia era a distribuição dos estudos,

e pouco sólidos erão os conhecimentos que adquirião os alumnos; acerescendo a estes inconvenientes,

já graves por sua natureza, a circumslancia de aprovei4ar o primeiro estabelecimento de instrucção do

município da corte tão somente aos jovens que se destinavão ás carreiras scientificas e litterarias.

0 pensamento que teve em vista o regulamento de 17 de fevereiro de 18&§Nfoi o de remover esses H

inconvenientes.
Dividindo em dous cursos distinclos todas as matérias quo comprehendem o ensino do collegio,

altendeu á neeessidado geralmente sentida de dar maior extensão aos conhecimentos que preparão para
as carreiras commerciaes e industriaes, e dando nova fôrma á distribuição dessas mesmas matérias,

procurou facilitar o desenvolvimento da intelligencia dos alumnos.

Só a experiência poderá com segurança affirmar que se alcançou este importantíssimo resultado.

Tendo-se no mesmo regulamento definido e fixado os deveres e obrigações dos professores do

collegio, foi também da data de sua publicação em diante que entrarão elles no gozo effectivo dos novos

vencimentos e vantagens que lhes concede o art. 97 do regulamento que reformou a instrucção

publica da corte.

Facilmente se comprehende que uma reforma da natureza da que soffreu o collegio de Pedro II

não pôde immediatamente produzir todos os resultados que delia se devem esperar, e que tendo havido

notável alteração na distribuição das matérias do ensino, devem durante algum tempo ser conjuneta-

mente executados o antigo e o novo systema de estudos, para que os alumnos matriculados no tempo

em que ainda vigorava a organisação reformada não sofírão em sua instrucção.

Assim é que, achando-se actualmente distribuídas em dous cursos separados as matérias que se

repartião por todos os annos lectivos do antigo regulamento, passarão para os annos superiores que
completão a instrucção litteraria algumas das cadeiras que até aqui pertencião aos primeiros annos e vice-

versa, e que tendo-se reduzido a menor numero de annos certas matérias que com outras erão simul-

taneamente ensinadas até o fim do curso, ficarião os alumnos com um numero insufficiente de lições

em alguns ramos de instrucção, se paralellamente não fossem executados o novo regulamento e varias

disposições do antigo.
Foi pois preciso, durante o anno passado, modificar-se o regulamento do collegio, segundo as cirs

cumstancias que temos indicado.
Tendo porém de reapparecer a mesma exigência até que cheguem ao fim do curso do collegio o.

alumnos matriculados sob o império do antigo regulamento, dignou-se v. ex. approvar, por aviso de

14 de dezembro, o plano de modificações que se devem adoptar até a época em que possa ser única_,

mente executado o novo regulamento do collegio, e em que seja também possível apreciar-se, se a reforma
operada pelo regulamento de 17 de fevereiro de 1855 satisfaz completamente as necessidades da ins-
trucção secundaria, e se corresponde aos progressos em que se achão n'outros paizes os estabelecimentos
desta ordem.

As alterações que no plano de estudos e distribuição das matérias do ensino exigiu a existência e
execução simultânea dos dous regulamentos do collegio devia forçosamente modificar também o systema
e o processo dos exames, porquanto fora pouco justo e por demais rigoroso obrigar os alumnos á satisfaze-
rem ao que para taes actos prescreve o regulamento, quando não se achavão elles ainda conveniente-
mente preparados.

Pelo programma de 1854 fizerão-se pois os exames do anno escolar de 1855, que produzirão os

$ _^
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resultados que verá v. ox. no quadro n. 4, em quo se acha lambem notado todo o movimento do

collegio durante esse mesmo anno.
As difíiculdades que acompanhão em geral qualquer reforma, por mais necessária quo a tornem as

circunstancias, irão gradualmente desapparecondo, o já durante o presento anno loctivo devo-se esperar

mais regularidade nos trabalhos: professores e alumnos mais habituados com as novas disposições do

regulamento, com maior facilidade auxiliarão as vistas e intenções do governo, o desfarlo approximarão

a ópoca em que podorá o collegio do Pedro II realizar as esperanças quo nello depositão os que desejão

ítillustraçãodopaizecompreliondera a necessidade de se restaurarem os estudos clássicos entre nós.

As novas cadeiras creadas pelo regulamento de fevereiro de 1854 achão-se em exercício : para
a de italiano foi nomeado, por decreto de 15 do junho do anno passado, odr. Luiz Vicento Do-Simoni;

e para a dephysica e chimica Jfoi interinamento nomeado, a 4 de fevereiro deste anno, o dr. Saturnino

Soares do Mcirelles; e havendo resolvido o governo prover definitivamente esta cadeira por concurso,

achão-se para isso publicados os editaes, e, findo o prazo para a inscripção dos candidatos, terá logar

immediatamente esse acto.
A cadeira de inglez, para a qual fora nomeado era 21 de março de 1855 o professor Cyro Cardoso

de Menezes, acha-se actualmente regida pelo professor Alberto Cumbenvorth, em conseqüência da

demissão dada aquelle professor por decreto de 21 de dezembro do mesmo anno.

Para a cadeira de historia e geographia antiga foi nomeado a 28 de junho o bacharel João Antônio

Gonçalves da Silva, por ter sido concedida, por decreto de 20 de junho, a exoneração que pedira o pro-
fessor fr. Camillo de Monserrate.

No pessoal dos professores das outras cadeiras do collegio não houve mais alteração alguma

durante o anno próximo findo.
Achão-se nomeados repetidores para as cadeiras de latim, francez, inglez, mathemàticas, philosophia

e rhelorica, os quaes auxilião os alumnos no estudo das lições, e teem até agora cumprido, como lhes

é possível, as obrigações que lhes impõe o regulamento do collegio.
A creação dos repetidores para um estabelecimento de instrucção como o collegio de Pedro II ó

das mais úteis e das mais bem pensadas, e tem em seu abono a experiência de paizes mais amestrados

e mais adiantados do que o nosso em matérias de instrucção e educação.
Fora porém para lastimar que uma instituição que tanto promette, e era que se fundão lisongeiras

esperanças para o adiantamento dos alumnos que procurão no collegio de Pedro II regular e variada

instrucção, viesse a desmerecer na pratica, por circumstancias estranhas á sua natureza, e que assim

se perdessem as vantagens que poderia colher o ensino. Quero fallar da insufficiencia dos vencimentos

que se achão marcados no regulamento do collegio para essa classe de auxiliares da instrucção.

Verdade é que na França, que excellentes resultados tem colhido desta, para ella, já antiga ins-

tituição, e onde são os repetidores dos lyceus nacionaes tão úteis aos alumnos que os frequentão e tanto

facilitão a tarefa dos professores, são elles modicamente retribuídos, e desempenhão, não obstante, com

muita intelligencia e aptidão os misteres inherentes a esses logares; não nos tfevemos porém guiar em

tudo pelo que se passa e se pratica era outros paizes,. antes cumpre-nos attender ás circumstancias pe-
culiares ao nosso.

A França pôde retribuir modicamente o trabalho desses empregados, porque tem ampla e livre

escolha. A população ahi superabunda, é difficil a vida, o nivel da instrucção geral é bastante elevado,
e para qualquer desses logares, por mesquinhas que sejão as vantagens que offereça, e maiores as ha-

bilitações que exija, apresenta-se considerável numero de pretendentes, entre os quaeâ ha sempre certeza

de fazer-se boa e acertada escolha.
Entre nós porém, onde não se dá nenhuma destas circumstancias, não se deve esperar que pe-

quenas e insufficientes vantagens convidem e attráião para os logares de repetidores homens com as

precisas habilitações para bem desempenharem essas funeções, e para se subjeitarem por tão pouco ao

cumprimento consciencioso e exacto dos seus deveres.
E os factos teem vindo confirmar a veracidade do que -fica dito.
Puzerão-se em concurso os differentes logares de repetidores do collegio de Pedro II, enemumso

çoncurrente para elles se inscreveu, e nem interinamente ainda hoje se achão todos providos.
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Pareço portanto nao só conveniente, mas indispensável, qucsoflra nessa parto alguma alteração o

regulamento do collegio, o que se elevem os vencimentos dos repetidores, para que seja possível obter-se

um pessoal quo corresponda ás vistas c intenções do governo quando reformou o collegio do Pedro II.
Desde quo tiverem os alumnos o numero completo de hábeis repetidores que o regulamento jul-

gou necessário para auxilial-as com adequadas explicações sobro os pontos difficeis das lições eguial-as

na intelligencia do quo lhos parecer obscuro ou duvidoso nas prelocções dos professores, mais desim-

pedidos e dcsafírontados caminharão era seus estudos, o com segurança se poderão apresentar no fim do

anno aos exames em que devam mostrar o aproveitamento que tiverão, o adiantamento em que so achfio,

e em que terão o prazer do ver coroados de feliz suecesso c merccidamenle recompensados os trabalhoso

esforços que houverem feito para o conseguirem.
0 conselho-director tem tratado também neste ponto de coadjuvar o pensamento do governo, e tem

adonlado as medidas que mais profícuas parecera para elevar ao desejável gráo de prosperidade este

estabelecimento, e dar á raocidade que ahi vai buscar a instrucção clássica conhecimentos que os pre-

parem para as altas carreiras scientificas, o que lhes sejão ulcis nas diversas profissões que houverem de
abraçar.

Compenetrado das vantagens que colheria o ensino de fixarem-se logo no principio do anno lectivo

os livros e compêndios por que devem os alumnos estudar as matérias das respectivas cadeiras, de traçar

o plano das disciplinas que devem nas aulas ensinar os professores, e indicar a ordem e direcção que hão

de dar ás questões que desenvolvem em suas lições, elaborou o conselho-director os programmas dos

estudos, que forão approvados pelo governo era portaria de 24 de janeiro deste anno, e achão-se em
execução desde a abertura das aulas do collegio.

Tara a confecção deste trabalho julgou o conselho acertado aproveitar a experiência da nação que
uiais progressos tem feito neste ramo de conhecimentos, e cujas instituições são consultadas por todos

quantos se oecupão com os melhoramentos do ensino, e pelos paizes que emprehendem seriamente a
reforma do seu systema de instrucção.

Partindo destes princípios, adaptou o conselho ás nossas circumstancias os últimos prograinmas
publicados para os lyceus nacionaes de França, fazendo-lhes as modificações e alterações que exigião
organisação difTerente dos estabelecimentos públicos de instrucção secundaria desse paiz e do collegio de
Pedro II, e a falta de livros apropriados para a divisão das matérias indicadas nos mesmos programmas.

Organisados como se achão, ainda estão longe do que devem ser para a maior facilidade dos es-
tudos e regularidade do ensino, mas já é entretanto um passo importante que se dá, e assim, ainda

que longe da perfeição, podem ser de grande utilidade aos jovens que se preparão para os cursos su-

periores.
Adoptados os programmas de estudos que comprehendem todas as questões de que tratão as disci-

plinas das differentes cadeiras do collegio, organisados ficão os pontos que devem servir para os exames
do fim do anno, não só dos alumnos do collegio, como dos discípulos dos estabelecimentos particulares
que, na fôrma das instrucções de 10 de maio do anno passado, devem concorrer para se habilitarem naa
matérias em que se divide a instrucção secundaria.

Cessa deste modo a incerteza em que todo o anno passão os jovens acerca das questões em que
nos exames hão de mostrar-se habilitados, estabelece-se uma certa uniformidade entre a instrucção que
dá o collegio de Pedro II e a que recebemos alumnos dos estabelecimentos particulares, edesapparece toda
a suspeita de arbitrário que poderia haver na escolha dos autores e matérias que se adoptassem para os
exames do fim do anno.

Imperfeições se podem notar nestes programmas, e o conselho-director o reconheceu antes de
subraettêl-os á approvação do governo : espera porém que vá a experiência mostrando todos os dias o
que fôr preciso alterar, e quaes as modificações que se devem ainda fazer até que se julgue habilitado
para organisarum plano de estudos que se possa dizer nacional, e pelo qual autores nacionaes escrevã0
compêndios em que desenvolvão com clareza, methodo e aptidão as differentes matérias em que se
acha dividido o ensino do collegio. ;

Para isso conseguir-se, conta o conselho com a coadjuvação dos professores, que, pelos conheci-
centos que possuem nos diversos ramos que leccionão, podem por sem duvida muito contribuir para o



adiantamento do ensino nacional, o para quo so torno o collegio de Pedro II um estabelecimento do ins-

trucçáo capaz de rivalisar com outros de grando nomeada em paizes de mais antiga e mais adiantada

civilisação.
A' frente do collegio de Pedro II acha-se collocado um homem cuja intelligencia o illustração me-

recôrão a confiança do governo imperial para substituir o muito digno conselheiro Josó do Souza Corrêa,

que tão bons serviços prestou a este estabelecimento.
F de esperar quo o novo reitor saberá corresponder ao que exige a boa direcção do uma insti.

tuição litteraria a que se prendem o futuro de grande numero do alumnos o os interesses e esperanças

de suas famílias.
Nomeado por decreto de 28 do julho de 1855, o dr. Manoel Pacheco da Silva, entrando para o

logar de reitor do collegio de Pedro II, já tinha a pratica das questões que respeilão á instrucção publica,
adquirida no exercício das funeções de delegado de um dos mais importantes districtos da cidade; e

tendo assento no conselho-director, devem-lhe ser familiares as suas vistas e intenções, e pôde prestar
relevante serviço á instrucção pub'ica do paiz lendo a seu cargo a direcção e immediata inspecção do

primeiro estabelecimento de instrucção secundaria da capital do império.

Antes da nomeação do dr. Manoel Pacheco da Silva, e por oceasião da demissão concedida ao

reitor, o conselheiro José de Souza Corroa, e ao vice-reitor, padre-mestre fr. Luiz da Conceição Saraiva,

ficando o collegio de Pedro II sem direcção e sem chefe, foi interinamente nomeado, por portaria de 28

de junho, para exercer as funeções de vice-reitor, o professor de uma das cadeiras de latim, Jorge Furtado

de Mendonça, que com intelligencia e dedicação oecupou esse logar ató 18 de setembro, em que foi

nomeado o actual vice-reitor, fr. José da Purificação Franco.

Não terminarei esta parte do relatório sem manifestar a satisfação de que me sinto possuído pela

intelligencia, assiduidade e exactidão de que teem dado provas os professores do collegio de Pedro II,

já na regência de suas cadeiras, já nos exames em que teem sido juizes, e pelos bons desejos que nelles

tenho encontrado de cooperarem para o aperfeiçoamento da instrucção publica e a restaurarão dos

estudos clássicos da juventude brasileira.
Oavultado numero de alumnos que se habilitarão este anno para a matricula dos differentes annos

do collegio de Pedro II mostra que o publico em geral faz justiça ao corpo de prefessores do collegio,

e que este estabelecimento inspira confiança aos pais de família.

Se, como tudo nos leva a crer, conlinuar o collegio de Pedro II a elevar-se no conceito dos homens

judiciosos e sensatos e dos espíritos illustrados, proseguindo o governo nos seus generosos esforços,

poderá em breve tempo attingir este estabelecimento a um lisongeiro estado de prosperidade, e terá o

governo feito ao paiz um dos serviços que mais se recommendão ao seu reconhecimento e gratidão.

Cadeiras avulsas.

• Dos differentes ramos de instrucção secundaria que se leccionão nas cadeiras esparsas que ainda

existem, pode-se dizer que mui pouca ou quasi nem uma utilidade prestão, e que os insignificantes

resultados que se teem colhido de alguns annos a esta parte não compensão em verdade as despezas,

se bem que pouco avultadas, que annualmente faz o governo com esta espécie de ensino.

As causas da pouca freqüência que se observa nestas aulas parecem fáceis de assignalar.

O ensino que se dava nas cadeiras avulsas de instrucção secundaria, ainda quando não se achavão

ellas reduzidas ao limitado numero das que estão aclualmente em exercido, não comprehendia todas

as matérias que se exigem como preparatórios para a matricula das academias, nem formava um curso

completo de humanidades ou bellas-letras, de sorte que os alumnos que estudavão algumas dessas

matérias tinhão de procurar em outros estabelecimentos o complemento da instrucção que lhes era ne-

çessario para proseguirem na carreira para que se destina vão.
Ora, sendo pratica muito usual dos alumnos estudarem conjunetamente, e muitas vezes como

mesmo professor, varias matérias, faz esta circumstancia com que procurem elles para se habilitarem em

seus estudos preparatórios estabelecimentos em que melhor aproveitem o tempo.
. Além.disto, não se achavão nem se achão ainda estas aulas estabelecidas em edifício publico apro-

/
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nriado para tal fira: continu&o os professores a darás lições em suas casas o ás horas que mais com-

fflüdo lhesoíforcce; e sendo quasi sempre distantes uma da outra a residoncia dos professores e encon-

Iradas os horas quo marcáo para as suas aulas, mui limitado deve necessariamente ser o numero do

oluconos que a ellas podem concorrer, sendo quo ató acontece ignorar o alumno a que logar ha de

diri"ir-se para matricular-se cm qualquer dossas aulas publicas do instrucção secundaria.

A estas diversas circumstancias cumpre accrescentarquemuidifficil, so não impossível, se torna a

inspecção e vigilância dessas cadeiras que, isoladas, íunecionão sem direcção alguma e sem nexo e relação

entre si, unicamente entregues ao zelo individual dos professores.
Estes, por sua parte, como poderão ter grande exactidão no cumprimento dos seus devores, se, além

de serem mesquinhamente relribuidos, teem de dar aula em suas próprias casas, ou alugar á sua custa

salas onde recebão os alumnos, sendo ainda obrigados a ministrar tudo quanto exige o material e oasseio

indispensáveis a estabelecimentos deste gênero ?
Em virtude das causas quo temos indicado, llcão os alumnos destas aulas reduzidos, cora poucas

cxcepçôes, tão somente aquelles que, sem se destinarem ás carreiras litterarias, sem terem talvez ainda

feito escolha do uma profissão,, desejão ter algum conhecimento de qualquer dos ramos da instrucção

secundaria, ou resignão-se a esperar a deliberação de suas famílias, parecendo oecupar-se em algum

estudo e illudir-se com uma fingida cultura do espirito.
Para isso encontrão elles todas as possíveis facilidades : a defeituosa organisação das aulas publicas

secundarias não exige condição alguma para a matricula dos alumnos ; a simples apresentação do me-

nino pelo pai ou qualquer outra pessoa em nome da família basta para consideral-o discípulo da aula,

c sendo gratuito o ensino,, com pouca reflexão abandona o alumno a aula e as lições sem fazer muitas

vezes communicacão alguma ao professor.
Matriculado o alumno sem sufficiente preparo das differentes matérias que constituem a instrucção

primaria, e ignorando, como assegurão os professores, os mais elementares princípios da grammatica
nacional, encontra logo aos primeiros passos difficuldades que não previa e com que não contava, e não

havendo interesse ou incentivo algum que o obrigue ou aconselhe a estudar, desapparece da aula á menor

observação ou exigência do professor.
Taes são no meu entender as causas que teem contribuído e ainda actuão para que as diversas aulas

publicas de instrucção secundaria actualmente existentes apresentem o pouco lisongeiro resultado que

poderá v. ex. verificar no quadro n.
Estas considerações não escaparão sem duvida ao espirito do governo quando elaborou o regula-

mento de 17 de fevereiro de 1854, que determina no art. 96 sejão reunidas em um só edifício as diffe-

rentes aulas avulsas de instrucção secundaria,, e que para sua inspecção e melhor regularidade de seus

trabalhos selormulem instrucções adequadas emquanto se não crêa o externato de que trata o decreta

de 17 de setembro de 1851 e o art. 77 do mesmo regulamento.
O conselho-director tem-se porém persuadido de q1ue a reunião n'um só edifício do pequeno^ nu-

mero dessas aulas que estão actualmente em exercício em nada melhoraria o estado pouco lisongeiro a

que ellas chegarão, e que exigiria despezas que não serião certamente compensadas pelos resultados que

produzissem, e por isso não tem tratado ainda de organisar as instrucções a que se refere o citado artigo

do regulamento.
Para derramar os conhecimentos tão necessários dos differentes ramos da instrucção secundaria, e

reanimar. na nossa mocidade o gosto e o ardor pelos estudos clássicos, muito espera o conselho da

creação do externato, e lisongeia-se de que grande serviço prestará á instrucção publica a realização do

pensamento consignado no decreto de 3 de setembro de 1851.

Entretanto, achando-se ainda em ensaio a reforma que soBreu o collegio de Pedro II, e não se

podendo por ora e com segurança contar com os resultados que poderá produzir, aconselha a pruden-
cia que nos vamos habilitando e enriquecendo com as luzes da pratica para vencermos as difficuldades.

que naturalmente se antolhão na fundação de um' novo e importante estabelecimento de instrucção.

Se entendesse todavia conveniente o governo levar a effeito desde já essa útil creação, poder-se-hia
teaiover o primeiro obstáculo que oceorre ao espirito quando se trata de estabelecimentos litterarios

entre nós, a falta de pessoal habilitado, empregando-se os professores do collegio de Pedro II, que,
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certo estou, desempenbarião com zelo o intelligencia os suas novas obrigações o redobrarifio de esforços

para dignamente corresponderem á confiança do governo.
Seria até este o meio de realizar com legitimas esperanças do bom exilo uma idéa que tanto pro-'

mette, e de melhorar sem novos sacrifícios do Estado a posição dos professores do collcgio de Pedro 11.

Até que chegue a época da creação do externato, tem julgado o conselho acertado não propor ao

goveruo o provimento de algumas dessas cadeiras avulsas que se achão vagas, e ainda nesse ponto tem

estado as suas vistas e intenções inteiramente de accordo e harmonia cora as do mesmo governo.
Em virtude desta deliberação do conselho-director, achão-sc actualmento vagas e sem exercício as

cadeiras de inglcz, francez e philosophia. \^
A primeira, pela jubilação concedida por decroto de 29 de maio de 1855 ao professor padre Giü-

lherrae Paulo Tilbury. * *

A segunda, também por jubilação concedida por decreto de 8 do janeiro deste anno ao professor,
o Jr. Bento José Martins.

A terceira, finalmente, por ter sido nomeado para outras funeções o respectivo professor, o dr.

Francisco de Salles Torres Homem.
As duas primeiras destas cadeiras jâ se achavão sem exercício antes de vagarem, por moléstia ou

licença dos respectivos professores.
Achão-se portanto tão somente em exercido as três cadeiras de grammatica latina e a de rhetorica,

sendo uma das de grammatica latina regida pelo substituto Camillo José Hilarião Barata, desde o falleci-

raento do professor proprietário, o conego Agostinho Marques de Gouvéa..
Julgo que seria medida reclamada pela justiça mandar-se abonara estes professores os novos ven-

cimentos que lhes marca o art. 97 do regulamento de 17 de fevereiro de 1854.

Os professores do collegio de Pedro H, equiparados aos das cadeiras publicas avulsas de instrucçao

secundaria pelo já citado artigo do regulamento, já se achão no gozo effectivo dos seus novos vencimentos,

e não ha razão para que fiquem estes por mais tempo privados do que lhes é indispensável para a sua

subsistência.
Para provar a justiça que assiste a estes professores, basta considerar-se que percebem elles actual-

mente menos do que percebião os professores de instrucçao primaria, cuja sorte veiu em grande parte
melhorar o regulamento de 17 de fevereiro de 1854.

O governo, que tantos e tão generosos esforços tem feito para dar aos professores meios de lio-

nesta e decente subsistência, não desconhecerá por certo que 700$ ou 800$ que concede o Estado a

estes professores não é retribuição bastante para empregados de quem se exigem habilitações, e a quem
se confia a instrucçao da mocidade.

m&mo pületicular.

Um dos problemas que mais vivas e calorosas discussões tem modernamente suscitado é o da

liberdade do ensino e das condições com que deve ser exercido pelos particulares, sem que haja da parte
do Estado absorpção da actividade individual e da livre iniciativa dos cidadãos, e sem que fique a so-

ciedade indefensa e desarmada assistindo ao espectaculo da intelligencia da juventude explorada por
infrene mercantilismo, da educação e instrucçao dos futuros cidadãos entregue á corrupção e ímmo-

ralidade, para formal-a e modelal-a á sua imagem.
Autorisado pelo poder legislativo para reformar a instrucçao primaria e secundaria do município

da corte, soube o governo imperial evitar o escolho das theorias absolutas, e adoptar como solução do

problema do ensino particular, disposições que tem o cunho da moderação, e que devem merecer a

approvação dos homens de espirito reflectido, e que desejão dar á sociedade garantias de progresso e

estabilidade.
Comprehendendo que ao Estado compete a guarda e protecção de todos os interesses da sociedade*



— 2$ —

estabeleceu o governo no regulamento de 17 do fevereiro do 1854 o direito de inspecçSo e vigilância

sobre os estabelecimentos de instrucção o educação, e determinou as condições com que poderia daM
em diante ser exercido o magistério particular.

Já era tempo de acabar-se no Brasil cora o systema de mal entendida liberdade que vigorava om
matéria de instrucção, produzindo os resultados que ainda por bastanto tempo hão de necessitar de

perseverantes esforços o uma lula incessante, ató que compleiamente desappareção; já era tempo de
dar satisfação ás repotidas queixas o fundadas reclamações das famílias, que não podiâo sem temor con_
liar o mais precioso dos interesses, a educação de seus filhos, a quem não prestava garantia alguma á
sociedade; já era tempo, emíim, de olhar-se seriamente para o futuro do paiz, melhorando a instrucção
o a educação dos que algum dia hão de dirigir-lhe os destinos.

A sociedade, que limita o direito de exercício de certas profissões o determina as condições com

quo entendo devem ser estabelecidas as industrias que julga perigosas, assegurando assim os interesses
dos que a cilas precisão recorrer, lem incontestável direito de exigir garantias de capacidade e moralidade
dos que se entregOo á missão mais importante pelos seus resultados immediatos c do maior alcance,

pelas suas futuras conseqüências, a instrucção e educação da raocidade; e este direito acha-se hoje sane-
cionado pelas claras e terminantes disposições do regulamento de 17 de fevereiro de 1854- e pôr
diíTcrentes actos posteriores que as tem desenvolvido.

Tendo de executar e pôr em pratica as medidas estabelecidas a este respeito no regulamento de
17 de fevereiro, entendeu o conselho director que devora ser prudente e cauteloso na transição de um
regimen de inteira liberdade com que se estava habituado, para outro em que se exigem algumas ga-
ranlias para o exercício do ensino particular, e que pedia, se não a justiça, pelo menos a equidade, que
se tivesse alguma indulgência e contemplação com os professores e directores de collegios e outros esta-
beleeimeJcs particulares de instrucção que já funecionavão em época em que a sociedade nem uma

garantia nem formalidade alguma delles exigia.
Tratou pois o conselho de regularisar, antes de tudo, o que existia, concedendo uma autorisação

provisória indistinetamente a todos os professores e directores que se apresentassem, e marcou, na fôrma
doart. 111 do regulamento, o prazo que lhe pareceu razoável para se habilitarem legalmente, segundo
as disposições do mesmo regulamento.

Com a adopção desta simples medida alguns estabelecimentos se fecharão, e alguns professores
deixarão de leccionar, conscios de que não podürião satisfazer as mais equitativas exigências da lei.

Formulou entretanto o conselho instrucções provisórias para exames preparatórios dos alumnos

que pretendessem matricular-se nos cursos de instrucção superior, as quaes forão approvadas pelo
governo em data de 24 de dezembro de 1854, e instrucções para o processo de habilitação dos pro"
fessores e directores dos estabelecimentos particulares de instrucção, que também forão approvadas pelo
governo em portaria de 5 de janeiro do anno passado.

Em janeiro de 1855 tiverao logar os primeiros exames preparatórios, na fôrma das novas ins-
trucções.

Os resultados parecerão incuícar a que tristíssimo estado tinhão chegado os estudos clássicos na
capital do império. 151 alumnos achavão-se inscriptos para os exames das differentes matérias que se
exigem para a matricula das faculdades de direito e medicina; desses, apenas comparecerão e fòrão
examinados 48, dos quaes só 10 puderão ser approvados. E entretanto, affirmão pessoas dignas de
todo o credito, e que tiverao oceasião de assistir a esses exames, que as commissões procederão antes
com indulgência do que com severidade.

O prazo marcado para a habilitação dos directores e- professores particulares expirava em dezembro
de 1854; havendo porém resolvido o governo proroga-lo até fim de março de 1855, tiverao logar em abril
os exames de habilitação cios directores e professores que, não tendo apresentado documento algum
que provasse suas habilitações e moralidade, nem havendo informações que os abonassem, não podião'
ser dispensados das provas exigidas pelo regulamento e pelas instrucções já em vigor.

Os resultados desses exames \ierão ainda uma vez attestar a imperiosa necessidade que havia de
uma reforma do ensino, e confirmarão como causa o que os exames dos alumnos tinhão patenteada
comoeffeito.
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Dos 77 professores o direclores que, nüo obstante a nimia indulgência do conselho o da fácil con-

cessão das dispensas, forão chamados a oxamo do habilitação das diversas maiorias quo loccionavão, só

50 se apresentarão, sendo 11 senhoras, o desses que forão examinados só 31 tiverâo approvaçao.

Qualquer observação quo a este rospeilo se fizesse enfraqueceria a força que, como argumentos,

teem estes algarismos.

Não obstante ter-se prorogado o prazo marcado para a habilitação destes directores o professores, o
ter-se annunciado repetidas vezes a época em quo deverião ter logar os respectivos exames, apresenta-

vão-se todos os dias novos requerimentos em que se pedia ser admitlido a exame de habilitação : pare-
cendo pouco regular esta pratica, o para evitar a reunião das commissões todas as vezes que por qualquer
circumstancia deixasse o professor de habilitar-se era teriffe competente, determinou o governo, por
aviso de 19 de junho, que esses exames de habilitação terião logar duas vezes por anno, nos mezes de

abril e outubro.

Estabelecida esta regra, podem os professores preparar-se com a antecedência que lhes parecer,
sem que se possão queixar desde que lhes fòr recusado o exame de habilitação fora das épocas marcadas.

Todos os professores e direclores legalmente autorisados devem munir-se de um titulo ou diploma

expedido pela inspectoria-geral, eque devem apresentar á primeira requisição das autoridades encarre-

gadas da inspecção do ensino; ficando subjeho ás penas impostas pelo regulamento todo aquelle que
exercer illegalmente o magistério, o que não mostrar que ha satisfeito as condições estabelecidas no regu-

lamento e nas instrucções que a tal respeito se achão em execução.
Para se fazerem effectivas as multas que impõe o regulamento de 17 de fevereiro de 1854 aos que

infringirem as suas disposições, determinou o governo, por aviso de 3 de novembro, approvando o
modo pratico que propuz, que ás autoridades policiaes pertencerião os processos por iafracção do regu-
lamento, incumbindo apenas ás da instrucção publica comraunicar áquellas os nomes dos iiifractores,
e neste sentido já expediu á repartição da policia o s necessários avisos.

Na fôrma das instrucções de 5 de janeiro e do já citado aviso de 19 de junho, tiverâo novamente
logar no mez de outubro do anno passado os exames de habilitação para os professores particulares.

Apresenlárão-se para serem examinados em diílerentes ramos de instrucção* secundaria 7 cândida-
tos ao magistério particular, dos quaes forão 4 julgados habilitados.

Comquanlo fosse mui limitado o numero dos examinandos, comtudo pessoas que tiverâo occasiao
de assistir aos exames affirmão que havia symptomas de progresso, e que com mais cuidado e instrucção
vinhão preparados para darem provas de capacidade,

Nos exames dos preparatórios para a matricula nos cursos superiores, que pela primeira vez tiverâo
logar em novembro, na fôrma determinada pelo art. 112 do regulamento de 17 de fevereiro, e em vir-
tude das instrucções approvadas pelo governo em 10 de maio do anno passado, mais sensível foi o me-
lhoramento e o progresso que, no parecer de pessoas competentes e dignas de fé, em pouco tempo
tiverâo os estudos feitos nos collegios particulares.

184 erão os exames que havião requerido os alumnos que pretendião habilitar-se nas diílerentes
matérias que exigem para a matricula nas faculdades de direito e medicina ; desses, fizerão-se 145, nos

quaes forão reprovados 63 e approvados 82, sendo 29 com distineção.

Estes resultados já em officio especial tive a honra de levar ao conhecimento do governo, mas não

podia deixar de consignal-os neste relatório como ura dos symptomas dos benéficos effeitos* que vai pro-
duzindo a reforma do ensino no municipio da corte, e para que não desanimem de ver a instrucção da
nossa mocidade elevar-se a um' lisongeiro gráo de adiantamento os que sincera e ardentemente desejão
a prosperidade e a progressiva civilisação do Brasil.

Os diíferentes estabelecimentos particulares de instrucção legalmente autorisados que existem no
municipio da corte são em numero de 68, dos quaes são 35 para o sexo masculino e 33 para o sexo
feminino: em 40 desses estabelecimentos dá-se unicamente a instrucção primaria, a qual é também
ensinada com os diíferentes ramos que constituem a instrucção secundarias nos outros estabelecimentos,
em numero de 28,

Os professores que se achão habilitados e munidos de diploma expedido pela inspectoria-geral são
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em numero do 48, além dos directores, que, pela maior parte, são também professores do algumas das
matérias que se onsinSo nos seus estabelecimentos.

Desses 48, são do sexo masculino 35 e do sexo feminino 13.
14 do numero total dos professores ensinão unicamente a instrucção primaria, o 24 leccionão ou

unicamente algum dos ramos da instrucção secundaria, ou conjunctameoto a instrucção primaria.
0 numero total dos alumnos do ambos os sexos, que durante o anno passado freqüentarão as diífe.

rentes espécies de estabelecimentos particulares do instrucção do municipio da corte, foi 3,698, dos quaes
2,382 meninos e 1,316 meninas.

Dos meninos, 916 freqüentarão sô os estabelecimentos de instrucção primaria, sendo o rosto divi-
dido pelas aulas de instru ção primaria e secundaria, ou tão somente secundaria.

Das meninas, sõ 594 recebôrão lições de instrucção primaria, applicando-se além disso aos
trabalhos próprios do sexo, tendo as outras, em numero de 722, freqüentado os estabelecimentos em
que so ensinão conjunclamente a instrucção primaria e alguns dos ramos de instrucção secundaria, ou

pelo menos as artes de musica, dansa ou desenho.
Estes dados que resultão dos documento? transmillidos pelos delegados dos differentes districtos e

existentes na secretaria da instrucção, estão abaixo da verdade, porquanto é certo que, não obstante as
diligencias e os esforços dos delegados, muitos directores de collegios e outras casas de educação não
cumprem com exactidão o que recommenda o regulamento, deixando de remetter trimensalmente o
relatório dos trabalhos e do movimento dos seus estabelecimentos.

Estavão habituados os directores desses estabelecimentos á mais completa independência e liberdade
a tal respeito, sem que autoridade alguma delles exigisse esclarecimentos e informações; com difficuldadc
hão de pois accommodar-se ás novas disposições do regulamento, sem que haja mesmo de sua parte
reluclancia ou má vontade no cumprimento de tão fáceis deveres.

Muitos hesitão sobre a fôrma que devem adoptar para a organisação dos seus relatórios trimensaes, e
cstacircuraslancia, apparentemente sem importância, faz com que deixem de ser remettidas ás autoridades
competentes as informações e os dados necessários.

Para tirar todo o pretexto ao não cumprimento desta obrigação que impõe o regulamento aos di-
rectores de estabelecimentos particulares de instrucção, e para que d'ora em diante se possa ter exacto
conhecimento do numero dos alumnos de ambos os sexos que recebem a instrucção nesses mesmos
estabelecimentos, encarreguei ao dr. Josó Agostinho Moreira Guimarães, delegado do 3o districto da
cidade, que tem dado provas de intelligencia e de estudo nas questões que respeitão á instrucção publica,
a organisação de modelos de mappas com os dizeres necessários para serem impressos e distribuídos
pelos ditos directores.

Pelas participações recebidas dos delegados dos differentes districtos, consta terem elles regular-
mente visitado os estabelecimentos sob sua inspecção, prestando-se os directores sem reluetancia a todas
as informações, e franqueando-lhes a entrada das diversas partes dos seus estabelecimentos destinados
para a morada e trabalhos dos alumnos.

Comprehende-se porém facilmente que no desempenho do suas funeções devem os delegados ter
certa reserva para a inspecção dos collegios de meninas, e que um sentimento natural de delicadeza fará
com que se satisfação muitas vezes com as informações ministradas pelas próprias directoras, sem exigi-
rem o exame minucioso dos aposentos interiores dessas casas.

Seria conveniente estabelecer commissões compostas de senhoras, que visitassem e inspeccionassem
os estabelecimentos de educação de meninas, como se pratica em outros paizes, sendo que mais exactas e
minuciosas poderião ser as informações que se colhessem, e mais severa e mais livre a inspecção
dessas commissões.

0 regulamento de 17 de fevereiro permitte que pessoas de culto differeníe da religião do Estado
possão dirigir estabelecimentos de instrucção e educação, uma vez que tenhão um sacerdote catholico
que instrua os alumnos catholicos nos princípios e doutrinas da nossa religião.

Para levar a effeito este salutar preceito do regulamento, expedi uma circular aos delegados para
que verificassem se nos collegios dos seus respectivos districtos havia sacerdotes contratados para leccio-
narem aos alumnos dos estabelecimentos que se achSo nas circumstancias indicadas, e exigi uma relação



nominal dos ditos sacordotos com declaração do suas residências, o tenho firme tenção de não perder do
vista o que a tal respeito dispõe o regulamento.

Pelos documentos relativos aos estabelecimentos particulares quo a esta repartição são transmittidos

pelos delegados de distrkto, vô-se que ha grande diversidade, não só nos systemas o methodos do
ensino, como ainda nos livros o compêndios adoptados para uso dos alumnos, o que não poucas vezes

produz queixas da parte das famílias, e causa sérios embaraços, quando pelas circumstancias é obrigado

o alumno a mudar de ura para outro estabelecimento.
Este inconveniente, que é real, só poderia ser removido pela iniciativa dos próprios directores.

Se mais desenvolvido se achasse entre nós o fecundo principio da associação, poder-se-hião reunir

e combinar os chefes e directores de estabelecimentos do oducação para adoptarera os compêndios que
a maioria julgasse preferíveis e mais próprios para facilitarem os estudos o adiantamento dos alumnos.

Ao antagonismo suecederia a harmonia: a rivalidade entro pessoas que se dedicão a uma das
mais nobres missões sociaes seria substituída pela verdadeira confraternidade, e ver-se-hia uma generosa,
c desinteressada emulação produzir grandes resultados para o desenvolvimento intelleclual e para a educa-

ção dos jovens brasileiros.
Se os pais de família aítribuem o pouco adiantamento de seus filhos aos directores dos collegios,

estes por sua parte queixão-se das famílias, que não os auxilião, e que condescendendo em tudo cornos

caprichos da infância, empecem a acção e a influencia do magistério, e contrarião os systemas que teem

adoptado no regimen de suas casas.
De uns e outros poder-se-hia talvez dizer que teem razão, e que deverião prestar-se mutuamente mais

efficaz auxilio para conseguirem o grande fim que todos desejão: o desenvolvimento intellectual e o aper-

feiçoamento moral da juventude. Tenhão porém todos confiança no governo imperial, que propoz-se
como um dos seus mais gloriosos intentos a regeneração do ensino no paiz; inspirem-se todos de en-

thusiasmo e ardente desejo por esta nobre causa, que as difficuldades e obstáculos hão de desapparecer
vencidos pelos esforços que cada utn fizer na alçada de suas attribuições e nos limites de suas forras,

que em tempo mais breve do que muitos pensão seremos obrigados a reconhecer que a mocidade do
Brasil é digna da terra abençoada a que a Providencia assignalou tão altos destinos, e capaz, pela illus-
tração a que pôde attingir, de elevar o nivel civilisador da humanidade.

Estado da instrucção primaria e secundaria nas differentes
províncias do Império.

Determina o art. 3o do regulamento de 17 de fevereiro de 1854 que o inspector-geral apresente
annualmente ao governo um relatório circumstancíado do progresso comparativo da instrucção primaria
e secundaria entre as diversas províncias do Império e o município da corte, coordenando os mappas e
informações que remetterem os presidentes das províncias sobre este ramo de serviço publico,

A importância e o alcance deste preceito não podem ser contestados nem desconhecidos.
Se ha meio seguro de se avaliar o adiantamento e civilísação de um paiz, é certamento a instrucção

publica, verdadeiro thermometro do estado social.
No Brasil especialmente, onde cada provincia, gozando de perfeita liberdade e completa indepen-

dencia a este respeito, pôde adoptar systema de instrucção diverso das outras, e abraçar as theorias e

doutrinas que melhor tiver examinado e mais profícuas lhe parecerem, é conveniente, é mesmo neces-
sario, que um estudo comparativo nos venha demonstrar com factos positivos e documentos irrecusáveis

quaes os resultados que se tem obtido, quaes as idéas que a experiência condemna, e o que se pode
emprehender com segurança.

Os poderes provinciaes nos diversos pontos do Brasil são, mais ou menos, solícitos em proino-
verem os melhoramentos que por toda a parte está instantaneamente reclamando a instrucção da ibo-



cidade; masótao fácil a illusâo, que apenas um pequono progresso se manifesta, logo se julga que
muito se tem feito, muito se tem conseguido, c basta isto para so cruzarem os braços e esperar-se que
de novo venha a evidencia demonstrar o atrazo da instrucção, para acordar-se da lelhargia em que se

havia cabido, e tentarem-se novos esforços e novos melhoramentos.

Assim não aconteceria se cada provincia pudesse todos os annos facilmente comparar o estado da

sua instrucção e o progresso dos seus estabelecimentos de educação com os de todas as outras pro-
vincias e cora o da capital do Império; tomaria alento, cobraria novos brios para continuar nos melho-

ramentos encetados, e ganharia a convicção de que não ha descanso, não ha marco milliario na carreira

do civilisação para debellar a ignorância do povo e para a emancipação moral da humanidade.

0 regulamento de 17 de fevereiro de 1854 comprehendeu a utilidade que desse estudo compa-

rativo poderia resultar para a instrucção publica do paiz, e por isso impoz ao inspector-geral a obri-

mç50 de comprehendôl-o no relatório que annualmente deve levar á presença do governo.
Infelizmente porém tão importante trabalho ha do ser por ora imperfeitissimo, e varias circumslan-

•cias para isso concorrem de maneira poderosa.
No nosso paiz ainda não se tem bem comprehendido a necessidade da estatística, e pouco se sabe

das suas condições e exigências; portanto não causará exiranheza que nos mais importantes decumentos

relativos á instrucção publica appareção dados o elementos tão incompletos para a formação da esta-

tistica especial deste ramo de administração; resultando dahi necessariamente imperfeição e inexactidão

do trabalho que os tomar por base.
Além disto, sendo os relatórios dos presidentes das províncias organisados em differentes épocas

do anno para serem presentes ás respectivas assembléas legislativas que funecionão também em épocas

mui differentes, segue-se que os dados e informações que nos poderião ministrar taes documentos não

se referem á mesma data do anno, e nem comprehendem o mesmo espaço de tempo.

Ora, é por demais evidente que impossível seria a comparação entre factos que não coincidem e

que se passarão em épocas encontradas, e que o trabalho estatístico que partir de um principio falso

e vicioso em sua origem nada significa, sendo que nenhuma conseqüência luminosa e instruetiva delle

se poderá deduzir.
Finalmente, para que o estudo comparativo da instrucção primaria e secundaria entre as differentes

províncias do Império fosse completo, seria necessário que os elementos tivessem o mesmo ponto de

vista: a estatística exige uniformidade e harmonia, e essa não se encontra nos documentos de que o r|

latorio do inspector-geral de instrucção primaria e secundaria da corte deverá extrahir os dados geraes,
únicos instruetivos nesta matéria.

Assim, qualquer que seja o lado ou ponto de vista por que se queira encarar a instrucção publica do

paiz, achão-se incompletos os meios, e faltão os indispensáveis recursos.

Procurei determinar o numero exacto dos estabelecimentos públicos e particulares de instrucção

primaria e secundaria que existem em todas as províncias do Império; a relação em que se achão para
cada um dos dous sexos; o numero de alumnos que frequentão esses diversos estabelecimentos e o

gráo de instrucção que nelles se dá, e não me foi possível construir e edificar senão com graves o

numerosas lacunas o quadro n. 5.
Se para estes dados, os mais simples e elementares, se dão as faltas que ahi se notão, fácil será

o comprehender que não me era permiltido ir mais longe nem ser mais minucioso nas classificações e di-

visões, tão interessantes em trabalhos desta ordem.
Parece portanto que, para obviar os inconvenientes que Ücão indicados, chegar-se a um conheci-

mento satisfactorio do estado geral da instrucção publica do paiz, e para execução do art. 3° do regula-

mento de 17 de fevereiro de 1854, indispensável se toma recommendar aos presidentes das províncias,
e por seu intermédio ás autoridades encarregadas da inspecção do ensino em cada uma dellas, que nos

seus relatórios e outros documentos ofliciaes, embora tenhão de referir-se á época mais minha da aber.

tura das respectivas assembléas legislativas, fação-no comtudo de maneira que seja fácil destacar os dados

relativos ao anno anterior até o ultimo dia do mez de dezembro, para comparal-os com os da mesma
época em todas as outras províncias.

Seria também conveniente remelter para todas as províncias mappas uniforme e syslematicamente

*'.
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organisados, cora todos os dizeros que se julgassem necossarios, afim de sorvirora do modelo, o mais ía-
cilmenle se obterem assim os dados que exige a estatística,

Este seria, segundo creio, o raeio mais prompto de chegar-se ao conhecimento minucioso e com-
pleto do estado da instrucçao primaria e secundaria em todas as províncias do Império.

Julgo igualmente que seria de muita utilidade que os documentos relativos á instrucçao publica
em cada provincia contivessom alguns dados cuidadosamente colhidos acerca de sua população, para
avaliar-se o grão de adiantamento a que tem chegado, e para estudar cada uma o que convém fazer
para acompanhar os progressos das que mais rápidas caminhão na estrada da civilisação.

Em geral, e exceptuando-se talvez unicamente a provincia de Minas, os relatórios dos presidentes
e das autoridades encarregadas da inspecção e direcção do ensino apresentão como mui pouco sutis*
factorio e lisongeiro o estado da instrucçao primaria e secundaria, e reclamão dos poderes competentes
medidas quo possão promover o seu adiantamento e progresso.

Todos os documentos quo consultei estão de accordo em attribuir á insufficiencia dos vencimentos
dos professores públicos a pouca utilidade quo prestão ao paiz os estabelecimentos de instracção como
actualmente existem, e indicão como medida salvadora, como o primeiro passo a dar-se para obter-se
algum resultado, o augmento da remuneração do trabalho, e a concessão de outras vantagens que
animem os que se dedicão á civilisadora missão do debellar a ignorância.

Não se poderá certamente desconhecer que ha exemplos, talvez numerosos, de dignos professores
públicos que se subjeitão ás fadigas de uma vida inglória, sem esperança alguma de vantagens, e que
cumprem conscienciosamento os seus deveres durante uma longa carreira, em luta cora a miséria;
mas essas excepções, honrosas certamente para a classe dos professores, e que podem-se explicar por
circumstancias especiaes de família, ou outras que determinão muitas vezes a abraçar uma profissão contraria
a todos os interesses, não bastão para invalidar a regra geral, nem podem destruir os fundamentos e
obscurecer a verdade das queixas de que abundão os documentos officiaes.

A esta principal razão do atrazo era que se acha o ensino nas províncias deve-se acerescentar a
indifferença que manifestão ainda muitos pela instrucçao e educação da mocidade.

Tudo quanto acabamos de dizer referindo o que encontrámos nos documentos officiaes acerca do
atrazo da instrucçao nas províncias e dos meios de dar-se prompto remédio a esse mal, vem confirmar o

que deixámos exposto na primeira parte deste relatório, concernente á instrucçao primaria e secundaria
no município da corte. *
* Nesta parte do Império, onde é directa a acção do governo geral em tão importante ramo dos in-
teTesses sociaes, já vimos os generosos esforços que tem elle empregado para o progresso e aperfeiçoa"
mento dos estudos; nas províncias, porém, só poderá ser indirecta a sua influencia, porque pelo acto
addicional a ellas compete o legislar sobre instrucçao primaria e secundaria.

Não obstante, muito poderá fazer e conseguir o governo, nomeando para a administração das

províncias homens que se compenetrem da necessidade de empregar toda a attenção e solicitude nos
melhoramentos que reclama a instrucçao publica, e que considerem como um dos mais relevantes
serviços, e dos de maior alcance que se podem prestar ao paiz e á sociedade, o desenvolvimento da

instrucçao, a prosperidade dos seus estabelecimentos e o aperfeiçoamento da educação da nossa mocidade.
O exemplo dos resultados que produzir a reforma que soffreu a instrucçao primaria e secundaria

da corte, e que está actualmente em execução, muito poderá contribuir para que se tentem também me-
lhoramentos no ensino nas províncias que ainda os não tem seriamente emprehendido.

A acção civilisadora da época em que vivemos fará o resto : o desenvolvimento das nossas ínsu-
tuições e o progresso em que brilhantemente vai caminhando o Brasil, não poderão consentir que, quando
tudo é movimento na sociedade, só fique estacionaria e sem vida a instrucçao e educação, primeira
condição e garantia do aperfeiçoamento moral e da dignidade do homem.



N. I
dSüuatrro 0emonstrativa 00 pessoat 00$ professores públicos 0c primeiras letras rom a bata

íre suas nomeações ou remoções.

VKEeUE__IAS.

Sacramento  .
S. José

Candelária
Santa Rita . .
SanfAnnâ
Santo Antônio  . .
Gloria
Lagoa
Engenho Velho (2a cadeira). . . .
Idem, (Ia cadeira de S. Christovão)
Inhaúma
Irajá  .
Jacarepaguà
Campo-Grande. ..... ...\ .
Guaratiba  . . .
?santa oruz . . - . ,
Ilha do Governador . . .
Paquetá

WOSaiES DOS PKÍ&EESSOKES,

Polycarpo José Dias da Cruz
João Rodrigues da Fonseca Jordão

Luiz Thomaz de Oliveira
Cândido Matheus de Faria Pardal
João José Moreira
Francisco Antônio Augusto de Sá .... .
Francisco Joaquim Nogueira Neves. ....
Joaquim Fernandes da Silva .',..
João Ferreira Moscoso
Joaquim José Cardoso de Siqueira Amazonas.
Joaquim Sabino Pinto Ribeiro
Vaga e em concurso
Manoel Joaquim da Silveira .........
Francisco Alves da Silva Castilho .
Estevão José Pires
João Antunes da Costa e Silva  .
José de Moraes
Venancio José da Costa

Adjuntos.
O substituto Marcos Bernard0 da Costa Passos

João Rodrigues da Fonseca Lessa. ......

Antônio Joaquim de Miranda  .

Antônio Júlio Gordilho da Silva Valente. .

Antônio Ignacio de Mesquita

DATAS DE SUAS HOMEAÇOES.

Nomeado por decreto de 9 de novembro de 1855.
Removido da cadeira de lrajá para a de S. José por decreto de 14 de dezembro

de 1855, e desta para a da Lagoa por decreto dp 25 de janeiro de 1856.
Nomeado por decreto de 9 de novembro de 1855.

.Nomeado por decreto de G de dezembro de 1831.
Removido da cadeira de Inhaúma por decreto de 25 de setembro de 1855.
Removido da cadeira de S. José por decreto de 17 de outubro de 1855.
Nomeado por decreto de 10 de maio de 1837.
Nomeado por decreto de 9 de novembro de 1855.
Nomeado por decreto de 9 de novembro de 1855.
Nomeado por decreto de 28 de junho de 1848.
Removido da cadeira do Sacramento por decreto de 25 de setembro de 1855.

Nomeado por decreto de 18 de maio de 1842.
Nomeado por decreto de 5 de fevereiro de 1849.
Nomeado por decreto de 6 de dezembro de 1837.
Nomeado por decreto de 18 de maio de 1812.
Nomeado por decreto de 9 de outubro de 1834.
Nomeado por decreto de 6 de dezembro de 1837.

Datas de síias nomeações e escolas em que se achão em exercido.
Por aviso de.... foi equiparado aos adjuntos do 3°anno. Em exercicio na escola de

Santa Rita.
Nomeado por portaria de 12 de novembro de 1855. Rege interinamente a ca-

deira de Inhaúma, na fôrma do art. 40 do regulamento.
Nomeado por portaria de 19 de novembro de 1855. Em exercicio na escola

deSantAnna.
Nomeado p°r portaria de 19 de novembro de 1855. Em exercicio na escola do

Sacramento.
Nomeado por portaria de 24 de janeiro de 1856. Em exercicio na escola de

Santo Antônio.

Secretaria da instrucção primaria e secundaria do município da corte, em 15 de fevereiro de 1856. — O secretario, dr. Manoel de Oliveira Fausto.



N. 2.
(CtmtDro fcemonstratioo iro pessoat Das professoras publicas tre primeiras tetras com a í>ata

írc sitas nomeações.

iRi:Gii:_im,

Sacramento. . . . . %^

Candelária. % .
Santa Rita,. . . . % 
SanfAnna .,
Santo Antônio „ . .
Gloria
Engenho Velho (2a cadeira). . . .
Idem, (Ia cadeira de S. Chxistovfio)
Lagoa
Paquetá  .
Santa Cruz

XO.UES DAS PROFESSORAS.

D. Anna Joaquina de Oliveira e Silva.. . . .
D. Tkeresa Fortunata da Silva  . .
D. Catharina Lopes Coruja. ...........
D. Francisca de Paula Moraes e Lima. . . .
D. Elisa Tanner
D. Emilia Eulalia Nervi
D. Francisca Albina Ferreira •
D. Maria Thomazia de Oliveira e Silva.. . . ".

D. Clara Maria da Gloria Ribeiro
D. Anna Euqueria Lopes ......'
D. Amalia Justa dos Passos Coelho . . ... . .
D. Maria Joaquina Antunes da Silva .....

Adjunta®.

D. Joanna Amalia de Andrade.
D. Anna Evangelista Pereira. .

D. Alcida Brandelina da Costa

DATAS DE SUAS XOJMEAÇÕES.

Nomeada por decreto de
Nomeada por decreto de
Nomeada por decreto de
Nomeada por decreto de
Nomeada por decreto de
Nomeada por decreto de
Nomeada por decreto de
Nomeada por decreto de
Nomeada por decreto de
Nomeada por decreto de
Nomeada por decreto de
Por aviso de 14 de janeiro

do regulamento, para
guezia.

13 de novembro de 1835.
4. de dezembro de 1831.
15 de março: de 1843.
20 de abril de 1831.

de novembro de 1855.
10 de dezembro de 1855.

de novembro de 1855.
21. de dezembro de 1855.
24 de maio de 1841.
10 de maio de 1853. „
23 de novembro de 1855.
de 1856, recebe um gratificação, na forma do art 57
dar instrucção primaria ás meninas pobres dessa fre-

¦¦¦

Baias das suas nomeações e escolas* em que- se achão em exercido.

Em disponibilidade. Nomeada por portaria de 12 de novembro de 1855.
Nomeada por portaria de 10 de novembro em 1855. Em exercício na escola de

S. José.
Nomeada por. portaria de 10 de novembro de 1855. Em exercido na escola da
Gloria.

Secretaria da instrucção primaria e secundaria do municipio da corte, em 15 de fevereiro de 1856. — O secretario, dr. Manoel de Oliveira Fausto,



n. O.
#

Demonstração Do numero De alumnos De ambos os seros que
Durante o anno De 185-í freqüentarão os estabelecimentos pn>
blicos c particulares De instrucção primaria c sccnnDaria Do
municipio Da corte.

ENSINO PUBLICO

Instrucção primaria*

FREGUEZIAS.
¦ ¦ ¦ i —'-' " ¦¦ ' - ' ' ¦¦¦¦¦¦¦¦ '—^ ¦  ¦ '¦ ———

Sacramento...;
S. José
Candelária
Santa Rita
SanfÀnna
Santo Antônio
Gloria
Lagoa
Engenho Velho
Engenho Velho (S. Christovão)
Inhaúma
Irajá
Jacarépaguá
Campo Grande
Guaratiba
Santa Cruz
Ilha do Governador
Paquetá

*¦

TOTAL

Sumcro de alumnos.

132
93
63

125
122

58
39
38
75n
65
2T

9
36
29
26
81

1,131

OBSERVAÇÕES.

Até o fim do 2o trimestre.
¦-.

FREGUEZIAS. Suincrodcaluranos. OBSERVAÇÕES.

Sacramento 110
S. José 48
Candelária.. 45
Santa Rita 64
SanfÀnna 96- ';.
Santo Antônio 0 Ainda não estava creada.
Gloria 56
Lagoa 54
Engenho Velho. 0 Não teve exereicio senão no fim do anno.Engenho Velho (S. Christovão) 46Paquetá 52 Até o fim do 2° trimestre,

total 571
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Iiistrucçilo .secundaria.

ESTABELECIMENTOS.
<——.li «um i ii i ii tmmmmmÊÊmmmÊmmÊtmmmmmmmmmmmmmimtmmmfmmmÊtm

Collegio de Pedro*n.,.
Aulas avulsas.

Aula de latim (Ia cadeira)
» de » (2* cadeira)...,
» de » (3* cadeira)
$ Qv iruncii. »«»»»»»«•«•»*»»»•»«
w u6 lllf^lty*............ ...............
* de philosophia$ cie rnctorica...#..«.................

i1'' AL...............

\umerodealurnnos.

102

14
7
0
o

225

OBSERVAÇÕES.

Não esteve em exercício.
Nao esteve em exercício.

Ü : *

m :<*

ENSINO PARTICULAR,
^M- 

¦»• g^la ,

'

Instriicçilo primaria*

¦ ¦ 11. i . 11 ¦ ,i i ii .ii. ii i.11..
—— ¦ ¦¦¦!!¦!!¦¦¦ MIN ¦ II !¦!¦ MM—!» IHIWIMW mi ¦.¦IHII —I.—-II ¦¦¦,. — ¦¦ |..  ,  II..H— «¦¦! I.ll .1111—II .-I .1II .1 l iyi.|W -I 11—«¦¦¦¦>¦ ¦!! ¦ ¦ ¦—^—¦!—¦¦¦ ¦Mil !¦.¦!. !!¦!¦¦ II ¦ .1 .1.1-1 — «l.l -I— !¦¦  —II.,..,,-,*

ESTABELteÍMENTOS. Numero. Alumnos.
<—————— ' ¦ ¦ ¦ ——^——**** ———^ ¦ —————^- 1 ¦—,W— II —^———————W I

Para meninos  21 916
Para meninas  19 594

Instrucç&o secundaria.

Para meninos
Para meninas

TOTAL.

16 1,466
12 722

68 3,698
¦

..-;-"- V;'-

' 'è^\',¦- '¦¦' ¦¦:'¦

RE€APITÜLÁÇÃO.
¦-..'"¦¦' ~ ¦ ¦ 

" 
«*,

Estabelecimentos públicos de instrucção primaria e secundaria a saber:
29 escolas primarias com alumnos. . . . . . ; . •. . . , .1 collegio de instrucção secundaria com alumnos. .7 aulas avulsas com alumnos,

• . •¦ ¦'"'¦•¦ 
'¦. 

• ¦ f

•'¦¦¦¦ ¦ 
'¦¦'• 
>i ¦':..'.'" ' ,: -,

.¦.•'¦?'!*'.¦. . i;i02
....... . i..|  . 162

63Hfc ,-°» 
1,9217

.'.""'''¦.- 
'--''''¦'¦ .¦'."'¦.'

.:;:.¦¦ .'.<¦;.¦ ,',...

Estabelecimentos particulares da instrucção primaria e secundaria, a saber;40 escolas ou còllegioâ de instrucção primaria com alumnos. ..... . \ . . .28 collegios ou aulas de instrucção secundaria com alumnos. . ... ......

Total de todos os estabelecimentos públicos, e particulares de instrucção primaria é se-cundana

1,510
2,188

¦.-iv..;- .- .¦¦¦•..¦:¦.....¦ ¦.¦¦¦ '',¦...:'•' -'í'\;;;'!¦:¦¦:> ¦.¦¦¦¦

¦ ¦¦.''¦¦•¦¦.¦¦..*¦'¦¦'''•::.-"' ¦¦. ¦.¦¦"¦".¦.:¦ ¦:' ':'¦:¦¦- '.,¦¦¦>* .'-.¦'¦;¦ ¦.¦¦'¦¦!¦:. ¦¦'"./¦^¦¦''w-.t".' ¦%;: :'

:.« '.-'•"¦¦..;¦ 
;': .¦';.'':..¦ < '.''.'¦:• 

;...¦" ¦''.i:':'V:''.
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Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1856 —Dr. Manoel de OUrnirciFcmsto, secretario

''• '../¦-¦¦ ¦¦;¦•¦¦.¦,¦.¦,.;...;¦,¦... V ¦>.-, ¦.¦¦!-.,-.v

¦ -i. ' ..::.!-. :r'

: !



¦vf(P*

19• "Vt•íllappa estatístico ím* tvalmlljo* c Do movimento Das matrículas 00 Coücam t>c pfÈW 33, ímvantc d anno íic 1833.
l«i«H—J»»M | Bi«

_fei

Matriculárfio-ôe

Approvados com distineção em tudo.

Idem em algumas matérias

Idem sem distineção.

Reprovados

Não íizerão exame

Retirárão-se. . V€ .

Perderão o anno

Tiverüo prêmios

SÉTIMO ANNO

CONTRIBUINTES

"a

**m

1

«o

§ a*II

GRATUITOS.

"Vi

«O

s;

1

Tiverão menção.

Tomarão o gráo .

1

5

•SS

1

3

1

- 4

1

SEXTO ANNO.

CONTRIBUINTES.

«o

5

V)

o
n

0>

Si

*3s |

_n

GRATUITOS.

1

i i

1

8

1

g

QUINTO ANNO

CONTRIBUINTES.

U•S

I

1

o

o

7.

11
I
eu

1

5

1

1

8

GRATUITOS.

I
*9

te!

.1
«

1

1

1

1

QUARTO ANNO.

CONTRIBUINTES.

X»

eu

O
et

(Dnm
V

h

§

1
s
.1

1

8 5

GRATUITOS.

«o

§
ts

a*•5 1
.52

_*

3 1

1

TERCEIRO ANNO.

CONTRIBUINTES.

•s»

4- •r.
59

o

o
ÉiE«5">»

A*
.5§

GRATUITOS.

X»¦É
|

I _{

«o

P«3

8

1

1

1

4

1

2 1

1

SEGUNDO ANNO.

CONTRIBUINTES.

3£
*1

2mm
mm

I

3

I
?x

3

1

1 —

1

1

I
o
n

O

&

GRATUITOS.

*9

to

1¦ S

PRIMEIRO ANNO.

CONTRIBUINTES.

_

«oiI

GRATUITOS.

G

1

1

1

3

0

1

1

2

v o

•v»

5

11
«9

9 10

«o

7 II
11
r

iI
i
I

5

3

1

1

1

3

3

1

1 1

1

1G2

20

41

10

30

4 II 51

1

4

ttatnraüíraírc í)o$ ahtmnos.

_Ü |_J
121 1 5 1 4 5 1 4 1 8 3 1 1 162

| 13 — 1 2 - 1 — 1 . — — 20

34 — 1 2 — — 1 2 1 — — 41

| 4 — — ' - 1 — — 1 — — — 10

| 21 — 1 - — 1 — — — — — 1 30

j 35 1 2 - 1 — — — — 1 — — — 51

1 12 — — — — 1 r~ - ~- ~ ~ ~ ~ n
I 1 - - - 1 - 1 

~ 
T" 

~ — 14
'¦" ' --------  ¦ ^_--__-_ 11 i.r 11 

' 
 —. —¦ ' ¦ —¦ 

•**"*-**^----»»n >*¦—!¦ fn- ¦¦¦—¦¦¦ -.!¦—' •"""••¦¦¦¦¦ ' ¦¦" ¦¦¦¦¦¦¦-¦------ iim._-,«ii.i kii..iii. !--¦—_ 1 1 m, 1 m -..¦¦¦-. 1 ¦_¦¦,.,  .,„ 1 1 11-iii ..I..I.W —— PMMMW-» —— |H--H« «_¦¦_»_*_--»—¦-«-•

4____-._-_.____ 1 — 8
1

if

1

Í-*

11

14

Secretaria do Collegio de Pedro II, 8 de Janeiro de 1856. — Dr Miguel Alves Villela, secretario.

¦*



¦¦¦-¦ ria- -:^' :¦¦¦¦¦¦¦•*¦¦*?¦•¦¦'-^vmz

:%

.

fònítòro
II* w-

írcmonstratino iro numero toe alumnos qnc, scgunbo os últimos Documentos existentes na secretaria, frequentão os
estabelecimentos públicos e particulares oe instrucçao primaria e secnnOaria em toOo o 3mperio.

__gg_—¦
_H83!—i MHQW€____? 3B*1* • ' _¦_« m __, _¦ oi _«_»— __•_» ~_• tr-x .¦_,r-__* «_» ._¦ -u-feaBmi ~*. ~t--_ v_rm^./m.sm« iirX.il IIIL.M.AU.

'
<M_______M______M—M_____—__—____«____—N—NMMWW^

INSTRUCÇAO PRXOTARIA INSTRUCÇAO SECUNDARIA. INSTRUCÇAO PRIMARIA. INSTRUCÇAO SECUNDARIA. Q**M x'<*
 _____________-____________________—1--___i_ , § Q*P «^ O H11 g -j g g

MUMGiPIO DA CORTE Numero de escolas. Numero de alumnos. Numero dos estabelecimentos c dos alurauos. Xuraero dos estabelecimentos Numero dos alumnos. Xumcro dos estabelecimento? Numcrodos alumnos. Q-BB oSS
S g 5, 2 g 5,

e províncias do império. : ~\Z w m 2 5 _ _"
wi to _ o-n Bjfl%-,:3'«";i

CO TO TO TO O TO O 9 J^ QO ^_ <_ *_ Í2 2m*t to£-*!Í
á § ¦ ¦¦:: •' _ 5 3 2 5 u a < to 2 a ^ d _ ?\ s X 5 __\ < x y\ < aS 27; ^ S 55 2 ~ __ 3 ~
5 _; 5 p _-• £ 5 lyciíOS. ^i! srf ^á S<^ <ir? -1£ -< £ _ ?, ?, H 4 3 3 S £ 2 E & ?? _ 3; * 3 a~§ *! g I i s;p?5 *1 ^3 pá ^ -I S 3 I S -s |-9 8 á 1 S g*á gSá

° O 111

Còríe . . .  18 11 29 1,131 5111,102 1 col.com 15cad 162 1 63 22 225 21 19 40 | 910 59t 1,510 16 12 28 1.463 122 2.188 119 5,625

Itio de Janeiro  105 
_57* ~ll62~ 

3,191 W& %W 2 com 14 » -~ - 10 2-1 40 22 G2 460 3T2 83S - 
_~ 87 | 485 120 614 

335^ 6,588
. ______. —,i i —' — — "¦- ¦' ¦ ¦'——•—  ———> ———-. ____ —— —— ——-__. ¦

Espirito Santo  20 3 23 725 3i 153 1 » 1 
"i 

55 2 11 0 CG j — — --- — — - - — | - - — 
32 822

Bahia  166 
~29" ""ÜT 

0(54 1,318 7,682 T» IÜ~ - Í* - 31 621 | 42 19 61 li, 332 599 1,931 - - 32 | - - 623 322 10,863
_^^________-____^_^___^^^^     _____^___^_________. -_____-_-—.  _____ _—__ ———. ... ii.. »¦ j —-__-. .. ¦ ¦

Sergipe  38 15 53 — — 2,894 2 » 8 » 1 — 15 — — — — | — — 479 — — — — — m 3,373

Alagoas  U 
~~ÍT _65* 

2^565*T^M 3,709 TI 6^ 82~ 8 
~% 

14 178 5 5 10 I 160 88 218 3 3 | 45 - 45 92 | 4,180
 _______  

 
_____ — . ¦"' — ¦¦— ¦ ¦. ¦ — ¦ *  

——¦—— -Mi i vmmmmmammmmm^Êmm^mmmmmmmmmmÊmamm. mmmmmmmim_•-——— ¦¦¦ ,- , ....j_n._n.i_.a_— ¦¦¦_¦—-. ^_«w__™_«_«»m-*-_ ¦————j 1B_M¦¦¦¦¦¦••_«_--•_—-¦•«———__*_w_«*_w_^-«-—»_- ---—-———»————— - ¦'¦¦  —————¦——.-_—— -__——————————> ———_ ————————— .. . .

Pernambuco  68 17 85 2,904 732 3,636 1 » 13 » 121 7 56 20 183 37 34 71 j 1,139 671 1,810 - — — — - ^6 5,634
_________________________   ... — i, i.y ¦I.»;¦¦"¦—'___._ ______ ¦" - — ¦ ' -¦•' —— i

Parahyba  36 5 41 1,208 123 1,331 1 » 6 » 120 3 45 9 105 j — — — | — — 228 — --—— — J^ 1>724
________________________________________________ , ___________ . _____-__. __________I ,, _______ ii¦ —_ -_————_——_ __—_«¦»•-_—. . —— ¦ — i ii i ¦" ii-—_ __-____»_. —__——«i ... ¦ ¦ ———

Rio Grande 40 Norte. . 33 6 39 1,158 190 1,348 5 93 5 93 | 9 - - | 144 - - -—• 3 ~ lJ_ 5S 
__g

-'t-^'- .— — ... — — i i. ¦ "i — ¦— •'". ''' ' "¦— "'— ¦'' ¦ ' ¦¦" —__— — ————— , 
¦ 

. j> '

Ceará . . . Tf. . ... 45 16 61 2,022 584 2,606 1 » 7 » 181 8 180 15 367 - — 26 1 - - 850 - - — - - 102 3,823
 ,. 1— .. ¦ 

-—

Piauhy  21 11 32 462 164 626 1 » 8 » — 1 — 9 16 — — — | — — — — — — ~ ~ ~ 
§ 64-

 ________—-____-__—-__—-—-— . —— 
— i. — ¦¦ "—¦ — «¦ ' ¦ ¦¦'

Maranhão ~~.' 43 13 56 892 [^343 1,235 1 » 10 * 112 12 118 22 230 24 - 24 | 618 105 723 -- - - - - 102 2,188
^^^^^^^^^^^^^^^^^^  _____  i _____^ —— ___-.__  i ———  i i — ¦¦' ¦' ¦ " —*¦""——*—- ——_ ________________

Pará  49 10 59 1,141 310 3,051 1 » 8 » 13 3 33 11 106 | 10 1 11 | 434 222 656 ^_ 4 
TO ~ TO _____!__^_

Amazonas. ....... 14 2 16 405 14 419 3 51 3 51 j 
3 |^--  

_~ -~_ 
— ^_ 

_Z _1 __L
S. Paulo  110 

__55 ~íftT 
ZÜl" 1,430 5^661 ~~~29"_268~ ^9 268 

~tÍ 
35 108 11,230 500 1,130 - - 36 - - 119 338 8.384

_________ ,_____,mmmmmmmmmm n ¦ mmmmmwmim ¦ ¦ ~* *" mmmmmmmm• —-.. m hi.-hm.i-i— ' ' " " ' " '"' " ~' "" —*—¦ . . i

- -_-¦¦¦ ---¦¦ -II ¦¦¦ 'II -11-11 ¦ ¦ ¦ I « III II I- I III II III ¦' l ¦¦¦!>!¦ ¦_¦—_¦¦ ¦¦ ¦-—-i —IÉ.I «II I II -—-— II '«¦ »' ¦'»¦¦' . -—~~"~——¦ __-—_¦«¦-•-—— -¦¦'" __%__-!

Paraná  18 9 27 — — —____ — — ____— |_ — — — — — — — 27 —
___—-—¦¦————- ¦-—I _-¦¦-—--—-- i li ¦¦-»———* . —.—>—-^ -»-_——____¦»------ «_»_«*p_a_—i«a_»a———» — ¦ ¦ -

Santa Catharina ."TT. ÍT 11 42 U72 429 1^601 F 42 1 42 j 11 9 20 | 213 230 503 - - - - - 
_~ 63 gA46

S. Pedro  79 li 
~m 

2,42d Tfm 1,764~ 
~ 

5 » 78 l~Í 6 103 16 13 29 | 642 305 947 - - - - | - 155 5,814
________ 

________  _____ _____ _____  _»____. ________   ¦ —;— ______-—-—  ——— —• ——-—-»-_--_— ____—___. «_______

Minas.  223 30 253 11,421 1,208 12,635 21 collegios. 1,345 35 877 56 2,222 — - — 1 — — 4,955 - ~_ 
_~ - 

309 19,812

Goyaz  26 6 32 1,228 131 1,359 1 » 4 ¦ » 79 — 4 79 — - - | — 
j- ~ 

- ~ " — - U 1,396

Mato-Grosso . /.'.'; . - — 16 429 34 463 — — — — — — 5 156 24 180 — — — — — 2l 648

total ...... 1,187 368 1,571 46,290 12,42C 51,620 35 2,420 150 1,908 308 5,011 288 103 470^,510 3,710 17,653 23 12 193 2,066 8511,279 2,561 88,617
t^^^ _-«««...-«-«^-^«^»i^B^^BMI^^

~~~~~~~~—~^^———-^^^~~^^^~^—~—^—^^^^^^^^~^^^~^^~~~^-—~T-~~~—— a '¦¦¦¦ i"——-_—-¦_ -..-.^...^—-_-—————-..i..—- —.—-_———_——_-^—»_»——_—_»_—__———» — "—i— —^-__-_—__-_——_—_—————

Secretaria da instrucçao primaria e secundaria do município da corte, em 15 de fevereiro de 1856.—- Dr. Manoel de Oliveira Fausto, secretario
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IMPÉRIO. — Portaria de 20 de Outubro de 1855 .—Approva c Manda que se
observe, para execução do parayrapho H.° do Artigo 'i.0 do Regulamento que
baixou com o Decreto Af.° 1.331 A de 17 de Fevereiro de 1854, o Regimento
Interno para as Escola* Publicas de Instrucção primaria.

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Approvar, c Manda que se observe,
para execução do paragrapho 8.° do Artigo 3.° do Regulamento que baixou com
o Decreto n.° 1.331 A de 17 de Fevereiro de 1854, o Regimento interno para
as Escolas Publicas de Instrucção Primaria, que adiante segue, organisado e
nssignado pelo Conselheiro d'Kstado Visconde de Ilaborahy, como Inspector
ücral da Inslrucrüo Primaria c Secundaria do Município da Corte.

Palácio do Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 1855.— Luiz Pedreira do
Coutto Ferraz.

REGIMENTO EXTERNO PARA AS ESCOEAS PUBLICAS DE

INSTRUCÇÃO PRIMARIA.

Dos dever es dos Professores.

Art. l.° 0 Professor publico deve:
§ 1.° Procurar por todos os meios infundir no coração de seus discípulos o

sentimento dos deveres para com Deos, para com a Pátria, pães e parentes,
para com o próximo e para comsigo mesmo. O procedimento do Professor,
e seus exemplos são o meio mais eflicaz de conseguir este resultado.

§ 2.° Manter o silencio na Escola. x
§ 3.° Apresentar-se alli decentemente vestido.
§ 4.° Participar ao Delegado respectivo qualquer impedimento, que o inhiba

de desempenhar seus deveres. IP
§ 5.° Organisar annualmente com o mesmo Delegado o orçamento da des-

peza da respectiva Escola para o anno financeiro seguinte.
§ 6.° Remetter no fim de cada trimestre um mappa nominal dos alumnos

matriculados com declaração da freqüência e aproveitamento de cada um, e
no fim do anno um mappa geral comprehendendo o resultado dos exames, e
notando d'entre os alumnos os que se fizerem recommcndaveis por talento,
applicação e moralidade. Estes mappas serão organisados, segundo modelos im-
pressos remettidos pelo Inspector Geral. *

Art. 2.°. 0 Professor só poderá usar na sua Escola dos livros e com-
pendios, que forem designados pelo Inspector Geral.

Art. 3.° 0 Professor Publico não pode:
§ 1.° Occupar-se em objectos estranhos ao ensino durante as horas das

lições, nem empregar os alumnos em seu serviço.
§ 2.° Ausentar-se nos dias lectivos das Freguezias, onde estiver collocada a

Escola, para qualquer ponto distante, sem licença do Delegado respectivo, que
só a poderá conceder, e por motivo urgente, até três dias consecutivos.

§3° Exercer profissão commercial, ou de industria.
§4.° Exercer nenhum emprego administrativo sem autorisação previa do

Inspector Geral.
Art. 4.° Além das obrigações especialmente declaradas neste capitulo, e

das que são estabelecidas no Regulamento de 17 de fevereiro de 1S54, ficãò
os Professores sujeitos ás que forem especificadas nas diversas partes deste Re^
gimento.
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Da mobília e da economia das Escolas.

Art 5.° Haverá á porta de cada Escola uma laboleta com as Armas
Imperiaes, indicando á que Freguezia pertence, o sexo para que he destinada
a mesma Escola, o qual a sua graduação.

Art. 6.° A Escola deve estar sempre na maior limpesa e osseio, fazendo
o Professor varrer a casa pelo menos uma vez no dia, laval-a duas vezes
cada mez, e conservar abertos os jonellas o moior espopo de tempo que for
possível.

Art. 7.° Coda Escola deve ter os seguintes objectos:
A Imagem do Senhor Crucificado; o retraio de S. M o Imperador, um

relógio, um armário, uma mesa com estrado e uma cadeira de braços para
o Professor, cadeiras para as pessoas, que forem visitar a Escola; bancos e
mesas inclinadas com tinteiros fixos; uma ampulheta um mappa do Brasil, e
outro da Provincia do Rio de Janeiro; um quadro grande de madeira pintado
de preto, esponjas e giz para os exercícios de arithmetica e orthographia; um
quadro ou mappa com o systema legal de pesos e medidas, e dos valores
das moedas do Império, quadros para a leitura, c outros com modelos de
escripta; ardozias; papel; e compêndios para os meninos pobres; ponteiros;
cabides para chapéos; rógoas com guarnição de metal; talha para água; e va-
silhas menores.

Art. 8.° O Inspector Geral, ouvido o Conselho Director, poderá modi-
ficar esta relação, se assim o exigirem as necessidades do ensino.

Art. 9.° O Professor he responsável pelos utensílios de sua Escola, de-
vendo representar ao respectivo Delegado, sobre a deterioração dos mesmos, e
a necessidade de os reparar ou substiuir.

Art. 10. Ao tomar conta da Escola deve o Professor, cm presença do res-
pectivo Delegado, fazer o inventario dos moveis e utensílios, que nella achar,
renovando-o no pincipio de cada anno, cm presença do mesmo Delegado.

Desses inventários, que serão assignados pelo Delegado e pelo Professor,
deverá ser remettido um exemplar á Inspectoria Geral, ficando outro em
poder do respectivo Delegado.

fea,

Das condições de admissão e matricula dos alumnos, das matérias, de que se
compõe o ensino nas Escolas Primarias e da disciplina das aulas.

Art. 11. A matricula nas Escolas primarias será gratuita, e deverá ser
feita pelo Professor, em presença de uma guia annual do respectivo Delegado;
a qual, depois de registrada, será archivada até o anno seguinte.

Esta guia deverá ser passada á pedido do pai, tutor, curador ou pro-
tector, que declarará sua residência, estado e profissão, e a naturalidade,
filiação e idade do alumno ( art. 68 do Regulamento de 17 de Fevereiro de
1854 ).

Art. 12. Antes de passar a guia de matricula, exigirá o Delegado um
attestado do Professor da Escola , que o menino tiver ultimamente freqüentado,
no qual declare o motivo de sua sabida e o gráo de instrucção, em que se
achava a esse tempo. Essa mesma declaração fará o Delegado na guia, que
passar.

Art. 13. Não serão admittidos á matricula, nem poderão freqüentar as
Escolas: ; >

1.° Os meninos que padecerem moléstias contagiosas. '
2.° Os que não tiverem sido vaccinados. :yW"-x:-:m^'-\:-.:'í^:\M^';i:;i:;:^;y;;;:;;..
3.° Os escravos ( art. 69 do citado Regulamento):

Art. 14. A's lições ordifiáriâf das Escolas não poderão ser admittidos alum-
nos menores de 5 annos, nem maiores de 15 ( art. 70 do Regulamento).

Art. 15. As Escolas publicas ierão divididas em duas classes:
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A* huma pertencerão as de instrucção primaria elementar com a deno-
minaefio de Escolas do 1.» grúo, á outra os de instrucção primaria superior
com a denominação de Escolas de 2." gnio. ( Art. 48 do Kcgulumcnto ).

Art. 16. O ensino nas Kscolas do 1,5 gráo comprehende:
A instrucçüo moral c religiosa.
A leitura c a escripta.
A onalyse grammalical.
As quatro operações sobre números inteiros c fracções.
O syslema de pesos e medidas do Municipio ( Art. A7 e 49 do Regula-

Art. 17. Nas Escolas do 2.° grão o ensino comprchenderá, além das mate-
rias que fórmüo a instrucçüo primaria elementar, as da 2.a parle do Art..47
do Regulamento de 17 de Fevereiro de 185/i, que por deliberação do Governo,
sobre Proposta do Inspeclor Geral, ouvido o Conselho Director, se mandarem
adoptar (Art. 49 do Regulamento).

Art. 18. Nas Escolas para o sexo feminino alem das matérias, que for-
mão a instrucçüo primaria elementar, se ensinarão os bordados, c os trabalhos
de agulha mais necessários.

Poder-se-hüo lambem ensinar as da 2.a parte do Art. 47 do Regulamento
de 17 de Fevereiro de 185'i , que o Governo designar, sobre Proposta do
Inspector Geral, c com audiência do Conselho Director, conforme as diversas
localidades, cm que forem situadas, c sua importância (Art. 50 do Regula-
mento ). ,..,,, . .

Art. 19. Haverá em cada Escola um livro de matricula-dos alumnos, rubn-
cado pelo respectivo Delegado, c em que notará o Professor as folias dos disci-

pulos, seu adiantamento em cada mez até o dia, em que sahirem da Escola,
e coma declaração do motivo da sahida (Art. 68 do Regulamento).

Art. 20. Alòm desse livro, haverá outro também rubricado pelo Delegado,
em que escreverá o Professor tudo, quanto for relativo ao procedimento, ao
caracter, e ás disposições dos alumnos, e em que os Delegados e mais Auto-
ridades, que visitarem a Escola, poderão fazer as suas observações.

Far-se-ha nesse mesmo livro um assentamento especial para o nome de cada
alumno, de modo que as notas e observações, que lhe forem relativas, possão
acompanhal-o de uma aula para outra; devendo ser archivados na Secretaria da
Instrucção Publica, quando o alumno deixar de freqüentar as Escolas publicas.

Art. 21. Ao terminar os trabalhos da aula fará o Professor a chamada dos
alumnos, notando -w que tiverem faltado.

Art. 22. Os trabalhos escolares serão divididos em aulas da manhã, e
aulas da tarde. , .

No verão principiarão as aulas ás 8 boras da manhã, e acabarão as II.
No inverno principiarão ás 8'/,, c terminarão ás 11 7*-
As aulas da tarde serão sempre das 3 ás 5 7«-
Art. 23. Nos lugares fora da Corte, em que, pela distancia da morada dos

alumnos, não for de fácil execução o que dispõe o Artigo antecedente, poderá
o Inspector Geral, ouvido o respectivo Delegado, alterar as horas das aulas,
conforme julgar mais conveniente.

Art. 24. Nas Escolas Publicas serão feriados, além dos Domingos e dias
Santos de guarda, os de festa Nacional marcados por Lei, os de luto Nacional
marcados pelo Governo, os de entrudo desde a 2.a até a 4.a feira de cinza,
os da semana Santa, os da semana da Paschoa do Espirito Santo, c os.que
decorrem desde 20 de Dezembro até 6 de Janeiro ( Art. 74 do Regulamento).

Art. 25. Para que possão as aulas principiar ás horas marcadas neste Re-

gimento, deverá o Professor preparar de antemão pennas, papel, e mais objectos
necessários para os trabalhos do dia. .

^rt^r26. Ao principiar a aula de manbã e ao terminar a tarde, recitarão
os alumnos huma curta oração, que será escolhida e ensinada pelo Professor.

V
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Art. 27. Durante a aula, nenhum alumno poderá auscnlar-so, por qual-
quer motivo que seja, sem licença do Professor.

Art. 28i O Professor nõo consentirá, quo á entrada nem á sahtda da
aula os alumnos se reunüo em grupos mui numerosos, nem que façüo ala-
rido ou assuada na porta da aula.

Art. 29. Aos sabbndos consistirá o trabalho da tarde na recordação íinal,
por argumentação, das lições, que tiverem os alumnos aprendido durante a se-
mano; em cscripta por aposta, c cm exercícios religiosos mais prolongados
do que nos outros dias.

Art. 30. Os meios disciplinares para os meninos serão os seguintes:
lleprehensão.
Tarefa de trabalho fora das horas regularcs.
Outros castigos que excitem o vexame.
Communicaçfio aos pães para castigos maiores.
Expulsão da escola (art. 72 do Regulamento. )
Art, 31. Se a falta que o alumno commeltcr, for de deveres escolares,

deverá o Professor adverti-lo em particular que procedeo mal, aconselhan-
do-o para que não recaia na mesma falta.

Art. 32. Se o alumno reincidir, deverá o Professor admoesta-lo, fazen-
do-o passar do lugar, que oecupar na classe, para outro inferior da mesma
classe.

Art. 33. O alumno, que não se corrigir por este meio, será reprehen-
dido em presença de todos os companheiros, e cm voz alta, pelo Professor,
que lhe marcará tarefa de trabalho, fora das horas regularcs.

Àrt. 34. O nome do alumno, que durante muitos dias suecessivos não
preencher bem os deveres escolares, será escripto em letras grandes, com a
designação da falta.-

Art. 35. O nome do alumno ficará assim escripto, mais ou menos tempo,
conforme se mostrar elle arrependido e corrigido da falta, ou faltas que tiver
commettido.

Art. 36. Alôm destes castigos poderá o Professor mandar o alumno pôr-se
de pé, ou de joelhos com os braços abertos, durante o tempo, que julgar ne-
cessario para o punir.

Art. 37. Quando o alumno não se emendar com a applicação destes cas-
tigos escreverá o Professor ao pai tutor ou protector dando-lhe conta do
seu máo procedimento, para que mais severamente seja castigado.

Art. 38. Serão expulsos da escola os alumnos incorrigiveis, que possão
prejudicar aos outros por seus exemplos ou por sua influencia, depois de
esgotados todos os recursos do Professor e da autoridade paterna, e precedendo
autorisação por escripto do Inspector Geral.

Art. 39. No fim da aula do sabbado á tarde, lera o Professor em voz
alta os nomes dos alumnos, que durante a semana tiverem tido máo procedi-
mento, e dos que mais se tiverem dislinguido por sua applicação e bom
procedimento.

Art. 40. As recompensas consistirão: 4
Y Na passagem de um lugar inferior para outro superior da mesma classe.

Na inscripção em letras grandes do nome do alumno em um quadro cha-
mado de honra.

I Na proclamação dos nomes na aula do sabbado á tarde, e na communi-
eâção feita pelo Professor á família do alumno, de que está satisfeito com elle.

Art. 41. O alumno que durante três mezes for sempre o primeiro pro-
clamado na lista do sabbado, e que durante este tempo tiver o seu nome
eárrpto no quadro de honra, usará dentro da aula e por espaço de um mez,
de uma pequena medalha presa ao peito por uma ífltft*!^
um lado a palavra^4.Çreráio;.^,:;e'.-do- outro a seguinte inscripção—-Escola pu-
Wica de primeiras letras, y

'¦/':;••' 4 
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Art. H. O neto de conferir-?e o medalho ao alumno, devo ser feito com
nolemnidade, mandando o Professor, que todos os alumnos se levantem, e di-
rigindo ao agraciado algumas palavras laudativos.

Art. 43. Terá o nome riscado do quadro de honra, e se tiver a medalha
deixará de a trazer, o alumno que desmerecer essas recompensas.

Dos exames.
a

Art. <U. No mez de Dezembro de coda anno proceder-se-ha, á exames
cm todas as escolas públicos de instrucçüo primaria para verificor-se, quaes os
alumnos que podem ser dados por promptos.

Art. 45. Os exames em cada escola serão feitos perante uma Commissão
composta do respectivo Professor do respectivo Delegado, que será o Presi-
dente da CommissAo e de mais huma pessoa nomeada pelo Inspector Geral.

Na falta ou impedimento do Delegado será elle substituído por quem for
designado pelo Inspector Geral.

Art. 46. Cada Professor deverá rcmelter ao Delegado do seu districto a
relação dos alumnos, que tiverem de ser examinados.

Art. 47. Os exames serão annunciados pela imprensa com antecedência de
tres dias, declarando-se ao mesmo tempo os nomes dos examinandos.

Art. 48. Vergarão os exames sobre as matérias, que constituem a instrucção
primaria, e serão feitos por escripto nas doutrinas, em que for isso possível.

Art. 49. Terá influencia na votação não só o exame oral e escripto, mas
ainda o que constar do registro das notas e observações, que sobre cada alumno
tiver feito o Professor. i}

Art. 50. Só poderão ser examinados os alumnos, que para isso forem jul-
gados habilitados pelo respectivo Professor, devendo o acto ter lugar na escola,
em que concluírem os estudos.

Art. 51. Os alumnos, que não estiverem nas circunstancias indicadas no
artigo antecedente, c que não obstante tiverem notável adiantamento, e se mos-
trarem dignos de elogio pela sua applicaçáo ou inlelligencia, serão em signal
de distincçío apresentados pelo Prefessor aos outros Membros da Commissão.

Art. 52. A Commissão terá especial cuidado em examinar o estado dos
alumnos na composição, dando-lhes assumplos fáceis sobre que possão dis-
correr por escripto.

Art. 53. Nos exames verbaes serão os alumnos interrogados individual-
mente, devendo para cada hum delles durar esse acto meia hora , quando
muito.

Art. 5i. Exprimir-se-ha a votação por cédulas, em que estejão escriplas
as palavras — Approvado — Approvado com distineção — Reprovado.

Art. 55. Os alumnos que forem approvados em todas as matérias, que
constituem a instrucção primaria, receberão hum attestado assignado pelos
membros da Commissão e rubricado pelo Inspector Geral.

Art. 56. Neste attestado far-sc-ha a declaração do gráo de approvação,
que tiver obtido o alumno, e das matérias em que mais se tiver distinguido.

Art. 57. Os cinco alumnos que melhores exames tiverem feito, e que
durante o tempo de seus estudos mais se tiverem distinguido pelo seu bom
procedimento, applicaçáo e intelligencia, além de terem o attestado de ap-
provação, serão premiados; e dentre os cinco o que for julgado mais distineto
por huma votação de preferencia entre elles terá o prêmio de honra.

Art 58. Consistirão os prêmios em livros de religião, de moral e de lit-
teratura nacional, que serão escolhidos pelo Conselho Director.

0 prêmio de honra consistirá em uma medalha dé prata, tendo de hum
lado a efígie de Sua Magestade o Imperador com a seguinte legenda em redor
— A'intelligencia, ao zelo e á applicação; c do outro a seguinte inscripçâo —
Escola publica da Freguezia de....

#
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Art. 59. Concluídos os chames, fará a Cororaissüo a distribuição dos prc-
raios no dia designado pelo Presidente, sendo proclamados os nomes dos que
forem approvados, os quaes scrüo publicados pela imprensa, bem como os dos
premiados.

Art. 60. Em cada escola lavrará o Professor hum termo dos exames,
que será assignado pela Commissão, fazendo o seu Presidente ao Inspector
Geral uma relação circunstanciada do processo c resultado dos exames.

Art. 61. Se pelas informações c relações dos Presidentes das Commissòcs
julgar o Inspector Geral, que algum Professor merece louvor ou censura, llf o
eommunicará por olficio, ouvido o Conselho Director, o dando de tudo parte
circunstanciada ao Governo.

Disposições Geraes.
*

Art. 62. As disposições enunciadas neste Regimento são applicaveis ás
Escolas de meninas, devendo as Professoras destinar pelo menos uma hora por
dia para os trabalhos de bordados, marcas, costuras, &c.

Art. 63. O Inspector Geral poderá, quando julgar conveniente alterar
qualquer disposição deste Regimento, que não estiver já determinada pelo Re-
gulamento de 17 de Fevereiro de 1854, ouvido o Conselho Director, e com-
municando ao Governo a modificação, que fizer, antes de sua execução.

Art. 64. Tudo quanto dispõe este Regimento, a respeito dos Professores,
he applicavel aos que interinamente regerem qualquer cadeira.

Art. 65. Durante os trabalhos das aulas só poderão ter entrada nas Es-
colas Publicas as Autoridades encarregadas da Inspecçüo do ensino, os Pais dos
alumnos, ou os que suas vezes fizerem, e as pessoas decentemente vestidas, que
para isso tiverem licença do respectivo Delegado.

Inspectoria Geral da Instrucção Primaria e Secundaria do Municipio da
Corte em 2 de Maio de 1855.— Visconde de Itaborahy.



DECRETO N.» 1.681-de 28 do Novembro do 1855.

Estabelece o numero de Professores Adjuntos que devem ter as Escolas Publicas
de instrucção primaria do Município da Corte, em relação á sua &

freqüência.

Attendendo ao que representou o Conselheiro d'Estado Inspector Geral da
instrucção primaria e secundaria do Município da Corte, ouvido o respectivo Con-
selho Director, para a execução do Artigo 34 do Decreto N.° 1.331 A de 17 de
Fevereiro do anno passado: Hei por bem estabelecer que cada Escola Publica
de instrucção primaria, cuja freqüência efiectiva e real por mais de hum anno
exceder de 50 alumnos, tenha hum Professor Adjunto; dous as que contarem
mais de cem, e três as que tiverem numero superior a 150; havendo mais três
alem dos que forem necessários nesta proporção. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz,
do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios do Império, assim
o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em Yinte oito de
Novembro de mil oitocentos e cincoenta e cinco , trigesimo quarto da Indepen-
dencia e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

x



Sua Magestade o Imperador Ha por bem Approvar provisoriamente e Mandar

quo so execute o Programma do estudos para o Collegio de Pedro 2.% que abai-
xo soguo, organisado pelo Conselho Director, o proposto o assignado pelo Conse-
lhciro d'Estado Inspector Geral da Instrucção primaria e secundaria do Município
da Corto.

Palácio do Rio de Janeiro em 2i de Janeiro de 1856. — Luiz Pedreira do
Coutto Ferras.

PROGRAMMAS DE ENSINO

PM1UEIRO AXXO.

No primeiro anno, o alumno, depois de algumas prelecções de Grammatica geral,
aperfeiçoa-se na Grammatica e lingua portugueza, e começa a estudar latim,
francez, c arithmetica.

Línguas. *

O Conselho Director não estabelece já um systhcma para o ensino das línguas.
De accôrdo com os professores do collegio, prescreve para esta parte do pro-
gramma os seguintes:
livros :

Cyrillo Dilermando: Grammatica da lingua portugueza.
Frei Francisco de S. Luiz : Synonimos.
Barker: Bibliotheca juvenil.
Padre Antônio Vieira: Cartas selectas.
Padre Caldas: Poesias escolhidas.
Padre Antônio Pereira : Arte latina.
Sevenne: Grammatica franceza.
Fenelon: Telemaque (trechos escolhidos á vontade do professor). ,

— Falies choisüs*
Aritluuetieu.

1. Numeração decimal.
2. Addição e subtracção dos números inteiros.
3. Multiplicação dos números inteiros. Propriedades importantes da multiplicação.
4. Divisão dos números inteiros. Propriedades da divisão.
5. Números primos. Achar o máximo commum divisor de dous números.
6. Divisibilidade dos números. Decomposição dos números em factores primos.
7. Fracções. Alterações que experimentão quando se alterão dous termos. Re-

ducção de uma fracçâo a sua mais simples expressão.
8. Reducção de fracções ao mesmo denominador. Menor denominador commum

que podem ter duas ou mais fracções.
9. Operações sobre as fracções ordinárias.

10. Números complexos. Operações sobre os números complexos.
11. Fracções decimaes. Operações sobre os números decimaes.
12. Reducção de fracçâo ordinária em fracção decimal.
13. Fracções decimaes periódicas simples e mixtas. Converter uma dizima perio-

dica em fracção ordinária.
14. Systema métrico.

livro:
Ottoni: Arithmetica.



SEGUNDO AKNO. i i !

Os alumnos cntrüo om versão de latim fácil t comcçüo a construir períodos curtos >
com o ílin especial de applicarem e recordarem as regras grammalicaes.

No franco/, fazem versões o themas e começuo a conversar.
Principiao a aprender inglez.
Gontinufio a arithmctica e dão álgebra at6 equações do segundo grão.
Estudão, nas sciencias naturaes, zoologia, botânica c physica.

iJll^lliKS.
uvitos: "*;

Dr. Castro Lopes: Epitome Histórica Sacrce.
De viris ülusiribus.
Coruja: Manual dos Estudantes de latim.
Dantas: Syntaxe.
Roosmalen: Morceaux choisis; e na sua falta
( Fenelon: Morceaux choisis.
\ Lafontaine: Fables choisies.
Grammatia ingleza.
Goldsmith: Hislory of Rome.

Ariilimetica e álgebra.
1. Quadrado. Raiz quadrada dos números inteiros e das fracções.
2. Cubo. Raiz cúbica dos números inteiros e das fracções.
3. Proporções por difierença e suas propriedades.4. Proporções por quociente e suas propriedades.5. Regra de três, de juros, de desconto, de companhia simples e composta.
6. Progressões por differença, e suas principaes propriedades.7. Progressão por quociente, e suas principaes propriedades.8. Logarithmos. Applicação da theoria dos logarithmos.
9. Regra de juros compostos ou de juros de juros.10. Calculo algebrico. Emprego das letras e dos signaes como meio de abre-

^ viação e de generalisação. Coefficientc, expoente.
11. Termos semelhantes. Gráo de cada termo.
12. Addição e subtracção.
13. Multiplicação. Regra dos signaes.
14. Divisão dos monomios e dos polynomios. Expoente zero.
15. Fracções algebricas.
16. Equações. Equações idênticas, numéricas, littèraes. Gráo das equações.
17. Equações do primeiro gráo. Resolução das equações do 1.° gráo a uma ou a muitas

incógnitas til
18. Interpretação dos valores negativos na resolução dos problemas.19. Calculo das quantidades negativas.
20. Casos de impossibilidade e de indeterminação.
21. Formulas geraes para a resolução de um systema de equações do primeiro gráoa duas incógnitas. Discussão de alguns problemas.22. Extracção da raiz quadrada das quantidades algebricas.
23. Equações do segundo gráo. Resolução das equações do segundo gráo á uma

só incógnita. Relações entre os coefficientes e as raizes da equação com-
pleta do 2,° gráo. Valores imaginários.

mvros: • : v
¦¦¦..• r : A.'
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Ottoni: Arithmetica. i0;í
— Álgebra.

Zoologia e Hot&niea.
ir \ .'•...

1. Quadro synoptico da divisão das sciencias naturaes. i
2. Caracteres distinetivos entre seres orgânicos c inorgânicos; entre animaes

e vegetaes.
3. Principaes órgãos, quo entrão na composição de hum animal •. grandes funeções

animaes.
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4. Órgãos do movimento e da sensibilidade. Sentidos.
-5. Funcções do nulricçfio. DescripçOcs do apparelho digestivo e seus annexos. Phc-

nornenos que se passão durante a digestão. Assimilação.
6. Circulação, apparelho circulatório o mechanismo da circulação. Sangue, sua com-

posição « usos.
7. Respiração o seus phenomenos chlmicos: como se executa cila nas diversas

classes animaes.
8. Os quatros grandes ramos animaes: seus caracteres distinetivos.
9. Classificação e caracteres dos mammiferos: exemplo de algumas famílias de ani-

mães indígenas.
10. O homem: sua divisão cm raças, e quaes os caracteres quo completamente

o sepárão dos outros mammiferos.
11. Classificação e caracteres das aves, reptis c peixes: exemplos tirados das espe-

cies mais vulgares.
12. Classificação c caracteres dos articulados.
13. Classificação o caracteres dos insectos: citar os mais importantes.
14. Classificação c caracteres dos molluscos e radiados; exemplos tirados das espe-

cies uteis ou nocivas ao homem.
15. Comparação summaria da organisação e das funcções animaes e vegetaes. Difli-

niçâo exacta do animal c do vegetal.
10. Órgãos constituintes dos vegetaes: grandes funcções vegetaes. Cultura c germi-nação.
17. Raiz, tronco, folhas, e suas principaes modificações. Seiva e enxertos.
18. Flor, fruetoe semente. Diversas partes que os constituem. Suas modificações essen-

ciaes que fornecem importantes caracteres para a classificação.
19. Dycotyledoneas, monocotylcdoneas , acotyledoneas ou cryptogamicas.
20. Cruciferas, malvaceas.
21. Solaneas, labiadas.

Palmeiras. Gramineas. Musaceas.

livros :

Salacroux: Zoologie.
— Botanique.

1.
2.
3.
4
5-
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Pkysica

Difijnição e fins da physica.
Estados e propriedades geraes e particulares dos corpos.
Demonstrações experimentaes da porosidade e impenetrabilidade.
Idem da elasticidade.
Idem da divisibilidade e inércia.
Idem da existência do centro de gravidade.
Theoria e pratica das alavancas.
Usos da balança. Idéa dos areometros e hygrometros.
Densidade dos líquidos e dos sólidos. Demonstração experimental do principiode Archimedes.
Lei de Mariotte. Machina pneumatica. Bombas.
Causas do calorico. Thermometros.
Propriedades do calorico. Calor latente e calor especifico.
Causas da electricidade. Distincção das duas electricidades.
Machina electrica. Electrophoro.
Galvanismo. Mostrar as principaes pilhas de Volta e demonstrar seus principaeseffeitos.
Producção e propagação do som.
Magnetismo. Imans naturaes e artificiaes.
Spectro solar. Reflracção e reflexão da luz.

v *** : w

LIVRO :

Guerin.— Varry: Elements de chimie, precedes de notions de Physique.
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TERCEIRO \mO

A versSo do latim faz-se cm authorcs gradualmente mais difliceis. O alumno he
obrigado a exercidos granunaticaes o a themas, também gradualmente mais
difliceis.

No inglez ollc applica as regras da grammatica; começa a traduzir e a compor
themas fáceis.

Aperfeiçoa-se no estudo da lingoa franceza.
Aprende geometria.
Nas seiencias naturaes estuda mincralogia, geologia o chimica.
Depois de aprender os termos technicos necessários estuda gcographia o historia

moderna.

IJiigiins.
livros :

.
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Cornelius Nepos.— Edição para os coliegios francezes.
Phoedri fabulw.—iàcm.
Coruja: Manual dos estudantes de latim.
Dantas: Syntaxe.
Grammatica ingleza.
Goldsmith: Eystory of Rome.
Blair: Class-book. ( os trechos mais fáceis ).
Roosmalcn: Morceaux chosis, c na falta
j Bossuet: Oraisons Fúnebres.
) Theatre classique. .

Geometria plana.
¦¦*...¦¦

.

1. Volume, área, linha, linha recta, linha quebrada, linha curva, superfície
plana, superfície curva.

2. Ângulos, ângulos rectos, agudos, obtusos, adjacentes, verticalmente oppostos;
complementos, supplementos.

3. Perpendiculares e oblíquas.
4. Circumferencia, circulo, raio, diâmetro, arco, sector, tangente, segmento.
5. Propriedades da perpendicular abaixada do centro do circulo sobre uma cor-

da. No mesmo circulo ou em círculos iguaes, arcos iguaes teem cordas iguaes.
6. Círculos tangentes secantes.
%. Theoria das parallelas.
8. Ângulos cujos lados são perpendiculares ou parallelos.
9. Propriedade dos parallelos no circulo.

10. Ângulos centraes. Os ângulos centraes são proporcionaes aos arcos compre-
hendidos entre seus lados.

11. Problemas relativos ás perpendiculares e ás parallelas.
12. Triângulos. Propriedades dos triângulos isoceles, equilatefos, rectangulos.
13. Condição da igualdade dos triângulos.
14. Somrna dos ângulos de um triângulo.
15. Angllos inscriptos. Medida dos ângulos inscriptos.
16. Problemas sobre os triângulos.
17. ios Quadriláteros. Propriedades do parallelogrammo, do losango, do rectan-

gulo^do quadrado, do trapezio.
18. Dol^olygonos convexos. Decomposição dos polygonos em triângulos.

Propriedades dQs polygonos regulares.
Das linhas proporcionaes. /.
Das figuras semelhantes.
Condições de semelhança dos triângulos e dos polygonos.
Decomposição dos polygonos semelhantes em triângulos semelhantes. Relação dos

perímetros'' de dous polygnos semelhantes.
Ás circumferencias dos círculos são proporcionaes aos raios.
Relação entre a perpendicular abaixada do vértice do angulo recto de um trian-

guio rectangulo sobre a hypothenusa, os segmentos da hypothenusa, a
hypothenusa e os lados do angulo recto.

26. Das linhas proporcionaes consideradas no circulo.
27. Dividir uma recta errí partes iguaes, ou proporcionaes a linhas dadas. Achar

a quarta proporcional a três Unhas dadas; uma meia proporcional entre duas
linhas dadas.

¦

19.
20.
21.

23.

24.
25.
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28.

30.
31.

32.

33.
34.
35.

a M

36.
37.

38.

39.

40.
M.

Problemas sobre os polygonos regularcs. ,
Medida das áreas. Medida da área do rectangulo, do paralielo-grammo, do trion-

guio, do trapczio. do um polygono qualquer.
A'rea de um polvgono regular. A'rea do circulo. .
Relação das áreas de dous polygonos semelhantes, e de dous círculos de raios

diíTerentcs.

Geometria no espaço.

Do piano e da linha recta. Duas rectas que se cortâo determinão a posição de
um plano.*

Das rectas c dos planos perpendiculares e oblíquos entre si.
Das rectas e planos parallelos.
Ângulos triedros. Cada face do angulo triedro he menor que a somma das

duas outras. .
Polyedros convexos. Decomposição dos polyedros em pyramides triangulares.
Avaliação da superfície lateral do prisma regular, do cylindro, da pyramide regu-

lar o do cone.
Espheras. SecçOes planas; grandes círculos; pequenos círculos; pólos; segmento,
zona. íi i. • i

Volumes. Volume do parallelipipedo rectangulo, e de hum paraliehpipedo
qualquer.

Volume do prisma, do cylindro, da pyramide e do cone.
A'rea e volume da esphera.

livro :

Ottoni: Geometria.
Historia moderna.

i.
2.

3.

4.

5.

6.

'7.

8.

9.
10.
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Estado político e divisões geographicas da Europa no meiado do século 15.
França.—-Progresso da autoridade regia em França nos últimos aunos do reinado

de Carlos 7.° e sob Luiz 11. --Poder das casasfeudaes. — Opposiçâo e morte
do duque de Bourgonha.—Resultados do Governo de Luiz 11. —Anna de
Baeujeue Carlos 8.°.— Estados Geraes de 1484. —Acquisiçâo da Bretanha.
(1453-1494). , v_ . -,...--

Inglaterra. —Guerra das duas rosas. — A realeza ingleza sob Henrique 7. ( mm-
1509).

Espanha. —Fraqueza de Henrique 4.°.-Poder de Fernando e de Isabel.—Reunião
de Castella e do Aragão. —Queda de Granada. (1453-1516).

Allemanha, e Itália no fim do 15." século. —Constituição anarcluca destes dous
paizes, que, em conseqüência de suas divisões, se tornarão succesivamente o

campo de batalha da Europa. - Frederico 3.» e Maximilianno: vãos esforços
para introduzir a ordem na Allemanha.-^udovico o Mouro; Veneza e Renova.—
OsMedicis e Savonarola.—Política da Santa Sé.—Os Aragonezes em Nápoles.
(1453-1494). , . ,. , _ _

Os Turcos sob Mahomet 2.» e Selim—Conquista de huma par e do valle do Danu-
bio, e da Albânia, da Syria, do Egypto, e de Argel. ( 1453-1520 ). üxtensao
c poder do Império Ottomano em 1520. , #. .OÒ

Começo das guerras da Itália. — Expedições de Carlos 8.° e de Luiz 12. .—
Governo deste ultimo Príncipe (1494-1516). ni,Ae/lfln.o

Novos elementos de civilisação geral.-Descobrimento ou uso sempre ciescente
da pólvora, do papel, da imprensa, e da bussola.-D. Manoel e seu/™o.-
Christovão Colombo e Vasco da Gama.-Descobrimento e conquista da America. —
Poder colonial dos Espanhoes e dos Portuguezes.
Renascimento ou restauração das lettras. 4u^í„k_
Movimento do protestantismo.^Luthero (1517). A reforma ™ 

f11™™;-Christiaoo 2.» e Gustavo Vasa: a reforma no Norte (1513-1560). Mg e
Calvino: a reforma na Suissa, nos Paizes Baixos, e na tscossia. ^16-15W) 

-
Henrique 8.°: a reforma na Inglaterra. — Eduardo 6.°. -- A Rainha Mana.
(1509 1558)

Rivalidade de Francisco 1.» e Carlos 5.°: Marignan,Pavia, caiivejro ^Francisco1°.-Tomada de Roma pelo condestavel de Bourbon.—Tratado de Umhrai
(1515-1529). —Papel da Inglaterra na lueta da França e *> impeno. ...

Introducção dos Ottomanos na política europea;. Sobmao 2. V^!_V£? t™
Expedição de Carlos 5.» contra Tunis e Argel—Invasão da Provença. -Tregoa
de Nice. — Batalha de Cerisoles (1527-1547).
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13. Henrique 2.° o o tratado de Clmteau-Cambresis.—Resultados das guerras da Itália.— A península fechada aos Franeezcs e submettida aos Espanlioes. — A Franca
adquiro Mote, Tout, o Verdun (1547-1559). *

14. O concilio do Trcnto. —Sabias reformas na Corte Pontificai. — Creaeüo da ordem
dos Jesuítas. —Paulo 3.°, Paulo 4.°, Pio 5.°, Sixto 5.° (1534-1590).15. A reforma om França. —Guerras do religião. —Francisco 2.°. — Carlos 9.° —
Honriquo 3.°. —Os Bourbons e os Guises (1559-1589).16. Inglaterra c Escossia. — Isabel e Maria Stuart. — A armada do Philippe 2.°.
Victoria de Isabel. — Apogeo do poder regio cm Inglaterra. (1538-1603).17. Espanha o Portugal.—Regência do D. Catharina. —D. Sebastião.— O CardealD. Henrique. Succcssíío dos Philippes ã corda porlugucza. —Vastos projectosdePhilippo2.°- Revoltados Paizes Baixos.--rGuilherme de Nassau — In-
dependência das Províncias Unidas. — Decadência anticipada da Espanha anezarda usurparão de Portugal (1556-1598).Í8. França. — Henrique 4.° acaba de destruir por seus triumphos a preponderânciada Espanha; põe termo ás guerras de religião em Franca, e restabelcee o poderregio. Suas reformas; scos projectos; —Sully.

19. Inglaterra. —A autoridade regia entra em lueta contra antigas tradições de liber-dade sustentadas pelo espirito novo da reforma. — Jacques 1.°. — Reinado deCarlos 1.° ato a convocação do longo parlamento (1603-1640).•20. Inglaterra.—Revolução de 1648. —Protectorado de Cromwell. (1640-1660).21. A autoridade regia conserva a preeminencia cm Franca— Rechelieu e Luiz 13.° —
O protestantismo deixa de ser um partido político. —Abatimento dos grandes.—Greaçâo dos intendentes.—Abatimento da casa d'Áustria (1610-1643).22. Ailemanha.—Guerra dos trinta annos.— Tratados de Westphaiia. — A Alsaciafica pertencendo á França. — A Allcrnanha, que conta mais de trezentos csessenta estados, acha-se em todas as partes aberta aos estrangeiros, apezarda autoridade imperial, que não 6 senão um titulo vão hereditário na casad'Austria (1618-1648).

23. Masarin c a Fronde.—Os tratados de Westphaiia c dos Pyrincos préparão a gran-deza de Luiz 14.° —Situação da Europa e limites dos estados em 1661.—Decadência da Espanha, da Itália c do império. —Enfraquecimento da Suécia.—
Me/?raoe?S!?.!,a Polonia-— ^visões da Inglaterra. —Riqueza e poder da Hollanda.
(1643-1661).

24. Luiz 14.° — Ministério de Colbert.—Progressos em todos os ramos da adminis-tração. —Influencia preponderante de Louvois. — Guerra com a Espanha. —Tratado de Aix-la-Chapelle. — Invasão da Hollanda. — Coalisão geral.—TratadodeINimegue.—lurenne.— Conde. — Vauban. —Duquesne.— Conquista de Flan-dres, e do Franche —Conte (Franco condado) (1661-1679).20. Revogação do edito de Nantes e política de Luiz 14.° em relação cá Inglaterra.—Carlos 2.°— Jacques 2.°— Opposição da aristocracia e do clero inglez.—Revolu-
ção de 1668 com o auxilio da Hollanda. —Guilherme de Nassau. — Loke. —Novo direito político (1679-1688).-M. Conseqüências da revolução de,-1688 para a política geral da Europa.—Tratadod^eRyswick-Guerra da suecessão de Espanha.-Tratado de Utrecht, e denastaclt— (lobo-1/ld'.
LIVROS.

Manual duBeccalauréat (ed. ultimo para uso dosliceos de Paris).Delamarche: Atlas. #

liiucralogia e Geologia.
1. Diffimção e fins da mineralogia; quaes as suas divisões. Caracteres dos soresinorgânicos.
2. Propriedades phisicas e chimicas dos mineraes. Formas e estrueturas dos mineraes.* Cnstallisaçao, isomorphismo, polymorphismo. Factos fundamentaes da cristailo-

_graphia, Tremias. Dendrites e Geodes. Petrificações. Clivagem.*. ünsaios chimicos para chegar ao conhecimento dos corpos electro-negativos,e electro-positivos.
5. Caracteres, jazigo e extracção do ouro, platina e palladio.0. Caracteres, jazigo e extracção da prata e mercúrio.7. Caracteres, jazigo, e extracção do cobre, ferro e chumbo.». Classificação dos mineraes; instrumentos indispensáveis a um mineralogista.
o Aiumundes e Siderides: suas principaes espécies.10. bulfurides e chlorides e suas principaes espécies.
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11. Carbonidcs; caracteres, jazigo o divisão das suas numerosas espécies; citar
as principaes variedades do carvão de pedra.

12. Carbonatos: calearcos; mármores; siderose.
13. Suicides, caracteres, Jazigo e divisão das suas espécies, citar as mais importantes.
14. Globo cm geral: sua forma e isolamento no espaço: sua densidade o gravitação15. Provas do calor central é sua distribuição.
1G. Superfície terrestre, c qual o seu aspecto. Athmosphera, sua densidade:

distribuição do calor solar.
17. Phenomenos que modifleão a cròsta terrestre; terremotos; volcões.
18. Influencia dos agentes externos sobre a superfície terrestre: acção chimica omecânica das águas, do ar e dos Unidos imponderáveis.
19. Divisão dos terrenos: terrenos cristallinos, metamorphicos c de sedimento;

rochas simples e compostas; terrenos d'alIuvião; terrenos fossiliferos e nãofossiliferos.
20. Elevações c abaixamentos de terrenos, elTcilos diversos a ellcs attribuidos: for-

maçào das montanhas, origem dos valles c das cavernas; injecção dos terrenos
cristallinos atravez c no meio dos terrenos do sedimento : metamorphismo.

21. Terreno jurassico; ichthyosaurus; phesiosaurus; pterodactylus; ammonites. ê
belemnites.

22. Terreno parisiense; terreno subapennino ou de cavernas d'ossos. Mastodonte.
Mcgathcrio.

23. Provas c explicação do dilúvio. Futuro do globo.24. Historia phisica da terra. Aspecto da terra quando esteve cm fusão ignea;
causas do resfriamento; eíTeitos suecessivos de continuação do resfriamento!

25. Apparecimento do organismo; quaes as principaes épocas deste apparecimento.
Formação da terra lavradio ou húmus.

26. Concordância do Gênesis com os factos geológicos; expor os dous princípiosnecessários a admittir para se fazer esta concordância.
27. Phenomenos geológicos actuaes próprios para fazerem comprehender os phenome-nos antigos: formação dos sedimentos c concreeções; torrentes d'água c de gelo:origens thermaes e poços artesianos.

livros :

Beudant: Mineralogie»
Geologie.

Cliiiiüea.

f. Diffinição e fins da chimica» Cristallisação.
2. Cohcsão e aíTinidade: corpos simples e compostos.
3. Noções elementares de nomenclatura chimica: ácidos, bases, corpos neutros,

e saes.
4. Oxygeno: combustão.
5. Azoto: ar atmospherico; pôr em: evidencia sua composição quantitativa e qua-litativa,
6. Hydrogcno: água: sua decomposição e recomposição.
7. Carbono: ácido carbônico: sua producção pelos animaes» e sua decomposição

pelas plantas.
8. Compostos do azoto com oxygeno.
9. Compostos do carbono com o oxygeno e hydrogeno.

10. Enxofre e seus principaes compostos.
11. Phosphoro e seus compostos.
12. Chloro: ácido chlorhydrico e água regia.
13. Metaes: suas propriedades- c classificação.
14. Ligas: noções summarias sobre as mais usuaes.
15. Saes em geral: os mais usuaes e a maneira pratica de determinar seu gênero.16. Carbonatos: sul fatos: azotatos.
17. Potassa : soda: sal marinho: polvo.18. Cal, e alumina: compostos destes dous oxydcs.
19. Ferro: zinco: estanho: seus oxydos e seus saes.
20. Cobre: chumbo: mercúrio: seus oxydos e saes.
21. Prata: ouro: platina: palladio: o seus compostos.
22. Silicatos: argilas: kaolins; fabrico de louça de barro e vidros.
23. Noções elementares de chimica orgânica: fermentações.

livro: t .v

Gueriii-Varri: Elements de chimie.



QUARTO ANNO.

Neste anno terminão os estudos chamados da 1.' classe.
O alumno continua na versão do authores latinos mais diíílceis c aperfeiçoa-se no

inglcz. -
Estuda trigonomctria rectilinca.
Repete o quo aprendco do sciencias naturaes.
Continua o seu curso de gcographia e historia moderna e aprende corographia brasileira

o historia pátria. Línguas.

LIVROS.

César: De bello gallico.
Ovidio: Mctamorphoses escolhidas.
Gradas ad Parnasum.
Blair: Class book.
Milton: Trechos escolhidos.

Trigonomctria rectiliitca.
'

1. Objecto da trigonomctria. Diffinições das linhas trigonométricos.
2. Marcha progressiva das linhas trigonometricas. As linhas trigonometricas não

exprimem senão relações.
3. Formulas trigonometricas. Relação entre as linhas trigonometricas de um arco

qualquer.
4. Conhecendo os senos e cosenos de dous arcos achar o seno e o coseno da somma

ou da differença dos mesmos arcos. Achar a tangente da somma ou da differença
de dous arcos, sendo conhecidas as tangentes desses dous arcos.

5. Uso das taboas trigonometricas.
6. Relação entre os lados de hum triângulo e as linhas trigonometricas de seus

ângulos.
f. Resolução dos triângulos rectangulos.
8. Resolução dos triângulos obliquangulos.
9. Applicáções.

livros ;

9iP

'Xy*---

-. -¦-

Ottoni: Trigonometria.

Sciencias Naturaes. •/

Todas as questões indicadas no segundo e terceiro anno.

Historia moderna (continuação).

1. Vista d'olhos sobre o século 17.°. — Progresso geraldas sciencias, das lettras,

2. A regência de Luiz 15.°.—Ministério de Fleury.— Guerra da suceessão d'Aus-
tria, e guerra dos sete annos.—Tratado de Paris.—Perda das colônias fran-
cezas (1715-1763).

3. Creação do reino da Prússia. — Rivalidade da Prússia e da casa d* Áustria. —
Frederico 2.° e Maria Theresa (1701-1786).

(h Ultimo esforço da Suécia ; Carlos 12.°. — Grandeza da Rússia.—Pedro o grande,
e Catharina 2.a. — Fundação de S. Petersburgo. — Viclorias sobre os Turcos.
—Partilha da Polônia (1.689-1789).

5. Grandeza marítima e colonial da Inglaterra. — Conquista nas índias orien-
taes# —Progresso e sublevação das colônias da America.—Guerra da Ame-
rica. (1688-1789).

6. Espirito de reforma popularisado pelos philosòphos (Voltaire, Montesquieu,
Rousseau &c.). — Pombal e José 1.° em Portugal. — Eernando 6.°, Carlos
3>e Aránda na Hespanha. — Tanucci e Carlos 7.° em Nápoles; Leopoldo
na Tos0ana.—José 2.° na Áustria. — Frederico 2.° iia Prússia. — Choiseul,
Luiz 16.°, Turgot, Malesherbes, e Necker em França,

..-< s -

mfgUgfB»»fm\\<y v^y^^,, ; SÉS ."'• 
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7. Descobrimentos scientiíicos e geographicos no século 18.°—Franklin, Lavoisier,
Linueo, BuíTon, Laplace, Lagrange, Volta, Cook , Bougainville. — Geogra-
phia da Europa em 1789. m

8. Assembléa constituinte.—.4ssembléa legislativa. —O 10 de agosto. — Conven-
ção nacional.—Processo e morte de Luiz 16.°.— O Terror.—O 9 thcnni-
dor.—O 13 vitulimiario.

9. Directorio. — primeiras campanhas de Bonaparte na Itália.—Tratado de Campo-
Formio. —Expedição do Egypto.—Volta de Bonaparte.—O Í8 brumario. —
Constituição consular.—Concordata.—Código civil.

10. Napoleão imperador. — Geographia da Europa em 1810. —Guerra dn Rússia.—
Campanha da Allcmanha.— -Campanha da França. — Abdicação do impera-
dür, — Volta da ilha cTELBA.— Os cem dias. — Watcrloo. — Santa Helena.—
Tratados de 1815. — Nova Geographia da Europa.

11. França. — Restauração. — Luiz 18.° e Carlos 10.—Conquista de Argel.—Revo-
lução de 1830. —Reinado de Luiz Filippc. —Revolução de 1848. A republica;
o governo provisório, as presidências; declaração do novo império em 1852.

12. Inglaterra.-Jorge 4.° e Guilherme 4.°.—Principaes suecessos desses reiua-
dos. — A Rainha Victoria; reformas políticas e financeiras. — Progresso dos
inglezes na Índia.

13. llespanha. — Revolução de 1820 e intervenção franceza.— Morte de Fernando
7.° e regência da rainha Chrislina. — Guerra civil.—Coroarão de Isabel II.—
Questão dos casamentos.—Ultima revolução: a constituinte.

14. Portugal. — Sahida dos francezes.—Governo do reino na ausência do Rei.—
Revolução do Porto em 1820. — Constituição das cortes. — Volta do Roi D.
João VI.—Luta dos liberaes e absolulistas. — Morte do Rei e regência.—
Usurpação de D. Miguel.—Restauração de D. Maria. — Principaes movimentos
revolucionários, morte da Rainha, regência, coroaçâo de D. Pedro V.

15. Hollanda e Bélgica.— Reino dos Paizes Baixos em 1846. —Guilherme 1.°.—* Revolução da Bélgica em 1830. — Oíferta da coroa ao Duque de Nemours. —
Leopoldo 1.°. — Tratado de paz de 1839. — Reconhecimento geral do reino
da Bélgica. —Guilherme 2.° e Guilherme 3.° da Hollanda.

16. Suécia, Noruega, e Dinamarca. — Desmembramento da Noruega pela Sue-
cia. —Morte de Carlos 13.°. — Bernardotte. — Constituição da Dinamarca em
1834. — Constituição de 1848.—Oscar 1.° e Frederico 7.°

17. Confederação germânica e Allemanha. — O que era a confederação do Rheno;
o que he a confederação germânica. — Suas relações, vantagens e obriga-
ções reciprocas.-*A Áustria desde 1815: Francisco 1.°, Fernando 1.°: sueces-
sos de 1848: revolução da Hungria: abdicação de Francisco 2.°. —A Prússia:
Frederico Guilherme 3.°: estados provinciaes de 1822: Frederico Guilherme
4.°; insurreição de 1848: concessões do rei: reacção: constituição de 6
de fevereiro de 1850.

m Itália. — Estados Sardos depois de 1814: revolução de 1821: abdicação de
Victor Emmanuel 1.°: Carlos Felis: Carlos Alberto, guerra de 1848, batalha
de Novara, abdicação; Victor Emmanuel 2.°; progresso das idéas libe-
raes. _ Reino das duas Sicilias: Fernando 4.° em 1815: revolução de 1820:
influencia austriaca: Francisco 1.°; Fernando 2.°; revolução de 1848 e 1849.

19. Roma: Pio 7.°, Leão 12.°, Pio 8.°, Gregorio 11.°, Pio 9.°: revolução de
1848: republica romana, fugida do papa, intervenção franceza.

20. Turquia, Grécia e Rússia. — Mahmoud 2.°, e Alexandre; —as ilhas Ionias
em 1819; —revolução da Grécia; Missolonghi (1826;) intervenção das três
potências, combate de Navarino (1827); independência da Grécia; sua mo-
narchia proclamada em 1830; o rei Othon 1.°.— Nicolau 1.°.— guerras com
a Turquia em 1828 e 1829 ; tratado de Andrinopole. — Conquista de Algeria
pela Franca em 1830. —Revolta do Egypto e da Syria. —Tratado deünkiar.-
Kelessi abrindo o Bosphoro aos Russos e fechando os Dardanellos ás outras
potências. — Morte de Mahmoud. —Victorias de Mehemet Ali; intervenção
das potências europêas, —Ultima absorção da Polônia. —?Piojectos daRus-
sia contra Constaniinopla; Guerra de 1854; alliança da.Inglaterra e da França.

_1. A Ásia:—os Russos e os Inglezes. % .,
22 Estados Unidos. —Suecessos mais notáveis desde a paz de Pariz (3 de Setembro

de 1783).— Congresso. —Constituição de 1787. —Presidência de Wasliing-
y ton. —* Acquisição da Luisiana.— 

'Guerra 
com a Inglaterra (18.1%a 1815).

—Cessão da Florida pela Hespanha. — Tratado |<jm a Rússia em 1824. ~
' : Guerra do México 1846-1848; — Lista de seus, presidentes desde Washin-

gton até o actual Franklin Pierce. %.. íg^íipfc&^ip: i|"
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23. México c America Central. — Epochas do sua independência; serie de suas
administrações e revoluções.

21. America^ do Sul.—Geographia da America do Sul antes do suas revoluções
para alndcpendcncia; geographia successiva ate o estado acluaL — Seus priucir
pães governos,, guerras e tractados*

livros :

Manuel du baccalauréai (cd* citada }c
Delamarctie: Atlas.,

.,» ti

Uíhíovm Vntvut

í. Considerações geraes sobre as viagens c descobrimentos dos Portuguezes.- oi
Infante D. Henriqucv— Rartholomeu Dias.—Colombo. — D. João 2.° de Portu-
gal.—D. Manoel.—Vasco da Gama.

2. Descobrimento do Brasil; seus primeiros exploradores: a índia c o Brasil. —
Causas da indifferença dos Portuguezes pelo descobrimento dcCabral.—Ainda.
D. Manoel..

&..- O Brasil antes de-seu descobrimento:: os indígenas, seu carajcter^usos ccostu-
mes: dcscripção geral da região.

4. IX João 3.°: seu systema de colonisação. no Brasil; capitanias hereditárias de S.
Vicente,. S. Amaro, Itamaracá, Parahyba do Sul ou S* Thomé, Espirito Santo^
llheos , Porto Seguro, e Bahia de lodosos Santos: expedições desgraçadas de
Luiz de* Mello- e Ayres da. Cunha.: a capitania, do Maranhão, concedida ao hislo-
riador João de Barros.

o.. CaramurÍL. —Francisco Pereira Coutinho: primeiras hostilidades, entre os Tupi-
nambás e os Portuguezes: expulsão e morte de Coutinho.

O-. Inconvenientes do systema de colonisação empregado; chegada, de Thomé de-
Souza 1.° governador geral: fundação, da Cidade de S. Salvador: organisaeâo
política da colônia.

7., Influencia da religião no Brasil; estado; do clero da. colônia: Nobrega. —Segun-
do governador geral .—Duarte da, Costa.. — Anchifeta. —Fundação do Collegio.
de Piratininga, depois. S. Paulo. — Conílictos entre os Jesuítas e os. povoa-
dores. —O Bispo Sardinha: sua morte.

8. Tentativas dos Francezes para se estabelecerem no Brasil: Rio de Janeiro:,
Villegaigjiotv,, Duclcrc,. e Duguay Trouiu. — Maranhão: RifaxdJtc La Ravar-
diere-.

9. Mcm de Sáy terceiro governador geral:, fundação da cidade- de» Sk Sebastião:
do Rio de Janeiro.: confederação: dos indígenas contra os Portuguezes.

10. Divisão do Brasil emdous governos: Salema: destruição dos Tarnoyos. — Trans-
migração: dos Tüpinambás. — A cruz e a espada.— A catechese ea destrui-
ção. — Inconvenientes da divisão: do governo, do. Brasil: Luiz de- Brito único*
governador.

11. D. Sebastião:: expedição desastrosa da A/rica:: O cardeal D. Henrique- Philippe
%°: domínio Hespanhot: estado do; Brasil na época em qjie Portugal passou
para o-dominio da Bespanba.

1,2. Piratas inglezes: Cayendish, e< Laneaster. — Hollandezes no Brasil:, Prosperidade-
da Hollanda:: tomada de S» Salvador e sua restauração:. Diogo, de Mendonça

Furtado,: o> Bispo D. Marcos Teixeira.
íi3. Pernambuco: Mathias de AlbucpeiKiue Capitão mor:: segunda invasão dos,

Hollandezes:: perda de Olinda e> do Recife» O: Forte de S., Jorge ; Vieira.—
Wandemburg.— Campo real de Bom, Jesus, —Camarão. — Calabar:. l.a
emigração* dos habitantes de Pernambuco: tomada de* Porto Calvo.

1iV. Fracos, soecorros da Hespanha.—Luiz de* Roxas. —Bagnuolo: guerra desortidas:.
Rebelio.—Souto; Henrique Dias. — Camarão : segunda emigração dos. habi-
tantes de Pernambuco,

ío, Maurício de Nassau: apogeo do podier Hollandez no Brasil:: estensãodi^ suas con-
f quistas. —Construcções. —reformas. — e«sabias medidas de Nassau: Artisjoski:
4 retirada de Nassau: Chegada do* conde da Torre* ao Brasil: acções navaes:;

devastação do recôncavo.
Revolução de PortugaJ: D. João IV: repercussão no< Brasil:: conspiração de

Vieira:: Tèlles de Sitea.—Vidal de Negreiros: primeiros triumphos de Vieira:
Barreto* de Menezes toma o commando das tropas pernambucanas: i.R e 2.a
batalha dos; Gararapes:: restauração de Pernambuco: o Brasil inteiro no domir
mo dje Portugal.

f-
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17. Expedição de Caldeira de Castello Branco para a descoberta e conquista do grão
Pará: íluidação da cidade de Bolem; insurreição dos Tupinambâs Caldeira: ex-
pediçflo de Bento Maciel.

13. Descobrimentos dos Paulistas; estabelecimentos em Minas Geraes, Goyaz eMa-
to Grosso. — Fundação da colônia do Sacramento. — sua importância.

19. Administração do marquez de Pombal: sua influencia sobre o Brasil; expulsão
dos Jezuitas.

20. Conspirações do Bekman no Maranhão, é de Tiradenlcs em Minas.
21. Chegada do príncipe regente, depois Rei D. João VI ao Brasil; o Brasil sede

da monarehia portuguesa: conseqüências deste facto. —Nova constituição poli-
tica em Portugal, repercussão no Brasil: retirada d'El-Rei; independência.

22. Resumo chronologico dos factos mais notáveis da historia do Brasü da inde-
pendência até hoje.

N. B. Como em falta de livros espeeiaes, o programma de historia moderna
vai accommodado aos compêndios francezes, cumpre que o professor de historia
pátria em cada uma de suas preleeções sobre as epochas do Brasil, observe aos dis-
cipulos; 1.° quaes erão os reis portuguezes nessa quadra; 2.° quaes os factos mais
importantes de seu reinado.

livros: r

Abreu Lima : Historia do Brasil.
IK PompCo* Compêndio de Geagraphia.
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QUIXTO ANNO •
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Nesto anno continua o estudo de latinidade, e começa o das línguas allemã e grega.
Aprende-se philosophia racional e moral, e goographia e historia antiga.

|i

**?««•«

> . « llí. Linguas.

:>x y^i^X-.j

Sallustio: Guerra catilinaria.
Virgílio: Eclogas 2/ 3.» 4/ e 5/.
Cícero: De amicitia.
Gradus ad Parnasum.
Burnouf: Grammatica grega.
Lancelot e Regnier: Raízes gregas.
Xenophonte: Cyropcedia.
Gross: Grammatica dilema.
Ermeler: Leçons de litteralure allemande.

Philosophia.

Esmere-se o professor em iniciar seus discípulos no estudo do espirito humano, c
nas noções elementares da lógica, propondo-lhes questões simples sobre
os seguintes artigos, e iliustrando os preceitos com exemplos familiares:

Objecto e divisão, da Philosophia, suas relações com as mais sciencias.
Da consciência; certeza da observação interna.
Das faculdades da alma: sensibilidade, entendimento, vontade.
De nossas idéias em geral; suas diversas espécies.
Das primeiras fontes de nossos conhecimentos: intuição dos sentidos, senso

intimo, razão.
Operações do entendimento: attenção, comparação.
Abstracção, formação das idéias geraes.
Dojuizo e do raciocínio.
Da memória, da associação de idéias, da imaginação.
Dos signaes em geral, dos vocábulos em particular.
Da influencia dos signaes sobre a formação das idéias.
Do methodo; analyse e synlhese.
Das proposições, suas espécies.
Da equipollencia, conversão e opposição das proposições.
Regras da definição e divisão.
Das classificações nuturaes e artificiaes.
Da evidencia e da certeza, suas espécies.
Regras da observação externa e da experiência.
Da analogia e inducção.
Das hypotheses; dos gráos de probabilidade.
Dos axiomas e das demonstrações.
Do syilogismo simples, suas regras e figuras.
Do syilogismo complexo; do condicional, do copulativo e do disjunetivo.
Dos enthymemas, dilemas, sorites e mais argumentos.
Regras da discussão scientifica.
Do testemunho humano.
Regras da critica histórica.
Regras da interpretação.
Dos sophismas; meio de os resolver.
Dos erros; suas causas e remédios.

1.
2.
3.
4.
8.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

,16-
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Cieo^rapliia e lli«toi'Ia mitiga.

1. Limite do mundo conhecido dos antigos.—Connguração dos trcs continentes.—
Montanhas, rios, mares, grandes regiões naturaes.

3.

4.

5.

niuiiitiuiiua, nua, niiiiiy, giuiiu^ ivqivv» ..»..*..».„«.

Tradições biblicas sobre os primeiros homens.— Raças humanas.—Palnarcnas.—
Movsés.—Conquista da terra santa.—Juizes (1138-1096).

Os primeiros reis (IOÍ)í!-976).—Scisma das dez tribus (976); Achabe.—Josaphat.
—.Jchú. Athalia. — Tomada de gamaria çraij. — u cupuvoiro \wou

Aspecto doE«vplo; o Nylo. —Os Phararts. —Conquista do Egypto pelos Persas
(525).— Religião, governo, artes o monumentos do Egypto.

Assyrios c Babvlonios até Cyro. — Semiramis —Sardanapalo (/.>9). —Nabucho-
donosor (56f);— Religião, sciencias c artes. —Ruínas de Nimvc c de Baby-
l..t>!<t \

6. Phenicios. — Medas. — Persas sob o domínio de Cyro, Cambyses e Dano
(559-485). — Extensão c divisões geographicas do Império persa.— Reli-
gião, governo, monumentos. «,..,' f

7. Geographia physica da Grécia. — Os Pclagios. —Os Hcllcmcos. — Religião dos
Gregos; semideoses; heroes.—Oráculos.—Amphictyomas.—Jogos públicos.

Monumentos primitivos. ......
8. Guerra de Tróia (1193-1184). — Homero. — Conquistas dos Donos (1104).—
Colônias. : iLl T

9. Instituições políticas da Grécia.—Constituição de Sparta o de Athenas: Lycurgo
e Solon. —Pisistrato c seus filhos. — Archontado de Ciisthenes.

10. Guerras dos Medas. —Milciades (490) e Leonidas (480).—Salamma (480) c
Platea (479). — Cimon. — Eschylo c Herodoto.

11. Administração de Periclcs. -Desenvolvimento das lettras c das artes.—Sopho-
cies e Euripides.—Phidias. — Guerra do Peloponeso (^31-404):-ruína de
Athenas; os trinta lyrannos.-Sócrates, Platão, Hippocrates, Anstophanes,
Thucididcs. .. ..'. v r .

12. Expedição de Cyro-o-moço. — Retirada dos dez mil (401). — Xenoíonte. —
Agelisaa c o tratado de Anialcidas (381).-Poder de Thebas.-Lpaminon-
das:— Felippe de Macedonia e Dcmosthenes (oo9-336)—. •• .

13. Alexandre (336-323).— Extensão de seu império.—Resultados de suas conquistas.
Aristóteles.— Lysippo.—Apelles. .

14. Desmembramento do Império de Alexandre. —Batalha de Ipsos (301),—Reino
deSvria (312-64). —Seleuco Nicator, Antiocho o Grande; rebelhao dos Ma-
chabeos. - Reino do Egypto (323-30). - Os trcs primeirosPto omeos. -Ale-
xandria. — O musco. — A bibliotheca. — Cleopatra. - Os Gaulczes na Ásia
(278")

15. A Grécia entro a dominação dos Maccdonios e a de Roma (323-146) - Os
Gautes na Grccia (279).-Felippe 111 cPerseo.-Aratoe Plnlopsemem

16. Geographia physica da Itália.-Posiç.80 de Roma.-Seus reis e suas pnmei.a*
instituições (75V-510). Prtncl)lílc

17. Fundação da republica.-O senado , os patrícios e os plebeos. - Cônsules. -
DiSores - Tribunos. - Os decemovir. - Modificações succcssivas das insti-
tuições romanas. - Fim das luttas intestinas; umao das -^s ordens (510-366).

18. Caracter das primeiras guerras de Rema.-Invasão ?°%Gaulezes (390) -

Guerra de Samnium o de Pyrrho. -Organisaçao da legião romana.-Pie-
. cauções tomadas para assegurar a obediência dos vencidos: colônias, muniu-

19. Carthago: seu governo, extensão de suas possessões—Primeira guerra punica

20. SegSndÍguerra punica.-Annibal e Scipião - Constância do Roma (218-201).
21. Conquistas fora da Itália: queda da Macedonia (148) ^^^á^rfCarthago (146). - de Numancia (133). -Vinato. -Reducçao da uana cisai-

pina em provincia (191) e do reino de Pergamo (*29)- f,
22. Estado da republica depois de todas estas conquistas^ necessidade de uma rc-

forma —Tentativa democrática dos Gracchos [Ud-iA\).
23. GuerSde lugurtha e dos Cimbros; Mario. - Guerra social. - Governo ans-

toeratico de Sylla (113-79). , _ r^tilim
24. Sertorio.-Spartaco.-Mithridates. -Elevação de Pompeo - Cícero e Cabina.
25. Primeiro triumvirato. -César. - Conquista da Galha (a8-ÒJ) -|g|, aphia

deste paiz.-Costumes; emigrações e conquistas dos antigos baulezes.

ly*i.
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26. Guerra civil. — PharsoUa. —Tapso.—Munda. —Realexa do César debaixo do
nome de dictadura. — Leis e projectos de César (4944).

27. Segundo triuravirato; Octavio e Antônio.—Batalhas de Philippos o doAccium.— Queda da republica (44-30).
28. Grganisação do governo imperial. — Limites e divisões geographícos do lm-

porio. — Século de Augusto. —Cícero.— Saüustio.—Tito Líyío. — Horacio o
, Virgílio (30 antes do J. C., 44 depois).

29. Imperadores da família de Augusto, —Guerras na Germania e do Oriente. —
Origem e progresso dochristianismo — O Novo Testamento. - Primeiras per-seguições. —Sencca.—Lucano. — Tácito. — Piinio o Antigo (14-70 depois do
J. (j. ).

30. Os imperadores Flavios. — Tomada de Jerusalém. — Civilis.—Conquista da
Britania. — Os Dacios.

31. Os Antoninos.—Estado do império no segundo.século de nossa era. — Monu-
rnentos da grandeza romana.

32. Imperadores syrios.—A anarehia militar. — Primeira apparição dos Francos.—
Restauração do império pelos príncipes illyrios.

33. Dioclcciano. — Era dos martyrcs (285-305).
34. Constantino. — Triumpho do christianismo. —Concilio de Nicea. — Gerarchia

da Igreja.—Fundação de Conslantinopla.—Reorganisação do império (306-337).35. Constancio o o arianismo. — Juliano c. o ultimo esforço do paganismo. —
Valente c o principio da grande invasão (337-378).36. Theodosio. — Partilha definitiva do império.—Últimos annos do imrerio do
Occidente (378-476).

livros:

Manuel du baccalauréat, já citado*
Delamarche: Atlas.
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SEXTO ANNO.
¦ v

Continua o estudo das tres lingoas do unno anterior. São mais difllccis os autliores
escolhidos para as versões.

Em philosophiu comparão-sc os sjstemas o estabclecc-so a doutrina de certos prin-ei pios theologicos e moraes,
Kstudão-so as regras de eloqüência e composição.
Continua o curso de gcographia o historia: pertence a este anno a geographia e

historia da idade media.

livros :
u..«..«*.

*

...
1 ..>¦¦'¦;.'¦:,¦:. - ¦ -. ™ ¦:..',

¦

Tito Livio: Excerpta( ed. do Paris, Theil curante).
Virgílio: Os seis primeiros livros da Eneida.
Cícero: Orações contra Calilina (a 1.* e 4.a).
Bournouf: Grammalica Grega.
Luciano: Diálogos.
Lancelot c Regnier: Raizes Gregas.
Gross: Grammalica Âllemã.
Schiller: Maria Stuart.

Rhetorica.

O respectivo Professor, depois de explicar durante o anno, as regras mais impor-
tantesda rhetorica, acompanhando-as sempre de exemplos dos principaes escri-
ptores, oradores, e poetas, antigos e modernos, e mais especialmente dos
gregos, latinos e portuguezes, as resumirá, no fim do curso, nas seguintes
questões:

1. Em quo diffcre a poezia da versificação: quaes são as principaes formas dos
versos latinos e portuguezes?

2. Quaes são os principaes gêneros da poezia? seus diversos caracteres?
3. Quaes são os gêneros de prova? seus caracteres?
4. O que he e para que serve a arte oratória ou rhetorica ? Quaes são as suas

diversas partes?
5. Quaes são as regras do discurso? Quaes são as suas partes? Noção e uso

deltas.
6. Quaes são, entre as regras da arte oratória, as que se applicão a todas as

composições?
7. Quaes são as qualidades geraes do estylo, com citações mais especiaes dos

clássicos de nossa lingua.
8. Quaes são as principaes figuras de pensamento e de palavras.

livro: '.'' '..;•""':.':.'

Paula Menezes: Lições de litteratura.

Philosopliia.

O Professor comparando as opiniões e systemas diversos dos philosophos irá dedu
zindo dos mais claros princípios a doutrina dos artigos seguintes:

1. Questão da origem das idéias.
2. Das noções fundamentaes: substancia, unidade, causa, tempo, espaço, &c
3. Da sensibilidade: sensações, sentimentos.

/4. Da actividade expontânea: instinetos, desejos, paixões. e
5. Da actividade voluntária: actos ellioitos o imperados.
6. Demonstração da liberdade-.influencia dos motivos sobre a vontade.
7. Da unidade e identidade pessoal.
8. Espiritualidade da alma.
9. união da alma eíom o corpo: systema do influxo phisico-10. Dos Systemas das causas oceasionaes.

11. Dos Systemas da harmonia preestabelecida.
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Tlteologia nitttral.
12. Provas mctaphysicas da existência do Dcos.
13. Provas pliysicns da existência do Deos.
14. Provas moraes da existência de Deos,
15. Dos attributos do Deos.
16. Da creação e conservação do mundo : da Providencia.
17. Da origem do mal. Do Optimismo.
18. Rcfutação do Pantheismo.

¦

Moral.
19. Dos motivos dos actos humanos.8
20. Criticas das principaes opiniões dos Philosophos sobre a natureza do dever.
21. Demonstração da lei natural: lei positiva.
22. Consciência moral: imputação.
23. Do mérito c demérito: pena e prêmio.
2i. Moral individual: dos deveres relativos ao espirito.
25. Dos deveres relativos ao corpo e aos bens extrinsecos.
26. Moral social dos deveres de beneficência.
27. Noção do direito: deveres geraes de justiça.
28. Dos deveres geraes nas sociedades domestica c civil.
29. Moral religiosa: culto interno e externo.
30. Destino do homem: immortalidade da alma.

•SR-
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Cieogi*ii|iliia e lli*toriu da Iduile iiiediit,

1. Estado tio inundo romano o do mundo bárbaro no fim do IV século da nossa
ora. — Geographía e situação política.

2. Alarico, — Hadagasio. — Gcnserico o AttiIa (403-453).
3. Segundo liando de bárbaros Germanos que chegôo a fundar Estados: Clovis c

seus filhos. —Theodorico. — Lombardos. —Heis anglo-saxonios (455-569).
kl Reoèçüd efêmera dos imperadores de Constantinopla contra os invasores ro-

manos. — Jusliniano, seus trabalhos legislativos. —Vietorias de Heraclio sobro
os Persas.

5. Poder dos Francos Mcrovingios — Clotario 1.°, Fredegunda , Brunchaut, Cio-
tario 2.°, Dagobcrto. — Preponderância dos Francos na Europa Occidental.
—Costumes e instituições transmittidas pelos Germanos ás populações romã-
nas. — Benefícios c fundos (558-638).

6. Decadência da rara Merovingia. — Enfraquecimento da realeza. —• Heis indo-
lentes. — Maires'do palácio. — Opposiçüo da Neustria e da Austrasia.—
Ebroin. —Batalha deTestry (638-687).

7. Poder crescente dos maires da Austrasia; Pepino d'Heristal, Carlos Martel,
Pepino o Breve.— Este funda a segunda raça (687-752).

8. Reunião c tentativa de organisação de todo o mundo germânico por Carlos
magno. — Suas guerras. — Seu governo. — Extensão è divisões geographicas
de seu império. — Primeiro crepúsculo litterario (768-814).

9. Historia da Igreja e da Santa Sé, desde o quinto século. — Conversão dos
bárbaros germanos. — Scisma da Igreja grega. — União do papa e do impe-
rador desde o quinto século até ao nono.

10. Árabes. — Mahomet. — Alkorão. —Conquista da Pérsia e de todas as províncias
meridionaes do império romano. — Constantinopla escapa a esta invasão co-
mo á dos Germanos (622-732).

11. Fragilidade do império dos Árabes; — Desmembramento do califado de Bag-
dad. — Erecção dos califados do Cairo e de Cordova. — Desenvolvimento da
civilisação Árabe, cm quanto a Europa está nas trevas. — Proveito que ha de
tirar a Europa christà" (755-1.058).

12. Fragilidade da obra de Carlos magno. — Fraqueza de Luiz o Bonachao. —
Batalha de Fonteney. —Divisão do império em três reinos, pelo tratado de
Verdun. — A França propriamente dita e limitada ao nordeste pelo Meusa
(814-843).

13. Fraqueza de Carlos o Calvo. — Invasões dos Normandos pelo norteie oeste,
dos Sarracenos pela Provença e pelos Alpes e em breve dos Húngaros pelo
oriente.— Novo desmembramento do estado e do poder. —Reconhecimento
definitivo da hereditariedade dos benefícios e dos offlcios regios. — Inutilidade
das tentativas feitas para reconstituir o império de Carlos magno.—Irrevogável
divisão em muitos estados (843-888).

14. Realeza de Eudes e de Raul. —Empresas tendo por fim substituir uma nova
dynastia á dos Carlovíngios. — Transformação do poder regio. — Reinados de
Hugo Capeto e de seus três primeiros suecessores (888-1.108); sua alhança
intima com a Igreja.—Estabelecimento dos Normandos na França.

15. Exposição do svstema feodal. — Subjeição da maior parte dos antigos no-
mens livres. — A servidão substitue a escravidão. — Geographia summana da
Europa feodal.

16. Nova decadência das lettrasnofim do século nono. Renascem do século XI em
diante.—Papel que o clero então representa.—Fundação de numerosos mos-
teiros.—l.a idade da cavallaria.~l.os monumentos das lettras e das artes da
idade media. ,"''_' u _.

17. Primeiros Heis da Germania. Othon o Grande une a Allemanna a ltaliae a
coroa imperial. -Omnipotencia de Henrique 3.°—Exforços de Qregono7»
para regenerar a Igreja e fazer prevalecer a autoridade da featita Sé (sob al.U/5).

18. Rivalidade e lutta dos dous poderes temporal e espiritual ou questão das in-
vestiduras.—Gregorio 7.° e Henrique 4.°— Alexandre 3.° e Frederico Barba-
roxa. — Innocencio 4.° e Frederico 2.° (1.073-1.250).

19. Divisões do Islamismo.- Os Árabes soíTrem a invasão dos Turcos.— Decadência
do Califado de Bagdad. — Desmembramento do Império dos lurcos Sei-
djoucidas.— Fraqueza do Império Grego.- Fervor ardente e união de toda a
Europa Christã em uma mesma fé e um único pensamento.— A 1.» Crusada
e o reino christão de Jerusalém (1.058-1.147).
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20. Ultimas Ousadas (1.147-1.270) Resultados destas expedições. — Nações quo
nellas tomão parte.

Progresso da população urbana em França, no Itália, naAIIcmnnho, na Es-
pantia.—O principio municipal.—Principaes focos da industria o do coinmcrcio
ao norte e ao sul da Europa. —Corporações industriaes. — Legislas. —Commeço
da historia do terceiro estado,

22. França. —A realeza principia a guerra contra o feodalismo com o apoio das
municipalidades, das cidades o das igrejas. — Progresso da autoridade regia
no reinado de Luiz VI, Luiz VII, Phiíippe Augusto o Luiz VIIL — Extensão
do domínio da coroa.---Conquistas do muitas províncias do oeste sobre João
sem Terra. —Batalha de Houvines: firma-se a autoridade regia ao norte.—
Conquistas de muitas províncias do sul, em conseqüência da crusada contra
os Albigcnscs (1.103-1.226).

23. São Luiz; suas guerras contra os barões e contra os Inglezes.—Suas duas cruzadas.
— Seus trabalhos legislativos; golpes dados por S. Luiz no feodalismo.—
Progresso da lilteratura e das artes.—Primeiros grandes monumentos da prosa
franceza: Villehardouin e Joinville.—'Provadores.—Universidades.—Architcctura
ogival. — (1.22í>-1.270).— As ordens mendicantes.

24. Phiíippe III e Phiiippe IV.—Guerras com o Aragão, com a Flandres e a Inglaterra.
—Luta com Bonifácio VIIL —Começo de uma administração regular.— Penúria
do Thesouro. — Exacções para suppril-o.—Condemnação dos templarios.—
Primeiros estados geraes.—Parlamento.—Fim da descendência directa de Hugo
Capelo.—Lei Salica (1.270-1.328).

25. Inglaterra. — Invasão dinamarqueza na Inglaterra. — Alfredo o Grande, Kanuto
o Dinamarquez. — Eduardo o Confessor. — Harold.— Invasão do duque de
Normandia, Guilherme o Bastardo. — Spoliação dos vencidos a bem dos vence-
dores. — Realeza anglo-normanda fortemente constituída desde a sua origem.—
Guilherme II, Henrique I, Estevão I (871-1.154).

26. Henrique II reúne a metade Occidental da França á Inglaterra. —Thomas Beckets
—Revolta dos filhos do rei sustentados pela França.—Ricardo Coração de
Leão. — João sem Terra perde a metade de suas províncias de França.—Os
barões ligados lhe impõem a Magna-Charta. — Henrique ÍIL—Organisação do
parlamento. — Eduardo I. -—Conquista do paiz de Galles. — Guerras na Escossia
e na França. — Eduardo II (1154-1327).

27. Primeira parte da guerra dos cem annos entre a Inglaterra e a França.—
Eduardo III e o príncipe Negro; Phiiippe VI e João. — Guerras da Flandres
e da Bretanha. —Batalhas de Crecy e de Poitiers (1328-135G).

23. Estados geraes.—Jacquerie.— Carlos V e Duguesclin. — A França reconquistada
pela primeira vez á Inglaterra.

29. Catastrophes na França e na Inglaterra. —Morte violenta de Ricardo II d'Ingla-
teiva. —Henrique IV (Chaucer).— Demência de Carlos VI. — Os Armagnacs
e os Bourguignons (1380-1414).

30. Henrique V d'Inglaterra.—Batalha d'Azincourt. — Tratado de Troyes. — Carlos
VII e Henrique VI. — Joanna d'Arc. — Expulsão dos Inglezes (1415-1453).31. Durante esta guerra de cem annos, progresso na Inglaterra das liberdades publi-cas; em França da autoridade regia.—Resumo da administração dos Valois até
Carlos VII.—Formação de um novo feodalismo pelos apanágios.—Progresso
do terceiro estado. —Importância do parlamento e da Universidade. —Reforma
de Carlos VIL —Pragmática saneção de Bourgcs.—Exercito permanente.Hespanha.—Crusada perpetua contra os Mouros. — Formação e augmento das
diversas monarchias hespanholas ale meado do XV século. —Fundação do reino
de Portugal por hum Francez e intervenção da França nos negócios da
Castclla sob Carlos V.—Descobrimentos dos Portuguezes (do VIII ao XV século).

33. Estado da Itália depois da contenda das investiduras. — Ruina de todo o podercentral. — Guelfeos Gibelinos. — Republicas ao norte e no centro. — Reino
Francez das Duas-Sicilias. — As republicas mudadas em principados. — Fraqueza
temporal do papado.—Estado das letras: Danle, Petrarca. —Prosperidade do
commercio. — Decadência dos costumes e do espirito nacional (1250-1453).34. A realeza electiva arrasta a Allemanha á anarchia. —O grande interregno.—
A casa de Habsbourg. —Fraqueza dos imperadores. —Bullu de ouro de Carlos
IV.—Sigismundo.—Frederico III.—Independência dos eleitores, dos príncipes,da nobreza immediata e das cidades imperiaes. — Anarchia universal. —
Hussitas. — Revolta dos cantões Suissos. — A Hungria serve de barreira aos
Turcos (João Huniade) (1250-1453).

32
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35. Revista summaria da historia dos Kstados do norte e do leste.—Formação e
ruptura da união do Calmar. — Poder da Polônia o fraqueza dos príncipes
moscovitas.—Os Mongolos.— Os Turcos Ottonianos.—Queda de Constantinonla
(IX scnilo H53).

36. Historia da Igreja desde as cruzadas. — Bonifácio VIII. —O papado de Avignon.—
O grande scisma do Ocoidente. — Wiclef eJoão lluss. — Concilios do Constança
(Gerson) o de Bale (1270 a 1443),

37. Formação das linguas o das litteraturas nacionaes correspondendo á divisão política
da Europa em grandes nações. —Industria, commercio (liga hanseatica).—
Mistérios o moraiidadcs. Descobrimentos scientificos: imprensa. — Relações
com o Oriente.

livros :

Manuel du baccalauréat: já citado.
Dclamarchc: Atlas.
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SÉTIMO AXXO.
.,_,. ¦ 

~i.M 
s 7

0 alumno aperfeiçoa-se no grego e no allemão: compõe discursos c narrações cm latim,
e traduz alguns authorcs clássicos, que nüo poderão entrar no quadro dos
annos precedentes.

Applica as regras de eloqüência, compondo discursos e narrações em portuguez. O
professor lhe fará, no decurso do anno, o quadro da litteratura nacional.

O professor de philosophia lhe dará um curso de historia especial desse rai
do ensino.

amo

Línguas.
livros :

¦ 
¦

Tácito: Exerpta (ed. de Pariz curante Amb. Rendu).
Horacio: L.° 1.° Odes 1.» 2.a 3.a 4 a 6.a 7,a 8.° 9.a10.a 12.a 14.a 15.a 20.a 22a 24.1 37.

Livr. 2.° Odes 2.a e 14.a
Livr. 3.° Odes 3.a e 4;a
Livr. 4.° Ode 3.a

Quicherat: Thcsaurus poeticus.
Horacio: Arte Poética.
Herodoto.
Homero: Illiada.
Goethe: Ephigenia em Tauris.
Lancelot e Ragnier: Raises Gregas.

Historia da Philosophia.

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
10.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Do methodo que se deve seguir no estudo da historia da Philosophia.
Divisão da historia da Philosophia: generalidades sobre os systemas.
Vista rápida sobre a Philosophia oriental.
Da Philosophia entre os Gregos. Seita Jonia.
Da seita Itálica.
Seita mctaphysica de Eléa.
SeiÉ physica de Eléa.
Dos sophistas.
De Sócrates, e da revolução que elle obrou na sciencia.
Das seitas Cynica, Cyrenaica, Megarica e Eretriaca.
Da seita Platônica.
Da seita Peripatetica.
Da seita de Epicuro.
Da seita Stoica.
Das seitas Scepticas.
Da Philosophia entre os Romanos.
Da Philosophia eclectica de Alexandria.
Philosophia dos Padres da Igreja.
Philosophia escolastica: l.a época do 9.° ao 12. século.
Philosophia escolastica: 2.a época do 13.° ao 14. século.
Decadência e desapparecimento da Philosophia escolastica.
Estado da Philosophia na época do renascimento das letras.
Bacon: analyse do Novum ârganon.
Descartes: analyse do Discurso sobre o methodo.
Dos mais distinctos philosophos da escola Cartesiana no 17.° século.
Escola de Leibnitz e de Wolf.
Escola sensibilista do 18.° século.
Escola Escosseza, seus mais distinctos representantes.
Escola allemã; Kant,Fichte, Hegel.
Da utilidade que se pode colher da historia da Philosophia.

ÊIVRO.V

Barbe: Cours elementaire de philosophie.
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Blietoriea*

0 professor exporá a seus discípulos os quadros do litteratura nacional, fazendo-lhcs
sentir as bellczas dos authores clássicos, tanto poetas, como prosadores.

Os alumnos comporão trabalhos littcrarios sobre diversos assumptos, exercitondo-se
assim cm escrever elegantemente o procurando imitar os modelos indicados
polo professor.

Esta parle do programma será mais largamente desenvolvida depois que a experiência
deste anno indicar ao Conselho o meio pratico de sua rcalisação.

livro :

Paula Menezes: Quadros da litteratura nacional.
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ISÜ-IUO.— Portaria de 31 de Outubro do 1855. —Dá Imlmeçm para
execução do Titulo 7.* dós Estatutos da Academia das Bellas Artes, que

trata dos pensionistas do Estado.

Sua Magestade o Imperador, Atlcndondo á necessidade de rega-
lar-se a maneira por que devem proceder os alumnos da Academia
das Bellas ^ Artes mandados á Europa como Pensionistas do Estado
para aperfeiçoarem seus estudos, segundo o disposto no Art. 77 dos Es-
talutos da mesma Academia, aos quaes se refere o Decreto n° 1.603
de li de Maio do corrente anno, e Conformando-se com o que propozo
respectivo Corpo Acadêmico: Ha por bem Ordenar que, nas execuções
das disposições do Titulo 7.° dos ditos Estatutos, se observem as ins-
trucções a esta annexas. Palácio do Rio de Janeiro em 31 de Outubro
de 1855.—Luiz Pedreira do Coulto Ferraz.

Instrucções para execução do Titulo 7.° dos Estatutos da Academia das BeU
Ias Artes, que trata dos Pensionistas do Estado, ás quaet se refere

a Portaria desta data.

CAPITULO ÚNICO.

Dos Pensionistas do Estado.

Art. 1.° O alumno da Academia das Bellas Artes que alcançar o
prêmio de l.a ordem irá estudar á Europa á custa do Estado, e te-
rá huma pensão annual de três mil francos, pagos em trimestres adian-
tados pela Legação Imperial do paiz, onde se achar, ou pela Legação
de Londres nos lugares onde não houver Representante do Governo do
Brasil.

Art. 2.° A pensão lhe será contada desde o dia em que for pre-
miado pelo Corpo Acadêmico em sessão publica, podendo receber no
Brasil somente o 1 .* trimestre por solicitação da Directoria ao Governo
Imperial.

Se o pensionista incorrer na falta indicada no Art. 71 dos Esta-
lutos, deverá restituir ao Thesouro Nacional esta quantia.

Art. 3.° O pensionista, 15 dias depois de chegar á Paris, esco-
lherá hum mestre, e o participará ao Ministro Brasileiro, para que
este o apresente e recommende. O mestre deve ser Membro do Ins-
tituto e professor da Escola de Bellas Artes a fim de o encaminhar nos
concursos, e dar-lhe entrada nos estabelecimentos públicos e nos par-
ticulares de nomeada.

Art. 4.° O pensionista jamais poderá receber a sua pensão sem apre-
sentar á Legação hum attestado de freqüência passado pelo respectivo
mestre.

Art. 5.° Deverá, além do estudo diário e particular que fizer na
aula do mestre, concorrer aos lugares da aula do modelo vivo na Esco-
Ia de Bellas Artes se for pintor, esculptor, ou gravador, logo que se
abrir a primeira inscripção depois de sua chegada. Os architectos serão
também obrigados aos Cursos regulares da Escola, além do Curso parti-
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cular de seu mestre e os paisagisfas procederão de conformidade com
o disposto no* Art. 3.° destas Instrucções.

Ari.- 0.° O pensionista que por duas vezes consecutivas for recusado
pela Escola de Bellas Artes de Paris, e ficar fora do numero dos alum-
nos admittidos e chamados nos amphitheaíros, e o que não cumprir
fielmente o disposto no Art. 5.° será immediatamente mandado para o
Brasil, perdendo a pensão.

Só será dispensado o que tiver ordem expressa de seu mestre para nao
concorrer; porém tal ordem nunca poderá exceder de hum anno; e a dis-
pensa para ler vigor deverá ser approvada pelo Ministro do Brasil, a quem
o referido mestre escreverá. .. ,.

Art. 7.° O pensionista que no fim de Ires annos não obtiver huma
medalha ou mensão honrosa nos concursos de emulação da Escola de
Paris, ou não supprir esla falta por documentos que o possão rehabi-
litar perante a Academia das BeH&s Artes do Rio de Janeiro, será rèén-
viado para o Brasil, e perderá toda a pensão.

Excepluão-se os archileclos c os paisagistas, os quaes serão julga-
dos pela Academia á vista dos trabalhos que, enviarem com anticipação.
Estes trabalhos deverão vir acompanhados de hum attestado do mestre que
os dirigir.

Art. 8.° De seis em seis mezes entregarão á Legaeão os seus tra-
balhos bem acondicionados e promptos para o transporte, para que es-
ta os remetta ao Governo Imperial, ou a Academia, se assim for de-
terminado. r

Art. 9.° O pensionista que for premiado em alguma das Exposi-
ções geraes de Bellas Artes, que se lazem em Paris, Bruxellas, Lon-
dres, Berlin, ou Munich , receberá mil francos mais de gratificação
annual até completar o seu tempo. f " > •

• Art. 10. O que for executado por dividas ou preso por ellas, o que
apresentar atlestados falsos ou enganar alegação ea Academia, será,
no primeiro caso soecorrido pela Legarão do Brasil se suas dividas não
excederem a mil francos, e immediatamente reenviado para o Brasil
com perda da pensão; e nos outros soílrerá a mesma pena.

* ~ Art. 11. O que tiver satisfatoriamente cumprido os seus deveres
em França durante três annos, poderá ir viajar, para o que rece-
bera huma ajuda de custo de trezentos francos, a qual não fora parte
da sua pensão. -

Art. 12. Os pensionistas durante os três annos que estudarem em
França, serão obrigados a mandar semestralmente os trabalhos abaixo
designados, e a cumprir a verba do Art. 77 dos Estatutos da Academia da
maneira seguinte. "»Üv

No primeiro anno mandarão:
¦•?.-'.'>

' Os Pintores: 12 Academias, ou estudos do modelo vivo, ou de esta-
tuas antigas, os quaes virão rubricados pelo seu mestre; e huma copia do
painel que lhe for designado pela Academia do Rio de Janeiro,

^ Os Esculptorés: duas Academias nuas em gesso, igualmente rubri-
cadas pelo seu mestre, e huma copia de báixo-relevo que este lhe indicar
ou.-a Academia. -O ^:mt^m: Wa$Mí^:M^ Jê

^ Os Architèctos: todos os seus estudos parciaes, e composições.



Os Paisagistas: huma copia que lhe for indicada pela Academia,
e o& «eus estudos do natural. • ;

Os Gravadores: 12 Academias desenhadas, e hum trabalho em metal.

-,-,« ? i ív iYosegundo anno* . * < ,
. mh ké 13 • ,««*.»: reb " • u ¦: * . $

Os Pintores:, 12 Academias pintadas a óleo, J& seis desenhos dos
que fizer na Escola de Bellas-Arles; huma composição ou bosquejo de
hum objecto tirado da Historia Nacional ou Religiosa; ecopia do mestre
que lhe for indicado pela Academia.

Os Esculptores: alóm do que lhe foi ordenado no primeiro anno >
mandarão hum baixo-relevo de sua composição*

Os Architectos: alem dos seus estudos, hum projecto completo de
algum edilicio Nacional. . .. .» *

Os Paisagistas: alem do que lhes foi ordenado no primeiro anno,
mais hum painel de sua composição. * i> ém j -

Os Gravadores: 12 Academias desenhadas, huma composição sua,
e igualmente huma medalha.

.• . • - ~ • v » rr \ ¦ t * *5 s; ¦ ¦ 
_ ¦ i, '•, . ' i. . i ' • ,.

No terceiro anno.

Os Pintores: huma composição, huma cabeça, e hum tronco do
tamanho do natural, e os seus estudes escolares, e Acadêmicos, como se
lhe ordena no primeiro e segundo anno.

Os Esculptores: huma estatua ou hum grupo de sua invenção,
nunca menos de metade do tamanho natural: e hum trabalho em mar-
more, sendo esta matéria fornecida pela respectiva Legação.

Os Architectos: hum projecto de edifício Nacional, conforme o pro-
gramma que lhe for mandado pela Academia do Rio de Janeiro, ou o queella aceitar, proposto pelo pensionista.

Os Paisagistas: dous painéis originaes, hum copiado do natural, e
outro de sua composição, cujo objecto lhe será dado pela Academia.

Os Gravadores: huma composição, e huma medalha Nacional de
grande modelo.

Art. 13. Os pensionistas nao poderão mudar de mestre sem o as-
sentimento do Ministro do Brasil, para que este conheça as causas, e as
apresente ao novo mestre que escolherem, a fim de receber delle directa-
mente as informações necessárias.

Art. 14. Os paisagistas e gravadores, depois de estudarem tres annos
em França, partirão para a Itália, onde se demorarão o tempo necessário
a seus estudos e indagações, podendo dividir este ultimo anno poroutros paizes.

Os gravadores devem fazer, alem dos estudos plásticos da sua arte,
hum estudo especial sobre a Numismatica q a Glyptica.

Os pintores históricos, os esculptores, e architectos deverão demorar-se
na Itália o tempo necessário para executarem os trabalhos prescriptosnestas Instrucções, findos os quaes poderão viajar por outros paizes.

Art. 15. Não se ausentarão de Roma sem licença do Ministro do
Brasil, e os que o fizerem perderão a pensão. .,

Art. 16. Da Itália mandarão: 'ã^&imfwM>
Os Pintores: huma copia de algum painel de mestre de primeira

ISV
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MM ãioros isiniuios ú Aula tio Cotintèerclo tia Corte.

Usando da autorisaçao concedida pelo Decreto N.° 769 de 9 de Agosto de 1834:
Hei por bem Reformar a Aula do Commercio da Corte, Approvando os Estatutos,
que com este baixâo assignados por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Con-
sélho, Ministro c Secretario distado dos Negócios do Império, que assim o tenha
entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 14 de Maio de 1856, Iri-
gesimo quinto da Independência e do Império,

»

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.

Info jTedreira do Couttú Ferra*.

Estatutos do Instituto Coninicrcial do Rio do Janeiro a que
se refere o Decreto desta data.

CAPITULO I.

Da reorganisação da Aula do Commercio, c âo Curso de estudos.

Art. lá A Aula do Commercio desta Corte formará hum Curso de estudos
com a denominação de—Instituto Commercial do Rio de Janeiro.

Art. 2L° O Instituto será regido por hum Director subordinado a© Ministro e
Secretario d'Estado dos Negócios do Império, e por huma Junta composta dos
Professores.

Terá alôm disto:
Hum Secretario.
Hum Porteiro e os serventes que forem necessários.
Art. 3.° O Curso de estudos durará dous annos, distribuindo-se as matérias do

íensino pelas seguintes Cadeiras:

1.° anno.

1.a Cadeira. Contabilidade e Escripturação Mercantil.
2.a Cadeira. Geographia e Estatistica Commercial.

¦, * ."-'.-. '¦'.

2.° anno.

l.a Cadeira. Direito Mercantil. .
2.a Cadeira. Economia política com applicação especial ao commercio e a

Art. 4.° Aos estudos do Artigo antecedente será annexada huma aula de callí-
.graphia e de desenho linear, , ' «-«w,

A pessoa incumbida do ensino nesta aula leccionara os aluirmos de ambos
os annos na hora, que for marcada pelo Director, sem prejuízo das outras aulas.

Att. 5.» As matérias das Cadeiras, referidas nos Artigos precedentes, e a sua
distribuição poderão ser alteradas pelo Governo conforme o aconselhar a experiência.
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CAPITULO II.

Plano geral do ensino*

Ari. 6.° Os Professores guiar-se-hüo no ensino das respectivas Cadeiras pelasseguintes regrasi *

— J.« —*

O professor de contabilidade c dt* escripturação mercantil principiará o seu
Curso fazendo recordar a seus alumnos todos os cálculos arithmclicos applicaveis
ao commercio; dar-lbcs-ha noções elementares do calculo de probabilidades e depois
de explicar-lhes descnvolvidamente a Metrologia nacional, comparando-a com os sys-
temas de pesos c medidas dos paizes commerciacs com applicação ás questões mais
usuaes da stereometria, passará a ensinar-lhes a contabilidade e escripturação mer-
cantil, o systema de câmbios, as leis que determinão suas variações, a escripturação por
partidas dobradas, os saques de praça a praça, a arrumação do livros, c as prin-cipaes operações do commcreio.

O mesmo professor deverá no ensino pratico simular entre seus alumnos a
direcção o escripturação de huma casa commercial, fozendò com* que elles escri-
pturem os respectivos livros, que serão apresentados quando tiverem de ser julgadosnos exames do fim do anno.

A escripturação de cada dia deverá ser feita na aula, á vfeta do professor,em livros rubricados por elle, que a examinará, e corrigirá ao dia seguinte,
notando aos alumnos os erros, que tiver encontrado.

O professor de/ Geographia e Estatística Commercial ensinara a Geographia em
geral, a Geographia do Brasil e a commercial, explicando aos alumnos quaes os
diversos estados e lugares mais importantes do globo , a sua organisação política, assuas rendas emeio circulante, as suas dividas, o seu movimento eommercial interno,e externo, os seus principaes produetos, progressos industriaes, meios de commu-nicação, e as distancias de praça a praça.Far-lhes-ha conhecer também os principaes produetos das Províncias do Brasil,as nações que os possuem símilhantes, aquelias em que elles tem ou possão termaior extracção, o igualmente a importância commercial do cada Provincia.

O-professor do Direito mercantil começará o ensino da sua Cadeira pela historia
geral e resumida do commercio; dos seus elementos e dos objectos que tem comelle mais immediata relação e dependência: dahi passará a explicar o Código Com-merciai Basileiro, comparando suas principaes disposições com as dos Códigosestrangeiros, c os usos e estylos das praças mais importantes.*ara também com que seus alumnos aprendão a Legislação das Alfândegas etonsuiauos, e conheção as tarifas estabelecidas e as leis que regulão a propriedade.

— 4.a m

«w* P1'0^01" de Economia política applicada ensinará a seus alumnos as noçõesmais gemes da scienca a theoria do valor, da producção, do salário, da renda,e aa moecra, a dos bancos, caixas econômicas, e empréstimos, a dos impostos,. e
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da importação e exportação. explicando igualmente as relações existentes entro
o commercio, e as outras fontes da riqueza publica a e fazendo de tudo a devida
applicaçáo.

— 5.'-

O encarregado do ensino da Calligraphia terá a seu cargo aperfeiçoar a escripta
dos alumnos, no que concerne tanto á sua eorrecção orthographica, como ao
caracter da letra, e lhes dará lições de desenho linear com applicação a industria,
tanto quanto for possível.

CAPITULO III.

Da admissão dos alumnos.

Art. 7.° Do dia 20 ao ultimo de Janeiro estarão abertas no Instituto as incripções
para a matricula dos alumnos, desde as 9 horas da manhã até as 2 da tarde.

Serão feitas por termo lançado pelo Secretario, em livro especial, que será abertor
encerrado, e rubricado pelo Director.

Ait. 8.° O alumno que pretender matricular-se deverá declarar em requeri-
mento ao Director seu nome, idade, naturalidade e filiação, juntando certidões
ou documentos que provem ser maior de 16 annos, ter sido approvado nas matérias,
do Artigo seguinte, e haver satisfeito a taxa marcada na tabeliã annexa a estes
Estatutos.

Art. 9.° Nenhum alumno poderá ser matriculado sem que mostre ter sido appro-
vado nas seguintes matérias.

Lingua Nacional comprehendendo a Grammatica e a escripta.
Inglez c Francez, Àrithmetica, Álgebra até equações do 2.° gráo, Geometria

plana e considerada no espaço.
Trignometria plana e no espaço.
O numero de preparatórios exigido por este Artigo poderá no futuro ser

augmentado pelo Governo, exigindo-se lambem o Allemão.
Art. 10. Só serão admittidas as certidões de que trata o Art 8.°, quando forem

passadas em conseqüência de approvação nas matérias acima referidas.
Nos exames feitos na Capital do Império na conformidade do Art. 112 do Re-

gulamento da Instrucção primaria e secundaria de íi de Fevereiro de 1854;
Nas Faculdades do Império na parte em que versarem sobre matérias nellas

exigidas como preparatórios.
Art. 11. Serão além disto matriculadosr
Os Bacharéis em letras do Collegio de Pedro 2.%
Os que tiverem titulo de approvação nos estudos de l-a classe no mesmo Collegio^
Os que tiverem sido approvados no t.° anno da Academia de Marinha e da

Escola Militar, com tanto que passem por exame de Inglez e sejão nelle approvados;
Os alumnos da Aula do Commercio ora existente, que tiverem sido appro-

vados no 1.° anno d* mesma Aula, apresentando certidão de terem sido também
approvados em Inglez.

Art. 12. Terminado o prazo^ das matrículas o Director fará extrahir, remet-
terá ao Governo e ao respectivo professor e publicará pela imprensa huma lista de
todos os alumnos matriculados no 1.° anno-

CAPITULO iv;

Do regimen das Antas-; e dos exames do fim de anno; e das ferias.

Art. 13. As aulas se abrirão no dia 3 de Fevereiro, e se fecharão no dia 30
de Novembro.

:: . ." '
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Art. 14. As horas para os lições sorão distribuídas pela Junla dos Professores
no principio de cada anno, devendo durar hora e meia o ensino de cada matéria.

Art. 15. Os exames começarão no dia 5 de Dezembro, ou no seguinte, se aqucllc
for domingo ou feriado. t _

Serão por escripto na parle em que isto íor admissível observando-se as ms-
Irucçõcs do Governo, expedidas sobre proposta da Junta.

Art. 1G. Os exames, com exccpçao do de Geographia,serão por pontos, ti-
rados á sorte, com a antecedência de 24 horas.

O de Geographia será vago, designando o Commissario do Governo os pontos
cm quo os alumnos deverão ser perguntados pelos respectivos Professores, os quaes,
não obstanle,podcrão, dentro do prazo marcado para cada hum, fazer outras perguntas
que julgarem convenientes.

Art. 17. Huns e outros exames serão regulados por hum programma organisado
pela Junta dos Professores até o dia 26 de Novembro dentro das matérias leccio-
nadas no anno, e approvado, com modificações ou sem ellas, pelo Commissario
do Governo, que o devolverá ató o dia 30 desse mez para ser executado, dando de
tudo conta ao Ministério do Império.

Art. 18. O exame de cada alumno durará huma hora quando for unicamente
verbal.

Quando porém for também por escripto, alem do prazo de duas horas marcado
para os alumnos prepararem seu trabalho, durará meia hora a parte oral.

Art. 19. A Junla dos Professores designará d'entre os seus Membros dous
Professores para servirem de examinadores nas matérias de cada anno, preferindo
os que tiverem regido as respectivas cadeiras e na falta destes quem os deva sub-
stituir, quando não hajão oppositores disponíveis.

Art. 20. Os exames dos annos se farão sob a presidência de hum Commissario
do Governo, e serão julgados por este, por hum Adjunto nomeado pelo Ministro
e Secretario d'Estado dos Negócios do Império, pelo Director, e pelos examinadores.

Art. 21. Se houver grande numero de alumnos, poderá o Director, de accordo
com o Commissario, propor que se facão ao mesmo tempo os exames de ambos os
annos.

N'este caso o Governo designará quem deva substituir o Commissario e seu
Adjunto, e o Director na segunda Mesa de exames.

Art. 22. Findos os exames de cada dia, votarão os respectivos Juizes a portas
fechadas, por escrutínio secreto, guaidando-se na fôrma da votação o systema pre-
scripto no art. 22 do Regulamento do Collegio de Pedro II, de 17 de Fevereiro de
1855.

Art. 23. Feito isto o Secretario escreverá em livro especial o resultado da vo-
tação, lavrando hum termo que será assignado por todos os Juizes.

Art. 24. Concluídos os exames de ambos os annos, fará o Director organisar,
para ser presente á Junta, huma lista dos alumnos examinados em cada anno com
a declaração das notas, que tiverem obtido.

Estas notas serão as seguintes: — Approvado plenamente — quando o alumno ai-
cançar todas as espheras brancas no 1.° e 2.° escrutinio— approvado simpliciter
quando tiver tido alguma esphera preta, e reprovado quando for maior o numero
de espheras pretas no 1.° escrutinio. No caso de empate, considerar-se-ha 'o alumno
approvado simplesmente.

Art. 25. Alem das ferias, dos Domingos e dias Santos de guarda, somente
serão feriados no Instituto ; os dias de festa Nacional marcados por Lei:

Os de luto nacional declarados pelo Governo:
Os de entrudo desde a segunda feira até quarta de cinza exclusive.
Os da semana Santa desde Domingo de Ramos até o de Paschoa.

CAPITULO V.

Dos prêmios, e vantagens concedidas aos alumnos.

Art. 26. Logo que estiver organisada a lista do artigo 24, o Director con-
vidará o Commissario do Governo e seu Adjunto, e todos os Professores para
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se reunirem em Junta extraordinária sob a presidência do mesmo Commissario no
dia que este designar, para o Üm de conferirem prêmios aos alumnos, que mais se
tiverem distinguido.

Art. 27. Em cada anno do curso de estudos podcrflo haver até 2 prêmios
com a designação de 1.° o 2.*

O 1.° prêmio constará de hum livro, de encadernação dourada, sobre objecto
importante, devendo-se preferir os que tratarem de algumas das matérias do curso
do Instituto, ou que corn ellas tiverem relação; e de huma coroa entretecida de
Folhas de louro e de café.

02.° de hum livro de igual encadernado sobre ussumpto similhante ao do 1.° prêmio.
Art. 28. Alòm destes prêmios poderão haver, para os alumnos que termi-

rem o curso de estudos, até 2 prêmios especiaes.
Estes consistirão cm medalhas (Touro, tendo em huma face o seguinte dístico—

Instituto Commercial do Rio de Janeiro —-Honra ao talento, á moralidade, e á
applicação — e cm outra o nome do premiado, c a data do anno.

Art. 29. Os prêmios serão acompanhados de huma Carta de mérito, que será
passada em nome da Junta.

Art. 30. As Cartas relativas aos prêmios annuaes, serão impressas em papel
de grande formato (Hollanda), e assignadas pelo Director e Professores do anno,
a que pertencer o premiado, e pelo Secretario.

As que se referirem aos prêmios especiaes conferidos no fim do curso, serão
impressas cm pergaminho, assignadas pelo Commissario do Governo, pelo Director,
e pelo Secretario.

Todas ellas terão o scllo do Instituto.
As medalhas serão pendentes de huma fita com as cores nacionaes.
Art. 31. Os prêmios do artigo 27 só poderão ser conferidos aos alumnos que

tiverem sido approvados plenamente, e se distinguido por seu procedimento moral,
assiduidade e applicação; e os do Artigo 29 aos que tiverem tido igual approvação
em ambos os annos, e que os merecerem por seu talento não vulgar, notável ap-
plicação, c moralidade, «r

Art. 32. O Director e os Professores apresentarão aos Membros da Junta na
Sessão extraordinária de que traia o artigo 26, todas as notas que tiverem tomado
durante o anno acerca do procedimento e applicação dos alumnos, d'entre osjquaes
tem de ser escolhidos os premiandos.

No julgamento para os prêmios ter-se-hão em muito especial attenção estas
notas e as informações que devem na mesma oceasião ser ministradas á Junta pelos
ditos Professores.

Art. 33. Para a concessão dos prêmios requerem-se pelo menos dous terços de
votos favoráveis dos Membros da Junta.

Art. 34. Os prêmios serão distribuídos publicamente pelo Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, e na sua falta pelo Commissario do Governo;
observando-se quanto ás solemnidades desse acto o que se pratica ou houver de pra-
licar-se no Collegio de Pedro 2.°

Art. 35. Aos alumnos que forem approvados no 2.° anno do Curso passar-se-ha
huma carta de habilitação,* a qual será assignada pelo Commissario do Governo,
pelo Director e pelo Secretario, e impressa em pergaminho segundo a fórmula mar-
cada no fim destes Estatutos.

Art. 36. Os alumnos que obtiverem esta carta poderão ser despachados para
os lugares de 5.0S Escripturarios do Thesouro Nacional e para os de h.os escripturario?
das Thesourariasindependentemente de concurso, eterão a preferencia para os em-
pregos deste Instituto, das Alfândegas, dos Consulados, e das Repartições que não
exigirem outras habilitações especiaes que elles não tenhão.

Art. 37. Feita a distribuição dos prêmios encerrar-se-hão todos os trabalhos do
anno lectivo.

CAPITULO VI.
í...V.->.'f:' .¦¦: :' ;;^'

"'..¦¦ !,.. 4-'j'.i;'

Ba freqüência dos alumnos e da policia do Instituto.

Art. 38. Os alumnos devem respeitar o Director, Professores e mais Empregados,
conservar q maior silencio durante as aulas, e ter a maior applicação e assiduidade.
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Art. 39. He-Ihcs probibido fazerem vozcrias o passearem cm grupos dentro do
cdiücio do Instituto.

Art. 40. O quo deixar de cumprir os preceitos dos Artigos antecedentes, provo-
cando desordem com os seus companheiros, oíTendcndo-os de qualquer modo, ou
faltando ao respeito a seus superiores, incorrerá nas penas declaradas cm diversos
artigos deste Capitulo. Lt . Lin

Art 41. O aliimno que der dez faltas em cada anno sem motivo justificado,
ou quarenta, ainda justiíicando-as, perderá o anno, c scrü riscado da matricula, pu-
blicando-se o seu nome por Edital no Instituto.

Art. 42. As faltas deverão ser justificadas logo no primeiro dia em que o alumno
comparecer perante o respectivo Professor, que as poderá abonar, se achar fundados
os motivos, ou procedentes os documentos apresentados.

Art. 43. Taes (altas serão todos os dias notadas pelo Porteiro cm huma cader-
neta, que no íim de cada lição será examinada , corregida c rubricada pelo respectivo
Professor na pagina do dia.

Art. 44. Incorre em falta, como se não tivesse vindo á aula, o alumno que
sahir d'csta sem licença do Professor, e o que não se prestar aos trabalhos que lhe
forem commettidos.

Art. 45. Todos os mezes o Porteiro a presentará ao Secretario a lista das faltas
dos alumnos durante o mez anterior.

O Secretario formará huma lista geral de todas, com declaração dos dias em que
forão dadas, e a transmittirá á Junta.

Art. 46. Em sessão d'esta serão combinadas com a lista do Porteiro as notas
dos Professores, que declararão as faltas que houverem abonado.

A Junta considerando tudo as julgará, podendo ainda receber as justificações
que até esse momento o alumno apresentar.

Art. 47. Terminado o julgamento da Junta, o Secretario orgasinará a lista das
faltas commettidas durante o mez, acerescentando as dos mezes anteriores; e, ia-
zendo-a acompanhar das notas correspondentes, a publicará por edital.

Art. 48. O julgamento das faltas não terá lugar se não depois que o alumno
comparecer.

As que forem dadas antes dessa epocha serão lançadas na lista com a observação
de continuação da ausência.

Se o alumno perder o anno far-se-ha esta observação no mez em que isto se
verificar, não continuando mais inscripto na lista.

Art. 49. Os alumnos poderão reclamar, assim contra a nota que lhe for lan-
cada pelo Professor, como contra a decisão da Junta.

As reclamações deverão ser apresentadas dentro de 3 dias contados da nota do
Professor, ou da publicação da lista, ao mesmo Professor, ou ao Director, para
serem presentes á Junta.

No caso de continuarem as faltas, os 3 dias serão contados do em que com-
parecerem.

Taes reclamações não serão admittidas senão em dous casos: 1.° seo alumno negar
as faltas: 2.° se o julgamento dellas for dado em sua ausência.

Art. 50. O alumno que perturbar o silencio , causar desordens dentro da aula,
ou nella proceder mal, será reprehendido pelo Professor.

Se não se contiver, o Professor o fará immediatamente sahir da sala, ordenando
ao Continuo ou Porteiro que lhe marque huma falta, e tome nota do facto na sua ca-
derneta, para ser levado ao conhecimento do Director.

Se o alumno recusar sahir, ou se usar de palavras desrespeitosas, o Professor fará
tomar por termo isso mesmo pelo Porteiro, e dará logo parte do oceorrido ao Director.

Se o Professor = vir que a ordem não pode ser restabelecida, suspenderá a
lição, tomando ou mandando pelo Porteiro tomar os nomes do autor ou autores da
desordem para o fim acima indicado.

Art. 51. O Director logo que tiver noticia do facto, nas duas ultimas hypotheses
do Artigo antecedente, fará vir á sua presença o culpado ou culpados, e depois de
ler publicamente aparte do Professor, e o termo lavrado pelo Porteiro, imporá a
pena de prisão correccional de 1 a 8 dias. v

Art. 52. A prisão correccional terá lugar, logo que for possível, dentro do
edifício do Instituto em lugar convenientemente preparado, donde nos dias de ira-
balho sahirá o delinqüente para assistir ás lições, ou para ir fazer acto, se este
tiver lugar em oceasião em que o alumno ainda não tenha preenchido os dias de prisão.



Art. 53. Se a desordem for dentro do edifício, porém fora da aula, qualquer
Professor ou Empregado quo presente se achar, procurará conter os autores em
seus deveres. m

No caso de não serem attendidas suas admoestações, ou se o suecesso for de na-
tureza grave, o Professor, ou Empregado que o presenciar, deverá ímmediatamento
eommunicar o facto ao Director.

Art. 54. O Director, logo que receber a participação, oucx-oíf!cio, quando
por outros meios tiver noticia do facto, tomará deile conhecimento, fazendo com-
parecer perante si o alumno ou alumnos que o praticarão.

O comparecimento terá lugar na Secretaria.
Art. 55. Se depois das indagações a que proceder, o Director achar que o

alumno merece maior correeção do que huma simples advertência feita em parti-
cular, o reprehenderá publicamente.

Art. 56. A reprehensão será neste caso dada na Secretaria, em presença de
dous Professores, e dos Empregados, e de 4 ou 6 alumnos pelo menos; ou na aula
a que o alumno pertencer, presentes o Professor e os outros alumnos da mesma, que
se conservarão nos respectivos lugares.

A todos estes actos assistirá o Secretario, c de todos elles, bem como dos casos
referidos nos Artigos 50 e 51, lavrará hum termo, que será presente na l.a Sessão da
Junta c transcripto nas informações dadas ao Governo sobre o procedimento dos alumnos.

Art. 57. Se o Director entender que qualquer dosdelictos marcados nos Artigos
antecedentes merece, pelas circunstancias que o acompanharem mais severa punição
do que a do Artigo 51 mandará lavrar termo de tudo pelo Secretario, com as razões
que o alumno allegar e com os depoimentos das testemunhas que souberem do
facto, c o apresentará á Junta.

Esta, depois de empregar os meios necessários para a indagação da verdade,
o condemnará á prisão até 40 dias, e á perda do anno se o reconhecer culpado.

Art. 58. Se os alumnos combinarem entre si para nenhum delles ir ji aula, a
cada hum dos que não justificarem a ausência será imposta a pena de 5 faltas, e
os cabeças serão punidos com a perda do anno.

Art. 59. Os alumnos que arrancarem edital dentro do edifício do Instituto,
ou praticarem acto de injuria dentro ou fora d'elle, por palavras, por escripto, ou
por qualquer outro modo contra o Director, ou Professores, serão punidos com as penes
de prisão de hum até três mezes, ou com a de perda de hum até dous annos,
conforme a gravidade do caso.

Art. 60. Se commettcrem dentro do edifício do Instituto actos offensivos da
moral publica, c da Religião do Estado, ou se em qualquer lugar, ou por qualquer
modo que seja dirigirem ameaças, tentarem aggressão, ou vias de facto contra as
pessoas indicadas no Artigo antecedente, serão punidas com o dobro das penas ahi
declaradas.

Se effectuarem as ameaças, ou realisarem as tentativas, serão punidos com a
exclusão dos estudos do Instituto.

As penas deste Artigo e do antecedente não excluem aquellas, em que incorrerem os
delinqüentes segundo a Legislação geral.

Art. 61. Si os delictos dos Artigos antecedentes forem praticados por estu-
dantes do ultimo anno, serão punidos com a suspensão do exame, ou com a retenção
da carta de habilitação, (no caso em que aquelle ja tenha sido feito) pelo tempo
correspondente ao das penas marcadas nos ditos Artigos.

Art. 62. As penas de prisão correccional por mais de 8 dias, de retenção das
cartas, de suspensão do exame, de perda do anno, e de exclusão serão impostas
pela Junta, de cujas decisões se admittirá recurso para o Governo, sendo interposto
dentro de 8 dias contados da intimação.

O recurso será suspensivo nos casos de perda do anno, ou de exclusão.
O Governo Imperial, a quem serão presentes todos os papeis que formarem

o Processo, resolverá confirmando, revogando ou modificando a decisão da Junta.
Art. 63. O alumno que for reprovado em 2 annos consecutivos, ficara inhibido

de matricular-se no Instituto.

-¦•¦
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CAPITULO VII.

* - y

Do Commisiario do Governo.

Art. 64. O Governo nomeará hum Commissario a quem incumba immediatamente
a alta inspecção do ensino, da disciplina e da economia do Instituto.

EsteFunccionario além das attribuições marcadas no corpo destes Estatutos deverá:
1.° Assistir aos exames annuaes dos alumnos e tomar parte no seu julgamento,

presidir aos concursos, e á sessão extraordinária da Junta para a concessão dos
prêmios.

2.° Estudar as necessidades do Instituto, e propor as medidas que julgar conve-
nientes para a repressão de quaesquer abusos que se tenhão introduzido, ou paraa modificação das disposições dos presentes Estatutos, e das praticas admiltidas no
Estabelecimento.

3.° Dar conta ao Governo em relatório annual do estado do Instituto, c do juizo
que formar acerca do aproveitamento dos alumnos, edo mérito dos Professores.

Art. 65. Para o desempenho de suas funeções terá o direito de exigir do Di-
rector, Professores, e mais Empregados as informações que entender necessárias.

t, ';

!. : rS
CAPITULO VIII.

Ba Junta dos Professores.

Art. 66. Além dos casos marcados expressamente nestes Estatutos, o Director
deverá reunir e consultar a Junta dos Professores sempre que for conveniente.

Art. 67. A Junta dos Professores não pôde exercer suas funeções sem que se
reuna mais de metade dos seus membros.

Compete-lhe:
i.° A escolha dos compêndios, livros, e mais objectos que devem ser admittidos

nas aulas.
2.° A organisação dos programmas do ensino, e dos pontos, e a designação dos

Professores para os exames.
3.° O exame e o julgamento dos concurrentes ás Cadeiras que vagarem.
4.° O julgamento das faltas dos alumnos, e dos delictos por elles commettidos

nos casos marcados no Capitulo antecedente.
5.° Propor as emendas e alterações que a experiência aconselhar nos Estatutos,

Regulamentos e praticas do Instituto, e tudo quanto julgar a bem do ensino.
6.° A distribuição das horas das lições, e a concessão dos prêmios.Art. 68. A Junta dos Professores se constituirá em Tribunal interno todas as

vezes que hum de seus Membros o requerer por escripto ao Director, ou queesto por si ou de ordem do Governo a convocar para o dito fim.
Art. 69. Neste Tribunal se examinarão e discutirão as faltas dos Professores,

que forem contrarias á moralidade e decoro do Estabelecimento, ou á dignidade dosseus çollegas, ficando sujeitos os mesmos Professores nas faltas que commetterem ás
penas impostas aos Professores de instrucção primaria e secundaria no Capitulo únicodo Titulo ,5.° do respectivo Regulamento.

Art, 70, O processo disciplinar para a imposição das penas, a que se refere oartigo antecedente, terá lugar pela fôrma disposta nos artigos de 124 a 131 docitado Regulamento.
% £rt- 71- 0s Professores manterão nas discussões da Junta a maior urbanidadee delicadeza para com o Director e para com os outros Professores.

O que infringir este preceito será immediatamente chamado á ordem pelo Director:se insistir, o Director o fará sahir da sessão, e se recalcitrar, o suspenderá do exer-cicio de suas funeções e vencimentos até 8 dias contados do dia immediato ao da Sessãoem que o facto acontecer, fazendo-se do que oceorrer expressa menção na acta.A suspensão porem só produzirá seus effeitos, quanto aos vencimentos, depois deapprovadã .pelo Governo. r

¦M
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Art. 72. As Sessões da Junta serão sempre em horas quo não prejudiquem o
serviço das aulas, dos exames c dos outros actos do Instituto.

Art. 73. Os Professores são obrigados a comparecer ás Sessões da Junta, por-dendo os vencimentos do dia em quo faltarem sem motivo justificado.
Art. 74. Esta pena será imposta pelo Director no fim da Sessão em que a

falta se der, fazendo-se disto menção na respectiva acta.
Art. 75. Sempre quo se tratar de objectos ou questões de interesse individual, a

votação da Junta será por escrutinio secreto: suas deliberações serão tomadas pormaioria absoluta de votos dos Membros presentes.
O Director votará tamdem, e em caso de empato terá o voto de qualidade.

CAPITULO IX.

Do Director.

Art. 76. O Director será nomeado por Decreto Imperial, c terá a seu cargo:
1.° Observar e fazer observar os Estatutos, Regulamentos, c ordens concernentes

ao Instituto.
2.° Inspeccionar o ensino, fiscalisando o mcthodo dos Professores, c a maneira

por que desempenhão suas obrigações.
3.° Velar em que todos os Empregados cumprão seus devores, e se mantenha

a policia c a boa ordem no Instituto.
4.° Convocar a Junla dos Professores, sempre que for necessário, designar os

dias e horas das Sessões, presidil-as e regular seus trabalhos.
5.° Propor ao Governo todas as providencias de que carecer o Instituto.
6.° Despachar os requerimentos dos alumnos que quizerem inscrever-se para os

exames de preparatórios, ou para serem matriculados, e quaesquer outros, cuja
decisão lhe pertença.

7.° Assignar com os Professores presentes as actas das Sessões da Junta; assignar
também a correspondência official, assim como todos os termos lavrados em nome
ou por deliberação da Junta, por virtude destes Estatutos, ou por ordem do Go-
verno.

8.° Fazer organisar pelo Secretario, fiscalisar, e assignar as folhas dos venci-
mentos dos Professores e empregados, e as de outras despezas do Instituto, e bem
assim o respectivo orçamento, que annualmcnte deve propor ao Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império.

9.° Dar ao mesmo Ministro de 3 em 3 mezes, por intermédio do Commissario,
conta circunstanciada do que de mais notável tiver oceorrido no Instituto, e da
maneira por que os Professores, e empregados preenchem seus deveres, enviando
por essa oceasião a relação das faltas, que os mesmos tiverem dado no ultimo tri-
mestre.

10. Admoestar os Professores e Empregados, que não cumprirem suas obrigações,
levando immediatamente ao conhecimento do Governo os casos graves e os de rein-
cidencia.

11. Reprehender os empregados que procederem mal, e suspende-los até 8 dias
com privação de vencimentos, dando d'isto também parte circunstanciada ao Governo,
afim de que resolva o que entender mais acertado.

12. Velar na conservação, asseio, e melhoramento do edifício, dos livros, e utensis
do Instituto. "

13. Assignar com o Commissario do Governo e com os Membros da Junta os
Diplomas conferidos aos estudantes, que tiverem terminado o seu curso de estudos,
e bem assim as cartas de mérito.

14. Formar parte das commissões de exame do fim do anno.
15. Enviar annualmente ao Commissario do Governo hum relatório de todos oá

trabalhos, com informações sobre o aproveitamento dos alumnos e regularidade do
Instituto,

Ari 77. Na ausência ou impedimento do Director fará suas vezes o Professor
níais antigo:

¦ 
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Art. 78. O Director poderá exigir dos Professores as informações que julgar
convenientes a bem do Instituto, e da regularidade do ensino, devendo estes satis-
faze-las proniptaiucnto, c prestar-se aos trabalhos do que os incumbir no desempenho
de suas funcções.

CAPITULO X.

Dos Professores, e dos Oppositores.
•

Art. 79. Nos 3 primeiros annos (Posta reforma poderá o Governo Imperial no-
mear livremente os Professores para as cadeiras que vagarem ou forem creadas de novo.

Ari. 80. Findo o prazo do artigo antecedente, o provimento das cadeiras só
terá lugar precedendo exame cm concurso, c proposta da Junta dos Professores.

Art. 81. O exame de Professores será feito perante dous examinadores designados
pelo Governo, c será julgado pelos mesmos examinadores, pelo Commissario do Go-
verno, Director e mais membros da Junta dos Professores.

Art. 82. N'estes exames sujeitar-sc-hão os concurrentes a huma prova oral,
c a outra por escrito.

Art. 83. Tanto huma como outra prova serão dadas sobre pontos tirados a sorte,
e escolhidos pela Junta dos Professores na véspera do dia do exame quando este
versar sobre as matérias declaradas no Art. 1G.

Art. 84. Marcar-se-hão duas horas ao candidato, para a prova escripta ehuma
para a prova oral.

Alem d'isto designará o Commissario do Governo hum ou mais dias, conforme
o numero dos pretendentes, em que cada Candidato lecciõnará durante huma hora
sobre o ponta que tirar na véspera, guardada a distineção do artigo antecedente.

Se o exame for de Geographia e de Estatistica Commcrcial, a licção versará
sobre os princípios geraes de ambas as matérias, com applicação aos pontos, que
na oceasião do exame forem designados pelo Commissario do Governo.

Art. 85. Concluídas todas as provas, a Commissão de exames procederá á votação
sobre o merecimento de cada Candidato, e em seguida sobre a ordem em que devem
ser oflereeidos á escolha do Governo os nomes dos que tiverem sido approvados.

Art. 86. Nos concursos guardar-se-hão quanto á maneira da inscripção, fôrma
das votações e tudo o mais que for concernente a este objecto c não estiver expressa-
mente declarado nestes Estatutos, as regras estabelecidas para as dos pretendentes aos
lugares de oppositores e substitutos das Faculdades de Medicina e de Direito, no
quo forem applicaveis.

Art. 87. Se o Governo, à vista das provas escritas que lhe serão remettidas,
e das informações que obtiver sobre a moralidade dos concurrentes, entender que
nenhum dos propostos deve ser escolhido, mandará proceder a novo concurso no-
meando entretanto quem interinamente reja a cadeira vaga.

Este porem não poderá ser Juiz no novo concurso.
Art. 88. Os Professores, que forem novamente nomeados serão considerados

vitalícios no fim do 5 annos de serviço, e dessa epocha em diante só por sentença
poderão ser demittidos na conformidade do que se acha disposto no Regulamento da
Instrucção primaria e secundaria a respeito dos Professores Públicos.

Art. 89. Findos 10 annos de serviço poderá o Governo mandar adiantar, aos
que o requererem, a quantia necessária a fim de entrarem para o Monte Pio dos
Servidores do Estado.

Art. 90. Os que tiverem 20 annos de serviço eífectivo terão direito a hum
augmento de gratificação correspondente á quarta parte de seu ordenado.

Art. 91. Os que completarem 25 annos de eífectivo exercício poderão ser jubilados
com ordenado por inteiro.

Também poderão jubilar-se, mas somente com o ordenado proporcional, os que
tendo mais de 10 annos de serviço provarem que se achão inhabilitados de continuar
a leccionar.

Art. 92. O Professor que se jubilar com 30 annos de serviço, tendo pelo
menos 25 annos de magistério eíTectivo, terá direito a mais metade do seu ordenado.

O que obtiver permissão do Governo para continuar a leccionar depois de haver
completado 25 annos de effectivo exercício terá huma gratificação de 400$ por anno,
em quanto for pelo mesmo Governo conservado no Magistério.
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Art. 03. Para o tempo do eíTectivo serviço serão abonadas:
1.° As faltas dadas por serviço publico em outros empregos ou commissões,

com tanto que dentro dos 25 annos do art. 101 não comprehendüo hum espaço maior
de 5.

2.° As faltas por moléstia, justificadas pelo modo declarado nestes Estatutos,
não excedendo de 20 cm cada anno, ou de 60 em hum triennio, salvo se a mo-
lestia for adquirida em serviço publico.

3.° As que procederem de suspensão judicial ou administrativa quando a final
for o Professor suspenso declarado innocenlc.

4.° As que forem dadas cm virtude de motivo que nSo seja pessoal, ou cm
conseqüência de serviço publico gratuito e obrigatório por Lei.

Art. 94. Os Professores leceionarão cada dia, durante o prazo marcado no Art. 14,
explicando as matérias do estudo para o dia seguinte, perguntando aos alumnos sobre
a liçüo passada no dia antecedente, ou entretendo-os em exercícios práticos.

Art. 95. Devem além disto:
1.° Comparecer cm suas aulas á hora marcada, decentemente vestidos, c ncllas

conservar-so durante o tempo designado no artigo antecedente.
2.° Manter dentro dellas o silencio, o respeito e a conveniente disciplina,

admoestando os alumnos pouco applicados, ou que procederem mal, reprehendendo-os,
se o caso exigir, com palavras comedidas, e impondo-lhes as penas destes Estatutos
quando lhes competir.

3.° Prestar o devido respeito ao Commissarió do Governo, e ao Director, a quemcomo Chefe do Instituto são inunediatamente subordinados.
4.° Participar previamente e por escripto ao Director o seu impedimento sempre

que tiverem de faltar, salvo quando forem aeommeüidos por moléstia repentina,
ou for imprevista a causa, podendo nestes casos a participação ter lugar no dia
seguinte.

5.° Observar fielmente e fazer observar, na parte que lhes toca, as disposições
dos presentes Estatutos, dos Regulamentos e ordens do Governo, as determinações
da Junta, e as recommendaçõcs do Director, em tudo quanto for concernente ao
serviço.

6.° Formular e submetter á approvação da Junta, antes de principiar o anno
lectivo, hum programma circumstanciado do ensino da respectiva cadeira, decla-
rando o methodo e o systema de suas explicações.

Este programma, huma vez approvado ou modificado pela Junta, não poderá
ser alterado sem consentimento delia.

Art. £6. A antigüidade dos Professores actuaes será contada como até agora.
Para os que de novo forem nomeados regulará a data da posse, e havendo

mais de huma no mesmo dia, a data do diploma.
Em igualdade desta data prevalecerá a antigüidade em outros empregos pu-

blicos de nomeação do Governo, e em ultimo caso a idade.
Art. 97. Os Professores só terão direito ao ordenado deixando de comparecer:

1.° quando faltarem por motivo justificado de moléstia, não lhes sendo abonados sem
esta circumstancia mais do que 2 faltas em hum mez: 2.° quando obtiverem li-
cença com ordenado, a qual só lhes poderá ser concedida até 6 mezes dentro do
anno com ordenado por inteiro, sendo por motivo de enfermidade; e 3.° final-
mente quando faltarem por serviço publico gratuito e obrigatório por Lei, caso em
que perceberão também as gratificações.

Fora destas hypotheses cessarão os vencimentos, seja qual for o motivo da falta.
Art. 98. As faltas dos Professores durante o tempo lectivo deverão ser justi-

ficadas até o 3.° dia depois da l.a
A justificação será repetida ou no fim das faltas, ou, continuando ellas, quan

do tiverem de receber seus vencimentos.
Art, 99. As faltas ás Sessões da Junta, e a quaesquer actos de serviço a que

são obrigados, serão contadas como as que derem nas aulas.
Art. 100. Na Secretaria haverá os livros necessários para o Secretario notar

cada dia de serviço, de lições, exames, e quaesquer actos do Instituto, as faltas
dos Professores e os nomes dos que comparecerem.

Art. 101. A' vista deste livro e das notas que houver tomado, organisará o
Secretario a lista das faltas dadas duranteo mez e a apresentará ao Director no tv°
dia útil do mez seguinte.

O Director abonará as que tiverem em seu favor condições justificativas.
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Art. 102. Sendo desfavorável a decisão do Director será ímmediatamente com-
municada pelo Secretario ao Professor, o qual dentro de 3 dias apresentará, que-
rendo, a sua reclamação ao mesmo Director, que a poderá attender, reformando a
primeira decisão.

Art. 103. Se a não reformar terá o Professor recurso suspensivo dentro de 3
dias para a Junta, o desta no effeito devolutivo para o Ministro do Império no prazo
de outros 3 dias contados da data em quo tiver lugar a Sessão.

Art. 104. Se nüo se apresentar reclamação, ou não se interpuzor recurso,
nas hypotheses dos artigos antecedentes, o Director mandará lançar as faltas em livro
especial para serem trazidas opportunamento ao conhecimento do Governo.

Art. 105. Os Professores que deixarem de comparecer para exercer as respectivas
funcções por espaço de 3 mezes, sem que alleguem perante o Director motivo quo
justifique a ausência, incorrerão nas penas do Art. 157 do Código Criminal.

Se a ausência exceder de 6 mezes reputar-sc-ha terem renunciado o Magistério,
o os seus lugares julgar-sc-hão vagos pelo Governo.

Art. 106. O Professor nomeado, que dentro de 6 mezes não comparecer para
tomar posse, nem communicar ao Director a razão justificativa da sua demora, per-
dera a Cadeira, sendo-lhe a pena imposta pelo Governo Imperial.

Art. 107. Findo o prazo de 3 mezes, na l.a hypotese do Art. 105, o Director
convocará a Junta, a qual tomando conhecimento do facto, e de todas as suas circuns-
tancias, decidirá se tem lugar ou não o processo, expondo minuciosamente os funda-
mentos da sua decisão.

Se for aflirmativa, o Director a remetterá por copia extrahida da acta, com todos
os documentos que lhe forem concernentes , ao Promotor Publico, para intentar a
aceusação judicial por crime de responsabilidade, e|dará parte ao Governo assim da
resolução da Junta como da marcha e resultado do processo quando este tiver lugar.

Na 2.a hypotese do citado Art. 105 o Director dará parte ao Governo do oc-
corrido, a fim do proceder-se na conformidade do mesmo Artigo.

Art. 108. Na hypotese do Art. 106, verificada a demora da posse, e decidida
pela Junta a procedência ou improcedencia da justificação, se tiver havido , o Director
participará ao Governo o que tiver havido para a final decisão.

Art. 109. Haverá no Instituto uma classe de oppositores nomeados por proposta
da Junta e precedendo concurso, como se acha disposto para os Professores, para
regerem as cadeiras nos impedimentos destes.

Art. 110. Para esta classe serão preferidos os filhos do Instituto , que tiverem con-
cluido o curso dos estudos.

Art. 111. Os oppositores não vencerão ordenado, mas perceberão huma gratifi-
cação igual á dos Professores quando os substituírem, e desde que houverem mais de
três só elles poderão ser nomeados para preencherem as vagas de Professores.

/ Para este fim a Junta proporá ao Governo os que por sua assiduidade, zelo e
intelligencia julgar mais dignos de serem nomeados, com tanto que tenhão ser-
Yido por 3 annos.

Quando não houver aquelle numero, ou ainda havendo-o, não tiverem o tempo
de serviço acima exigido, entrarão em concurso com os candidatos que se inscreverem,
mas terão preferencia nas nomeações em igualdade de circunstancias.

Art. 112. Emquanto não se organisa esta classe, o Director dado o impedi-
mento de algum Professor, indicará quem deva reger interinamente a respectiva ca-
deira com a gratificação que o Governo marcar,

CAPITULO XI.

Dos Empregados.

Art. 113. Para o cargo de Secretario será nomeado hum dos oppositores, o
qual terá as seguintes obrigações:

l.a Escrever eregistrar toda a correspondência eexpediente -}-x''x-xx
2.a Redigir e ler as actas das Sessões da Junta.
3.a Transmittir pontualmente as ordens do Director.
4.* Inscrever os nomes dos alumnos que quizerem matricular-se, abrindo , en-

cerrando e assignando os respectivos termos.
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5." Organisar as folhas dos vencimentos dos Empregados. extrahir o apresentar
ao Director as contas das despezas do Instituto.

6.ê Dirigir o Archivo, e cuidar dos livros do Instituto.
7.* Auxiliar o Director na policia e asscio da casa.
8.* Dar certidão do que lhe for determinado por despacho do Director.
9.1 Notar em livro especial os dias das faltas dos Professores, e mais Empregados.
10. Organisar a lista das mesmas faltas durante o mez, c aprcsental-a ao Di-

rector no 1.° dia útil do mez seguinte.
Art. 114. Na Secretaria cobrar-se-hão, c serão recolhidos a huma caixa espe-

ciai, que estará em poder do Secretario, os emolumentos constantes da Tabeliã annexa.
Art. 115. Na ausência ou impedimento do Secretario fará suas vezes, hum op-

positor, o cm sua falta a pessoa que o Director designar, percebendo huma gratificação
igual a do elíectivo.

Art. 110. O Porteiro tem por obrigação:
1,° Abrir as portas do edifício meia hora antes da designada para as aulas

o fecha-las quando terminarem os trabalhos.
2.° Cuidar no asseio do todo o edificio, dirigindo e instruindo os serventes

qne lhe são subordinados.
3.° Prover o edificio de tudo quanto for necessário segundo as ordens que

receber do Director ou do Secretario.
4.° Entregar os oíficios e a correspondência, apresentando recibo das pessoas a

quem forem dirigidos.
5.° Velar na policia do Estabelecimento, dando parte ao Director dos abusos

que dentro delle commcttcrem os alumnos fora das aulas.
6.° Impedir que se perturbe o silencio no vestibulo, ou nas proximidades das

aulas.
7.° Fazer as despezas miúdas do Instituto segundo as ordens que o Director ou

o Secretario lhe transmittirem.
8.° Fazer o signal do começo das aulas, c a chamada dos alumnos de cada huma

dellas.
9.° Marcar as faltas destes no livro do ponto, entregando a cada Professor huma

nota das mesmas faltas no fim da respectiva aula.
10. Receber para este fim do Secretario, e entregar-lhe, findos os trabalhos

de cada dia, o livro declarando no numero antecedente.
12. Cumprir fiel e promptamente todas as ordens concernentes ao serviço, que

lhe forem dadas pelo Director, Secretario e Professores dentro das aulas.
Art. 117. O Porteiro deverá marcar o ponto aos alumnos com a maior exactidão,

sob pena de immediata suspensão, e de demissão na reincidência de qualquer falta
deste gênero; e só o poderá riscar se assim o ordenar o Professor no único caso de
comparecer o alumno dentro do primeiro quarto de hora, depois da designada para
a abertura da respectiva aula.

Quatro destas dispensas, porem, que o alumno obtiver, eqüivalerão a hum ponto,
que lhe será marcado.

CAPITULO XII.

Disposições geraes.

: Art. 118. O producto da taxa das matrículas dos alumnos será empregado na
acquisição dos objectos indispensáveis para uso do Instituto, e por proposta da Junta,
com parecer do Commissario na compra de livros, precedendo autorisação do Go-
verno e preferindo-se os que versarem sobre as matérias do ensino.

Art. 119. Estes livros formarão a Bibliotheca do Instituto, e ficarão sob a guarda
do Secretario, que os irá relacionando á proporção que se forem adquirindo em
hum catalogo rubricado pelo Director.

Art. 120. Ninguém poderá consultar qualquer obra sem permissão do Secre-
tario, e nem huma sahirá da Bibliotheca sem consentimento por escripto do Di-
rector, erecibo da pessoa a quem for confiada, pelo qual se obrigue a restitui-la
em bom estado no prazo que lhe for marcado, e que nunca excederá a 15 dias,,
ou a pagar a sua importância. >!feTi3-
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Art. 121. Os presentes Estatutos serão desde já postos em execução, dcpen-
dcndo porém da definitiva approvaçüo doPoder Legislativo.

Art. 122. Em quanto nüo forem definitivamente approvados, o Governo po-
dera fazer em algum ou alguns dô seus artigos as alterações que entender acertadas.

Art. 123. Suas disposições não comprchendem quanto ao plano de estudos, o
vantagens nellas declaradas, os alumnos do 2.° anuo da actual Aula do Commercio,
salvo se se sujeitarem a freqüentar o curso, oracreudo, matricuíando-so pura este
fim novamente no 1.° anno, oü no 2.° se fizerem exame c forem approvados em Gco-
graphía c Estatística Commercial.

Os alumnos que ora se achão no 1.° anno, se quizercm continuar o novo curso,
sugcitar-se-hão depois de approvados no dito anno aos exames de Francez c Inglez,
e a frequental-o novamente estudando as matérias declaradas no art. 3.°

Art. 124. O Governo dará as providencias quo forem necessárias a fim de que
esta reforma entre em execução no começo do anno lectivo próximo futuro.

Art. 125. Os respectivos Professores só vencerão ordenado depois quo entrarem
em exercício c começar-se a executar estes Estatutos.

Art. 126. Ficão revogadas as disposições cm contrario.

. \'
Palácio do Rio de Janeiro cm 14 Maio de 1856.
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Tabeliã das taxa/s a que se referem os Estatutos.

Por matricula em cada anno do Instituto ^Êfe ....... 20#000
Esta quantia poderá ser paga em duas prestações, sendo huma no principioe outra no fim do anno.

Pelas certidões de exames..  1$000
Pelo Titulo de habilitação no fim do curso  10^000
Por quaesquer certidões o mesmo que se paga na Secretaria de Estado dos Negócios

do Império.
4 44 4'-4 44/4 ,-.:44Y''-Y .4 ;."444;4 Y--4"'-Y. 4-4: 44 'sV ' -'.,-• -v,-

Carta de habilitação , de que trata o artigo 35 dos Estatutos.

INSTITUTO COMMERCIAL DO RIO DE JANEIRO.

r 
' <¦•"< *'. 

.¦

Eu exercendo as funeções de Commissario do Governo no Instituto
cs Commercial do Rio de Janeiro; tendo presente o termo de aptidão obtido pelo
S Sr- filho de nascido em ..../no dia...;., de  de 18..,¦§ em todos os estudos do mesmo Instituto, e em conseqüência da autoridade queK me he dada pelos Estatutos que baixarão com o Decreto n.° de de.....

de...... e do que nelles se determina, dou esta Carta de habilitação ao dito Sr." para que com ella goze de todos os direitos e prérogativas que lhe são
mherentes. .Jfe-

Rio de Janeiro em. .*f de,... de 18..... §1 Mi
•ph'..-'.'4' 4 '4-4'"; -5-;4 •'"'¦¦•4-444'- ,,'¦'¦. ¦'•> •-•¦ -•' X"l-",-

<j Sello pendente.
'•'¦'. Y"' ' Y .4 "Ji''. ¦ ¦ ::.*

O Commissario do Governo. O Direetòr do Instituto. ; 
(Assignatura.}y (Assignatura.) 44 Yy

4; O Secretario do Instituto.
(Assignatura.)

'"¦''YiYv-

"  .4 .., '
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Carla de Mérito para os premiou do artigo *9.
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A Junta do Instituto Commercial do Rio de Janeiro attendcndo á maneira porque oígr. natural de se distinguio entre os seus condiscipulos na aulaúo  do anno de...por seu procedimento moral, assiduidade o appücação, o
querendo dar-lhe hum testemunho do gráo cm que preza o seu merecimento, resolveucm Sessão extraordinária de....passar-lhe este Titulo para prova authentica de quelhe foi conferido o 1.° (ou o 2.°) prêmio de que trata o artigo 27 dos Estatutosdo mesmo Instituto.

Rio de Janeiro em.... do.... de 18T...
Scllo do Instituto.

Assignatura do Director.
Assignatura dos Professores do anno.

Assignatura do Secretario.

Carta de llerito para os prêmios do artigo 98.

, TEu Commissario do Governo Imperial do Instituto Commercial do Riode Janeiro, &c.

o

I
£
o¦•o

1CD

Ê10
..—i
C/3

Faço saber que a Junta do mesmo Instituto, attendendo á maneira por que0 Sr- natural de filho de se distinguio entre os seus condiscipulosem ambos os annos do curso de estudos que freqüentou no dito Estabelecimento,
já por seu não vul§ar talento, já por sua notável applicação e moralidade, e
querendo dar-lhe pm testemunho authentico do alto gráo em que presa o seumerecimento, resolveo em Sesssão extraordinária mandar passar-lhe estetitulo para prova de' que lhe foi conferido como prêmio a medalha de ouro de
que trata o artigo 38 dos Estatutos do Instituto.

Rio de Janeiro em.... de de....
.2 Sello do Instituto.

Assignatura do Director
ambos os annos.

S3Í*

V. 
' '.-£¦
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.

I

[-.¦v-ííftv^r iV.'-'¦•'¦¦' . 
'¦'¦¦ •'•: "¦¦'¦-¦:•-

Assignatura dos Professores de

Assignatura do Secretario.

¦¦¦'cr •- -
Juramento do Director prestado nas mitos do Commissario*

Juro aos Santos Evangelhos desempenhar fielmente asfuneções do cargo de Di-^rector para o qual fui nomeado, observando e fazendo observar os Estatutos e Re-gulamèhtos do Instituto Commercial do Rio de Janeiro.
ia:-*-,:

¦ ¦¦ -;

Juramento que devem prestar os Professores nas mãos do
Commissario do Governo.

'¦".¦ "'.. 
"V. '¦.'.-. ,""¦¦.¦.' ¦**'¦' '.¦.¦-¦, ¦¦,¦¦¦...'¦-¦»¦. ¦. 

' 
(í -.-;.,- _

Juro aos Santos Evangelhos desempenhar fielmente as funeções do cargo deProfessor para que fui nomeado, promover o adiantamento dos alumnos que foremconfiados ao meu cuidado, observar e fazer observar os Estatutos e Regulamentos doinstituto. Assim Deos me ajude.
'•>';•"' ¦'¦"'"

''.¦¦:''¦' 
¦¦' ^'¦'.''':¦¦¦¦ 

^Ci'.'. .''" ,'¦'.'

:. '

-.'jfc ¦ ¦ ¦
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Juramento quo devem prestar os Empregado*» um nulos
«Io Iftireelor.

Juro aos Santos Evangelhos exercer com todo o zelo as funeções do emprego
de  que mo foi confiado. Assim Dcos me ctfudc.

Palácio do Rio de Janeiro cm 14 do Maio do 1856.
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DECRETO N.° 1.508 do 24 do Fevereiro de 1855.
I

Approva o Regulamento complementar dos Estatutos das Faculdades de Direito do
Império, para a execução do § 3.° do Art. 21 do Decreto N.° 1.386 de 28 de

Abril de 1854.

Hei por bem Approvar o Regulamento complementar dos Estatutos das Faculda-
des de Direito do Império, para a execução do § 3.° do Art. 21 do Decreto N.° 1.386
de 28 de Abril de 1854, o qual com este baixa assignado por Luiz Pedreira do Coutto
Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios do Império,
que assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em vinte c
quatro de Fevereiro de mil oitocentos cincoeuta e cinco, trigesimo quarto da Inde-
pendência e do Império.

Com a Rubrica a Magestadc o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

Regulamento complementar ilos Estatutos das Faculdade*
de Direito, expedido na conformidade do § 3.° do Ari.

81 do decreto ft.° 1.386 de «8 de Abril de 1854.

CAPITULO I.

Dos exames preparatórios.
Art. l.° Nas epochas marcadas no Art. 55 dos Estatutos terão logar os exames

preparatórios, servindo de examinadores em cada matéria o Professor da respectiva
Cadeira e seu substituto, e na falta de qualquer delles quem o Director designar.

Art. 2.° O Estudante que qnizer inscrever-se para estes exames, deverá requerel-o
ao Director da Faculdade, datando e assignando o requerimento, e juntando certi-
dão, ou outro documento, do qual conste ter estudado a matéria sobre que tiver de
versar o exame.

Art. 3.° O Director irá despachando os requerimentos, á proporção que os for
recebendo, e mandará pelo Secretario formar huma relação dos estudantes que forem
admittidos, segundo as datas dos despachos.

Quando os despachos forem da mesma data, seguir-se-ha na collocação dos nomes
a ordem alphabetica; salva em ambos os casos a preferencia declarada na 2.a parte do
Art. 55 dos Estatutos.

Art. 4.° Huma copia desta relação será afixada nos geraes e na porta da Secre-
taria, com a designação dos dias em que terão logar os exames.

Art. 5.° Nos dias designados, o Presidente do exame chamará os Estudantes
pela ordem em que seus nomes estiverem collocados.

Art. 6.° Os Estudantes que não comparecerem á chamada ficarão para o fim
de todos os exames, sendo os seus nomes escriptos em huma lista supplementar.

Art. 7.° Os exames serão feitos sobre pontos tirados á sorte pelo primeiro
Estudante de cada turma.

Para este fim cada hum dos Professores das aulas preparatórias entregará na Secre-
taria, até o ultimo dia do mez de Outubro, o numero de pontos que for marcado peloDirector, devendo organisal-os d'entre as matérias das respectivas Cadeiras.

Art. 8.° Estes pontos, depois de examinados e approvados pelo Director, com
modificações ou sem ellas, serão numerados e escriptos em Livro próprio pelo
Secretario que lançará os números correspondentes em huma urna, cuja chave ficará
em seu poder.

Art. 9.° Os exames de Latim, Francez e Inglez constarão da versão escripta paraPortuguez de hum trecho de prosa c de outro de verso, dictados ao examinando,
segundo o ponto que houver tirado.

Serão os Estudantes examinados também na leitura e na analyse grammatical jüe
parte do ponto de prosa, e na medição de versos, se o exame for de Latim.

¦i
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Art. 10. O exame de Rhotorica c Poética consistirá na analyse escripta de hum
trecho latino de prosador e na de outro de algum poeta, c alòm disto cm perguntas
sobro os princípios geraes desta arte.

Art. II. No exame de Historia cGcographia os Examinandos faraó a exposição
por escripto de hum jeriodo histórico, c da geographia do Paiz, ou Paizes de quese tratar, com referencia especialmente ao logar, ou logares em que os factos se te-
nliáo passado.

Serão lambem perguntados sobre os factos que tenhão relação mais immcdiata
com aquclle período e sobre os principaes pontos de Geographia em geral.

Art. 12. O exame de Philosophia consistirá cm dissertações escriptas sobre ai-
guma das questões importantes da seiencia, devendo os Examinadores argumentar
sobre o objecto de taes dissertações.

Ari. 13. No exame de Arithmetíca e Geometria terá logar o desenvolvimento
llicorico c pratico das operações arilluneticas, e a demonstração por escripto de huma,
ou mais proposições geométricas.

* Responderão alem disto os Examinandos ás questões que tiverem ligação com
os respectivos pontos, c que lhes forem dirigidas pelos Examinadorcs.

Art. 14. Os exames serão feitos sem auxilio algum externo, excepto os de
Linguas, nos quaes se poderão ministrar aos Examinandos somente os livros quecontiverem os pontos dados para traducção, c os respectivos diecionarios.

Art. 15. Qualquer dos exames preparatórios poderá ser feito por turmas, quenão excedão ao numero de 12.
Art. 16. Tirado o ponto c entregue ao Presidente dos exames, cada Exanii-

üando irá sentar-se junto de huma mesa separada das dos outros, e hum dos Exami-
nadores lera o dito ponto em voz alta para que aquelles o escrevão ao mesmo
tempo, havendo para isso sobre cada mesa os necessários preparos.

Art. 17. Escripto o ponto pelos Examinandos, o Presidente o mandará ler porcada hum delles, distineta c separadamente, para.verificar a exactidão das copias.
Art. 18._ Os pontos que forem sahindo no sorteio serão guardados á parte,e só tornarão a entrar na urna quando os restantes ficarem reduzidos a três,

repetindo-se huma e outra cousa tantas vezes quantas for de mister.
Art. 19. Os Examinandos terão para a prova escripta do seu ponto o prazo de

de duas horas, marcadas por ampulheta, as quaes principiarão a correr do momento
cm que o ponto for conferido na forma do Art. 17.

Art. 20. Os exames serão julgados por huma Commissão composta dos Exami-
nadores, do Presidente de que trata o Art. 56 dos Estatutos, de hum Commissario
nomeado pelo Presidente da Província, e de hum dos Lentes da Faculdade designado
pelo Director.

O Presidente da Província, em taes nomeações preferirá, sempre que for possível,os Lentes da Faculdade.
Art. 21. O Presidente da Commissão providenciará de modo que se corte com-

plctamente toda a communicação dos Examinandos entre si e com qualquer dos as-
sistentes, em quanto aquelles não entregarem o seu trabalho.

Art. 22. Nenhum dos Examinandos poderá retirar-se da sala, sob pretexto algum ,sem obter licença do Presidente da Commissão, que nesse caso o fará acompanhar
por pessoa de sua confiança.

Succedendo que algum pratique o contrario, o Presidente notará essa circum-
stancia no verso do respectivo requerimento, e, datando a declaração que fizer, a
assignará de rubrica com os Membros da Commissão.

Art. 23. Findo o tempo marcado para o exame escripto fará o Presidente
sinal, pelo toque de huma campainha, e os Examinandos apresentarão as respectivas
provas no estado em que se acharem, assignando cada hum o seu nome logo em
seguida da ultima linha que tiver escripto.

Estas provas serão rubricadas no alto de cada meia folha pelo Presidente tia
Commissão , e depois distribuídas com igualdade pelos Examinadores.

Art. 24. No dia immediato, ou no mesmo se for possível, reunida a Commissão
na sala dos exames, e antes de outro qualquer trabalho, apresentarão os Examina-
dores as provas que lhes tiverem sido distribuídas, notando em cada huma os erros
commettidos, e declarando por escripto qual a sua opinião acerca do merecimento
de cada prova.

Art. 25. Os Membros da Commissão, examinando todas as provas e combi-
nando-as com os apontamentos tomados sobre os exames oraes, pronunciarão o seu
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juizo ácorca de cada estudante, a medida que for lido o seu nome pelo Presidente,
votando por escrutinio secreto, segundo o methodo adoptado no Artigo Cfc.

Art. 20. O Presidente, á proporção quo findar a votação sobre cada Exami-
nando, verificará com os outros Membros da Commissão o resultado, o escreverá
no verso do respectivo requerimento —Approvado plenamente — , Approvado simples-
mente — , ou— Reprovado — , conforme o escrutinio, c datando o que escrever assig-
nará de rubrica com os ditos Membros.

Art. 27. Os requerimentos dos Estudantes, que tiverem a nota declarada na
parte 2.a do Art. 22, ou alguma das indicadas no Artigo antecedente, serão rcmetti-
dos á Secretaria para se lavrarem em os competentes livros os termos de approvação,
ou de reprovação.

Com elles serão lambem remcttidas as provas escriptas dos exames, depois
de rubricadas pelo Presidente, as quaes, oncorporadas nos requerimentos, serão archi-
vadas na Secretaria por hum anno.

Art. 28. O Estudante que for reprovado, ou que —¦ tendo-se retirado do exame
antes de acabar a sua prova—.não justificar perante.o Director que o fez por moléstia
superveniente, não será admittido ao mesmo exame senão em huma das épocas
fixadas pelo Art. 55 dos Estatutos, que so seguir immediatamente.

Art. 29. Terminados os exames, fará o Director orgariisar pelo Secretario a
lista dos alumnos approvados cm cada matéria, com as notas da approvação, a
fim de ser enviada com outra dos reprovados á Secretaria d'Estãdo dos Negócios do
Império, remettendo na mesma oceasião copia de ambas aos Directores das outras
Faculdades e ao Inspector Geral de Instrucçao primaria e secundaria do município
da Corte.

Art. 30. Com as certidões de approvação em todos os preparatórios, serão osalum-
nos admittidos á matricula, com tanto que não haja mediado mais do que o espaço
de dous annos entre o primeiro c o ultimo exame que tiverem feito.

Art. 31. Se só comparecerem quatro Membros da Commissão, e não for possivel
substituir logo o que faltar, poderá, não obstante, haver o exame.

Se a falta porém for de algum dos Examinadores, será este substituido por hum
dos outros Membros da Commissão, ou por quem o Director designar.

Se faltar mais de hum Membro da Commissão, o Director providenciará para
que seja remediada a sua falta.

No caso de serem só quatro os votantes, se houver empate no julgamento, impor-
tara isto simples approvação.

Art. 32. Nos exames de preparatórios adoptar-se-hão os mesmos livros appro-
vados para os exames geraes da Capital do Império.

CAPITULO II. ;

Das matriculas.

Art. 33. As matriculas serão annunciadas por Editaes afixados nos logares mais
freqüentados da Faculdade, e publicados pela imprensa Oito dias antes das epochas
determinadas fios Estatutos.

Art. 34. Só serão admittidos á 1a matricula os Estudantes que se apresen-
tarem com despacho do Director; o qual só o Cotícederá — no priíheiro àíino áquelles
que perante elle tiverem satisfeito, por meio de requerimento, ás condições exigidas
no Art. 60 dos Estatutos;--e nos seguintes aos que tiverem preenchido pelo mesmo
modo as do Artigo 61. . ||Art. 35. O Secretario, logo que lhe for apresentado despacho do Director
niandando matricular algum Estudante, abrirá termo de matricula no respectivo
livro, fazendo menção do seu nome, pães, naturalidade, idade e documentos exi-
gidos * e o assignará com o matriculado, ou seu procurador, lio caso do Art. 63 dos
Estatutos, e depois archivará o requerimento com os documentos.

Art. 36. Os termos de matricula serão lavrados suecesivaménte e sem que fiquem
linhas em branco de permeio entre elles.

Art. 37. Se dous, ou mais Estudantes se apresentarem simultaneamente, com
despacho do Director de data iguakpára se matricularem no mèsiiió anno, guardar-se-ha
na sua matricula a precedência determinada pela ordem aiphabéticã de seus notties.

Art. 38. Finda a primeira matricula, o Secretário fará huma lista geíal dos
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matriculados em todos os annos, com declaração do sua filiação e naturalidade,
o a fará imprimir sem demora, para ser distribuída pelos Lentes.

Também mandará imprimir com antecedência cadernetas porcinos, contendo
o numero de paginas que parecer suficiente, no alto das quaes escreverá osnomes dos matriculados, precedidos dos números que lhes corresponderem segundo
a matricula, e ficando em branco o resto do cada pagina para que, dividido
pelos dias de cada mez do anno lectivo, possa servir de assentamento das faltas e notasrelativas ás lições, sabbatinas e moralidade.

As cadernetas acima referidas serão distribuídas pelos Lentes, Bedéis c Contínuos.
Art. 39. No dia determinado pelos Estatutos para se feixarem as matrículasescreverá o Secretario — cm seguida ao ultimo termo — o do encerramento, e oassltmarôcom o Director.
Art. 40. No mez do Outubro se procederá á segunda matricula, na conformi-dade do Art. 65 dos Estatulos, precedendo os annuncios determinados no Art. 33do presente Regulamento, c fazendo-se o competente termo, o qual lambem só

poderá ser assignado por procurador com despacho do Director, justificadas ascircumstancias do Art. 63 dos mesmos Estatutos.
Ar. 41. As matrículas serão lançadas em livros especiaes para cada anno,com termos de abertura c de encerramento lavrados pelo Secretario c assignados peloDirector.
Os lançamentos serão feitos na margem esquerda do respectivo livro , ficandocm branco a margem direita para lançar-se a 2.a matricula, e qualquer observa-

çao que possa oceorrer.

CAPITULO III.

Das habilitações para os actos dos differentes annos da Faculdade, dos pontos paraelles, e da designação dos Lentes para cada anno.

Art. 42. Para o assentamento das faltas dos Estudantes, na fôrma prescripta no Art.111 dos Estatutos, os Bedéis ou Contínuos a quem pertencer este serviço farão men-salmente numa caderneta, com tantas paginas em branco quantos forem os diaslectivos do mez; e — depois de annunciarem cm voz alta os nomes dos Estudantesauzentes — lançarão na pagina do dia os números dos que faltarem, e entregarão noíimda licção a dita cardeneta ao respectivo Lente, para ser examinada, corrigida erubricada. Depois disso passarão as notas das faltas para a caderneta impressa.
Art. 43. Os referidos empregados nada mais escreverão na primeira caderneta do

que o seguinte: no alto da pagina, o dia c o mez, e logo abaixo, cm nova linha((faltarão a primeira chamada os números 6, 14, 25, 36 e 42» (isto he, os nu-meros dos que faltarão). Depois escreverá em nova linha «Faltarão á ultima cha-mada os números 14 e 36, &c.O Lente, antes de rubricar a dita caderneta, porá hum signal no fim doultimo numero.
1: Art. 44. Encerradas as aulas e reunida a Congregação no dia 22 de Outu-

M' ^a° ^lterior> se ateliê for Domingo ou feriado, para o fim determinado noAit. 16 dos Estatutos, o Secretario apresentará huma lista das faltas dos Estudantesem cada hum dos annos, organisada na fôrma prescripta nos Arts. 131 e 133 dos ei-tados Estatutos.
Apresentará, alem disto, outra lista dos que tiverem deixado de exhibir conhe-cimento do pagamento da taxa, ou de assignar o termo do encerramento da 2.a matricula.

. JUt, 45. Em presença das referidas listas, e conferida a primeira com as dosj_entes e tfedeis, a Congregação decidirá quaes dos Estudantes aproveitarão o anno,e estão nos termos de serem admittidos a acto.
Wt ^ft iar-se-hão pelaordem das matrículas, sendo prohibidas as trocas de logaresentre os Estudantes. ;v r

ÉÉP^l^ Goiícluidos os trabalhos determinados nos Artigos antecedentes, aCon-Mt&açdo oesignara a ordem dos annos para os actos e os Examinadores, tendo emat ençao o ^que^dispõe a ultima parte do Art. 73 dos Estatutos.
Wo^Ê^a Designados os Examinadores, cada hum dos Lentes das Cadeiras daiacTiiaade apresentara e sujeitará á approvação da Congregação os pontos em quedevao ser examinados os seus alumnos
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Os pontos para as dissertações, de que trata a 2.a parte do Art 75 dos Esta-tutos, serão apresentados petos Lentes das Cadeiras dos três últimos annos.
Art. 48. Os pontos deverão recahir sobre as matérias explicadas durante o anno,e ser dispostos de modo que, tanto quanto for possivel, htins não oíTercção maioresdiíllculdades do que outros.
Depois de approvados serão numerados c registrados em livros especiaes pelo Secre-tario, o qual além disto fará cédulas inteiramente iguaes, contendo números corres-

pondentes a ordem em que se acharem inscriptos no dito livro.
Estas cédulas serão feixadas por cilo dentro de huma urna, cuia chave ficará emseu poder.
Art. 49. O Secretario organisará, pela ordem dos annos e antigüidade das ma-triculas, huma lista geral dos Estudantes habilitados para acto.Essa lista será afixada na porta da sala ern que se hão de tirar os pontos, edelia constarão os dias em que cada Estudante deve fazer acto.
Art. 50. Os pontos serão tirados á sorte, sob a presidência de hum dos Lentesexaminadores, que alternarão entre si este serviço, 24 horas antes da designada

para começarem os actos, lavrando-sc disto termo no Livro a que se refere o Artigoseguinte °
Os Estudantes do 3.°, 4.° e 5.° anno, além do ponto do exame, tirarão outro

para dissertação, que será feita em língua vulgar, e cuja doutrina defenderão,sendo sobre cila arguidos pelo Presidente do acto.
Art. 51. Haverá hum livro especial para os registros dos pontos tirados ásorte em cada hum dos annos, no qual o Secretario escreverá, na occasiáo dosorteio, pela ordem das datas e separadamente, o nome do Estudante e o pontoque lhe tiver tocado, do qual lhe dará huma copia por ellc assignada.
O Lente que presidir a este acto rubricará os registros, e o Secretario com-

municará immediatámente os pontos aos Examinadorcs.
Art. 52. O Estudante que não comparecer para tirar ponto quando lhe com-

pelir, na forma prescripta no Art. 50, ficará para depois de todos os do seu
anno; e será admittido, na sua vaga, o quo na lista dos habilitados se seguir ao
ultimo dos do dia, se se achar presente.Art. 53. O Estudante habilitado para acto, achando-se impossibilitado de o
eíTectuar antes das ferias, será admittido a fazel-o depois dellas, e antes do encerra-
monto da Ia matricula, se assim o resolver a Congregação, perante a qual justi-ficará previamente o motivo que o inhibiu de fazer o dito acto em tempo com-
petente.

Art. 54. O Estudante que, depois de tirado o ponto, não comparecer, jül-
gar-se-ha como se tivesse perdido o anno, excepto se justificar perante a Congre-
gação superveniencia de moléstia grave, e for por eila attendido, mandando-o
admittir a tirar novo ponto e fazer acto depois de todos os do seu anno, ou na
epocha declarada no Artigo antecedente.

A justificação deverá ser dada antes de encerrados os trabalhos do anno ¦, ou,
ao mais tardar, até 8 de Março do anno seguinte.

Art. 55. Verificando-se alguma das hypotheses dos Artigos anteriores, o Se-
cretario fará menção delia no livro dos pontos, á margem do respectivo termo, ou
em seguimento delle.

Em qualquer das referidas hypotheses, bem como na do Art. 66, serão Exa-
minadores os mesmos Lentes que o terião sido se o exame tivesse logar na occasiáo
competente, excepto se se acharem impedidos.

CAPITULO IV.

Da fôrma dos actos e das votações.

Art. 56. Finda a segunda matricula, e terminados os trabalhos prescrisptos no
Capitulo antecedente, começarão os actos, presidindo-os alternadamente os Lentes Ca-
thedraticos nos respectivos annos, ou os Substitutos que tiverem feito suas vezes, si
nenhum daquelles achar-se presente.Art. 57. Em todos os actos começará a argumentação pelo Lente mais moderno;
examinando o Presidente, nos actos de cada hum dos três últimos annos, depois de
todos os outros. Nos assentos, porem, o Presidente precede aos Lentes mais an-
tigos, e estes aos mais modernos.
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Art. 58. No primeiro o segundo anno serão dois os examinadores, competindo
somente ao Presidente manter a ordem c fazer observar os Estatutos c o presente
Regulamento.

Os actos destes dous annos serão feitos por turmas de quatro Estudantes, cada
hum dos quaes, todavia, deve tirar ponto distineto.

Os Estudantes do cada turma serão examinados por espaço de duas horas o
quarenta minutos, tocando a cada examinador vinte minutos. Nos outros annos os
actos serão feitos singularmente.

Art. 59. No 3.° e 4.° anno serão três os Examinadores, equatro no 5.° anno;
argumentando sempre o Presidente na dissertação, a qual será lida dentro dos últimos
20 minutos.

Nestes annos caberá a cada hum dos Examinadores também o espaço de vinte
minutos.

Art. 60. Se hum dos Examinadores deixar de concorrer a qualquer acto, o
Director nomeará c fará chamar imniediatamente outro (pie esteja desimpedido, para
substituil-o. Não o havendo, ou faltando tempo para ser chamado, argumentarão
os restantes.

Se íiiltarem, porôm, dous ou mais, e não se puder supprir a sua falta, então o Estü-
dante, ou Estudantes que por essa causa não fizerão o seu acto quando lhes competia,
serão admittidos a tirar novo ponto, logo que para esse fim se apresentem na Se-
cretaria, sem todavia se augmentar por isso o numero dos Examinandos do dia.

Art. 61. Terminados os actos de cada dia, o Secretario irá á sala respectiva, le-
vando comsigo o livro dos termos; o, aportas fechadas, os examinadores votarão por
escrutínio secreto, com espheras brancas e pretas, sendo-lhes presentes nessa oceasião
as notas dos Lentes do anno a respeito dos Estudantes examinados.

Recolhidos os votos cm huma urna, será esta aberta pelo Presidente do acto,
para verificar-se o seu resultado.

Feito isto, o Secretario lavrará immediatamentc o termo da decisão, o qual será
assignado pelo Presidente e pelos Examinadores.

Art. 62. Nos exames por turmas, proccdcr-sc-ha á votação separadamente a
respeito de cada hum dos Estudantes que as compuzerem.

Art. 63. Nenhum Examinador deixará de votar. Não servirá de examinador
o lente que for parente do estudante em linha ascendente ou descendente, ou em linha
transversal ató o segundo gráo.

Art. 64. A totalidade, ou o maior numero de espheras brancas, approvão.
A totalidade, ou o maior numero de espheras pretas, reprovão.
O empate torna simples a approvação.
Quando todavia o alumno for approvado por unanimidade de votos no primei-

ro escrutínio, será este repetido e conferir-se-ha a nota de-—'approvado plenamen-le—ao alumno quo obtiver a totalidade de espheras brancas, e a de —appovvado
simplesmente—ao que tiver huma ou mais espheras pretas.Art. 65. Os actos serão feitos com inteira publicidade. Os espectadores se con-
ser varão em silencio e com o devido respeito.

Art. 66. O Estudante que, tendo principiado o seu acto, se retirar sem o
concluir, considerar-se-ha reprovado, salvo o caso de moléstia justificada peranteos Examinadores, até o dia do encerramento dos trabalhos da Faculdade no anno em
que se der tal oceurrencia.

Nesta hypothese, a Congregação o mandará admittir a tirar novo ponto e a
outro exame no fim de todos os actos da Faculdade, ou, se a moléstia se pro-longar, no anno seguinte, do dia 1.° ao dia 15 de Março.

Se o facto tiver logar em acto do mez de Março, só será recebida a justificaçãose for apresentada a tempo de poder o Estudante tirar novo ponto e ser examinado
até o dia 15 do mesmo mez,

CAPITULO V,

Da defesa das theses para o Gráo de Doutor.

Art. 67. O Racharei que obtiver approvação plena no acto do 5.° anno,
e quizer obter o gráo de Doutor, requererá ao Director que o mande inscrever
para defender theses,
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Para este fim, instruirá o seu requerimento:
1.° Com a carta de Bacharel, ou com a publica fôrma desta, justificando a

impossibilidade da apresentação do original.
2.° Com folha corrida no lugar do seu domicilio.

Art. 68. O requerimento para a inscripção será entregue ao Secretario, cestcpas-
sara recibo dcllo ao portador, declarando o nome do pretendente, os documen-
tos apresentados c o dia e hora em que forão entregues.

Art. 69. Para a inscripção de que se trata, e para a cscripturarao de tudo
o que diz respeito a doutoramentos, haverá hum livro especial rubricado pelo Di-
redor.

Art. 70.^ Feita a inscripção, o Director mareará o dia e a hora cm quo so ha
de reunir a Congregação, a fim de designar quando deva ter lugar a apresentação
das theses e nomear a Commissão qüé as tem de examinar e approvar, a qual será
composta de tres Lentes.

Art. 71. A Commissão deverá, no prazo de tres dias, contados do recebi-
mento das theses, interpor e remetter o seu parecer por escripto ao Director, a
fim de que este o faça constar ao Doutorando.

Art. 72. Se o Doutorando não se conformar com o juízo da Commissão po-derá recorrer por meio de requerimento ao Director. Este immediatamente convi-
dará os dous Lentes mais antigos entre os que não tiverem feito parte da l.a Com-
missão, e com elles tomará conhecimento do recurso, resolvendo a questão difi-
nitivamente, c communicando logo ao Doutorando a deliberação para ser obser-
vada sem mais recurso.

Art. 73. Recebidas as theses pelo Secretario, e communicado por elle imme-
diatamente o seu recebimento ao Director, será convocada a Congregação para pro-ceder-sc em sessão publica ao sorteio dos Lentes que devem nellas argumentar.

Para o referido sorteio basta a presença de mais de quatro Cathedraticos e
de mais de tres Substitutos; mas se, depois de sorteados os quatro Cathedraticos
e os tres Substitutos, exigidos no Art. 85 dos Estatutos, ainda sobrarem dous ou mais
Lentes cm cada huma das classes, será tirado á sorte mais hum Cathedratico e
hum Substituto, para supprirem, aquelle a falta que se possa dar de hum dos
Cathedraticos, e este á de hum dos Substitutos primeiramente sorteados.

Art. 74. Para o sorteio determinado no Artigo antecedente o Secretario apre-
sentará tantas cédulas quantos forem os Lentes presentes, e—escrevendo em humas
os nomes dos Cathedraticos e em outras os dos Substitutos — as passará ao Dire-
ctor que, lançando aqucllas em huma urna e estas em outra procederá ao
sorteio.

Art. 75. Approvadas as theses serão estas impressas a expensas do Doutorando
e entregues 16 exemplares ao Secretario.

O frontespicio deve conter simplesmente o seu objecto e fim, e o nome do
autor.

Art. 76. Se as theses, depois de impressas, não combinarem em doutrina com
o original approvado, o Director não consentirá que sejão deflendidas e mandará
intimar o seu Author para reformal-as, reimprimindo-as á sua custa.

Se as alterações forem notáveis, de modo que indiquem ma fé, o Director levará
objecto ao conhecimento da Congregação, a qual alôm do que fica disposto poderá re-
solver que o Doutorando seja rcprehendido pelo mesmo Director perante ella, ou adiar
a defeza das theses pelo prazo de 3 mezes a hum anno, conforme a natureza e gra-vidade das alterações.

Art. 77. Se forem dous ou mais os Doutorandos, logo que se concluir o sorteio
dos Lentes para argumentarem ao primeiro, proceder-sc-ha ao sorteio para o segundo,
pelo modo determinado nos artigos antecedentes, e assim por diante.

Art. 78. Concluídos os trabalhos determinados nos artigos anteriores, o Di-
rector, fazendo immediatamente passar edital em que se declare o dia em quecada candidato lia de defender as suas theses, e o em que ha de apresentar-se paratirar o ponto da dissertação, o mandará logo afixar no lugar do costume e pu-blicar pela imprensa.

Feito isto, se procederá á distribuição das theses por todos os Lentes tirados
á sorte, na fôrma do Art. 73.

Art. 79. A defesa das theses terá logar no oitavo dia depois do sorteio dos
Examinadores, ou no immediato, se aquelle for feriado.

O candidato deverá comparecer na Secretaria da Faculdade tres dias antes do em
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que tiver do defender as suas theses, ás oito horas da manhã, para o fim de ti-
rar o ponto da dissertação na presença do Secretário ,J o sob a presidência do Lento
mais antigo que terá de arguir sobre ella.

O ponto será tirado d'cntro os que, em numero correspondente ao das ma-
terias que se ensinão na Faculdade, tiverem sido apresentados pelos respectivos
Lentes, na conformidade do Art. 83 dos Estatutos.

A dissertação será lida pelo Doutorando, na primeira hora do dia marcado
para a defesa das theses, c entregue logo ao Presidente do acto.

Será além disto impressa, à custa do mesmo Doutorando, no caso de ter sido appro-
vada; e distribuída por todos os Lentes, antes do dia da collação do gráo.

Art. 80. No dia determinado para a defesa das theses, os Lentes que esli-
verem em eflectivo exercício, e os jubilados presentes, precedidos do Director,
se dirigirão ás nove horas da manhã á sala dos actos grandes, com as insígnias
do seu gráo, c subindo ao Doutorai o Director tomará o primeiro assento do
lado direito da cadeira presidencial, que será oecupada pelo Lente mais antigo
d'entre os sete primeiramente sorteados para esse acto, seguindo-se os outros Lentes
ao Director, e guardando-sc a disposição do Artigo 57, quanto á precedência.

Art. 81. Logo que os Lentes tiverem tomado assento no Doutorai, o can-
didato do dia será introduzido na sala polo Porteiro; e recebido pelo Secretario
á porta delia, este o acompanhará ao logar que lhe he reservado ao lado direito da
mesma sala, c perto do Doutorai, onde estará huma mesa decentemente ornada:
irá depois sentar-se no lado opposto, junto de outra mesa, sobre a qual haverá
huma ampulheta de meia hora para regular o tempo dos argumentos de cada
Examinador.

Art. 82. Acabada a defesa das theses e a da dissertação, sahirão da sala os
Doutorandos e os assistentes, c, fechadas as portas, os Examinadores e o Presi-
dente do acto procederão á votação por escrutínio secreto, cujo resultado o Se-
cretario lançará no respectivo livro por termo, que será assignado pelos Exami-
nadores e pelo Presidente.

Na votação seguir-se-ha o systema prescripto no Art. 64.
Na declaração do resultado final, o Secretario usará sempre de huma destas

formulas: — Approvado plenamente — Approvado por tantos votos , em primeiro ou
em segundo escrutinio—lieprovado—, conforme for o numero e a qualidade dos votos.

Art. 83. No dia seguinte ao da defesa das theses do primeiro Doutorando,
ou ao immediato se aquelle for feriado, será arguido e julgado o segundo, se
o houver, e assim por diante até o ultimo, observando-se a respeito de cada hum
as formalidades acima declaradas.

Art. 84. No caso de não serem as theses approvadas pela Commissão, não
será o Doutorando admittido a acto, sem que apresente novas theses que me-
reçao approvação.

Nenhuma these será approvada contendo doutrinas contrarias ao systema do
Governo do Paiz, ou á moral publica.

Art. 85. O Doutorando que for approvado deverá, antes de receber o gráo,
entregar na Secretaria da Faculdade 50 exemplares impressos das suas theses, e outros
tantos da dissertação.

Art. 86. O Director remetterá ao Governo pelo menos quatro exemplares
das ditas theses e dissertações, e á outra Faculdade de Direito hum numero suífi-
ciente para que possão ser distribuídas por todos os Lentes, e fiquem alguns exem-
plares archivados na respectiva Bibliotheca.

CAPITULO VI.

Do Formulário para a Collação do gráo de Bacharel.

Art. 87. Publicada na Secretaria da Faculdade a relação dos que tiverem de
tomar o gráo de Bacharel na fôrma do Art. 92 dos Estatutos, comparecerão elles
no dia immediato, ás 10 horas da manhã, na sala destinada para a collação dos gráo,
na qual serão admittidos pelo secretario, que fará a chamada de todos declarando os
nomes dos que se acharem presentes.

Art. 88. Este acto será presidido pelo Lente mais antigo do 5.° anno, ao
qual compete conferir o gráó na presença dos Lentes examinadores revestidos das
insignias doutoraes e dó Secretario, que lavrará o competente termo, o qual será as-
signado pelos ditos Lentes.
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Art. 89. Feita a chamada, o graduando mais antigo, acompanhado do Secreta-
rio, pedirá ao Presidente do acto, em seu nomo e no dos outros graduandos, o gráo
de Bacharel.

Em seguida o Secretario lhe apresentará o Livro dos Santos Evangelhos, sobro o
qual prestará, de joelhos o em voz alta, o juramento constante da formula anncxa
a este Regulamento.

Cada hum dos outros, pela ordem dos actos do anno, se aproximará da mesa em
que estiver o referido Livro, e repetirá de joelhos a seguinte formula —• Assim o
juro. —

Art. 90. Prestado o juramento, o Presidente do acto chamará os graduandos o
lhes conferirá o gráo pondo sobre a cabeça do primeiro a borla da Faculdade, e
usando da seguinte formula—Em virtude da autoridade que me concedem os Estatutos
desta Faculdade, confiro ao Sr. F. o gráo de Bacharel em Direito—: chamará depois
o 2.° e os que se lhe seguirem até o ultimo, e, collocando a borla sobre a cabeça
de cada hum delles, dirá — e ao Sr. F. &c.

Art. 91. Feita a collação do gráo, hum dos graduandos, que houver sido esco-
lhido por seus companheiros, recitará hum discurso análogo ao objecto, o qual deverá
ter sido por elle previamente apresentado ao Presidente do acto, que só consentirá
na sua leitura se nada tiver de inconveniente.

A este discurso responderá o Presidente do acto, em huma breve allocução Iam-
bem análoga ao objecto do dia, e dará por terminada a ceremonia.

Art. 92. Será permittido aos graduandos mandarem, a expensas suas, ornar a sala
dos gráos c collocar bandas de musica nas immediarõcs da mesma sala.

Art. 93. Durante o juramento e a collação do gráo, os Lentes e espectadores
conservarse-hão de pè e guardarão o maior silencio.

Art. 94. A falta de comparccimcnto no dia designado para a collação do gráo
fará perder a antigüidade do graduando, excepto se tiver sido proveniente de acom-
mettimento de moléstia, justificada perante a Congregação.

-

:.- CAPITULO VII

Do Formulário para a collação do gráo de Doutor.

Art. 95. Os distinetivos do gráo de Doutor são o afinei, o capello e a boría.
Art. 96. O annel será de ouro e de pedra encarnada no centro $ como até agora.
O capello constará do figurino que for expedido por Aviso da Secretaria d'Es--

tado dos Negócios do Império.
Art. 97. Na collação do gráo de Doutor observar-se-hão as seguintes formalida-

des.
Art. 98. Designado o dia pelo Director avisar-se-ha disto á Congregação e aos

Doutorandos, — e se for possível—se expedirão cartas de convite aos Doutores que constar
existirem na Capital, aos Chefes de Repartições e pessoas gradas, para que compa-
reção a esta solemnidade.

Art. 99. O Doutorando escolherá hum Lente para servir-lhe de Padrinho, o
qual o acompanhará em todos os actos desde a sua chegada.

Art. 100. Ao chegar aporta principal será o Doutorando recebido pelo Porteiro,
Bedéis eContinuos que o acompanharão até huma sala, onde esperará pela hora mar-
cada para a collação do gráo.

Art. 101. A* hora designada dirigir-se-hão a esta sala o Director e todos osLen-»
tes, precedidos do Porteiro, Bedéis, Continues\ Secretario e mais empregados da
.Faculdade. O Doutorando os virá encontrar á porta e ahi reunidos seguirão para
a sala dos gráos.

Esta sala deverá estar decentemente ornada.
Nella haverá, no logar que for mais conveniente, huma mesa com assento de espal-

dar, para o Presidente do acto, e com duas cadeiras do lado esquerdo, sendo huma
para o Doutorando e outra para o Padrinho, que lhe dará sempre a direita.

Os Doutores das Faculdades do Império, das Academias e Universidades estran-
geiras que comparecerem com as respectivas insignias, tomarão assento promiscua-
mente logo abaixo do Lente Substituto mais moderno, se entre elles não houver ai-
guni ou alguns que sejão Lentes ele qualquer das Faculdades: estes os precederão
sempre, guardando entre si a ordem da respectiva antigüidade.
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Na mesma sala, além dos bancos ou cadeiras geraes para os Estudantes e espe-

ctadores, haverá assentos especiaes para os convidados
Art. 102. Tendo todos tomado assento, fará o Secretario a leitura do termo de

approvação: em seguida o Doutorando recitará hum discurso anologo a solemnidadc do
dia, e o terminará pedindo o gráo que lhe deve ser conferido.

Esto discurso será previamente apresentado ao Director, e a sua leitura só po-
dera ter logar depois de approvado por elle, por não conter doutrina contraria áCons-
tituição ou á moral o á disciplina da Faculdade.

Art. 103. Findo o discurso, o Padrinho do Doutorando o levará pela mão e o apre-
sentará ao Director.

Este, depois de deferir-lhe o juramento constante da formula annexa a este Re-
gulàtaento, lhe ornará o dedo com o annel competente e lhe conferirá o gráo, pondo-lho
a borla sobre a cabeça e revestindo-o do capello.

A formula da collação do gráo de Doutor será a mesma que a do gráo de Ba-
charel, com dilTercnça do nome do gráo.

Art. 104. Em seguida o Doutorando abraçará o Director e todos os Lentes, e
irá sentar-se logo abaixo do Lente mais moderno. O padrinho dirigir-lhe-ha hum
discurso congratulando-se com elle pelo resultado feliz de seus esforços, c mos-
trando-lhe a importância do gráo que acaba de receber c o uso que na sociedade
deve fazer de suas letras.

Art. 105. Concluído este discurso, o Director declarará finda a ceremonia e o
novo Doutor será acompanhado até a porta do edifício da Faculdade pelo mesmo
prestito com que tiver ido da sala de espera para a dos gráos.

Art. 106. De todo este acto se lavrará hum termo, que será assignado pelo
Director, pelo Presidente do Acto e pelo padrinho, c subscriplo pelo Secretario.

Art. 107. Repiques de sinos, quando os houver na Faculdade, annunciaráõ a
chegada dos Doutores, o seu trajocto para a sala dos gráos e a sua retirada.

Será permittido aos Doutorandos mandarem collocar, a expensas suas, bandas
de muzica na sala dos gráos e em suas imediações.

Art. 108. Sc concorrer mais de hum Doutorando no mesmo dia,, serão todos rece-
bidos pela mesma maneira que o primeiro na sala de espera, á proporção que forem
chegando, e d'ahi irão juntamente para a sala dos Gráos.

Art. 109. Neste caso o discurso de que trata o Art. 102 será recitado pelo Dou-
torando que para este fim for nomeado pelos outros, o qual pedirá o gráo para
todos os graduandos.

O juramento será deferido em primeiro logar ao mais antigo, que o prestará por
extenso, dizendo os outros simplesmente — Assim o juro — como se manda praticar na
collação do gráo de Bacharel, e o gráo de Doutor será conferido suecessivamente a
cada hum delles pela ordem da antigüidade da defesa das theses.

Art. 110. Dada a hypothese dos Artigos antecedentes, proferirá o discurso de que
falia o Art. 104 o padrinho que for escolhido pelos Doutorandos.

He applicavel a estes a disposição do Art. 94.

CAPITULO VIIL

Dos Concursos para o provimento dos logares de Lentes Substitutos.

$ecctlo I.
vi

Da inscrição para o concurso e formalidades que o devem acompanhar.

Art. 111. Haverá naSecretaria da Faculdade hum livro especial para a inscripção
dos concurrentes aos logares vagos de Lentes Substitutos.

Neste livro o Secretario lavrará para cada concurso hum termo de abertura, e
outro de encerramento no tempo próprio, os quaes serão assignados pelo Director.

Art. 112. Sempre que se houver de preencher algum logar de Substituto, man-
dará o Director, assim que tiver conhecimento da vaga, annunciar concurso por
editaes, que serão afixados nos lugares doestylo, e publicados como determina o
Art. 36 dos Estatutos, declarando o dia em que se houver de abrir a inscripção e o
prazo para o seu encerramento.

Art. 113. O prazo da abertura ao encerramento será de seis mezes contados da
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data em que se fizer o annuncio para o concurso, devendo o Director, ímmediata-
mente que se der qualquer vaga, communical-a ao Governo o á Congregação.

Art. 114. Se o referido prazo expirar durante as ferias, conscrvar-se-ha aberta
a lnscripç3o nos tfes primeiros dias úteis que se seguirem ao termo dellas , proce-dendo-se ao encerramento no terceiro ás duas horas da tarde.

Art. 115. O Candidato quo quizcr inscrever-se, irá á Secretaria ossignaro seu
nome no livro acima indicado, e entregar os documentos especificados no Art. 37
dos Estatutos, a fim de serem presentes ao Director.

Na mesma oceasião poderá o Candidato entregar quaesquer documentos que
julgar convenientes, ou como títulos de habilitação, ou como prova de serviços pres-tadòs ao Estado, á humanidade, ou á sciencia, passando-lhe o Secretario hum re-
cibo, no qual declare o numero e a natureza de taes documentos.

Art. 116. Ainscripçüo poder-se-ha fazer por procurador, se oCandidalo se achar
a mais de vinte léguas de distancia do logar da Faculdade, ou se tiver justo im-
pedimento.

Art. 117. Sc o Director duvidar da validade de algum documento essencial, con-
vocará immediatamente a Congregação para deliberar a semelhante respeito, como
prescreve a parte final do Ari. 37 dos Estatutos.

Ari. 118. A deliberação da Congregação será sem demora Iransmiüida pelo Se-
cretario a todos os Candidatos, c publicada pela imprensa.

Art. 119. Os editaes, de que trata o Art. 112, serão repetidos cm enda hum dos
últimos oito dias do prazo da inscripção.

Art. 120. No dia fixado para o encerramento da inscripção, reunir-se-ha a
Congregação ás duas horas da tarde, e, lidos logo depois os nomes dos Candidatos
e apresentados pelo Secretario os documentos respectivos, decidirá por maioria de
votos, em escrutínio secreto, se estão no caso do Art. 37 dos Estatutos.

Nesta oceasião lavrará o Secretario o termo do encerramento, o qual será logo
assignado pelo Director.

Art. 121. O Director fará extrahir pelo Secretario duas listas dos Candidatos ha-
bilitádos pela Congregação, huma das quaes mandará publicar, e a outra remettèrá ao
Governo com a exposição do que tiver oceorrido durante o processo das habilitações.

Art. 122. Findo o prazo das inscripções, nos termos do Artigo 36 dos Estatutos,
nenhum Candidato será mais admittido.

Art. 123. Havendo mais de huma vaga, repetir-se-hão os ánnuncios para novas
inscripções, findos três mezes da data da abertura do concurso anterior.

Art. ÍW. Sc, terminado o segundo prazo, ninguém se houver inscripto, proce-der-se-ha na conformidade do Art. 46 dos Estatutos.
Sceeíio II.

v>

.1

Das theses e da dissertação.

Art. 125. Reconhecidas as habilitações dos Candidatos, cada Lente Cathedratico e
Substituto que estiver regendo alguma aula apresentará na mesma sessão da Congregação,
em que isto tiver logar, nove pontos pelo menos sobre cada matéria da respectiva Cadeira.

Art. 126. A Congregação nomeará em seguida huma Commissão de três Lentes
Cathedraticos e dous Substitutos para escolher, d'entre os pontos apresentados,
cinco sobre cada matéria, e formular os que deverião apresentar os Professores quenão tiverem comparecido á sessão.

Art. 127. No dia seguinte a Commissão submetterá á Congregação os pontos
que houver escolhido; e, approvados ou substituídos por esta, o Director marcará
dia para a apresentação das theses, com o prazo de hum mez.

Art. 128. Immediatamcntc o Secretario ofliciara aos Candidatos, remettendo-
lhes copia da lista dos pontos, e declarando-lhes o clia em que devem entregar as
theses impressas, em numero pelo menos de 100 exemplares.

Estas theses constarão de três proposições cVentre os pontos aprovados sobre cadamatéria das Cadeiras da Faculdade, e de huma dissertação acerca de hum ponto qual-
quer, á escolha do candidato, dentre os que tiverem sido adoptados pela Congregação.

Art. 129. No dia fixado, o Secretario lavrará hum termo, que o Director as-signará, declarando quaes os Candidatos que entregarão suas theses.
Art. 130. Serão excluídos do concurso^os que constar do termo do Artigo an-tecedente não as terem entregado no dia marcado, salvo o disposto no Art. 48dos Estatutos.
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Art. 131. Logo depois de lavrado o tormo do Art. 129, o Secretario entregará
a todos os Candidatos as theses dos seus competidores, c remetterá hum exem-
plar a cada Lente.

Oíllciará igualmente aos Candidatos participando, com antecedência pelo menos
de 48 horas, o dia, logar o hora em que deva efleetuar cada huma das provas por
que teve de passar.

Art. 132. Oito dias depois da apresentação das thosos, terá logar a sua defesa.
Art. 133. No caso de só haver hum Candidato, será este arguido por 5 Lentes,

pela ordem de sua antigüidade, argumentando cada hum por espaço de meia hora,
marcada por ampulheta.

Art. 134. Se forem dous os Concurrentes, ar^ruir-se-hão estes reciprocamente por
espaço de duas horas, tocando huma hora a cada hum. Se forem três, será o prazo
de meia hora para cada Candidato.

Art. 135. Se o numero dos Concurrentes for maior de três, será o concurso
prorogado durante os dias seguintes, observando-se a regra estabelecida no artigo an-
tecedente, de modo que nenhum dos Candidatos seja obrigado a arguir ou a defender
a sua these por mais de duas horas e meia.

Art. 136. Se o numero de Candidatos exceder de seis, serüo sorteados 5 para
a arguição de cada these.

Para isso o Secretario, sob a inspecção do Director, lançará os nomes dos
concurrentes em huma urna, da qual o defendente extrahirá cinco.

Art. 137. As sessões de arguição e defesa das theses nunca poderão durar mais
de cinco horas, não se comprehendendo os periodos de descanço que a Congre-
gação julgar necessários.

Art. 138. Quer a defesa, quer a arguição serão sempre feitas segundo a ordem
da inscripção dos Candidatos e em presença da Congregação.

Seccilo III*

Da prova escripta.

Art. 139. Dous dias depois da defesa das theses, reunida a Congregação, se-
guir-se-ha na organisação dos pontos para a prova escripta o mesmo processo que
para as theses, com as seguintes alterações:

l.a Ós pontos só serão dados pelos Lentes Cathedratiços e, pelos Substitutos
que estiverem regendo Cadeira.

2.a Serão formulados em numero de 30 pela Commissao de que trata o Art.
126, no mesmo dia da Sessão da Congregação, a qual votará sobre todos engloba-
damente, e com especialidade sobre qualquer substituição proposta.

Art. 140. Numerados pelo Director os pontos approvados, escreverá o Se-
cretario os números correspondentes em pequenas tiras do mesmo papel, iguaes
em tamanho e fôrma, as quaes, depois de dobradas, serão lançadas em huma
urna.

Art. 141. Lançará em seguida os nomes dos Lentes que se acharem pre-sentes em outra urna, da qual o Lente mais antigo extrahirá oito, que se irão escre-
vendo á proporção que forem tirados.

Art. 142. Serão logo depois admittidos os Candidatos: o primeiro na ordem
da inscripção extrahirá hum numero da urna dos pontos, e, lido pelo Director em
voz alta o ponto correspondente, o Secretario dará huma copia delle a cada
Candidato.

Art. 143. Recolher-se-hão immediatamente os Concurrentes a huma sala onde
haverá a Legislação do Paiz, e terão o prazo de quatro horas para dissertarem
sobre o ponto dado, deixando em cada meia folha de papel huma pagina em branco.

Art. 144. A cada hora desse trabalho assistirão dous Lentes, dos oito sor~
teados, na ordem em que estiverem seus nomes, segundo o Art. 141, a fim de
fazerem observar o silencio necessária e evitar que qualquer dos Concurrentes sir-
va-se de livro ou papel que lhe possa ser de adjutorio, ou tenha communicação
com quem quer que seja.

Art. 145. Terminado o prazo das quatro horas, serão todas as folhas da com*
posição de cada hiim rubricadas no Yçjj$p, pelos dous Lentes que tiverem assistido
ao trabalho da ultima hora, c pelos outros, Ciandidatos,

Art. 146. Fechada e lacrada cada huma das composições, e escripto no envol-
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torio o nome do seu autor, serão todas encerradas em urna de tres chaves, huma
das quaei será guardada pelo Director, e as outras duas pelos dous Lentes a que
se refere o Artigo antecedente.

Art. 147. A urna será também cerrada com o Sello da Faculdade, impresso
em lacre sobro huma tira de papel rubricada pelo Director e pelos dous refe-
ridos Lentes.

¦m

Seeçfto IV.
Da prova oral.

Art. 148. Dous dias depois da prova escripta reunir-se-ha a Congregação, e
seguir-se-ha para a prova oral o mesmo processo indicado nos Arts. 125, 126, 127
c 128.

Art. 149. A prelecção terá logar, em plena publicidade, 24 horas depois
de tirado o ponto, dando-se aos Candidatos o espaço de meia hora para fazel-a,
guardada a ordem da inscripção , e não podendo os que se seguirem ouvir a expo-
sição dos precedentes.

Art. 150. No caso de haver mais de quatro Candidatos, a lição far-se-ha em
duas, ou mais turmas, que tirarão pontos diversos.

Art. 151. A divisão das turmas se fará por sorte no dia, em que a pri-
meira houver de tirar ponto.

Art. 152. A turma designada pela sorte para segundo logar, tirará ponto no
dia da prelecção da primeira, seguindo-se em tudo as mesmas disposições e ha-
vendo para cila novos pontos organisados na conformidade do Art. 125.

Seccito V.i

Do julgamento.

Art. 153. Concluída a ultima prova, reunir-se-ha a Congregação no primeiro
dia útil. Em sua presença abrir-se-ha a urna das composições escriptas, e rece-
bendo cada Candidato a que lhe pertence, a lera em voz alta, observando-se a
ordem da inscripção.

Art. 154. O candidato que nessa ordem se seguir ao que estiver lendo, ve-
lará sobre a fidelidade da leitura, fiscalisando o primeiro inscripto a do ultimo.

Art. 155. Finda a leitura, retiVar-se-hão os Candidatos e expectadores, e terá
logar a votação do modo seguinte.

Art. 156. Distribuir-se-hão pelos Lentes huma porção de cédulas em branco
e tantas series de tres cédulas impressas quantos forem os Candidatos, contendo cada
huma destas series o nome de hum delles, e devendo ser humas* e outras de igual
tamanho e do mesmo papel.

Art. 157, Feito isto, passar-sc-ha á votação de preferencia sobre aquelle
que deva oecupar o primeiro logar na lista que tem de ser apresentada ao Go-
verno, lançando cada Lente na urna o nome do Candidato que julgar neste caso,
ou huma cédula em branco, se a nenhum considerar habilitado.

Art. 158. Se houver maioria absoluta de cédulas brancas, entender-se-ha que
nenhum dos concurrentes está habilitado, e dar-se-ha por terminada a votação.

Art. 159. No caso contrario será collocado no respectivo lugar aquelle que
obtiver maioria absoluta de votos.

Art. 160. Se nenhum dos Candidatos reunir essa maioria, correrá o escru-
tino secreto sobre os tres mais votados; e se ainda assim não se der maioria absoluta
proceder-se-ha a terceiro escrutínio, somente sobre a quelles que no segundo houverem
obtido pelo menos a terça parte dos votos.

Se^ia terceira votação ainda não apparecer maioria absoluta, ficará entendido
que nenhum dos Candidatos está habilitado, salvo o caso previsto no Art. 162.

Art. 161. Designado o concurrente a quem compita o primeiro logar tia lista,
seguir-se-ha o mesmo processo para a designação dos, que devem oecupar o se-
gundo e o terceiro.

Art. 162. No caso de empate de dous Candidatos, por haver cada hum obtido
metade do numero de votos/ passarão ambos por novo escrutiEáa, e será ineluido
na lista aquelle <pe obtiver maioria.
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Se esta, porém, não se der ainda no novo escrutínio, serão os nomes de ant-

bos coüocatlos no respectivo logar da dita lista.
Art. 163. Finda a votação, o Secretario lavrará cm acto succossivo hum termo re-

ferindo todos as circumstancias occorridas.
Art. 16i. No dia seguinte reunir-se-ha a Congregação para assignar o oíllcio de

apresentação dos candidatos.
Art. 165. Este oíllcio será acompanhado de copia authentica das actas do pro-cesso do concurso, das provas escriptas, e àlôfó disto de huma informação particular

do Director sobre todas as circumstancias occorridas, com especial menção da maneira
porque se houvcrão os concurrontes durante as provas, de sua reputarão littera-
ria, de quaesquer títulos de habilitação (pie tonhão apresentado, e dos serviços
que por ventura hajão prestado ás Sciencias, ou ás Letras, á Humanidade, ou ao
Estado.

CAPITULO IX.

Da fôrma, solcmnidades c duração das Sessões da Congregação.

Art. 166. A convocação dos Lentes para as Sessões da Congregação será feita
por oiíicio do Director, com antecedência, pelo menos, de 2i horas, salvos os
casos que não admitlão demora.

Neste oíllcio se communicará o fim principal da reunião, quando não houver
inconveniente.

Alem disto, sempre que for possível, o Director declarará antes de terminarem
os trabalhos da Congregação o dia e hora em que deverá ter logar a próxima sessão.

Art. 167. No dia e hora designados, os Lentes se apresentarão na sala destinada
para as Sessões.

Se acontecer que até meia hora depois da marcada não se ache presente a maioria
dos que estiverem em eíTectivo exercício , o Director mandará o Secretario lavrar humaacta, que será assignada por elle e pelos Lentes presentes, contendo os nomes dos
que, tendo sido avisados, faltarem com justa causa, ou sem cila.

Art. 168. Se antes de assignada a acta, ou ainda depois, completar-se o nu-mero legal, proceder-se-ha na conformidade do Artigo seguinte, sempre que o objectofor urgente, ou o Director julgar conveniente que se celebre a Sessão nesse mesmodia.
Art. 169. Reunida a maioria dos Lentes em eíTectivo exercício, tomará assentoo Director, na cabeceira da meza e cm cadeira de espaidar, e os outros Lentes naordem seguinte:
O Cathedratico mais antigo oecupará a extremidade do lado direito próxima aoDirector; o seu immediato em antigüidade a extremidade do lado esquerdo- e assim

por diante até o mais moderno dos Cathedraticos.
Següir-se-hão os substitutos, conforme as respectivas antigüidades.
O Secretario sentar-se-ha na outra cabeceira da mesa.
Art. 170. Em seguida o Director fará tomar nota dos Lentes que não tiveremcomparecido, e declarará aberta a Sessão.
Art. 171. Feito isto, procederá o Secretario á leitura da acta da ultima Sessãoa qual, depois de discutida e approvada com emendas ou sem cilas, será assinada

pelo Director e pelos Lentes presentes.Dahi passará o Director a expor em resumo o objecto da reunião, e, pondo-oem discussão , dará a palavra aos Lentes pela ordem em que a pediremNo caso de conter o objecto partes distinetas, poderá qualquer Lente requererque cada uma seja discutida e votada separadamente. '
Art. 172. Durante a discussão nenhum Lente poderá falar mais de duas vezes sobrecada matéria, salvo se tiver por fim requerer que se mantenha a ordem dos trabalhos,ou dar alguma explicação. f
m primeiro caso limitar-se-ha a reclamar em poucas palavras o cumprimentoaos Estatutos, Regulamentos e Instrucções, ou a propor e desenvolver àlgulã questãode ordem, sem discutir a principal; e no segundo aos termos razoáveis de uma ex-

pncaçao.
Art. 173. Finda a discussão de cada objecto, o Director o porá á votação, naíoima ao Art. 18 dos Estatutos, principiando pelo Lente substituto mais moderno.
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Art. 174. Nas questões em que for particularmente interessado algum Lente,
poderá este asáislir á discussão o nolla loinar parto; absler-se-há, porém, de
votar, devendo nessa oceasião retirar-se da sala.

Art. 175. Nas discussões, assim como em todos os actos da Congregação o da
Faculdade, os Lentes procederão com a maior urbanidade e consideração, não só
par.i com o Director, que por sua parle será o primeiro a dar o exemplo no com-
primonto de táes devores, mas também para com os seus collegas, individual o collccíi-
vãmente.

O Director chamará á ordem o Lente que se afastar desse preceito, c se o não
puder conter, depois de adverti-lo por duas vezes, lhe declarará que se devo retirar
da sala, o cm ultimo caso levantará a Sessão, dando de tudo contacircumstanciada
ao Governo.

Art. 176. Cada Sessão poderá durar até duas horas, salvo se a Congregação resolver
prorogal-a.

Art. 177. Esgotado o objecto principal da Sessão, cada Lente terá o direito de
propor, se restar tempo para isso, o que lhe parecer Interessante á boa execução
dos Estatutos e das ordens do Governo, ao desempenho do serviço da Faculdade,
ao progresso e aperfeiçoamento do ensino, e á reforma ou repressão de abusos intro-
duzídos ou praticados por algum dos Lentes, Empregados, ou Estudantes.

Art. 178. Se alguma das questões propostas não puder ser decidida na mesma
Sessão, por falta de tempo, ficará addiada; marcando neste caso a Congregação o dia
em que a discussão deva continuar, e avisando-se para isso os Lentes em elTectivo
exercício que não estiverão presentes.

Art. 179. O Secretario deverá lançar por extenso na acta de cada Sessão as
indicações propostas c o resultado das votações, c por extracto os requerimentos das
partes e mais papeis submettidos ao conhecimento da Congregação, e bem assim as
deliberações tomadas por eila, as quaes serão além disso transcriptas em fôrma de
despacho nos próprios requerimentos, para serem archivados, ou restituidos ás partes,
segundo o seu objecto.

Não obstante esta disposição, poderá a Congregação mandar inserir por extenso
os papeis que, por sua importância, entender que estão no caso de ficarem assim
registrados.

Art. 180. Para evitar a interrupção das aulas, exames c outros actos academi-
cos, deverão, as Sessões da Congregação ter logar á tarde, e mesmo á noite.

Exccptuão-se os casos extraordinários, que não admittão demora.
Nesta hypothese, o serviço da Congregação preferirá a qualquer outro da Fa-

culdade.
CAPITULO X.

Da correspondência e daposse do Director, dos Lentes e mais Empregados.

Art. 181. A correspondência entre o Director cos Lentes será feita por meio de
oílicios; a daquelle para com os Professores de preparatórios c Empregados, por
Portarias.

Art. 182. As commtinicações e avisos entre o Director e os Funccionarios acima
declarados far-se-ha sempre por escripto.

Art 183. O Director tomará posse e prestará juramento do seu cargo perante a
Congregação.

f Logo que tiver apresentado ao Presidente da Provincia o titulo de sua nomeação
o remetterá por oflicio ao Director em exercício, o qual convocará a Congregação
para o primeiro dia útil, e participará ao nomeado a hora em que deverá compa-
rêcer para tomar posse, e ser-lhe deferido juramento.

No dia c hora indicados, recebido o novo Director aporta do edifício pelo
Secretario c mais Empregados, e á porta da sala das Sessões da Congregação pelo
Director cm exercício e Lentes presentes, tomará assento á direita do Presidente
da Congregação, c — lido o Titulo Imperial pelo Secretario — prestará juramento, do
que se* lavrará termo, o que será assignado por elle e pelos Lentes presentes.

Tomara logo depois o logar que lhe competir, e dar-se-ha por terminado o
acto da posse que será communicado ao Governo c ao Presidente da Província.

Art. 184. Os Lentes prestarão juramento nas mãos do Director, em sessão da
Congregação que será convocada para este fim, em dia e hora designados pelo
Director.
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Art. 185. Si não poder reunir-se, em qualquer dos casos dos artigos antecedentes,
a maioria da Congregação, vcriílcar-se-ha não obstante a prestação do juramento o
a posse com os Lentes presentes, qualquer que seja o seu numero.

Disto se fará menção na acta e se dará parte ao Governo.
O Lente nomeado será recebido á porta do edificio pelo Porteiro, Bedéis cConti-

nuos, o na da sala das sessões da Congregação pelo Secretario.
Prestado o juramento, c lavrado o termo que será assignado pelo Director

e pelo novo Lente, irá este tomar assento na Mesa da Congregação, no logar quolhe pertencer.
Art. 186. Os Professores de preparatórios e os outros Empregados da FacuI-

dade prestarão juramento e tomarão posse perante o Director, do que se lavrará
termo que será assignado pelo nomeado.

CAPITULO XI.

Dos Empregados da Faculdade.

Seecíto 1.
¦•

Do Secretario e do Official da Secretaria.

_ Art. 187. A Secretaria será dirigida pelo Secretario, de conformidade com os
Estatutos e Regulamentos da Faculdade, c debaixo da immcdiata inspecção e das
ordens do Director. Nella haverá tudo o que for necessário para o prompto desempenho
do serviço que lhe he próprio.Art. 188. A Secretaria estará aberta desde 3 de Fevereiro, em todos os dias quenão forem feriados, desde o começo até o fim dos trabalhos, e nas quintas feiras, em quenão houver aula, das 9 da manhã as 2 da tarde.

Exceptua-sc quando houver objecto urgente, caso em que o Director poderá pro-rogar o serviço pelo tempo que for necessário.
Art. 189. A Secretaria continuará em eítectivo serviço, ainda depois de en-

cerrado o anno lectívo, emquanto assim for preciso para que a sua escripturação fique
toda em dia.

Art. 190. A hum dos lados da porta da Secretaria haverá huma caixa própria
para se lançarem nella os requerimentos.

A sua chave estará cm poder do Secretario, que a mandará abrir huma vez
por dia.

No tempo dos exames e matrículas, porém, será aberta pelo menos três vezes
em cada dia.

Os requerimentos despachados serão entregues nos interessados á porta da Secre-
taria, salvo quando pela natureza do seu objecto deverem ficar archivados.

Art. 191. No outro lado da porta haverá huma taboa pendente da parede, na
qua tse hão de affixar os Editaes.

Exceptuão-se os casos especiaes cm que o Director julgue conveniente designaroutro logar.
Art. 192. O serviço da Secretaria deve estar sempre em dia, sendo registradosem livros para isso destinados todos os avisos e Ordens Impcriaes, os Oíficiosdirigidos ao Director, e os deste a quaesquer Autoridades, ou particulares.Para a guarda e conservação dos Avisos e Ordens do Governo, oíficios, petições,documentos, memórias, livros, sellos cmais objectos pertencentes á Secretaria haveránesta as estantes e armários necessários.
O Director só terá cm seü poder hum livfro de registro para sua lembrança e

governo.
Art. 193. Não será permittido o ingresso na Secretaria aos alumnos, nem a

pessoas extranhas, senão em caso do necessidade, com permissão do Secretario.Art. 194. Ficão a cargo do Secretario, além dó serviço interno, e escriptu-ração própria da Secretaria, a guarda, conservação e arrecadação de todos os moveis
e mais objectos a ella pertencentes.Art. 195. O Secretario fará e copiará em livro para isso destinado, sob títulosdistinctos, o inventario de todos os objectos da Secretaria, do uso e serviço das aulas,exames preparatórios, actos acadêmicos e concursos, e em geral de tudo quanto for des-tinado ao serviço da Faculdade, exceptuando somente 

"o 
que pertence á Bibliotheca.
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... J^ i9$* 0s movcte c Inai* ol>J^os que estiverem fora da Secretaria e da Bi.bliotheea, flcaoacargo do Porteiro, o qual dará ao Secretario huma reladodellM
para a organísação do inventario.

Art. 107. Compete ao Secretario exercer a policia dentro da Secretaria fazendosalur os que perturbarem o silencio, e dando parte ao Director dos acontecimentos(Iiie tiverem logar dentro do edifício da Faculdade, ««-"meumemos
^™ Aíl\ 1?.8, ° Scc,etiirio será auxiliado no desempenho de suas obrigações nelnOíllcial da Secretaria, incumbirá o asseio da sala e de suns dependências aos Medcis
Contínuos c serventes, os quaes lhe são subordinados c devem executar as suas o*dons, quo todavia serflo dadas com altenyao á natureza c qualidade do objecto oa cathegorm do emprego de cada hum. J

Art. 199. Todas as funeções c encargos que pertencem ao Secretario, Das-sarao para o Ofiieial, quando este o substituir nos seus impedimentos c faltasArt. 200. Na Secretaria haverá os livros constantes da Tabeliã annexa a esteRegulamento sob n.° 1, para os fins nella declarados. He além disto permittidoa Congregação crear, sobre proposta do Director, os que a necessidade exigir.Art. 201. A cobrança dos emolumentos, a que se refere o Art. 149 lio.? F«tatutos, será regulada pela Tabeliã n.» 2. ^
Art. 202. As certidões passadas na Secretaria so conterão o que tiver sidorequerido. 4
Art. 203. Quando algum estudante quizer tirar os originaes de Cartas de Ba-Ciiarél em Letras, ou de títulos de approvação obtidos nos exames geraes da Capitaldo Império, ou outros documentos essenciacs, annexos aos requerimentos de mafri-cuia, podcl-o-ha íazer, deixando certidão no archivo da Secretaria pela qual Danará osemolumentos taxados na Tabeliã respectiva. ' y b

Seeetto II*

Da Bibliotheca, Bibliotkccario, Ajudante e Potteirv.

Art. 204. A Bibliotheca da Faculdade será regida, debaixo da immcdíata ins-
pecção do Director, pelo Bibliothecario, aquém incumbe, além dos deveres que em
geral lhe impõem os Estatutos e de outros especiaes abaixo declarados, velar in-cessantemente sobre o bom arranjo, classificação, conservação e guarda das obras de-
que ella se compõem, c exercer a policia em seu recinto, mantendo o silencio ne-cessado para nao serem perturbadas as pessoas que, decentemente vestidas, foremali instruir-se.

Art. 205. Pertence também ao Bibliothecario determinar a escripturaçâo e otrabalho interno da Bibliotheca, que pertencer ao seu Ajudante, dando-lhe as ne-cessadas instrucções.
Art 206. A Bibliotheca estará aberta desde as 9 horas da manhã até as 2da tarde, c desde as 5 ate as 7 da tarde de todos os dias do anno, exçeptuadosos domingos c dias santos de guarda, os de festa e luto nacional, quinta feirade Endoenças, sexta feira da Paixão, e os que decorrem de 20 de Dezembro atéo dia de Reis.
Art. 207. Haverá na Bibliotheca o numero de mesas e assentos necessários

para coinmodidade das pessoas que a freqüentarem, no intuito de se instruirem
por meio da leitura e copiarem o que lhes aprouvef, para o que se lhes minis-trará também tinta e pennas, se o pedirem.Para estes fins e para as mais necessidades do serviço indicadas pelo Bibliò-thecario e reconhecidas pelo Director, ou pela Congregação dará o mesmo Di-rector as providencias precisas.Art. 208. O Bibliothecario organisará sem perda de tempo o catalogo doslivros, impressos, manuscriptos c mappas que houver na Bibliotheca, dividindo-osem classes, segundo for o ramo dasciencia, disciplina, arte, ou matéria de cadahum, e incluindo em cada classe todas as obras, que lhe pertencerem.Art. 209. O catalogo dos livros será lançado em livro para isso destinado*numerado e rubricado pelo Director, por ordem numérica relativamente ás obras^Descrever-se-ha debaixo do mesmo numero; cada exemplar da obra, de que houvermais de hum, declarando-se a edição e o numero de volumes de que se compõecada obra, ou cada exemplar delia, se lhe falta algum volume, e qual elle seja,se he encadernada, meio-encadernada, ou em brochura, e qua^ seu estado.

'"¦".: ""'.": ";-- '¦"/'."¦¦ ¦"' •.v.^iv/í 
' 
?,*?¦'
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Art. 210. Os livros, depois de feito o catalogo, serão collocados bm estan-

(es por sua ordem numérica, havendo cm cada obra hum pequeno rotulo, ou
cartão indicativo do numero que ella tem no dito catalogo.

Art. 211. Em quanto durarem os trabalhos da organisaçao do catalogo o
do arranjo dos livros, o Director— se for necessária esta providencia —designará alterna-
damentc algum dos Lentes da Faculdade que estiver desoccupado, para auxiliar
o Ribliothecario com suas luzes c conselho.

Art. 212. O Bíbliothccario, logo que tiver terminada a escripturação do cata-
logo, rcmetterá huma copia dellc ao Director, o qual a apresentará a Congregação
na primeira Sessão, e a fará imprimir em tantos exemplares quantos forem necessa-
rios afim de serem enviados ao Governo e distribuídos pelos Lentes de ambas
as Faculdades devendo ficar alguns archivados na Bibliolhcca c na Secretaria.

Ari. 213. A Congregarão nomeará huma Commissão, composta de dous Lentes
Cathedraticos c de hum Substituto, para formar, á vista do catalogo impresso,
huma lista dos livros próprios das sciencias da Faculdade, que, por não exis-
tirem ainda na Bibliolhcca, devão ser comprados de preferencia.

Art. 214 Approvada a lista de que falia o Artigo antecedente, pela Con-
gregaçao, com os additamentos, diminuições c substituições que julgar conve-
nientes, o Director a remetterá ao Governo, com hum ou mais exemplares do
catalogo impresso, para resolver a compra dos livros constantes da mesma lista,
segundo a aulorisação que tiver do Poder Legislativo.

Ari. 215. Impresso e distribuído o catalogo pelos Lentes, o Director nomeará
huma commissão composta de hum Cathedratico c dous Substitutos, para o confe-
rir com os antigos que houver na Bibliolhcca, ou na Secretaria, c com quaes-
quer documentos que lhe digão respeito, afim de conhecer-se o numero de obras
extraviadas c em que tempo, organisando depois huma [lista destas, segundo o
que achar.

A- mesma Commissão conferirá também o catalogo impresso com as obras de-
positadas nas estantes da Ribliotheca.

Art. 216. O Ribliothecario organisará de quatro em quatro annos hum novo
catalogo, acerescentando ao ultimo, nas classes e logares competentes, as obra*
que a Bibliotheca tiver adquirido nesse período.

Este novo catalogo será lançado no mesmo livro cm que foi o ultimo, eremet-
tido por copia ao Director, para proceder e fazer proceder nos termos dos Artigos
209 e seguintes.

Art. 217. Alem do livro declarado no Art. 209 haverá na Ribliotheca mais
quatro, a saber: hum para o registro da correspondência do Ribliothecario com
o Director, ou com outras Autoridades, ou particulares; outro em que se
iance, por ordem das datas, a entrada das novas obras que a Bibliotheca ad-
quirir durante o período da duração do catalogo de que trata o Artigo antece-
dente; o terceiro para os assentos c notas necessárias a respeito da entrega e
restituição dos livros que o Director mandar oílicialmente que se remetia para
a sala dos exames, ou dos actos, ou para a Secretaria da Faculdade, ou que se
entreguem a algum Lente, ou professor, passando recibo, ou ao estudante, que
por seu talento e applicação merecer que algum dos seus Lentes o recommende
oílicialmente ao Director para lhe ser concedido esse empréstimo, de que também
passará recibo; e o quarto para o inventario dos moveis e objectos da Bibliotheca
exceptuados os que forem comprehendidos no catalogo dos livros.

Art. 218. No fim de cada anno o Bibliothecario remetierá ao Director huma
lista das obras que a Bibliotheca houver durante elle recebido, e huma relação
circumstanciada das que deverem ser encadernadas. A lista seajuntará ao catalogo
impresso archivado na Secretaria, e a relação será levada ao conhecimento da Con*
gregação para decidir definitivamente se devem ser encadernadas taes obras, poden*
do mandar previamente hum ou dous dos seus membros examinal-as.

Art. 219. Nenhum livro, folheto, impresso, manuscripto, ou mappa, que per*
tencer á Bibliotheca, sahirá para fora delia senão por ordem escripta do Director,
nos termos e com as cláusulas do Art, 217.

A autorisação concedida no citado Art. 217 não comprehende por forma algum*
os manuscriptos o livros, raros. Qualquer destes livros ou manuscriptos terá no prin«cipip da l.a pagina a nota—não sahe.

Art. 220. He prohibido tirar livro das estantes c revolver os folhetos, ím<
pressos, manuscriptos e mais papeis pertencentes á Bibliotheca.
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Quem os pretender consultar deverá dirigir-se ao Bibliothecarlo, ou ao Ajudante,

e entregar-lhe hum bilhete assignado por seu punho, em que declare o nome do
autor da obra, ou o seu objecto, c os números dos volumes de que precisar, os
quaes, finda a consulta, serão novamente postos no seu logar, e rostituido o bilhotc
a quem o dou.

Art. 221. Os livrosh folhetos, impressos, manuscriptos e mappas da Biblio-
lheca, serão marcados com o sello da Faculdade.

Art. 222. Ao Porteiro da Faculdade he também incumbido o asseio da Biblio-
lheca o dos seus inoveis.

Art. 223. O Ajudante auxiliará o Bibliothccario em todos os seus deveres e
funeções, o o substituirá em suas faltas, ou impedimentos.

Scceito III.

Do Porteiro, Bedéis, Contínuos e Serventes.

Art. 224. O Porteiro terá as chaves do edifício da Faculdade, e as de suas diíTe-
rentes divisões, que lhe forem confiadas pelo Director. Tanto ello como os ser-
ventes deverão comparecer no mesmo edifício, para cuidarem do asseio das aulas
e mais partes da casa c dos seus moveis, huma hora antes da que tiver sido
marcada para começo do serviço da Faculdade.

Art. 225. Terá a seu cargo o relógio da Faculdade c tudo o que for concernente
ao asseio das aulas, á guarda c conservação do edifício em geral, assim como de todos
os moveis e objectos que nelle houver, exceptuados os da Secretaria c da Bibliolhcca.
Para esse fim os serventes lhe são subordinados e obrigados a fazer o que lhes de-
terminar.

Art. 226. Também lhe pertence o fornecimento das cousas necessárias para a
execução desse serviço, como vassouras, espanadores, &c, a provisão d'agua potável
e dos vasos necessários para o deposito delia em logar apropriado para o uso geral,
e cm lugares reservados para uso do Director, Lentes e Empregados.

No fim de cada mez dará ao Director a conta do que despender com esses
objectos para, depois de approvada por elle, ser-lhe paga na Thesouraria Geral da
Provincia.

Art. 227. O Porteiro encarregará semanalmente a hum dos Contínuos da guarda
da porta principal do edifício, do recebimento, guarda e entrega de chapéos de sol
e bengalas dos Estudantes.

Art. 228. O Porteiro, assim como qualquer empregado da Faculdade, que vir
algum Estudante escrever, desenhar ou pintar qualquer objecto nas paredes ou portas
do edifício, ou em algum movei, manchal-os, ou damnifical-os de propósito, o par-
ticipará circumstanciadamente ao Director para proceder como for conveniente,oure-
prehendendo o estudante, ou impondo-lhe a pena de prisão por hum até oito dias,
segundo for o caso; e se este for tão grave que mereça maior pena, levando-o ao
conhecimento da Congregação, a qual poderá impor até vinte dias de prisão.

Art. 229. No primeiro dia dos exercícios das aulas, os Bedéis, e no impe-
dimento destes os Contínuos que forem designados pelo Director, logo que os Lentes
subirem ás suas Cadeiras, assignarão aos Estudantes os logares que lhes ficão per-
tencendo individualmente, regulando-se pela respectiva caderneta e pelos números
correspondentes aos que devem haver nos bancos; marcando huma falta aos que não
estiverem presentes.

Nos outros dias lectivos irão á hora designada pelos Estatutos fazer a chamada,
e marcar as faltas dos ausentes.

Art. 230. O Lente dispensará taes faltas áquelles que comparecerem dentro do
primeiro quarto de hora, para o que o Bedel se apresentará de novo nesse mo-
mento, e fará a chamada dos que faltarão no principio da hora.

Quatro dispensas, porem, desta natureza, seja qual for o motivo, eqüivalerão a
huma falta.

Art. 231. Os referidos empregados apparecerao freqüentes vezes a porta das
aulas, para testemunharem e certificarem, de ordem do respectivo Lente, os acon-
tecimentos notáveis que tiverem logar dentro dellas, ou em parte tão visinha que
perturbem o silencio. Farão além disto todo o serviço que oceorrer, e lhes for
determinado pelo Director, por algum dos Lentes, pelo Secretario, ou pelo Porteiro.

Art. 232. Além dos dous Bedéis e dous Serventes, haverá cinco Contínuos,
incluído o das aulas preparatórias.
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O numero de serventes poderá ser alterado com permissão do Governo quandoo exijão as necessidades do serviço, e serão ajustados pelo Director mediante os sa-

Iarios que o Governo marcar.
Art. 233. Nos impedimentos temporários do Porteiro, o Director nomeará hum

dos Bedéis, e na falta destes hum Continuo, para substituir aquello Empregado.

CAPITULO XII. •

Da policia acadêmica..

Art. 234. Sc algum Lente nos actos da Faculdade deixar de cumprir o preceitodo Art. 165 deste Regulamento scr-lhe-hão applicadas as penas dos Arts. 109 q 110
dos Estatutos.

Nos casos dos Artigos antecedentes, a Congregação deverá ouvir o Lente que res-
pondera por escripto, no prazo de oito dias, á aceusação que lhe for feita; e,depois
de ouvir a huma Commissão de tres de seus membros*, deliberará como for justo.Art. 235. Dentro do edifício da Faculdade não he permittido ler o chapeo
na cabeça.

Não he igualmente permittido fumar, nem riscar ou escrever nas paredes.
Os Bedéis c Contínuos advertirão em lermos urbanos aos que infringirem a dis-

posição do Artigo, e se não forem altendidos, tomarão nota do facto, c o commu-
nicarão ao Director para providenciar.

Art. 236. Ninguém poderá entrar no ediíicio da Faculdade com armas de qual-
quer natureza, e somente serão toleradas as bengalas, precedendo permissão do Dire-
ctor, por motivo de enfermidade.

Art. 237. Os que transitarem pelos Geraes , ainda mesmo no intervallo das au-
Ias, o farão sem que perturbem o silencio.

Art. 238. O Porteiro, Bedéis e Contínuos velarão na manutenção da ordem
dentro do edifício da Faculdade, procurando advertir com civilidade aos que a per-tubarem.

Se suas advertências não forem bastantes, tomarão os nomes dos pertubadores,e darão parte do oceorrido immediatamente ao Director, e em sua ausência a qualquerLente, ou ao Secretario, a fim de empregar os meios convenientes para o restabele-
cimento da ordem, observando o disposto no Art. 118 e seguintes dos Estatutos.

CAPITULO XIII.

Dos exercidos práticos das aulas.

Art. 239. As preleeções dos Lentes serão dadas sobre compêndios certos e de-
terminados, compostos pelos mesmos Lentes ou adoptados d'entre cs que já cor-
rem impressos; precedendo em todo o caso approvação da Congregação, a qual poderádar preferencia a outros, se assim o entender conveniente ao aproveitamento dos
alumnos.

A escolha dos compêndios será communicada ao Governo, e dependerá de sua
approvação diflfinitiva.

Art. 240. Nas preleeções darão os Lentes todas as explicações que forem ne-cessadas aos alumnos, tanto para mais fácil comprehcnsão da matéria de que trata-
rem, como para o seu desenvolvimento, para a correcçao de qualquer doutrina erro-nea, ou menos conforme aos progressos da sciencia, e para o conhecimento dos difle-rentes systemas que possão haver sobre o assumpto.

Art. 241. Quando os Estudantes não comprehenderem algum ponto, poderãopropor as duvidas que lhes oceorrerem ao Lente, verbalmente ou por escriptodentro da aula, ou em casa do mesmo Lente, pedindo-lhe para isso permissão pre-viamente.
O Lente explicará o objecto, resolvendo as duvidas no mesmo dia ou no se-

gumte, salvo se preferir guardar a resolução dellas para a primeira sabbatina.Art. 242. Os Cathedraticos—quando impedidos—habilitarão os substitutos comos esclarecimentos necessários sobre a marcha do ensino da respectiva Cadeira.Art. 243. O Lente da cada cadeira dará annualmente aos seus discípulos dous
pontos escolhidos, d'entre as mais importantes doutrinas que lhes houver explicado,,
para dissertações por escripto em língua vulgar, as quaes serão feitas e entreguei»no prazo de mez e meio.



Estas dissertações, depois de examinadas pelos respectivos Lentes, serão romAf»tidas por elles ate o li,,, do anno lectivo ao Secretario, que as archlvàrá por ordemdos annos. l JIU^»1
Art. 244. O Estudante que não entregar a sua dissertação no prazo marcadono Artigo antecedei, e, sem justa causa, a juizo do respectivo Lente, será consideradocomo tendo dado 10 laltas. +
Cada Lento Cuthedralico apresentará á Congregação, no 1.° dia útil do mez deMarço, para ser por ella approvado, o programma do ensino da sua Cadeirahste programma, depois de adoptado, com modificações ou sem cilas, mio no-dera ser alterado senão por deliberação da Congregação.
Art. 245. O Director deverá remetter ao Ministério do Império ale o dia 8 deAbril huma copia, dos programmas adoptados para as diversas aulas, c dará parlede qualquer modificação que nos mesmos se fizer.
Art. 246. Os programmas approvados em hum anno poderão servir para osannos seguintes, se a Congregação, por si ou por proposta dos respectivos Lentes, naojulgar necessário alteral-os. '

CAPITULO XIV.

Disposições geraes.

Art. 247. As disposições do Art. 95 dos Estatutos não comprehendem, para odesconto das gratificações, os Lentes cujas faltas forem provenientes de serviço publicogratuito c obrigatório por Lei, nem os que, tendo vindo á Faculdade oara exercerem
qualquer acto, o não puderem fazer por causa que lhes não seja pessoalArt. 248. As disposições do citado Artigo 95, as dos Artigos 96, 97 e 98, sup-
pnmidas, menos quanto ao Secretario, as palavras—as sessões das Congregações —e as dos Artigos 99, 100 e 101 são applicavcis ao Secretario, Bibliothccario e maisEmpregados da Faculdade.

Art. 249. Haverá para a verificação das faltas destes Empregados hum livro deponto que estará em poder do Secretario, e no qual serão notados os que não com-
parecerem a hora, ou se retirarem sem licença antes de findarem os trabalhos. \sfaltas do Secretario serão fiscalisadas immediatamente pelo Director.

No edifício da Faculdade haverá hum relógio de torre ou de parede, para re*u-lar as horas do serviço das aulas.
Haverá além disto huma sinela maior e outra mais pequena para os signaes docomeço c fim das aulas.
Estes signaes serão repetidos em quanto durarem os trabalhos das aulas de pre-paratorios, embora tenhão cessado os das aulas da Faculdade.
Todas as horas serão marcadas por seis badaladas da sineta maior, e os quartospor huma, duas, ou três badaladas da menor.
Art. 250. No edifício da Faculdade, alem das salas para as aulas e das divisõesnecessárias para a Secretaria e para a Bibliotheca, para os trabalhos da Congrega-

ção, para descanço dos Lentes, e para prisão dos alumnos, haverá huma sala pro-pria para a Collação dos gráos e mais actos solemnes.
Art. 251. O Porteiro deverá marcar as faltas do Secretario, Bibliothccario eseu Ajudante, do Official da Secretaria, dos Bedéis e Contínuos.
Art, 252. O Director communicará taes faltas á Congregação mensal.
Art. 253. Reputar-se-ha falta a entrada depois da hora competente, ou a sahidaantes delia.
Esta disposição não se entende com o Secretario, que for Lente, na hypothesedo Artigo 153 dos Estatutos.
Art. 254. Os Lentes Cathedraticos e Substitutos, nos actos solemnes da Facul-dade, usarão, alem da Beca dos Desembargadores, das insígnias doutoraes.
Art. 255. São actos solemnes da Faculdade;

1.° As visitas de Sua Magestade o Imperador, officialmente annunciadas á Fa-culdade.
2.° A collação dos graós de Doutor e de Bacharel.
3.° A posse do Director e dos Lentes.
4.° A collação de prêmiosArt. 256. Si se der no edifício da Faculdade qualquer oceurrencia que exija im-mediata providencia, deverá esta ser tomada a bem da manutenção da ordem pelo
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Lento ou Substituto que so achar presente segundo sua antigüidade, o na falta dolles
pelo Secretario, mandando-se porem logo aviso ao Director para comparecer.

Art 257. Os Lentes—ou qualquer pessoa—que compuserem compêndios ou obras
Dará uso das aulas o os que melhor traduzirem os publicados em língua estrangeira,
na conformidade do Art. 72 dos Estatutos, tem a 1." impressão á custa dos cofres pu-
hlicos, e além disso privilegio exclusivo por 10 annos o hum prêmio ate dous contos
de réis, a juízo do Governo, conforme o merecimento da obra._

O privilegio não inhibe a adopção e venda, com permissão do Governo, de me-
lhores compêndios que por ventura apparcçam.

Art 258 As solemnidades com quo devem ser conferidos prêmios aos alumnos
ciue maiá sedestinguirem, sua qualidade, a maneira e as circumstancias em que poderão
ser concedidos, dependerão de instrucções especiaes, que serão expedidas quando se
der execução ao que a tal respeito dispõe o Art. 163 dos Estatutos.

Art 259. O Director fará tirar copias da memória histórico acadêmica, de que
trata o Art. 163 dos Estatutos, a fim de rcmette-las ao Governo e á outra Faculdade
de Direito. _ ,, _ __

Mandará outro sim imprimir, para ser distribuída pelos Lentes de ambas as Fa-
cuidados, e por quem o Governo determinar, a referida memória, depois de appro-
vada pela Congregação. _.,,., à. , ^m . ,

Art 260. O Director, o Secretario, Bibliothecano e seu Ajudante, e o Ofllcial
da Secretaria uzarão do vestuário constante do figurino que for approvado por
Decreto.

Art. 261 O Porteiro, Bedéis c Contínuos usarão da vestimenta de que usão os
Porteiros e Contínuos das Relações.

Art. 262. Ficão revogadas as disposições cm contrario.

Palácio do Rio de Janeiro em 24 de Fevereiro de 1855.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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Tabeliã n.° 1
em qne êe deelnriYo o« livros de o«erlp<»rneíro, que devemhaver iiti Secretaria dn I'aciilria<le, destinados aos Nu*

abaixo iiidicudo*.

1.° para as actas da Congregação.
%° para os termos de juramento c posse do Direclor, Lentes e mais Empregados.3.° para o registro dos Diplomas dos mesmos Empregados.4.° para o registro dos Avisos do Governo Imperial.o.° para o registro dos oíílcios do Governo Provincial.6.° para o registro dos Editaes do Director.
7.° para o registro das Portarias do mesmo c da sua correspondência com os Empre-
gados. r

8.° para os termos de exame em cada preparatório.9.° para os termos de abertura de matrículas em cada anno.10. para os termos de encerramento de matriculas em cada anno.11. para os termos de matriculas nas aulas de preparatórios.12. para os termos de sorteio de pontos em cada anno.13. para os termos de actos cm cada anno.
14. para o registro das Cartas de Bacharéis.
15. para o registro das Cartas de Doutores.
16. para o registro das theses para Doutoramentos.
17. para os concursos das aulas da Faculdade.
18. para o registro de pontos para as theses.
19. para os termos de defesas de theses.
20. para termos de concurso ás Cadeiras de preparatórios.21. para a correspondência do Director com o Governo Imperial.22. para » com 6 Governo Provincial.23. para » com o Inspector da Thesouraria.24. para » com os Lentes da Faculdade.25. para » com os Professores de preparatórios.M. para » com os Empregados de diversas Repartições.27. para ínscnpção para defesa de theses, e termos que lhes dizem respeito.28. para inscripção para concursos ás substituições da Faculdade.
29. para termos de admoestações e outras pennas impostas aos Estudantes.30. para termos de admoestações e suspensões a Empregados da Faculdade.31. para apontamentos das faltas dos Lentes da Faculdade.32. para apontamentos das faltas dos Professores de preparatórios.33. para apontamentos das faltas dos Empregados.
34. para registro das memórias historico-academicas.
35. para copia dos catálogos das obras da Bibliotheca.
36. para correspondência do Bibliothecario com o Director.37. para memória das obras adquiridas depois da factura do ultimo catalogo.38. para memória das obras emprestadas.
39. para inventario de tudo que pertence á Faculdade em geral, exceptuada a Bi-

bliotheca,
40. para registro de inventario dos moveis,
41. para registro dos livros e papeis, que pela Secretaria sSo entregues á Bhbliotheca,
42. para lançamento do inventario do Archivo.
43. para lançamento de despezas de expediente,
44. para Diário.
45. para registro das licenças concedidas pelo Governo Geral.46. para » pelo Governo Provincial.47. para registro de Diplomas de todos os Empregados.
«.- para registro de termos de juramentos e graus, 
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mm o.° 2
em mie *e fixilo o* emolumento*, cfiie «e devem pagar na Se-

eretaria da l«'nculd<i<le»
ê

Por certidão de exame preparatório $500
» de acto de cada anno da Faculdade., $500
» de exame para doutoramento.... 2^000
» de exame e.m concurso ás Cadeiras de preparatórios 28000
» de exame em concurso ás substituições da Faculdade 3J000

Por factura de Carta de Bacharel. Formado. 3$000
Por factura de Carta de Doutor ...«.•••... 4$000
Por certidão de qualquer objecto, pela l.a pagina..•••.;;. .. :1$000
Por cada pagina que se seguir  • • • w. &5Q0
Por titulo de colação de prêmio.. ...; .V. lgOOO
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Formulas para os juramentos a que se refere este Regulamento.

Do Director.

Juro aos Santos Evangelhos ser fiel ao Imperador, observar c fazer observar a
Constituição c as Leis, os Estatutos o Regulamento desta Faculdade cumprindo
quanto em mim couber, as funeções de Director da mesma Faculdade. Assim Deog
me Ajude.

í f

»

í.

Dos Lentes.

Juro aos Santos Evangelhos ser fiel ao Imperador, guardar a Constituição e
os Leis, os Estatutos e Regulamento desta Faculdade, c exercer as funeções de
Lente com todo o zelo e dedicação, promovendo o adiantamento dos alumnos que
forem confiados aos meus cuidados. Assim Deos me Ajude.

Do Secretario, Bibliothecario e mais Empregado*.

Juro aos Santos Evangelhos cumprir fiel c religiosamente as obrigações do cargo
de.... desta Faculdade. Assim Deos me Ajude.

Para o grau de Bacharel.
s .......

Juro aos Santos Evangelhos delTender a Constituição do Império, c que no
serviço das minhas lettras, cujo emprego me concede o grau que vou receber, não
me deixarei guiar sinüo pelos princípios da justiça e da honra, procurando con-
correr sempre para a felicidade do Brasil, quanto couber cm minhas forças. Assim
Deos me Ajude. f .. ..

Para o srau de Doutor.

Reitero o juramento que prestei, quando me foi conferido o grau de Bacharel,
de delTender a Constituição, &c. (o mais como no juramento do grau de Bacharel).

:
. 

: 
¦ 

.:

¦

¦

Modelo de Cartas de Bacharel.
No alto.—TLm Nome, c sob os Auspícios do Muito Alto e Muito Poderoso

Príncipe o Sr. D.... (O nome do Imperador) Imperador Constitucional c Defensor
Perpetuo do Brasil.

Mais abaixo.—Faculdade de Direito da Cidade de....

No Corpo da Carla.—Rn F.... (o nome do Director c seus Títulos) Director da
Faculdade

Tendo
filho de

v "" .' .

-';!¦¦ 
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do presente o Termo de aptidão ao grau de Bacharel, obtido pelo Sr, F.....
.... nascido em,..., c de lhe haver sido conferido o dito grau no dia....

1- *
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de.... de.... pele Presidente e Lentes que o examinaria e approvárífo (a quali-dade de approvação); c cm conseqüência da Autoridade que me he dada pelos Esta-
tutos que regem esta Faculdade, e do que nelles me he ordenado, mandei passar
ao dito Senhor F.... esta carta de Bacharel em sciencias sociaes e jurídicas, para
quo com ella goze de todos os direitos e prerogativas attribuidas pelas Leis do
Império. S. Paulo (ou Recife).... de.... de...,

e

i
5
lã
§>

(Scllo pendente) O Director da Faculdade.

(Assignatura)

O Presidente do Acto,

(Assignatura)

O Secretario da Faculdade,

(Assignatura)

Nas cartas de Doutor — usar-sc-ha da mesma Fórmula —com as seguintes alte-
rações — depois do lugar do nascimento — diga-se — Bacharel em sciencias sociaes
jurídicas por esto Faculdade (ou por aquclla cm que tiver tomado o grau de Ba-
charel—; em lugar das palavras que o examinarão c approvarão diga-se e lhes
haver sido conferido o dito grau no dia.... de.... de.,., depois de ter deffendido
theses, e sido approvado unanimemente, ou por maioria de votos, (declarando-senas costas da carta o numero de votos que approvarão, e se cm primeiro ou segundo
escrutínio.

A palavra Bacharel mude-se para, Doutor.

Ambas as cartas devem ser selladas com o scllo grande da Faculdade.

e -•



REGULAMENTO
DAS

iilM3 WMIIiâiDIBllà. MS IMWMÍÍÍiâ Dl llWi
PORTARIA 1>£ 4 DE MAIO DE i&«6.

Sua üla^eatade o Imperador ha por bem que nas faculdade» de Direita »e observe
o negulnte regulamento.

CAPITULO I. .

M)3 188íí®3D(DS !MBMM!JM11<D33 1 HDJHI-â^ii© IDD3 PMTOSa&filO.

Art. l.° 0 curso de estudos preparatórios, annexo ás faculdades do direito, continuará a ser dado
nas seguintes aulas: \,,'

l.a De latim;
2,a De francez e de inglez,
3.a De rhetorica e poética;
4.* De philosophia racional e moral; ,
5.a De arithmetica e geometria ;
6.a De historia e geographia.
Art. 2.° Os professores destas aulas serão nomeados pelo governo imperial, sobre proposta de

uma commissão de exames, presidida pelo director.
Esta proposta será feita depois da approvação dos candidatos em concurso.

Art. 3.° Os tres substitutos de que trata o art. 57 dos estatutos de 28 de abril de 1854 serão assim
- ! .'.-•¦ .' 4 ' ' .- - '

considerados: •
¦.*.....¦*¦ f:. 

tt ¦ i . ^-- ¦-.* .¦¦'¦'í4
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•¦..-.-

Um de línguas,
Um de rhetorica, de philosophia e de historia e geographia,
Um de arithmetica e geometria.
0 seu provimento será feito pela fôrma determinada no artigo antecedente.

Art. 4o. O tempo do ensino diário e a sua distribuição por horas serão regulados todos os an-

nos no mez de janeiro, em uma tabeliã organisada e publicada pelo director da Faculdade, e poderão
ser por elle alterados no correr do anno, se assim fòr conveniente, ouvindo previamente aos respectivos

professores. * 
' r ;;' "::

Art. 5.° Nessa tabeliã dever-se-ha attender aos seguintes preceitos: V
1.° Que o trabalho comece ás 8 horas da manhã e termine ás 2 da tarde.
2.° Que os alumnos possão freqüentar, se o quizerem, mais de uma aula.

Art 6.° Não obstante a disposição do segundo preceito do artigo antecedente, nenhum alumno

poderá matricular-se nas aulas de rhetorica e de philosophia sem queprove ter aprendido latim e francez;

nem na de historia egeographia, sem que mostre saber o francez.
A prova nestes casos será dada por attestado passado por professor publico, ou por professor parti-

cular autorisado pelo governo para leccionar, i 4 ?

Arllí Os compêndios e livros usados nas aulas preparatórias serão os mesmos que tiverem sido ou

forem adoptados pelo governo para a instrucção secundaria. Os professores guiar-se-hão em suas exph-
cações pelo systema do programma dos estudos, das aulas secundarias ^a corte, e segundo as ms-

trucções que para esse fira receberem do director.

Art. 84 Para execução do artigo antecedente oinspector-geral da instrucçSo primaria e secundaria
âomunicipio da corte enviará aos directores das Faculdades não só a relação dos compêndios e hvro|

approvados para uso das aulas do ensino secundário, e 30-exemplares do referido programma, como
também lhes communicará immediatamente qualquer alteração que haja neste objecto. .-'.-. v-!
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CAPITULO II.
•J)lfl MVSHM3.

Matricula, freqüência e-exames.

Art. 9.° A matricula para as aulas preparatórias começará a 27 de janeiro; durará até 8 do íeve-
reiro; e poder-se-ha eííectuar independente de despacho do director.

Art. 10. Desta data em diante até o fim demarco, o alumno que quizer matricular-se deverá justifi-
car perante o director os motivos que o retardarão naquelle acto, o só com permissão sua será inscripto

Exceptuão-se as aulas de línguas, em que a matricula será permittida até o fim do mez do julho!
Art. 11. A matricula terá logar em uma das salas das aulas preparatórias, na presença do professor

ou do substituto quo fôr designado pelo director para cada semana ; e será tomada por termo em um
livro especial por um dos bedéis ou contínuos nomeado pelo mesmo director.

De cada termo deverá constar o nome, naturalidade, idade c filiação do alumno, c do ter sido satisfeita
a taxa do artigo seguinte.

Art. 12. O alumno pagará na secretaria da Faculdade como emolumentos de matricula.
Pela inscripção em uma aula ....... 6*356000

» em duas ditas  • 9#)000
» em mais de duas ., 12ÍJD000

O produeto desses emolumentos será recolhido no fim de cada mez á thesouraria geral da respectiva
provincia.

Art. 13. O bedel ou continuo encarregado da matricula extrahirá relações tanto dos alumnosins-
criptos em cada uma das aulas no prazo do art. 9o, como daquellesque forem depois admittidos por ordem
do director, no caso do art. 10, e as entregará ao director e aos professores.

Art.* 14. O director enviará ao governo, até o dia 5 de abril, uma cópia dessas relações.
Art. 15. Além das disposições dos artigos acima referidos, serão observadas, quanto ásmatrí-

cuias, as regras prescriptas no cap. 2o do regulamento complementar das Faculdades de Direito
em tudo aquillo em que forem applkaveis. ;¦.¦*::•¦:*;í-tWo^w*h-\\wv,U.-':;:...,.

O director expedirá para este fim ao encarregado deste serviço as convenientes instrucções, em
tempo opportuno. .,

Art. 16. As aulas preparatórias serão abertas no dia 3 de fevereiro, ou no seguinte, se aquelle
fôr domingo ou feriado, e terminarão no ultimo dia útil do mez de outubro.

Art. 17. Nas ditas aulas serão Criados os dias como taes considerados nas Faculdades de direito.
Exceptuão-se os da semana-santa, que ficão restringidos aos dias daquella semana até domingo
de Páscoa. : yv

Art. 18. As disposições da secção 2a, cap. 7o, dos estatutos de 28 de abril de 1854 sobre a
freqüência dos estudantes e policia acadêmica eomprebendem as aulas preparatórias eseus alumnos,
desempenhando os professores todas as-funeções.alli commettidas aos lentes.

Art. 19. O professor de cada cadeira, logo que encerrar no fim do anno lectivo os trabalhos
de sua aula, deverá transmittir ao director uma relação dos alumnos que julgar habilitados para
exame, declarando os nomes daquélles que pelo numero de faltas tiverem perdido o anno.

Art. 20; Fica porém entejidido que a falta de habilitação, declarada pelo professor, bem como
a perda dó'anno, não inhibem o alumno de requerer e apresentar-se a exame, o qual neste caso de-
verá ser mais rigoroso.

Os habilitados porém terão preferencia na lista que organisar o secretario na conformidade do
cap. Io do regulamento complementar das Faculdades de Direito, o qual em tudo o que concerne
ás aulas e exames de preparatórios são auxiliares do presente regulamento, e como taes devem ser
observadas. . • •. ,v . .....



CAPITULO III.

1W 1PM9ÍB0SD1S1S.
<$¦¦ . .*

Art. 21. Os professores de preparatórios são immediatamente subordinados ao director e á congre-
cação da Faculdade.

Art. 22. S5o-Ihes extensivas em tudo em que forem applicaveis as disposições da secção 1* do cap. 8o
dos estatutos de 28 de abril de 1854, excepto nos casos prevenidos pelo presente regulamento, e quanto
ú disposição da primeira parte do art. 108.

-

Art. 23. 0 provimento de qualquer cadeira, guardadas as regras do capitulo seguinte, será conside-
rado vitalicio depois de cinco annos de efíectivo serviço.

O professor nestas condições perderá o seu logar somente por sentença em processo disciplinar, que
o sujeite á pena de demissão, ou por incapacidade physica ou moral, judicialmente declarada, salvo neste
caso o direito á jubilação, se se achar nas condições legaes para obtô-la.

Art. 24. Os professores, logo que forem considerados vitalícios, requererão que o governo assim o
faça declarar por apostila em seus títulos, e terão direito ás vantagens concedidas aos professores públicos
nos arls. de 26 a 32 e 9o do decreto de 17 de fevereiro de 1854, com a diíTerença de que todas
as vezes que em qualquer dos ditos artigos se falia em inspector-geral ou em conselho-director deve-se
entender director da Faculdade ou congregação. ; '

An. 25. Os professores não poderão exercer nenhum emprego administrativo sem autorisação difi-
nitiva do governo, ou provisória do director.

Art. 26. Não lhes será contado para sua jubilação, d'ora em diante, o tempo empregado fóra do ma-
gisterio, salvos os casos de serviço publico gratuito, e obrigatório por lei.

Art. 27. E'-lhes absolutamente prohibida qualquer profissão commercial ou industrial.
Art. 28. Nenhum professor poderá reger mais de uma cadeira, excepto por substituição* na falta

absoluta dos substitutos, e, ainda assim, somente no caso de que o director não julgue mais conveniente
nomear para a regência interina outra pessoa que tenha as precisas habilitações.

Art. 29. Na ultima hypothese do artigo antecedente, o nomeado terá direito a uma gratificação cor-
respondente á metade dos vencimentos do professor.

Art. 30, O* professor que por negligencia ou má vontade não cumprir seus deveres, instruindo mal
a seus alumnos, affastando-se dos livros, compêndios e programmas approvados, deixando de dar aula
sem causa justificada perante o director por mais de três dias em um mez, ou infringindo qualquer das
disposições deste regulamento, dos estatutos, e do regulamento da Faculdade, ou as decisões de seus su-
periores, fica sujeito ás seguintes penas: , ,,!; : ;

1.° Admoestação verbal.
2.° Reprehensão verbal ou por escripto em particular., .
3.° Reprehensão em portaria do director. t
4.° Multa até 5031)000.
5.° Suspensão do exercicio e vencimentos de 8 dias até dous mezes.
6 ° Perda da cadeira. ,
Art. 31. As três primeiras penas serão impostas pelo director ex-officio, ou por decisão da

congregação.
As outras três só por deliberação da congregação, sobre proposta do director.
Art. 32, Das três ultimas haverá recurso para o governo, que poderá mandar restituir a multa ele-

vantar a suspensão em todos os seus efleitos.
Nos casos de perda da cadeira, o recurso será suspensivo, e o governo sobre elle resolverá, depois

dô ouvida a secção dos negócios do Império do conselho de Estado, se o professor já estiver no gozo da
vantagem do art. 23.

i



Art. 33. O recurso devora ser interposto dentro do prazo do cinco dias, contados do intimado, a

qual será feita pelo secretario da Faculdade, quo apresentará ao professor a portaria do director, trans-
niittindo-Ihe o deliberação da congregação, o lavrando termo disto no mesmo dia.

Art. 34. A pena do suspensão será imposta
1.° Na reincidência do actos pelos quaes o professor tiver sido multado.

2.° Quando violar as disposições do art. 58 dos estatutos de 28 de abril de 1854 (loceionando parti-
cularmente as matérias do art. 53 dos mesmos estatutos), depois de admoestado pelo director.

3.° Quando der mãos exemplos ou inculcar raáos princípios aos alumnos.
4.° Quando faltar ao respeito devido a seus superiores.

Art. 35. Ficará desde logo suspenso do exercício e vencimentos o professor que fòr pronunciado
em crime inafiançável, ou que oilendaa moral publica ou a religião do Estado.

Art. 36. O professor perderá a sua cadeira, mesmo depois de considerado vitalício:

1.° Quando fòr conderonado ás penas de galés ou prisão com trabalho, ou por crime da classe dos

que offendem a moral publica ou á religião do Estado.

2.° Quando tenha sido suspenso por três vezes.

3.° Quando for convencido perante a congregação de fomentar a immoralidade entre os aluirmos.
Art. 37. Quando a congregação tiver de julgar as infracções disciplinares, se observarão as dis-

posições dos artigos seguintes.
Ari. 38. Apresentada ao director da Faculdade a aceusacáo, por denuncia ou a requerimento

de parte, ou reconhecendo elle que deve ter logar independente de ser requerida, convocará a
Congregação para que a julgue procedente ou improcedente.

Art. m Julgada procedente a denuncia, será ouvido o aceusado por escripto dentro do prazo
de oito dias, que lhe será assignado.

Art. 40. A Congregação interrogará o aceusado e ouvirá as pessoas que souberem do fado
denunciado, marcando previamente dia para isso.

Art. 41. Sobre a resposta do aceusado, depois de se haver procedido ás diligencias do artigo
antecedente, ou á revelia, quando o aceusado não responda no prazo que lhe houver sido mar-
cado, a Congregação resolverá sobre a natureza do delicio e pena que lhe deva ser imposta.

Art. 42. Para que a Congregação julgue procedente a aceusação, e possa declarar que tem
logar a pena de demissão de um professor vitalkio, é necessário que se ache completa.

Art. 43. No caso do artigo antecedente, a Congregação não impõem definitivamente a pena;
submette sua decisão ao governo para resolver sobre a matéria, ficando salvo á parte o recurso

para o conselho de estado na conformidade da disposição 5a do art. Io do decreto n. 630 de 17
de setembro de 1851.

Art. 44. Nos casos que affectem gravemente a moral, ou em que haja perigo na demora da
deliberação definitiva, o director da Faculdade deverá suspender desde logo o professor culpado,
até a decisão da Congregação, quo será immediatamente convocada, levando-se tudo ao conheci-
mento do governo.

Art. 45. As penas declaradas no art. 30 comprehendem os substitutos das cadeiras de preparatórios.

Art. 46. São-lhes também extensivas as vantagens concedidas aos professores, e o seu tempo de
serviço como substitutos será contado para a sua jubilação, quando nomeados professores»

Art. 47. Perceberão os vencimentos actuaes, até que sejão alterados por lei.
Para serem promovidos a professores deverão entrar em concurso com os candidatos que se insere-'

verem. Terão porém preferencia para as nomeações em igualdade de circumstancias.
Art. 48. Os actuaes substitutos conservão os seus direitos adqueridos em virtude da legislação ou

estylo até agora reconhecido pelo governo.
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Art. 49* Quando vagar, ou se crear qualquer cadeira de preparatórios, o director o fará annunciar

pelos jornaes o poreditaes nos logares mais públicos da Faculdade, marcando o prazo de 4 mexes para
a inscripção e processo de habilitação dos candidatos.

Art. 50. O director dará imraediatamento parte de assim haver praticado ao governo oaospre-
sidenles das províncias mais próximas, que, sem demora, mandarão repelir taes annuncios nos jornaes
da côrlee das ditas províncias. • '

Art. 51. Nenhum candidato poderá ser inscripto sem que justifique previamente perante o director:
1.° Ser cidadão brasileiro.
2.° Maioridade legal.
3.° Moralilade, por meio de attestações dos parochos e de folhas corridas nos logares onde houver

residido nos cinco últimos annos.
4.° Capacidade profissional.

Art. 52. E* absolutamente prohibida a inscripção de qualquer indivíduo que tiver sido condem-
nado á pena de galés ou sofírido accusação judicial de furto, roubo, estellionato, banca-rota, rapto ou
outro qualquer crime que oílenda a moral publica ou a religião do Estado.

Quando porém a accusação judicial tiver sido arguida de falsa pelo candidato, e não haja provocado
condemnaçáo judicial, poderá elle ser admittido, se assim o decidir a congregação por via de recurso
interposto dentro de dez dias. .

Art. 53 A capacidade profissional prova-se exhibindo o candidato algum destes documentos:
Titulo de capacidade, na matéria em concurso, conferido pelo conselho-director da instrucção pri-

maria c secundaria da corte.
Titulo de professor publico, também da matéria em concurso, concedido pelo governo imperial.
Diploma de bacharel ou de doutor nas Faculdades do Império ou academias estrangeiras, ou de

bacharel em letras.

Art. 54. As pessoas notáveis por seu talento e reconhecidamente habilitadas podem ser dispensadas

pelo governo da prova de capacidade.

Art. 55. Os candidatos que não apresentarem algum dos documentos exigidos nos arts. 53 e 54

passarão por exame antes de serem admittidos á inscripção.

Art. 56. O exame, no caso do artigo antecedente, será publico, em dia previamente annunciado ,

perante uma commissao composta do director da Faculdade, como presidente, e de dous examinadores
nomeados pela congregação dentre uma lista de pessoas habilitadas que o director lhe apresentará.

Art. 57. Seoexamefôrdelatim,defrancezoudeinglez,seráoraleporescripton
O primeiro versará sobre a leitura e sobre a grammatica; o segundo constará da versão para o portu-

guez de algum dos autores mais dilficeis ; e da composição, na língua de que se tratar, de um trecho de
algum clássico porluguez dictado ao examinando.

Art. 58. Se o exame fôr de rhetorica e de poética, constará da composição escripta de um discurso
ou narração, a qual poderá ser feita em latim ; da analyse oral de um trecho de prosador e de algum

poeta, devendo os examinadores interrogar o candidato sobre os primeiros rudimentos da arte, e fazê-
Io traduzir por escripto um trecho latino designado pelo director.

Art. 59. Se o exame fôr de historia e geographia, consistirá no desenvolvimento escripto ena
exposição oral de algum dos mais importantes períodos históricos, sendo o candidato interrogado também
sobre os factos que tenhão relação mais immediata com os mesmos períodos, sobre a posição geogra-
phica do paiz ou paizes de que se tratar, e sobre geographia em geral.

ti..-1
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Art. 60. Se o exome fôr de philosophia racional e moral, cxigir-so-ha do candidato uma dissertoçSo
escripta e uma exposição oral sobre algumas das mais importantes questões da sciencia, devendo os
examinadores arguir sobre ambas as provas.

Art. 61. Se o exame, finalmente, fôr de arUhmetica e geometria, além da prova escripta, que con-
sistirá na exposição methodica de alguma parte da sciencia, poderão os examinadores fazer as perguntas
que julgarem necessárias. u,

Art. 62. O tempo para a prova escripta será de duas horas, e para a oral de uma, tocando meia
hora a cada examinador.

Art. 63. A prova escripta deverá sempre preceder á oral. Concluída esta, occupor-se-ha a com-
missão com o exame da primeira, sobre a qual cada um dos examinadores escreverá seu voto mo-
tivado, concedendo ou negando o titulo de capacidade requerido.

Nessa votação, e para justifica-la, deverão os examinadores allender lambem ao merecimento da
prova oral.

Art. 64. Se concorrer era um dia mais de um examinando, deverá a prova escripta de todos ver-
sar sobre o mesmo ponto.

Art. 65. O assurapto para as provas escriplas dos exames será tirado por sorteio d'entrc pontos for-
mulados por dous lentes ou professores nomeados dous dias antes dos exames pelo director, com tanto que
não tenhão de ser examinadores.

Art. 66. Estes pontos registrados pelo secretario em livro especial serão numerados, e os nume-
ros correspondentes lançados em uma urna era tiras de papel de um só tamanho e enrolados por igual
maneira na oceasião do exame.

Dessa urna extrahirá o candidato, se fôr um só, ou o primeiro que houver requerido, ou lhe compe-
tir essa designação pela ordem das letras iniciaes de seu nome, se mais de una tiver apresentado seu re-
querimento ao ncesmo tempo, o ponto que deva fazer o objecto do exame.

Art, 67. As demais formalidades do exame serão as mesmas marcadas para os de preparatórios no
cap. Io do regulamento complementar das Faculdades de Direito.

Art. 68. O rigor das provas de moralidade poderá ser dispensado j elo director em casos especiaes
que lhe parecerem dignos de attenção, ouvida a congregação.

Das dispensas que assim conceder dará elle parte ipamediatamente ao governo, expondo os moli-
vos que o levarão a usar de semelhante faculdade,

Art. 69. Findo o prazo das inscripções, será marcado pelo director o dia mais próximo que fôr pos-
sivel para o exame dos concurrentes, ao qual serão admittidos todos os que se houverem inscripto e
se acharem presentes, tomando-se por termo lavrado pelo secretario o nome daquelles que não compa-
recerem dentro do primeiro quarto de hora depois da que tiver sido designada para o concurso.

An. 70. Quando no concurso se apresentar só um pretendente já approvado. poderá este sem
novo exame ser apresentado ao governo.

Art. 71. Neste caso o director lhe avisará para que em um prazo determinado exhibaem requeri-
mento ao governo todos os documentos que possão abonar seu mérito litterarío e sua moralidade.

Art. 72. Quando comparecerem dous ou mais candidatos, haverá sobre a matéria, cujo ensino fôr
objecto da cadeira em concurso, um trabalho escripto, para o qual se dará o prazo de duas horas.

Art. 73. Findo este prazo, o presidente do exame fará signal pelo toque de uma campainha, e os
concurrentes, depois de entregarem suas provas, argumentarão entre si sobre um ponto concernente
á matéria que cada um delles tirará por sorteio, e sobre o methodo e systema do ensino da respectiva
cadeira. •

Art. 74. O ponto de que falia o artigo antecedente será extraindo d'entre os que formular um
dos juizes do concurso designado no principio do exame pelo presidente, emquanto os candidatos estive-
rem oecupadoscom a prova escripta; e, lançados no livro a que se refere o art. 66, proceder-se-ha a
sua collocação na urna, pela fôrma declarada nó mesmo artigo.
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Ari. 75. O assumpto do trabalho escripto será um só para todos os concurrentes que forem
examinados no mesmo dia.

Art. 76. Os nomes dos candidatos serão lançados em uma urna, d'onde o secretario os irá cxtrahindo.
0 primeiro, cujo nome sahir dessa urna, argumentará por espaço de meia hora ao segundo; este ao
terceiro, e assim por diante até o ultimo, quo deverá argumentar ao primeiro.

Art. 77. A commissão do exames compor-se-ha do director, que será o presidente, de dous lentes
nomeados, um pelo presidente da provincia c outro pelo director, e de dous examinadores designados
pela congregação.

Art. 78. Não haverá votação sobre a argumentação ; mas a commissão, no graduar o merecimento
dos concurrentes pelo exame da prova escripta, deverá attender ao merecimento daquella outra prova.

Art. 79. As decisões da commissão serão dadas e justificadas por escripto, e acompanharão com as
respectivas provas a proposta que pela ordem do merecimento dos candidatos o director houver de fazer
ao governo, ao qual serão também presentes todos os documentos que os concurrentes tiverem juntado
aos seus requerimentos.

As referidas provas reverterão, depois da decisão do governo, á secretaria da Faculdade, onde serão
archivadas.

Art. 80. Quer na hypothese do art. 70 quer na do 72, o governo poderá deixar de nomear o
candidato proposto, ou de fazer a escolha d'entre os propostos, mandando neste caso proceder a novo
concurso.

Art. 81. Se, depois de findo o prazo das inscripções, nenhum candidato se apresentar, será o dito
prazo prorogado por mais seis mezes ; e se, terminado o novo prazo, ninguém se inscrever, o governo po-
dera nomear quem lhe aprouver, com tanto que reuna as condições do art. 51.

Art. 82. Haverá na secretaria da Faculdade um livro para os termos de exames dos concurrentes,
contendo simplesmente as decisões da commissão, e outro reservado, em que a secreterio registrará os
votos justificados dos examinadores a respeito das provas.

Art. 83. A* proposta de que tratão os arts. 70 e 79 fará o director acompanhar um officio seu, no
qual dará conta circumstanciada ao governo do que houver occorrido no processo da inscripção e do con-
curso; e o informará reservadamenle sobre tudo quanto lhe constar e colher dos documentos apre-
sentados acerca dos candidatos.

CAPITULO V.
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Art. 84 Os professores e substitutos das aulas preparatórias, depois de encerrados os trabalhos do
anno lectivo, se reunirão em dia previamente annunciado pelo director, e sob sua presidência, afim de
conferenciarem entre si sobre assumptos que interassem o regimen interno das aulas, methodo do en-
sino, compêndios e livros adoptados, expondo as observações que tiverem colhido de sug experiência e
estudo.

Art. 85. Esta conferência será regulada pelas instrucções que forem expedidas pelo governo para os
professores públicos na corte, na conformidade do art. 76 do regulamento da instrucção primaria e se-
cundaria de 17 de fevereiro de 1854, e poderá durar até três dias consecutivos.

Art. 86. O director permittirá que, finda a conferência, cada professor ou substituto apresente resu-
mídamente suas observações por escripto, e as enviará por copia ao governo com as reflexões que lhe
acorrerem.

Art. 87. O mesmo director participará ao governo o resultado destas conferências e os nomes dos
professores e substitutos que comparecerem, e nellas mais se distinguirem.
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Art. 88. 0 governo, quando julgar convoniento ao ensino, poderá resolver, sobro proposta da

congregação, que a cadeira de francez e inglez seja dividida cm duas. .

Art. 89. Os professores deverão representar ao director, para que chegue ao conhecimento da

congregação o do governo, sobre tudo quanto possa interessar ao ensino e á economia interna de suas

aulas.
Art. 90. O director, no fim de cada anno, enviará com o relatório que tem do dirigir ao gover-

no sobre o estado da Faculdade, outro acerca das aulas preparatórias, do procedimento e serviços dos

professores e substitutos, progresso dos alumnos c medidas necessárias para o melhoramento do ensino.

A este relatório acompanhará um mappa das fallis de cada professor e substituto, com declaração das

que tiverem sido justificadast
Art. 91. Ficão revogadas as disposições em contrario.

Palácio do Rio de Janeiro, 5 de maio de 1856.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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DECRETO N.° 1.704- de 14 Uc Maio de 1830.
Approva o Regulamento complementar dos Estatutos das Faculdades de Medicina a

que se refere o Art. 29 do Decreto n.« 1.387 de 28 de Abril de _8oi.
Hei por bom Appròvar o Regulamento complementar dos Estatutos das Faculda-des de Medicina, a que se refere o Decreto n.« 1.387 d.; 28 de Abril de 185L u oualcom este baixa assignado iwr Luiz Pedreira doCòütto Ferraz, do meu Conselho Mi-nistro o Secretario d Estado dos Negócios do Império, que assim o tenha entenddoelaça executar. Palácio do Rio de Janeiro, em quatorze do Maio de mil oitocentos ocincoenta c seis, trigesimo quinto dá Independência o do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coulto Ferraz.

Regulamento complementar dos Estatutos tias Facilidadesde Medicina expedido na conformidade do8 3.° do \vt. «1do Decreto W.° 1.38J de «8 de Aluil de 18.V1.

CAPITULO I.

Das matrículas.

Art 1.» As matriculas serão annunciadas por Editacs, afixados nos logarCS maisfreqüentados da Faculdade, c publicados pela imprensa oito dias antes das crachásdeterminadas nos Estatutos que baixarão com o Decreto n.° 1387 de 28 de \bril de 1856Art. 2.° So serão admittidos á 1 .a matricula os Estudantes que se apresentaremcom despacho do Director, o qual só o concederá —no primeiro anno áquelles ouetiverem satisfeito perante elle, por iseio de requerimento, as condições exigidas noArt. m dos Estatutos, — c nos seguintes aos que houverem preenchido pelo mesmo
Art. 3.° O Secretario, logo que lhe for apresentado despacho do Director riiari-dando matricular algum Estudante, abrirá termo de matricula no respectivo livrofazendo menção do seu nome, pães, naturalidade, idade c documentos exigidos eoassignara com o matriculado, ou seu procurador, no caso do Art. 91 dos Estatu-tos, c depois archivará o requerimento com os documentos.
Art. 4.° Os termos de matricula serão lavrados seguidamente e sem que flanemlinhas em branco de permeio entre elles.
Art. 5.° Se dous ou mais Estudantes se apresentarem simultaneamente com

_ . " v r ------- Pr •»« .««i*.Vw_i_, v/ ^uiuauu Htm iiuiuu nsia gerai ciosmatriculados em todos os annos, com declaração de sua filiação e naturalidadee a fará imprimir sem demora, para ser distribuída pelos Lentes.
Também mandará imprimir com antecedência cadernetas parciaes conten-do o numero de paginas que parecer sufficiente, no alto das quaes escreveráos nomes dos matriculados, precedidos dos números que lhes corresponderem segundo amatricula, ficando em branco o resto de cada pagina para que, dividido pelosdias década mez do anno lectivo, possa servir de assentamento das faltas e notas relativasás lições, sabbatinas, e moralidade.
As cadernetas acima referidas serão distribuídas pelos Lentes, Bedéis e contínuosArt. 7.° No dia determinado pelos Estatutos para se feixarem as matrículasescreverá o Secretario em seguida ao ultimo termo o do encerramento, e o assignará com 6Director.
Art. 8.° No mez de Outubro se procederá á segunda matricula, na conformi-dade do Art. 94 dos Estatutos, precedendo os annuncios determinados no Art. l.°do presente Regulamento, e fasendo-se o competente termo, o qual também só

poderá ser assignado por procurador com despacho do Director, justificadas as cir-cumstancias do Art. 91 dos mesmos Estatutos.
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Art 9.° • As matrículas serão lançadas em livros especiaes para cada anno, com
termos de*abertura c de encerramento lavrados pelo Secretario e assignados pelo
Director

Os lançamentos serão leitos na margem esquerda do respectivo livro, ficando
em branco a margem direita para lançar-se a 2.* matricula, c qualquer observação

que possa oceorrer.

CAPITULO II.

Das habilitações para os actos dos differentes annos da Faculdade, dos pontos
para elles, e da designação dos Lentes para cada anno.

Art. 10. Para assentamento das faltas dos Estudantes, na fôrma prescripta no Art.
166 dos Estatutos, os Bedéis ou Contínuos a quem pertencer este serviço, farão men-
salmente huma caderneta com tantas paginas em branco quantos forem os dias
lectivos do mez; e, depois de annunciareiu em voz alta os nomes dos Estudantes au-
sentes lançarão na pagina do dia os números dos que faltarem, e entregarão no fim
da lição a dita caderneta ao respectivo Lente, para ser examinada, corrigida e
rubricada. Depois disso passarão as notas das faltas para a caderneta impressa.

Art. 11. Os referidos empregados nada mais escreverão na primeira caderneta
do que o seguinte: no alto da pagina, o dia e o mez, e logo abaixo, em nova
linha —«Faltarão á primeira chamada oínúmeros 6, 14, 25, 36 e 42» — (isto he,
os números dos que faltarão). Depois escreverá cm nova linha —« Faltarão á ulti-
ma chamada os números 14, e 36, &c. ,_.

O Lente, antes de rubricar a caderneta, porá hum signal no fim do ultimo
numero. .. _ . __ ,

Art. 12. Encerradas as aulas, e reunida a Congregação no dia 3 de Novembro,
ou no anterior se aquelle for feriado, para o fim determinado no Art. 109 dos
Estatutos, o Secretario apresentará huma lista das faltas dos Estudantes em cada
hum dos annos, organisada na fôrma prescripta nos Arts. 166 e 168 dos mesmos Estatutos.

Apresentará, além disto, outra lista dos que tiverem deixado de exibir conheci-
mento do pagamento da taxa," ou não tiverem assignado o termo do encerramento da
2.a matricula. n . .

Art. 13. Em presença das referidas listas, e conferida a primeira com as dos
Lentes e Bedéis, a Congregação decidirá quaes dos Estudantes aproveitarão o anno
e estão nos termos de serem admittidos a acto.

Art. 14. Os actos far-se-hão pela ordem das matrículas, sendo prohibidas as
trocas de lugares entre os Estudantes.

Art. 15. Concluídos os trabalhos determinados nos Artigos antecedentes, a Con-
gregação designará a ordem dos annos para os actos, e os Examinadores, tendo em
attenção o que dispõe a ultima parte do Artigo 109 dos Estatutos.

Art. 16. Designados os Examinadores, cada Lente Cathedratico, ou substituto
que estiver regendo cadeira, apresentará e sujeitará á approvação da Congregação,
para os exames que não forem vagos, um numero de pontos nunca menor de vinte.

Art. 17. Os pontos deverão recahir sobre as matérias explicadas durante o
anno, sendo dispostos de modo que, tanto quanto for possível, huns não offereção
maiores diíficuldades do que outros.

Depois de approvados serão numerados e registrados em livros especiaes pelo Se-
cretario, o qual além disto fará cédulas inteiramente iguaes, contendo números cor-
respondentes á ordem em que se acharem inscriptos no dito livro.

Estas cédulas serão fechadas por elle dentro de huma urna, cuja chave ficara
em seu poder.

Art. 18. O Secretario organisará, pela ordem dos annos e antigüidade de suas
matrículas, huma lista geral dos Estudantes habilitados para acto.

Essa lista será afixada na porta da sala em que se hão de tirar os pontos, e o
Secretario nella notará o dia em que cada Estudante deve fazer acto.

Art. 19. Os exames de Phisica, de Anatomia discriptiva no 2.° anno, dePhisiolo-
gia, de Pathologia geral, de Pathologia interna e externa, de Partos e de Hygiene serão
vagos.

Art. 20. O exame de Anatomia no 1.° anno será por ponto, menos na parte
concernente á Osteologia, cujo exame será vago.
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Art. 21. Os exames das outras matérias não comprehendidas nos Artigos antece-dentes serão por pontos, reservando-sc com tudo huma parte que, proposta pelorespectivo Lente o approvada pela Faculdade, possa ser objecto do acto para todos osalumnos do anno.
Art. 22. O Secretario declarará por Editaes afixados na Secretaria e nos lugares

mais públicos da Faculdade, qual a parte, a que se refere o Artigo antecedente, reserva-
da para ponto geral.

Art. 23. Os pontos serão tirados á sorte, 24 horas antes da marcada para come-
çarem os exames, sendo este acto presidido altemadamente por hum dos Lentes Exa-minadores, ou por hum Oppositor designado pelo Director, iavrando-sc disto termono livro de que trata o Artigo seguinte.

Art 24. Haverá hum livro especial para os registros dos pontos tirados ásorte em cada hum do3 annos, no qual o Secretario escreverá, na occasiüo do sorteio,
pela ordem das datas e separadamente, o nome do Estudante c o ponto que lhetiver tocado, dando-lhe logo uma copia por elle assignada.

O Lente ou Oppositor, que presidir a este acto, rubricará os registros, e oSecretario communicará immediatamcnte os pontos aos Examinadores.
Art. 25. O Estudante que não comparecer para tirar ponto quando lhe com-

petir, ficará para depois de todos os de seu anno, e será admittido na sua vaga oque
na lista dos habilitados se seguir ao ultimo dos do dia, se se achar presente.Art. 26. O Estudante habilitado para acto, achando-sc impossibilitado de o
effectuar antes das ferias, será admittido a faze-lo depois dellas, c antes do encerra-
mento da l.a matricula, se assim o resolver a Congregação, perante a qual justificará
previamente o motivo que o inhibio de fazer o dito acto em tempo competente.

Art. 27. O Estudante que, depois de tirado o ponto, não comparecer,
julgar-se-ha como se tivesse perdido o anno, excepto se justificar perante a Congre-
gação superveniencia de moléstia grave, e for por ella attendido, mandando-o
admittir a tirar novo ponto e fazer acto depois de todos os do seu anno, ou na
epocha declarada no Artigo antecedente. ¦

A justificação deverá ser dada, ou antes de encerrados os trabalhos do anno, ou,
ao mais tardar, até 8 de Março do anno seguinte.

Art. 28. Verificando-se alguma das hypotheses dos Artigos anteriores, o Se-
cretario fará menção delia no livro dos pontos, á margem do respectivo termo, ou
em seguimento delle.

Em qualquer das referidas hypotheses, bem como na do Art. 42, serão Exa-
minadores os mesmos Lentes que o terião sido sé o exame tivesse tido lugar na
oceasião competente, excepto se se acharem impedidos.

CAPITULO III.

Da fôrma dos actos e das votações.

Art. 29. Finda a segunda matricula, e terminados os trabalhos prescriptos no
Capitulo antecedente, começarão os actos, presidindo-os altemadamente os Lentes
Cathedraticos nos respectivos annos, ou os Substitutos, ou em ultimo caso os Oppositores
que tiverem feito suas vezes, se nenhum daquelles achar-se presente.

Art. 30. Em todos os actos serão três os Examinadores, tocando a cada hum
o espaço de hum quarto de hora.

Começará a argumentação pelo Lente mais moderno, examinando o Presidente
depois de todos os outros. Nos assentos, porém , o Presidente precede aos lentes mais
antigos, e estes aos mais modernos.

Art. 31. Se hum dos Examinadores deixar de concorrer a qualquer acto, o
Director nomeará e fará chamar immediatamente outro que esteja desimpedido, para
substituii-o. Não havendo, ou faltando tempo para ser chamado, argumentarão
os restantes.

Se faltarem, porém, dous ou mais, e não se poder supprir a sua falta., então
o Estudante, ou Estudantes, que por essa causa não fizerão o seu acto, quando
lhes competia, serão admittidos a tirar novo ponto, logo que para esse fim se
apresentem na Secretaria, sem todavia se augmentar por isso o numero dos Exa-
minandos do dia.
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Art. 32. Os alumnos do 2.°anno de Anatomia discriptivo, alem do exame a que
suo obrigados das matérias do anno, deverão preparar perante oOppositor preparador
da Aula hum ponto pratico, tirado á sorte três horas antes do seu acto.

Art. 33. Os estudantes de medicina opcratoria prepararão também um ponto de
Anatomia topographica, pela fôrma prcscripta para os do 2.° anno Anatômico; e
lindo o exame theorico praticarão perante os examinadores uma operação sobre um
cadáver, a qual será igualmente tirada por sorte.

Art. 34. Os alumnos de pharmacia approvados nos exames annuaes, que tive-
rem concluído o tempo de pratica marcado nos Estatutos, passarão por um exame
no qual devem fazer as preparações pharmaeeuticas que a sorte designar.

Art. 33. As matérias estudadas em dous annos serão objecto de acto em cada
uni dcllcs, porôm somente na parte que tiver sido lecionada.

Exceptua-se a Clinica, cujo exame só terá lugar no fim de 6.° anno.
Ari. 36. Os estudantes que tiverem de ser cxainimados em Clinica enviarão até

o ultimo de Outubro ao Secretario, afim de serem distribuídas pelos examinadores na
véspera do dia do acto, três observações médicas c trcs cirúrgicas, colhidas nos cur-
sos da respectiva aula.

Art. 37. Os exames de Clinica versarão sobro trcs casos práticos, indicados pelos
examinadores— no dia do acto — nas enfermarias da Faculdade, sendo um de cirurgia,
outro de medicina, e o terceiro de partos quando houver a respectiva clinica, ou,
na falta desta, de uma enfermidade de mulher; c sobre as seis observações de que
trata o Artigo antecedente.

Art. 38. Terminados os actos de cada dia votarão os examinadores, a portas fe-
chadas, sendo-lhes presentes nessa oceasião as notas dos Lentes do anno acerca dos es-
tudantes examinados, c as cadernetas dos actos dos annos anteriores, de que trata o Ar-
tigo seguinte.

A votação será por escrutínio secreto, e por espheras brancas e pretas.
O resultado do escrutínio será verificado pelo Presidente do acto c pelos exami-

nadores, e tomado por termo em uma caderneta que o Secretario deverá fornecer.
Este termo será lavrado pelo examinador mais moderno, e transmittido ao Se-

cretario, afim de rcgistral-o e subscrevel-o no livro competente, onde deverá ser as-
signado por todos os examinadores.

As cadernetas serão confiadas á guarda do Secretario, para serem apresentadas
nos actos dos annos seguintes.

xVrt. 39. Nenhum examinador deixará de votar.
Não poderá servir de examinador o que for parente do estudante em linha

ascendente, ou descendente, ou em linha transversal até o 2.° gráo.
Art. 40. A totalidade, ou o maior numero de espheras brancas, approvão
A totalidade, ou o maior numero de espheras pretas, reprovão.
O empate torna simples a approvação.
Quando todavia o alumno for approvado por unanimidade de votos no primeiro

escrutínio, será este repetido, e conferir-se-ha a nota de approvado plenamente ao alum-
no que alcançar a totalidade de espheras brancas e a de approvado simplesmente ao
que tiver uma ou mais espheras pretas.Art. 41. Os actos serão feitos com inteira publicidade. Os espectadores se con-
ser varão em silencio e com o devido respeito.

Art. 42. O estudante que, tendo principiado o seu acto, se retirar sem o con-
çluir, considerar-se-ha reprovado, salvo o caso de moléstia justificada perante os exa-
minadores até o dia do encerramento dos trabalhos da Faculdade, no anno em que se
der a oceurroncia.

Acceita a justificação, a Congregação o mandará admittir a tirar novo ponto e a
outro exame no fim dos actos de todos os annos, ou, se a moléstia se prolongar, no
anno seguinte do dia 1.° ao dia 15 de Março.

Art. 43. Si o facto de que trata o artigo antecedente tiver logar em acto do mez
de Março, só será admittida a justificação se for apresentada a tempo de poder o Es-
tudante ser examinado até o clia 15 do mesmo mez.



CAPITULO IV.

Da defesa das theses.
Art. 44. No principio do anno lectivo a Congregação nomeará a Commissão de

oppositores que tem de reverás theses dos Doutorandos, na conformidade do Art. 122
dos Estatutos.

Art. 45. Os pontos que o Art. 120 dos mesmos Estatutos manda formular, ser-
virão para os alumnos que tiverem de doutorar-se no anno seguinte.

Art. 46. As proposições concernentes a cada questão escolhida pelo Doutorando
serão pelo menos 12.

Alem destas proposições farão os que pretenderem o gráo a dissertação exigida
pelo Art. 121 dos Estatutos.

Art. 47. Os originaes contendo as proposições e as dissertações úc\om ser
apresentados na Secretaria até o ultimo de Acosto.

O Secretario passará um recibo aos Doutorandos, assim que lhe forem entregues
os ditos originaes, e, depois de numcral-os, os enviará á Commissão revisora.

Art. 48. Os que no prazo marcado não cumprirem o preceito do Artigo ante-
cedente não poderão sustentar theses senão no anno seguinte tirando novos pontos,
salvo se justificarem a demora perante a Congregação e forem as theses entregues
até o fim de Setembro.

Art. 49. A Commissão revisora não admittirá theses, cujas proposições, ou dis-
sertações contiverem princípios offensivos da moral e da religião, ou se desviarem
das regras prescriptas nos Estatutos e neste Regulamento.

Art. 50. Do juiso da Commissão poderá o Doutorando, no prazo de 3 dias depois
de ser-llie intimada a decisão, recorrer por meio de requerimento ao Director.

Este convidará immediatamente os dous Lentes mais antigos d'enlre os que não
tiverem feito parte da primeira Commissão, e com elles tomará conhecimento do re-
curso, resolvendo a questão definitivamente, e transmittindo ao Doutorando a deli-
beração para ser observada.

Art. 51. Si as theses não forem acceitas, não será o Doutorando admittido a exa-
me sem que apresente outras que mereção approvação.

Art. 52. As theses revistas e acceitas serão impressas a expensas de seu author,
que, deverá enviar á Faculdade pelo menos 12 exemplares, no prazo de 10 dias, íican-
do sugeitos os que infringirem este preceito á disposição do Art. 48.

Art. 53. As theses serão de formato em quarto grande, e trarão no principio
o quadro dos Lentes da Faculdade, com a declaração de que esta não approva nem
reprova as opiniões nellas enunciadas, em seguida as proposições e a dissertação,
e no fim seis aphorismos de Hypocrates. O seu frontespicio conterá simplesmente o
seu [objecto e fim, e o nome do author.

Em sessão do dia 16 de Novembro, ou no immediato se aquelle for domingo ou
feriado, procederá a Congregação á nomeação dos examinadores, não devendo nenhum
Lente arguir sobre mais de duas theses por dia.

Art. 55. Os dias para a defeza das theses serão marcados segundo a ordem da
apresentação destas, depois de impressas, e, em igualdade de circumstancias, confor-
me a ordem da matricula no sexto anno.

Art, 56. O Secretario publicará por editaes o dia da sustentação das theses de
cada Doutorando, e enviará a cada examinador hum exemplar das mesmas theses,
com a antecedência de oito dias pelo menos.

Art. 57. No caso de conhecer-se que as theses impressas não combinão em doe-
trinâ com o original revisto e acceito, o Director não consentirá que sejão sustentadas
emquanto seuAAuthor as não reformar, reimprimindo-as á sua custa.

Si as alterações forem notáveis, de modo que indiquem má fé, o Director levará
o objecto ao conhecimento da Congregação, a qual poderá alem disto resolver que o
doutorando seja reprchendido perante ella pelo mesmo Director ; ou adiar a defesa das
theses pelo prazo de três mezes a hum anno, conforme a natureza e gravidade de
taes alterações.

Art. 58. O tempo que pelo Art, 126 dos Estatutos deve argumentar cada exa-
minador será regulado por huma ampulheta de 20 minutos, que estará sobre huma
mesa em logar bem visivel.

Art. 59. O Presidente do acto argumentará especialmente sobre a dissertação,
sem que por esse facto. fiquem privados de sobre ella arguir os outros examinado-
rés, se assim o julgarem conveniente.
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Art, 60. Sustentadas as theses, procederão os Examinadores ao julgamento,

seguindo na votaçüo o systema prescripto no Art. 40.
Na declaração do resultado flnal, o Secretario usara sempre de huma das se-

guintes formulas — ápprovado plenamente—Ápprovado por tantos votos (em primeiro,ou em segundo escrutínio)—Jí«provado—conforme o numero e a qualidade dos votos.'
Art. 61. O Doutorando que for ápprovado deverá, antes de tirar a carta dê

Doutor, enviar ao Secretario cem exemplares das suas these, sem o que não será
passada a dita carta.

Art. 62. O Director remetterá ao Governo pelo menos quatro exemplares das
referidas theses, e á outra Faculdade de Medicina hum numero sufllciente para serem
distribuídas por todos os Lentes e Oppositores.

CAPITULO V.

Do formulário para a collação do grão de Doutor.

Art. 63. Os distinetivos do gráo de Doutor são o annel, o borla e o capollo.
Art. 64. O annel será de ouro, com huma pedra verde no centro, como até

agora.
A borla será de veliudô verde, suarnecida de arminho, e terá a mesma for-

ma que a das Faculdades de Direito.
O capello será também de velludo verde, e o seu feitio constará do figurino

que será expedido por Aviso da Secretaria dEstado dos Negócios do Império."
Art. 65. Na collação do gráo de Doutor observar-se-hão as seguintes formalida-

des.
Art. 66. Designado o dia pelo Director avisar-se-ha á Congregação e aos Dou-

torandos, e se for possível se convidarão os Doutores que constar existirem na Ca-
pitai, os chefes de Repartições e pessoas gradas para que compareçâo a esta solem-
nidade.

Art. 67. Ao chegar cada Doutorando á porta principal do Edifício da Facui-
dade será recebido pelo Porteiro, Bedéis e Contínuos que o acompanharão até huma
sala, onde esperará com os outros Doutorandos pela hora marcada para a collação
do gráo.

Art. 68. A' hora designada dirigir-se-hão para esta sala o Director e todos os
Lentes e Oppositores precedidos do Porteiro, Bedéis, Contínuos, Secretario e mais
empregados da Faculdade. Os Doutorandos os virão receber á porta e ahi encorpo-
rados seguirão para a sala dos gráos.

Esta sala deverá estar decentemente ornada. Nella haverá, no lugar que for mais
conveniente, uma mesa com um assento de espaldar para o Director e lugares reser-
vados para os Doutorandos.

Os Doutores de qualquer das Faculdades do Império, das Academias e Universi-
dades estrangeiras que comparecerem com suas insignas, tomarão assento promiscua-mente logo abaixo do Oppositor mais moderno, se entre elles não houver algum ou
alguns que sejão Lentes de qualquer das Faculdades: estes os precederão sempre
guardando entre si a ordem de sua antigüidade.

Na mesma sala, além dos bancos ou cadeiras geraes para os Estudantes e espe-
ctadores, haverá assentos especiaes para os altos funecionarios públicos e para os mais
convidados.

Art. 69. Tendo todos tomado assento, fará o Secretario a leitura dos nomes
dos Doutorandos e das respectivas approvações. E em seguida será chamado cada
hum destes pela ordem dos dias da deffesa das theses, e aproximando-se ao Di-
rector prestará de joelhos juramento pela fórmula já seguida nasJFaculdades de
Medicina, e levantando-se tomará sobre as obras de Hypocrates o compromisso
até agora usado na Faculdade de Medicina da Corte.

Art. 70. Prestado o juramento, o Director lhe entregará hum volume das
obras de Hypocrates, usando das palavras que actualmente se costumão empregar
na dita Faculdade.

Depois ornará o dedo do Doutorando com o annel, empregando as phrasesdo costume; e por fim, collocando-lhe a.borla sobre a cabeça e revestindo-o
do capello, dirá —Podeis praticar e ensinar a Medicina—,

Art. 71. Os novos Doutores, á proporção que forem recebendo o gráo, abra-
çarão o Director e cada hum dos Lentes e Oppositores, e irão sentar-se, conser-



7^om*^^^*m*mmmmmmMmm^mMmamm^mMmi^mm^^Mmfwma——m—--rwT-mm^^mM^

(?)

vando suas Insígnias, no lugar destinado á Congregação que immediatamente se-
guir-so ao do Lente ou Opposltor mais moderno.

Art. 7à. Preenchidas estas formalidades, recitará o Director hum discurso ai-
lusivo á solemnidado do dia, congratulando-se com os que acabaram de receber o
gráo pelo feliz resultado de seus esforços, o mostrando-ihes a importância do
mesmo gráo, c o uso que na Sociedade devem fazer de suas letras e habilita-
cões scientiíicas

A este discursoseguir-se-há outro, de hum dos novos Doutores para este fim escolhi-
do por seus companheiros, e dar-se-ha por terminada a solemnidade, retirando-se
os referidos Doutores com o mesmo prestito com quo forão da sala de espera para
a dos gráos. mw^ m.CAPITULO VI.

Das habilitações dos Facultativos aulorimdus por Diplomas de Academias ou
Univenidades estrangeiras.

Art. 73. Os Facultativos autorisados por Diplomas de Academias estrangeiras,
que quizerem exercer a sua profissão no Império, ou tomar o gráo de Doutor cm
Medicina por qualquer das Faculdades, apresentarão ao Director requerimento ins-
truido com os documentos exigidos no Art. 20 dos Estatutos. _

Deferido o requerimento o Director convocará a Congregação, a fim de se no-
mearem os examinadores. _

Art 74 Para obterem o gráo de Doutor deverão sugeitar-se a todos os exames
por que costumãÒ passar os alumnos da Faculdade, pela mesma ordem e forma que
esles! porem com as seguintes alterações; l.a Para o exame de clinica serão dis-
pensadas as observações escriptas: 2.a As theses constarão de huma dissertação so-
bre alguma das matérias das secções medica ou cirúrgica, a escolha do Candidato,
e de huma proposição sobre cada huma das sciencias leccionadas na Faculdade.

Art 75 Para os exames de sufficiencia, alem do que a tal respeito dispõem
os Estatutos, devem-se guardar, quanto for possível, as disposições dos Capítulos
II e III deste Regulamento. ¦

Art 76 O Director marcará dia para cada hum dos exames, bem como pa-
ra a" collacao do gráo que terá lugar com as formalidades do estilo.

Art, 77. Se o Candidato for reprovado nas matérias de algum anno, poderá
passar por novo exame no praso marcado pelos Examinadores.

Art 78 A pessoa que, nâo sendo graduada em Medicina ou Cirurgia, mos-
irar com tudo que em alguma Escola ofíicial foi approvada em parte das matérias
do curso, poderá ser admiliida a exame de taes matérias, e sendo nellas approvada
matriculàr-se no anno que lhe puder competir, com tanto que pague huma taxa da-

qleíes em que for examinada. A taxa será marcada por Decreto do Governo, e so

por Lei poderá ser alterada.

CAPITULO VII.

Dos Sangradores e Dentistas

Art. 79. As disposições dos Artigos antecedentes applicar-se-bSo, tanto quanto
for#ossivel,' aos exames dos Sangradores e Dentistas. +roí.jossivu pretender eXame para obter o titulo de .dentista, ou sangra-

dor imitará a seu requerimento documentos que provem a sua moralidade.
Art 81 % exame dos dentistas versará sobre: 1.° Anatomia Phisiologia, Pa-

thololl c anomalias dos dentes, gengivas e arcadas alveolares: 2.» Hygiene ethe-

111ca dos dentes: 3.» Descripcão dos instrumentos que compõem o arsenal cirur-

SSdontistal % Theoria e pratica da sua applicação: 5.» Meu» de confeccio-
nar as necas da prothesc e orthopedia dentaria..

Art 82 O que assim se habilitar perante a Faculdade terá o Irtulo de -

Dentista approvado^ ^ 
ggg; ^ggj ^^5 ^ximas das

veias dos membros™ sobre theoria e pratica da phlebothomia e ventosas: M sobre

accidentes da phlebotomia e recursos immediatos a opor-lhes,
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Art. 84. Aos sangradores somente será permittida a pratica do phlebotomia dos

membros c a das ventosas.
Art. 85. O que, depois do exame das matérias do Art. 83, for habilitado pelaFaculdade terá o titulo de—Sangrador approvado;

CAPITULO VIII.
*

Dos Concursos para o provimento dos lugares de Oppositores.

Seeefto I.
tr Da inscripção para o concurso e formalidades que o devem acompanhar.

Art. 86. Haverá na Secretaria da Faculdade hum livro especial para a inscripção
dos concurrentes aos lugares vagos de Oppositores

Neste livro o Secretario lavrará para cada concurso hum termo de abertura eoutro de encerramento no tempo próprio, os quaes serão assignados pelo Director.
Art. 87. Sempre que se houver de preencher algum lugar de Oppositor mau-dará o Director, assim que tiver conhecimento da vaga, annunciar o concurso porEditacs, que serão afixados nos lugares do estylo, c publicados como determina oArt, 78 dos Estatutos, declarando o dia cm que se houver de abrir a inscripção e o

prazo para o seu encerramento.
Art. 88. O prazo da abertura ao encerramento será de seis mezes, contados dadata em que se fizer o annuncio para o concurso, devendo o Director, immediata-mente qu« se der qualquer vaga, communical-a ao Governo e á Congregação.
Art. 89. Se o referido prazo expirar durante as ferias, conservar-se-iia abertaa inscripção nos três primeiros dias úteis, que se seguirem ao termo dei Ias, proce-dendo-sc ao encerramento no terceiro ás duas horas da tarde.
Art. 90. O Candidato que quizer inscrever-se irá á Secretaria assignar o seunome no livro acima indicado, e entregar os documentos especificados no Art. 66dos Estatutos, a fim de serem presentes ao Director.
Na mesma occasiáo poderá o Candidato entregar quaesquer documentos quejulgar conveniente, ou como títulos de habilitação, ou como prova de serviços pres-tados ao Estado, á humanidade, ou á sciencia, passando-lhe o Secretario hum re-cibo no qual declare o numero e a natureza de taes documentos.
Art. 91. A inscripção poder-se-ha fazer por procurador, se o Candidato se achara mais de vinte legoas de distancia do lugar da Faculdade, ou se tiver iusto impe-dimento. "
Art. 92. Se o Director duvidar da validade de algum documento essencial, con-vocará immediatamente a Congregação para deliberar a semelhante respeito como

prescreve a parte final do Art. 66 dos Estatutos. '
Art. 93. A deliberação da Congregação será trasmittida sem demora pelo Secre-tano a todos os Candidatos, e publicada pela imprensa.
Art. 94. Os Editaes de que trata o Art. 87, serão repetidos em cada humdos últimos oito dias do prazo da inscripção.
Art. 95. No dia fixado para o encerramento da, inscripção, reunir-se-ha aCongregação ás duas horas da tarde, e, lidos pelo Secretario os nomes dos Candidatose os documentos respectivos, decidirá por maioria absoluta de votos, em cscnRiniosecreto, se estão no caso do Art. 66 dos Estatutos.
Nesta oceasião lavrará o Secretario o termo do encerramento, ô^aual será losroassignado pelo Director. e

. WPí 96- PnDirector fará extrahir pelo secretario duas listas dos Candidatoshabilitados pela Congregação, huma das quaes mandará publicar, e a outra remet-terá ao Governo com a exposição do que tiver oceorrido durante o processo dashabilitações. *
Art 97. Findo o prazo das inscripções, nos termos dosArts. 88 e 89, nenhumCandidato será mais admittido.
Art. 98. Se terminado o prazo, ninguém se houver inscripto, proceder-se-hana conformidade do Art. 75 dos Estatutos.
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Da* theses,

» e.ir; 2üé Rcconhçoldas as habilitações dos Candidatos, cada Lento Cathedraticoo Sust.lu o em exercido apresentará, na mesma sessão da Congregação Si u«E? ^•áftJSK.í1 ,)0",os,so,,ro °. obJcc,°da «^SSTSStaT q
teria do síf seção. "^ 
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,nc rVií' !°V- A C<?n"'''W'ao 110»1(;"',« cm seguida huma Commissão de trcslcn-tes Cathedraticos e dous Substitutos para escolher, dVnlre os 2?apresentadoscinco sobre cada matéria, c formular osjue deveria"'awesírtà?o?_S!_Squo mio tiverem comparecido á sessão. "I«<M.iiiai os noitssoics
Art. 102. No dia seguinte a Commissão submetterá á Congregação ™ nnn
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A • niT a «P^enta«So *» "**»i com o prazo de mez c melo
lhes cônhs íh lfc_SS?£2& ° t*7*3_ °mciara aos Candidatos, rcmctlendo-ines copias da listados pontos, e declarando-hes o dia cm une devem entrernras theses impressas em numero pelo menos de 100 exemplarei S
com ÍStaíSR Sü?2_ 

(IC 
V* W-*?" **rc cada matéria do curso medico,com íeleiencia a hum dos pontos approvados, e de huma dissertação acerca dealguns danucltai pontos pertencentes á secção para cuja vaga se abrfo «Concurso

«i«mil-' ii a flXiMl0' „° Secretario lavrará hum termo que o Director as-signa a declarando quaes os Candidatos que apresentarão suas thesesArt. 10o. herão excluídos do concurso os que constar do termo do Vrtitro an-teeedente nao as terem entregado no dia marcado, salvo o disposto %flrV77 dos

,.4 Áj 100, „Lo70,deP°is do 
"lavrado 

o termo do Art. 105, o Secretario entrega-
ni„H }íl°il t daÀ°$ "! theses dos seus competidores, c remetterá hum exem-piai a cada Lente e Oppositor.
^ÊaL 107" ,° Secreta,;i0 offlciará igualmente aos Candidatos participando, comantecedência pelo menos de 48 horas, o dia lugar c hora em que deve eflectuar'se cada huma das provas por que tem de passar.

a y í™ £'t0 diasJdepois da apresentação das theses, terá lugar a sua defesa.Ait. 109. No caso de só haver hum Candidato, será este arando por 5 Len-tes, pela ordem de sua antigüidade, argumentando cada hum por espaço de meiahora, marcada por ampulheta.
Art. 110. Se forem dous os concurrentes, arguir-se-hão reciprocamente porespaço de. duas horas, tocando huma hora a cada hum. Se forem três, seráopra-zo de meia hora para cada Candidato. ,}
Art. 111. Se o numero dos concurrentes for maior de três, será o eoncur-so prorogado durante os dias seguintes, observando-se a regra estabelecida, de mo-do que nenhum dos Candidatos seja obrigado a sustentar suas theses por mais deduas horas e meia.
Art. 112.^ Se o numero de Candidatos exceder de seis, serão sorteados 5 paraa argumentação de cada humg
Para isso o Secretario, sob a inspecção do Director, lançará os nomes dosconcurrentes em huma urn% da qual o defendente extrahirá cinco.Ap 113. As sessões de arguição e defesa das theses nunca poderão durarmais de cinco horas, não se comprehendendo os períodos de descanço que a Con-gregação julgar necessários. •
Art. 114. Qler a defesa, quer f arguição serão sempre feitas segundo a ordemda inscripção dos Candidatos, e em presença da Congregação.

i • '¦?. r-'
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decçfto 111.

Da prova escripta.

Art 115. Dous dias depois da defesa das theses, reunida a congregação, seguir-
sc-ha na organisação dos pontos para a prova escripta 0 mesmo processo que para m
theses, com as seguintes alterações: 1 "__._¦¦ . * _ ... ,

1.» Os pontos só serão dados pelos Lentes Cathedraticos c pelos Substitutos
da respectiva secção. . - ,

2 a Serão formulados em numero de 30 pela Commissão de que trata o Ari.
10, no mesmo dia da Sessão da Congregação, a qual votará sobre todos englo-
badamente, c especialmente sobre qualquer substituição proposta.

Art. 116. Numerados pelo Director os pontos approvados, escreverá o Se-
eretario os números correspondentes em pequenas tiras do mesmo papel, iguaes
em tamanho c fôrma, as quaes, depois de dobradas, serão lançadas em huma
urna. T .

\rt. 117. Lançará em seguida os nomes dos Lentes que se acharem pre-
sentes em outra urna, da qual o mgs antigo extrahirá oito que se irão cs-
crevendo á proporção que forem tirados/ '

Art. 118. Serão logo depois admittidos os Candidatos: o primeiro na or-
dem da inscripção tirará hum numero da urna dos pontos, e lido pelo Director
em voz alta o ponto correspondente, o Secretario dará huma copia dellc a ca-
da Candidato.

Art. 119. Recolher-se-hão immediatamente os concurrentes a huma sala e te-
rão o prazo de quatro horas para disserlarem sobre o ponto dado, deixando em
cada meia folha de papel uma pagina cm branco.

Art. 120. A cada hora desse trabalho assistirão dous Lentes, dos oito sor-
teados, na ordem em que estiverem seus nomes, segundo o Art. 17, a fim de
fazerem observar o silencio necessário, e evitar que qualquer dos concurrentes
sirva-se de livro ou papel que lhe possa ser de adjutorio, ou tenha communi-
cação com quem quer que seja.

Art. 121. Terminado o prazo das quatro horas, serão todas as folhas da com-
posição de cada hum rubricadas no verso pelos dous Lentes, que tiverem assistido
ao trabalho da ultima hora, e pelos outros Candidatos.

Art. 122. Fechada e lacrada cada Ipma das composiões, e escripto no envol-
torto o nome do seu autor, serão todas encerradas em urna de ires chaves, huma
das quaes será guardada pelo Director, e as outras duas pelos dous Lentes, a que
sé refere o Artigo antecedente.

Art. 123. A urça será também cerrada com o Sello da Faculdade, impresso
em lacre sobre huma tira de papel rubricada pelo Director e pelos dous referidos
Lentes.

Seccão IV.

Da prova oral.

Art. 124. Dous dias depois da prova escripta reunir-se-ha a Congregação, e
terá lugar para a prova oral o mesmo processo indicado nos Arts. 15, 16, 17 e 18.

Art. 125; A prelecção terá lugar, em plena publicidade, 24 horas depois de
tirado o ponto, dando-se ao Candidato o espaço de meia hora para faze-la, sem-
pre na ordem da inscripção, e não podendo os que se seguirem ouvir a expo-
sição dos precedentes.

Ari. 126. No caso de haver mais de quatro Candidatos, a licção oral far-se-ha
em duas ou mais turmas, que tirarão pontos diversos.

Art. 127. A divisão das turmas terá lugar, por sorte, no dia em que a pri-
meira houver de tirar ponto.

Art. 128. A turma designada pela sorte para segundo lugar, tirará ponto
no dia da prelecção da primeira, seguindo-se em tudo as mesmas disposições, e
havendo para ella novos pontos.
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Mcfçüo V.

/)a proi?a pratica.
<4 Art. 129. Soo concurso tiver lugar para sciencias cirúrgicas ou accessorias, na

mesma sessão cm que os candidatos tirarem ponto para a prova oral, os Professores
da secção querCathedraticos, quer substitutos, reunir-se^iüo cm commissflo, a fim
de organisurem 16 pontos para a prova pratica, os quaes serão immediàtamente sub-
mettídosa approvação da Congregação.

Art. 130. No primeiro dia útil depois da lição oral, seguir-sp-ha a marcha indi-
cada nos Artigos 116 e 118.

Art. 131. Os candidatos farão immedíatamente pela ordem de sua inscripção a
prova pratica que lhes tiver cabido por sorte, não podendo os subsequentes assistir á
prova dos anteriores.

Art. 132. Se o concurso tiver lugar para a secção medica, não haverá pontos;
nomear-se-ha por escrutínio huma commissão composta de dous Cathedraticos e hum
Substituto, para o fim de se cumprir a disposição do seguinte Artigo.

Art. 133. No dia indicado no Art. 130 e na presença da Faculdade, escolherá
esta Commissão na Santa Casa dá Misericórdia hum emfermo de moléstia medica,
o qual será examinado separadamente por cada candidato, e logo pela ordem da ins-
eripção, cada hum sem assistência dos subsequentes fará sobre a moléstia as refle-
xões que lhe parecerem cabidas.

Art. 134. O mesmo processo terá lugar quando for clinica a prova pratica para
a secção Cirúrgica.

• 
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Art. 135. Concluída a ultima prova, reunir-sc-ha a Congregação no primeiro
(lia útil. Em sua presença abrir-sc-ha a urna das composições cscriplas, e rece-
bendo cada Candidato a que lhe pertence, a lera em.voz alta, guardada a ordem
da inscripção. .

Art. 136. O Candidato, que nessa ordem se seguir ao que estiver lendo, ve-
Iara sobre a fidelidade da Leitura, fiscalisando o primeiro inscripto a do ultimo.

'Art. 
137. Finda a leitura, retirar-se-hão os candidatos e terá lugar a votação

do modo seguinte. \ -X\ .,
Art. 138, Distribuir-se-hão pelos Lentes huma porção de cédulas em branco e

tantas series de três cédulas impressas quantos forem os candidatos, contendo cada
uma dessas series o nome de hum delles, e devendo ser humas e outras de igual
tamanho e do mesmo papel. • xx :X

\rt. 139. Feito isto, passar-se-ha á votação de preferencia sobre aquelle que deva
oecupar o primeiro lugar na lista que tem de ser apresentada ao Governo, lançan-
do cada Lente na urna o nome do Candidato que julgar neste caso, ou huma ce-
dula em branco, se a nenhum^considerar habilitado. i

Art. 140. Se houver maima absoluta de cédulas brancas, entender-se-ha que ne-
nljum dos concurrentes estáíh|biiitado,Je dar-se-ha por terminada a votação

Art. 141, No caso contrário, será colloeado no respectivo lugar aquelle que ob^
tiver maioria absoluta de Votos. v fe; , P %

Art. 142. Se nenhum dos Candidatos reunir essa maioria, correra o esem-
tinio secreto sobre os três mais votais, e se ainda assim^mão se der maipria
absoluta proceder-se-ha a terceiro escrutínio, somente sobre aquelles que nó;w
cundo houverem obtido pelo menos a; terça parte dos votos. ;:x ;'/;!,..

Se na terceira votação ainda não apparecer maioria absoluta, ficara^ entendi^

que nenhum dós Candidatos está habilitado,>s«lvo o eàso previsto no Art., *44r>
Art 143. Designado o concurrente a quem compita o primeiro lugar H^üte,

séguir-se-ha o mesrn<$ processo para a designcãb oàos que devem.oecupar o .segundo
¦ e o terceiro"" * ¦;¦'»'-.•;*«"• "'v--1^* .""¦ ., &•*.*.*'¦! .-¦*¦• .-^-<.->-x.. . '••¦•¦.¦• T-x-f

Art 144 No caso de empate de^dois Cafi^
nMta^
na lista aquelle que obtiver maioria;-^ ix - v í mxx o imv

t
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Art. (45. Finda a votação, o Secretario lavrará, em acto sueeessivo, huiimAelareferindo todas as circumstancias oceorridas.
Art 140. No dia seguinte reunir-se-ha a Congregação para assignar o oíllclo deapresentação dos Candidatos.
liste olllcio será acompanhado de copia authentica das actas do processo do Côn-curso, das provas eseriptas, c além disto do huma informação particular do Directorsobre todas as circunstancias oeeorridas, com especial menção de maneira porque sehouverão os concurreutes durante» as provas, de sua reputação lideraria, de quaes-quer títulos de habilitação que tenhão apresentado, e dos serviços que por ventu-ra hajão prestado íis Scioncias, ás Letras, ix Humanidade, ou ao Estado.

CAPITULO IX.
.

Da forma, solemnidades e duração das Sessões da Congregação.

Art. 147. A convocação dos Lentes para as Sessões da Congregação será feita
por OíBcio do Director, com antecedência, pelo menos, de 24 horas, salvos o*casos que não admittüo demora.

Neste oflicio se communicará o fim principal da reunião, quando não houvcif
inconveniente.

Alem disto sempre que for possível o Director declarará, antes de terminarem
os trabalhos da Congregação, o dia e hora cm que deverá ter lugar a próximasessão.

Art. 148. No dia e hora designada, os Lentes se apresentarão na sala destinada
para as Sessões.

Se acontecer que até meia hora depois da marcada não se ache presente a maioria
dos que estiverem em effectivo exercício, o Director mandará o Secretario lavrar hu-
ma acia, que será assignada por elle, e pelos Lentes presentes, contendo os nomes
dos que, tendo sido avisados, faltarão com justa causa, ou sem eila.

Art. 149. Se antes de assignada a acta, ou ainda depois, completar-se o nu-
mero legal, proceder-sc-ha na conformidade do Artigo seguinte, sempre que o ob-
jecto for urgente, ou o Director julgar conveniente que se celebre a Sessão nesse
mesmo dia.

Art. 150. Reunida a maioria dos Lentes em eííectivo exercício, tomará assento
o Director na cabeceira da mesa em cadeira de espaldar, e os outros Lentes na
ordem seguinte:

O Cathedratico mais antigo oecupará a extremidade do lado direito próximo ao
Director; o seu immediato em antigüidade a extremidade do lado esquerdo, e
assim por diante até o mais moderno dos Cathedraticos.

Seguir-se-hão os substitutos, conforme as respectivas antigüidades.
O Secretario sentar-se-ha na outra cabeceira da mesa.
Art. 151. Em seguida, o Director fará tomar nota dos Lentes que não tive-

rem comparecido e declarará aberta a Sessão.
Art. 152. O Secretario procederá á leitura da acta da ultima Sessão, a qual,depois de discutida e approvada com emendas ou sem ellas, será assignada peloDirector e pelos Lentes presentes.
O Director exporá cm resumo o objecto da reufião, c pondo-o cm discussão,

dará a palavra aos Lentes pela ordem em que a pedirem.No caso de conter o objecto partes distinetas, poderá qualquer dos Lentes re-
querer que cada uma seja discutida e votada separadamente.

Art, 153. Durante a discussão nenhum Lente poderá falar mais de duas vc-
zes sobre cada matéria, salvo se tiver por fim requerer que se mantenha a ordem
dos trabalhos, ou dar alguma explicação.

No primeiro caso limiíar-se-ha a reclamar em poucas palavras o cumprimento
dos Estatutos, Regulamentos e Instrucções ou a propor e desenvolver alguma, ques-tao de ordem, sem discutir a principal; eno segundo aos termos razoáveis de uma
explicação.

Art. 154. Finda a discussão de cada objecto, o Director o porá á votação, na
forma do Art. 18 dos Estatutos, principiando peío Lente substituto mais moderno..

Art. 155. Nas questões cm que for particularmente interessado algum Lente,
poderá este assistir á discussão e nella tomar parte: abster-se-ha, porem, de
votar, devendo nessa oceasião retirar-se da sala. ,'; ¦;
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Art. Utó. Nas discussões, assim como em todos os actos da Congregação oda Faculdade, os Lentes procederão com a maior urbanidade e consideração nãom para com o Director, quo por sua parte, será o primeiro a dar o exemplo noeaimprimento do taes devores, mas lambem para com os seus collegas individual
o collectivaraonte.

O Director chamará h ordem o Lente, que sé afastar desse preceito, e se o não
puder conter, depois de advertil-o por duas vèzesy lhe declarará que se deve re-tirar da sala, e em ultimo caso levantar* a Sessão, dando de tudo conta circum-stannada ao Governo.

;.Avt. 157. Cada Sessão poderá durar até duas horas, salvo se a Congregaçãoresolver proroga-la.
Art. 158. Esgotado o objecto principal da Sessão, os Lentes terão o direito do

propor, se restar tempo para isso, o que lhes parecer interessante á boa execução
dos Estatutos e das ordens do Governo, ao desempenho do serviço da Faculdade, ao
progresso e aperfeiçoamento do ensino, c á reforma ou repressão de abusos introdu-/.idos ou praticados por algum dos Lentes, Empregados, eu Estudantes.

Art. IS9. Se alguma das questões propostas não puder ser decidida na mesma Sessão,
por falta de tempo, tirará adiada, marcando neste caso a Congregação o dia em
que a discussão deva continuar e avisando-se para isso os Lentes em cflectivo èxer-eieio que não estiverão presentes.

Art. 160. O Secretario deverá lançar por extenso na acta de cada Sessão asindicações propostas e o resultado das votações, c por extracto os requerimentos das
partes e mais papeis submettidos ao conhecimento da Congregação, e bem assim as
deliberações tomadas por ella, as quaes serão alem disso transcriptas em forma dedespacho nos próprios requerimentos, para serem archivados, ou restituidos ás par-tes, segundo o seu objecto.

Não obstante esta disposição, poderá a Congregação mandar inserir por extenso
os papeis, que, por sua importância, entender que estão no caso de ficarem assim
registrados.

Art, 161. Para evitar a interrupção das aulas, exames c outros actos acade-
micos, deverão as Sessões da Congregação ter logar á tarde, c mesmo á noite.

Exceptuâo-se os casos extraordinários que não admitão demora.
Nesta hypothese o serviço da Congregação preferirá a qualquer outro da FacuN

dacle,

CAPITULO X.

Da correspondência t da posse do Director, dos Lentes ejmats Empregados.

Art. 162. A correspondência entre o Director e os Lentes ou Oppositores será
íeita por meio de oílicios; a daquelle para com os Empregados da faculdade, por
portarias.

Art. 1(33. As communicações e avisos entre o Director c os funecionarios acima
declarados far-se-ha sempre por escripto.

Art. 161. O Director tomará posse e prestará juramento do seu cargo perantea Congregação.
Para este íim deverá enviar por oíTicio o titulo de sua nomeação a quem estiter

exercendo o cargo de Director.
Este convocará a Congregação para o primeiro dia útil, e responderá ao no-

meado communicando-lhe a hora e o dia em que deverá comparecer, para ser-lhe
dada a posse o deferido o juramento.

No dia e hora indicados, recebido o novo Director á porta do edifício peloSecretario e mais Empregados, e á porta da sala das Sessões da Congregação pelo
Director em exercício o Lentes presentes, tomará assento á direita do Presidente
da Congregação, e lido o Titulo Imperial pelo Secretario, prestará juramento, de
que se lavrará hum termo, que será assignado por elle e pelos ditos Lentes,

Tomará logo depois o lugar que lhe compete, e dar-se-ha por terminado o
acto da posse que será communicado ao Governo e ao Presidente da Provincia, quando
«e tratar do Director da Faculdade da Bahia.

Art. 165. Os Lentes prestarão juramento nas mãos do Director, em sessão da
Congregação, que será convocada para este fim, cm dia c hora designados pelo
Director.
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Art. 166. Se em qualquer dos casos dos Artigos antecedentes não poder remifr-p

a maioria da Congregação vcriüear-se-ha, não obstante, a prestação do juramento
o a posse com os Lentes presentes, qualquer que seja o seu numero.

Disto se fura menção na acta, o se dará parte ao4íoverno.
Art. 167. Os novos Lentes serão recebidos á porta do edificio pelo Porteiro,

Bed«is e Contínuos, e na da sala das sessões da Congregação pelo Secretario.
Prestado o juramento e lavrados os termos, que serão assignados pelo Director

to pelos nomeados, irão estes tomar assento na Mesa nos logares que lhes competirem.
Art. 168. Os outros Empregados da Faculdade prestarão juramento o tomarão

posse perante o Director, do que se lavrará o competente termo.

CAPITULO XI.

tDos Empregados da Faculdade.

Secçüo I.

Da Bibliotheca c seus Empregados.

Art. 169.# A compra de livros para a Bibliolheca será requisitada ao Governo
pelo Direictor dando-se preferencia ás publicações periódicas que versarem sobre
matérias leccionadas na Faculdade, e procurando-se com particularidade completar as
obras existentes.

Art. 170 O Bibiiolhceario assignará alem d'isto, por conta da Faculdade c pre-cedendo automação do Director, os jomaes médicos do Brazii e os principaes dos
paizes mais illustrados.

Art. 171. A requisição do Director para a compra de livros e de jornaes podeser feita ex-officio ou por proposta do Bibliothccario, ou de qualquer membro da
Congregação, approvada por esta, depois de revista por huma Commissão de Lentes.

Art. 172. Todos os livros serão encadernados, e terão o carimbo da Faculdade
no frontespicio de cada volume.

Art. 173. As obras serão classificadas por matérias, e dispostas em estantes
numeradas.

Art. 174. Haverá dous cathalogos: hum segundo a ordem de classificação pies-cripta no Artigo antecedente, declarando o autor, a edição, o numero cie volumes
e o nome do doador, se o houver: outro segundo a ordem alphabetica dosnomçs
dos autores. Em ambos designar-sc-ha a estante em que se achar a obra.

Art. 175. Aos alumnos, e em geral a qualquer pessoa decentemente vestida,
se facultará a leitura das obras existentes na Bibliotheca, comtanto que facão o seu
pedido por escripto, datado c assignado. Para este fim se lhe fornecerá tinta e
pennas, se o pedirem.

Ari. 176. A Bibliotheca estará aberta das 9 horas da manhã até as 2, e das
5 ás 7 da tarde.

Art. 177. Hum quarto de hora antes de fechar-se a Bibliotheca, o Continuo
aununciará ás pessoas que estiverem lendo que está a dar a hora em que se devem
retirar.

Art. 178. Se alguém deteriorar ou não entregar a obra pedida, o Bibliolhc-
cario participal-o-ha ao Director para proceder aos meios de ser a Faculdade indemni-
sada do seu valor.

Art. 179. Nenhum livro, folheto, impresso, manuscripto , ou mappa sahirá parafora da Bibliotheca senão por ordem escripta do Director, e assignando o que ro-
ceber termo de restitui-la no praso de 15 dias ao mais tardar.

Art. 180. Aos Lentes e Oppositores he licito levar até 3 obras para casd , 
'as-

signando o termo a que se refere o Artigo antecedente.
Art. 181. O praso marcado no Artigo 179 poderá ser prorogado pelo Director a

pedido" da pessoa que tiver a obra em seu poder, salvo em epocha de concurso.
Art. 182. Aos alumnos que o merecerem por seu talento e applicação, e que

forem recommendados como taes por algum dos Lentes, será permittido o favor d®
Artigo antecedente com a cláusula nelle declarada.

Art. 183. Não obstante as disposições anteriores, não poderão sahir daBiblio-
tíieea os livros e os impressos, ou manuscriptos raros, que a Congregação designar.

j
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As ..luas nestas clrcuinslancias terão na parle externada capa a declaração —ftao sahc» •

,ú k$ í8<\ A l.)|,0l,os,a P''1"1 « eowp™ uc livros será feita logo quo constar a nu-blicaçAo de obras importantes. l u
. Art. 185. Ao Bibliothecario cumpre: 1,° estar na Bibliotheca por todo o tempo

que ella estiver aberta: 2.° velar sobre a conservação das obras : 3.» Fazer os Ca-thalogos e a classiticaçáo do que (ratão os artigos 173 e 174; 4.° observar e fazerobservar este Itegulamenlo em tudo que lhe disser respeito: o.° attestar mensalmentea freqüência e as faltas dos Empregados da Bibliotheca: 0." apresentar o orçamentomensal das despezas da Bibliothecaj 7.° fazer as propostas para a compra de obrase assignaturas de Jornaes: 8.?fazor com que as obras sejão iminediatamente entreguesaos que as pedirem; 9." fazer obsenar o maior silencio na sala da leitura, e mandarretirar aquelles que despresarem as suas admoestações, dando iminediatamente parteao Director desta occurrençia; 10." apresentar todos os annos ao Director, no mezde Dezembro, um relatório do estado da Bibliotheca; 11 *° Presidir todos os dias á as-signatüra de presença feita pelos empregados da Bibliotheca, notando a hora do com-
parecimento e da retirada dos que a fizerem extemporaneamente, e disso lavrar termoArt. 186. Compete ao Ajudante do Bibliothecario: 1.° Transcrever em livro pro-
prio os pedidos dos Artigos 180 e 182 na 1* columna de cada pagina, ficando a ou-tra columna em branco, para nella deciarar-sea entrega do livro, a sua falta, ou de-lerioração; 2.° substituir e ajudar o Bibliothecario.

Art. 187. Um dos contínuos designado pelo Director será encarregado do asseioda caza, ficando para este fim ás ordens do Bibliothecario e de seu ajudante.
Art. 188. Depois de feitos os Catálogos, serão os livros collocados em es-taníes por sua ordem numérica, e se porá em cada obra hum pequeno rotulo, oucartüo indicativo do numero que ella tem no respectivo catalogo.
Art. 189. Em quanto durarem os trabalhos da organisação dos catálogos edo arranjo dos livros, o Director, se for necessária esta providencia, designaráalternadamente algum dos Lentes ou oppositores da Faculdade para comparecer

diariamente na Bibliotheca, a fim de auxiliar o Bibliothecario com suas luzes e con-selho.
Art. 190. Acabada a escripturação dos catálogos, o Bibliothecario remetterá

copias delles ao Director, o qual as apresentará á Congregação na primeira Sessão ,e depois os fará imprimir em tantos exemplares quantos forem necessários paraserem distribuídos pelo Governo, pelos Lentes e por outras pessoas, devendo ficar
alguns na Bibliotheca, hum pelo menos archivado na Secretaria e ser outro exem-
plar remettid® á outra Faculdade de Medicina.

Art. 191. Logo que forem impressos e distribuídos os catálogos pelos Lentes o
Director nomeará huma commissão, composta de hum Cathedratico , hum Substituto
e hum oppositor para os conferir com cada hum dos antigos que houver na Biblio-
theca, ou na Secretaria e com quasquer documentos que lhe digão respeito paraconhecer-se o numero de obras extraviadas, e em que tempo, organisando depois
huma lista dellas, segundo o que achar.

Esta mesma Commissão confirirá também os catálogos impressos com as obras
depositadas nas estantes da Bibliotheca.

Ari. 192. O Bibliothecario organisará de quatro em quatro annos novos catálogos
accrcscentando ao ultimo, nas classes e logares que corresponderem á matéria de
que tratarem, as obras que a Bibliotheca tiver adquerido nesse período.Os novos catálogos serão lançados no mesmo livro em que foi o ultimo, e assim
por diante, sendo huma copia remettida aç Director, para proceder e fazer proceder
nos termos dos artigos antecedentes.

/

$eccão II.
i>

Do Secretario, do Official de Secretaria, do Porteiro e mais empregados e dos
serventes.

Art. 193. A Secretaria será dirigida pelo Secretario, debaixo da immediata in-
specção e das ordens do Director. Nella haverá tudo o que for necessário para o
prompto desempenho do serviço que lhe he próprio.

Art. 194. A Secretaria estará aberta na Faculdade de Medicina da Corte desde

* 

¦
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o dia 1.° de Março, c na da da Bahia desde 3 de Fevereiro, o em todos os dias qu<!
não forem feriados dcscb» o começo a% o fim dos trabalhos, excepto quando houver
objecto urgente, caso em que o Director poderá prorogar o serviço pohvtempò quo

or necessário.
Art. 195. A Secretaria continuará em efféclívo serviço ainda depois de encer-.

radosos trabalhos do anno lectivò, em quanto assim for preciso para que a sua es-
cripturação fique toda em dia.

Art. 196. A hum dos lados da porta da Secretaria haverá huma caixa própria
para se lançarem nella os requerimentos.

A sua chave estará em poder do Secretario, que a mandará abrir huma vez
por dia.

No tempo dos exames o matrículas, porem , será aberta a dita caixa pelo menos
três vezes em cada dia.

Art. 197. Os requerimentos despachados serão entregues aos interessados á porta
da Secretaria, salvo quando pela natureza do seu objecto deverem ficar archivados.

Art. 198. No outro lado da porta da entrada da Secretaria haverá huma laboa
pendente da parede, na qual se hfio de aííixar os Editacs.

Exceptuão-se os casos especiaes, em que o Director designar outro lugar.
Art. 199. Alem dos livros que, segundo os Estatutos e o presente Regulamento,

devem existir na Secretaria, poderá o Director criar os que forem necessários para
a maior regularidade e clareza da escripluração.

Art. 200. A entrada na Secretaria não he permittida aos alumnos, nem ás
pessoas estranhas, senão em caso de necessidade, com permissão do Secretario.

Art. 201. Ficão a cargo do Secretario, além do serviço interno, e escriplura-
ção própria da Secretaria, a guarda, conservação e arrecadação dos moveis, e mais
objectos a ella pertencentes.

Art. 202. Para a guarda e conservação dos Avisos e Ordens do Gpverno, OíTicios,
Vetiçõcs, Documentos, Memórias, Livros, Seilos e mais objectos da Secretaria lia-
verá nesta as estantes e armários necessários.

Art. 203. O Secretario fará e copiará em hum livro para isso destinado, sob
titulos distinctos, o inventario de todos os objectos pertencentes á Secretaria, ao uso
e serviço das aulas, exames preparatórios, actos acadêmicos e concursos, o em ge-
ral de tudo quanto for destinado ao serviço da Faculdade, excèptuandò somente o que
pertence á Bibliotheca.

Art. 204. Compete também ao Secretario exercer a policia dentro da Secretaria
fazendo sahir os que perturbarem o silencio, é dando parle ao Director dos acon-
teciméntos que tiverem lugar dentro do ediííkio da Faculdade. «

Art. 205. Compete-lhe igualmente: Fazer a folha dos ordenados do Director,
Lentes e mais Empregados, devendo apresentai-a o mais tardar ate o dia 3 do mez
seguinte: Organisar e apresentar ao Director até o dia 25 de cada mez o orçamento
das despezas ordinárias da Faculdade para o mez seguinte: Inspeccionar o serviço do
Porteiro, Bedéis, Contínuos c serventes.

Art. 20G. O Secretario será auxiliado no desempenho de suas obrigações pelo
Oíílcial da Secretaria, e incumbirá o asseio da sala e de suas dcpcndcndencias aos
Bedéis, Contínuos e serventes, os quaes lhe são subordinados, e devem executar suas
ordens, que todavia serão dadas, com audição á natureza e qualidade do objecto,
e á cathcgoria do emprego íre cada hum.

Art. 207. Todas as funeções e encargos que pertencem ao Secretario passa--
rão para o Oííicial, quando este o substituir nos seus impedimentos e faltas.

Art. 208. A cobrança dos emolumentos, a que se refere o Art. 149 dos Es-
tatutos, será regulada pela respectiva tabeliã já approvada.

Art. 209. As certidões passadas na Secretaria só conterão o que tiver sido
requerido.

Art 210. Quando algum estudante quizer tirar os originaes de Cartas de Ba-
chareis em Letras, ou de títulos de approvação obtidos nos exames geraes da Ca-
pitai do Império, ou outros documentos .essenciacs, annexos aos requerimentos de ma-
tricula, [jodel-o-ha fazer deixando certidão noarchivo, pela qual pagará os emolumentos
taxados na referida tabeliã.

Art. 211. Compete ao Porteiro: 1.° Ter a seu cargo as chaves do edifício, abrin-
do-o e fechando-o ás horas ordenadas: 2.° Cuidar do asseio de toda a Faculdade de-
baixo da inspecção do Secretario, e empregando para este fim os serventes que forem
designados: 3.° Receber osofficios, requerimentos e mais papeis que forem dirigidos
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« Secretaria e onlrognl-os ás partes quando assim for ordenado: 4.° Velar na cmnrrln aconservação do* moveis e ohjoclos que estiverem fora da Secretaria o da BibEca!devendo entregar aq;Secretario huma relação deiles para a organisação do inventario'Art. 212. Cumpro aos Bedéis: 1." Fazer a chamada dos alumnos nas \ulas- => •'•
Marcar a* faltas quo elles corometterom: 3.° Ajudar o porteiro no excüeicio dewâsfuneçoes: 4/ \ ciar sobre o silencio e policia na visinhançn das salas em que se esHverprocedendo a algum dos actos acadêmicos. * ü^tMmi

Art. 21& Os Contínuos devem: l.« Fazer o serviço que lhes for determinadnpclp Director, Secretario, ou Lentes no exercício das suasiunS? 2?HSHPorteiro c os Bedéis. «juuui o
Art. 214. O numero de Contínuos será de quatro.Art. 215. Cada Faculdade terá o riumero de serventes que for necessário nara oserviço.ordinário, que desempenharão segundo as ordens que lhes forem immediata-

Setor'cTffiSS? fÍt9'<|UC 
aS (la,'Ü d° ,'(mrül'",i(lad(! co,n « "'sfucçoes Io

O seu numero.e vencimentos serão fixados pelo Governo sobre proposta doDirectoraquém pertence ajtista-los e despedi-los quàudoconvier. «uoi/ireraor,

CAPITULO XII.

Dos Gabinetes da Faculdade.

Sccçilo I.
*

Disposições Geraes.
Art. 210 Os Médicos e Cirurgiões que quizerem para sua instrucçao freqüentaros Gabinetes da Eaculdade, podei-o-hão fazer com permissão do respectivo Lente econhecimento do Director. L
Art. 217. Aos Lentes e Oppositores he livre a freqüência, independente de au-tonsaçao.
Art. 218. Os direitos edevores dos alumnos, declarados por este Regulamentono tocante, á boa ordem e regularidade do serviço da Faculdade, compWndem

quaesquer visitantes dos Gabinetes. l
Art. 219. Aos que estiverem fora da alçada da repressão da Faculdade vedaráo Director, ou o Lente da Cadeira a que pertencer o Gabinete, a sua entrada oudemora no mesmo Gabinete desde que infrirfjam taes devores.Art. 220. Os preparadores franquearão aos alumnos o exame cm sua presençadas substancias, peças ou instrumentos dos Gabinetes, cuidando em que se não delerio-

* * 111 ¦

Art. 221. A cada preparador incumbe a policia do respectivo Gabinete, na au-sencia do Lente.
Art. 222. No fim década anno lectivo dará o Lente, a cuja Cadeira estiver an-riexo;algum Gabinete, ..hum balanço no mesmo, e informará por escripto á Fàcul-dade sobre seu estado na parte concernente á sua Cadeira.

í^ce^âl©

Dos Laboratórios de Chimica, Medicina legal, Pharmacia e Matéria medica,
Art. 223. Haverá para as aulas de chimica mineral e de medicüna legal hum

preparador, e para as de chimica orgânica e pliarmacia outro.Art. 224. O Gabinete de matéria medica formará parte constituinte da officinade pharmacia, e será annualmentc augmentado com as novas substancias indianas oexóticas applicaveis em medicina, que se puderem obter, sendo feitas para este fim asrequisições necessárias.
Art. 225. As preparações, experiências e analyses convenientes ao ensino pra-tico, serão executadas pelos preparadores que procederão segundo as instrucções quereceberem dos Lentes das respectivas cadeiras, os quaes designarão com a devida an-tecedencia o dia em que devão ser apresentadas.
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Fora deste caso so se farão, precedendo ordem superior, as experiências eanalyses
que não prejudicarem o ensino.

Art. 226. Os preparadores trabalharão*de manhã e de tarde, se assim for ne-
cessado, è deverão comparecer sempre nos dias e horas das aulas a que estiverem
ligados.

Art. 221 Quando ü hora da aula a lição não estiver preparada, ou forem im-
perfeita! as preparações, o tente da Cadeira representará ao Director por escripto,
se não houver motivo plausível de excusa.

Art. 228. A representação do Lente, depois de ouvido o preparador, será
com a resposta deste submellida á consideração da Congregação a íim de sobre ella
resolver como entender de justiça.

Art,, 229. Os preparadores farão huma lista dos objectos que servirem em suas
aulas, c velarão em que se conservem nos seus logares todos os apparelhos e subs-
tancias, as quaes serão classificadas scientiflcamehte.

. Art. 230. Logo que se inulilisar qualquer objecto do Laboratório, o conservador
o mostrará ao Lente para se fazer o competente assentamento em livro próprio, íi-
cando guardado o objecto inutilisado para ser apresentado quando se der balanço.

Art. 231. O preparador, sempre que for preciso, requisitará do Director, porintermédio do Lente da Cadeira a que pertencer o Laboratório, as substancias quefaltarem, a íim de serem opportunamente fornecidas.
Art. 232. Os corpos que tiverem de ser empregados na preparação das lições

serão, tanto quanto for possível, preparados no Laboratório. s
Art. 233. Haverá para o serviço de cada Laboratório hum conservador e dous

serventes.
O conservador prestará fiança: terá a seu cargo a guarda c a conservação das

substancias e instrumentos, quer durante o anno lectivo, quer durante as ferias: exe-
cutará os trabalhos ordenados pelos Lentes ou preparadores, e guardará ás chaves
do Laboratório.

Art. 23á. Os conservadores não serão distrahidos para outro serviço da Facul-
dade sem prévio conhecimento dos preparadores; e comparecerão diariamente ás 9
horas da manhã, ou quando lhes for ordenado.

Art. 235. A pessoa que quebrar ou deteriorar qualquer objecto fora das experiências
e preparações das lições, pagará o seu valor, pelo qual será responsável o conservador
sempre que não apparecer o autor do damno.

De qualquer desses fados lavrar-se-ha hum termo.
Art. 236. Os conservadores deverão cuidar no aceio das toalhas necessárias, fazendo

para isso em tempo os competentes pedidos.
Art. 237. Ninguém poderá demorar-se ou trabalhar no laboratório sem permissãodo respectivo Lente e conhecimento do Director, ficando em todo o caso responsável

pelos estragos que causar.
Art. 238. A pedido de qualquer Lente poderão sahir do laboratório os objectos

necessários para huma ou mais lições da sua cadeira.
Art. 239. Os vencimentos dos conservadores constarão de ordenadoc gratificação.

Quando commetter falta por motivo fundado a juizo do Director, perderá a gratifi-cação: no caso contrario perderá todos os vencimentos do dia.
Seo numero poderá ser alterado segundo as exigências do serviço.
Os vencimentos*huma vez fixados por Decreto só poderão ser alterados por lei.
Serão nomeados pelo Director sobre proposta dos respectivos Lentes, e da mesma

forma demittidos.

$eec&o III.
.,3'. ¦* K''5f»

Do Gabinete dephysica.

Art. 240. O Gabinete de Phisica terá hum conservador e hum, servente.
São-lhe applicaveis as disposições da Secção antecedente, regulando-se o conser-

vador pelas instrucções que lhe forem dadas pelo Lente dePhysica, tanto para queimohaja falta nas demonstrações que se tiverem de fazer, como para que os instrumentos,
m|çhinas e outros objectos do gabinete se conservem sempre no melhor estado possível.

& -~yx.
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Neeeao IV,

Do Gabinete de anatomia.

Art. 241. O Gabinete de anatomia terá hum conservador e dous serventes.
Art. 242. Ao conservador pertence, 1.° guardar o conservar em bom estado os

instrumentos c em geral todos os objectos necessários para dissecçoes de anatomia
descriptiva, geral, pathologica o topographica, c para as autópsias: 2.° ter em boa
guarda e conservação as peças anatômicas: 3.° indicar os objectos necessários para as
preparações e para a conservação das referidas peças, recebendo para este fim as
ordens do respectivo preparador: 4.° fazer retirar os cadáveres logo depois deterem
servido: 5.°conservar no maioracceio o gabinetec oamphithcatroanatômico:6.°com-
parecer todos os dias nas enfermarias de clinica, na oceasião da abertura da aula, a fim
de saber se ha autópsia, o dispor o necessário para cila.

Art. 243. Ao conservador são extensivas, no que forem applicavcis, as disposições
das Secções antecedentes.

Art. 244. O amphithcatro das matérias cirúrgicas estará aberto todos os dias úteis
desde as 10 horas da manhã até as 5 da tarde, se assim for preciso para o estudo
de qualquer dos alumnos.

Art. 245. O conservador fará com que, á hora da abertura do amphithcatro,
haja sempre sobre as mesas cadáveres em numero sufliciente para o exercício dos
alumnos, alem dos que forem necessários para a lição do dia. Se os que houver
não forem bastantes para o numero dos alumnos, o conservador fará vir, á requisição
de qualquer d'elles, os que forem precizos.

Art. 246. Com autorisação do preparador será permettido aos alumnos guardar
no amphithcatro até o dia seguinte as peças de que carecerem para continuarem o
seu estudo.

Art. 247. Com a mesma autorisação poderão também levar para casa as peças
de osteologia necessárias para seu estudo particular.

Art. 248. Os estudantes serão obrigados a depositar em caixões os cadáveres que
lhes tiverem servido de objecto de estudo particular, com todos os seus restos e
fragmentos. •

O conservador deverá amortalhar os restos dos cadáveres, cosendo-os de modo
que nada appareça, dando-lhes, sempre que for possível a configuração humana, e
fazendo-os conduzir ao respectivo deposito para serem sepultados

Art. 249. O preparador de anatomia fará todos as dissecçoes necessárias para
as lições que lhe forem indicadas pelos Lentes de anatomia descriptiva, de anatomia
geral e pathologica, de anatomia topographica, e ensaiará os alumnos nas operações que
tiverem de praticar sobre o cadáver.

Art 250. As peças de anatomia pathologica preparadas pelos oppositores que es-
tiverem adstrictos ás aulas de clinica, serão recolhidas ao gabinete anatômico, do que
passará recibo o conservador.

Art. 251. Serão guardadas no dito gabinete todas as peças que, preparadas nas
lições, forem designadas pelos respectivos Professores.

Arti 252. Poderão ter entrada também no amphithcatro cirúrgico com autorisação
do Director e do Lente: 1.° as parteiras reconhecidas: 2.° os dentistas legalmente
autorisados: 3.° os indivíduos livres que ahi forem estudar a odoutechnia, ou arte de
sangrador, debaixo das vistas de pessoa legalmente autorisada: 4.° os pintores e outros
artistas que precisarem de copias dos cadáveres.

Art. 253. O conservador de anatomia terá a seu cargo também a guarda e con-
servação do arsenal cirúrgico.

Art. 254. Todas as vezes que se tiver de concertar os instrumentos, p conser-
vador os entregará com autorisação do Director a hum fabricante* recebendo no aeto
da entrega hum recibo no qual se declare o seu estado, y
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Seecít© \f.

Do Horto Botânico e da Officina Phannaceutica.

Art. 255. O Horto Botânico de que trata o art. 9 ° dos Estatutos, será cstabole-
cido logo que for possível, e nessa oceasião serão expedidas as convenientes instrucções
declarando o pessoal e o systhema de plantação, o contendo as regras que devam ser
observadas para manter-se a classificação das famílias, bem como o modo de regular-se
o serviço.

Art. 256. A Oíílcina Pharmaceutica será também regida por instrucções especiaes,
que o Governo expedirá, ouvidas as Congregações, logo que se estabelecer nas Fa-
cuidados a de que trata o citado art. 9.° dos Estatutos.

Entretanto vigorarão as que forão expedidas por portaria de 12 de Maio do pre-
sente anno.

¦

CAPITULO XIII.

Das clinicas.

Seccito I.

Do estudo clinico.

Art. 257. Em quanto não houver hospitaes por conta do Governo, o estudo das
matérias das aulas de clinica continuará a ser feito nas Enfermarias da Santa Casa
da Misericórdia, na forma disposta no Art. 10 dos Estatutos.

Os Directores das Faculdades sollicitarão dos respectivos Provedores que ponhão
á disposição dos Lentes daquellas matérias enfermarias fornecidas de tudo quanto for
necessário para o tratamento dos doentes, como sejão dietas, remédios, enfermeiros e
os serventes que forem precisos para o serviço das mesmas enfermarias.

Art. 258. Entender-se-hão também com elles, para que a enfermaria destinada
á clinica cirúrgica contenha de 30 a 40 leitos, e a de clinica medica de 24 a 30
pelo menos.

Art. 259. Os Lentes poderão requisitar dos Provedores os doentes de outras
Enfermarias, cujas moléstias julgarem mais importantes para o ensino, e que man-
dem remover os que lhes parecerem menos próprios.

Art. 260. Os referidos Lentes dividirão o tempo do curso de suas aulas de
maneira que huma parte do ensino seja dada nas enfermarias dos homens, e outra
parte nas das mulheres.

Art. 261. Os Directores entender-se-hão também com os Provedores para que
no recinto dos Hospitaes haja, além da sala destinada para as operações cirúrgicas,
outra segundo o que dispõe o Art. 10 dos Estatutos para as lições oraes, que em
dias alternados fará cada Lente de clinica; e bem assim huma terceira, tão próxima
quanto for possivel do hospital, para as autópsias, devendo haver nesta hum Gabinete
para a conservação das peças anatomo-pathologicas.

Art. 262. As faltas que se derem tanto nas dietas dos doentes e no serviço das
enfermarias, como na preparação e qualidades dos medicamentos, serão levadas pelo
lente ao conhecimento do Director, para que este se entenda com o Provedor da
Santa Casa afim de serem tomadas as providencias necessárias.

Art. 263. Os Lentes de clinica, no que competir a cada huma de suas cadeiras,
dirigirão os alumnos na observação e estudo pratico das moléstias.

Art. 264. Os Lentes de clinica combinarão com os Provedores sobre os meios
adaptados para faserem com que sejão observadas nas Enfermarias suas prescripções,
quer quanto a dietas, quer quanto a medicamentos.

Art. 265. O ensino de clinica terá logar não só durante as visitas diárias nas
enfermarias, como duas vezes por semana na sala de que trata o Art. 261, em que
eada lente leccionará por espaço de huma hora depois da visita.

Art. 266. Farão objecto destas lições: a exposição dos methodos de interrogar,
e de examinar os doentes e o estado dos differentes órgãos e apparelhos, e do modo
de compor historias das enfermidades dos doentes de que forem encarregados os alumnos;
a analyse e discussão destas historias e, logo que o alumno concluir a observação, a indicação
e correcção de seus defeitos; a analyse e discussão dos factos clínicos mais importantes
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que se apresentarem nas enfermarias, seguindo a evolução dos symptomas, a marchae terminação das moléstias, interpretando seus caracteres symptomaticos, eUoloffiòoso anatomo-pathologico, e traduzidos em signaes de diagnostico, de prognostico o emindicações therapeuticas: discutir os methodos e processos de cura seguidos no casoem questão; dar a razão da preferencia do que for adoptado c dos agentes therapeu-ticos prescriptos, seus cíTeitos e opportunidades de applieação.
Art. 267. Os lentes, todas as vezes que julgarem conveniente, poderão ouvir aopinião de alguns alumnos, quer sobre a historia dos doentes que forem examinados,

quer sobre algum caso mais importante da clinica.
Art. 268. Neste ultimo caso poderão ordenar que haja conferência entre elles,

prevenindo ao assistente e aos conferentes designados para que observem attenta-mente o doente que for objecto delia. O assistente fará depois a sua exposição, oo lente proporá as questões praticas mais interessantes a resolver.No caso de morte de algum dos doentes da enfermaria de clinica, o lente,sempre que for possível, presidirá á autópsia cadaverica e a tomará por assumptoüa lição do dia ou dias subsequentes, explicando e interpretando as alterações obser-vadas e suas relações com os phenomenos pathologicos notados durante a vida.Art. 269. No principio de cada mez os lentes de clinica, principalmente o declinica medica , farão, tomando-o por objecto de alguma lição, o retrospecto geral dasmoléstias observadas no mez ou mezes precedentes, e confrontando ao mesmo tempoos quadros meteorológicos daquelles mezes, apreciarão as constituições médicas domi-nantes, temporárias ou fixas.
Art. 270. Nas visitas diárias das enfermarias, os lentes farão applicaçáo dos me-thodos de observar que ensinarem aos alumnos; farão com que estes os executem emsua presença, chamarão sua attenção sobre os phenomenos pathologicos mais importantes

que conclusão ao diagnostico, prognósticos, e ás indicações theurapeuticas. Mostrarãoaos alumnos as faltas que tiverem commettido nos exames e nas notas que tomarão dosdoentes de que forão encarregados, ditarão aos mesmos alumnos tanto as correcções
que convenha fazer ás notas de suas observações, como ás prescripções do dia. Esta-belecerão, no 1.° dia da entrada dos doentes para a enfermaria, o diagnostico das mo-lestias, que escreverão na papeleta podendo differil-o para mais tarde, quando obser-vações ulleriores nos casos duvidosos o exigirem.

Art. 271. Os lentes de clinica fiscalisarão com os oppositores a boa ordem edesempenho do serviço* de suas enfermarias, pondo em execução e fazendo executaros artigos policiaes dos estatutos e deste regulamento.

Seccffo II.

Dos oppositores ou chefes de clinica.

xVrt. 272. Hum oppositor da secção cirúrgica e outro da secção medica, debaixo
da direcção dos lentes de clinica, serão os chefes dos trabalhos das respectivas clinicas,
com as mesmas obrigações, no que lhes for applicavel, dos preparadores de anatomia
e de operações. Vencerão o ordenado que lhes for marcado, o qual huina vez fixado
só poderá ser alterado por Lei.

Art. 273. Além dos outros deveres que lhe são impostos por este regulamento,
terão os seguintes encargos: 1.° Comparecer na enfermaria meia hora antes da visita do
lente; dar entrada aos alumnos no hospital e na respectiva enfermaria; assistir á cha-
mada e verificar as faltas dos que não comparecerem, para depois communicar ao lente:
2.° Exercer a policia das enfermarias e veiar sobre o procedimento dos alumnos, tanto
na oceasião de entrarem para o hospital e sahirem delle, como durante a visita do
lente, participando depois a este tudo que oceorrer, para pôr em execução os artigos
150 e 151 dos estatutos: 3.° Dividir com igualdade os leitos das enfermarias pelosalumnos do anno mais adiantado, que serão os responsáveis pela observação do doente
que lhes tocar como assistentes: associar a cada hum destes hum, ou mais alumnos
do anno menos adiantado , para conjuntamente observarem o doente, como aju-
dantes: 4.° Dirigirá os alumnos menos adiantados na applicaçáo dos methodos
de observar e interrogar os doentes, fazendo com que elles os exercitem em sua
presença, seguindo em tudo as intrucções que houver recebido dos Lentes: 5.° Fazer
as authopsias em todos os casos de morte que se derem em suas enfermarias, sendo
para esse fim auxiliados pelos internos e alumnos que o Lente designar: 6.° Preparar
as peças dé anatomia pathologica que o Lente julgar no caso de irem para o ga->
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Jbinctc de anatomia pathologica, as quaes serão acompanhadas do hum resumo hjsio-
rico do respectivo fado clinico: 7.° Exigir dos alumnos assistentes as historias
redigidas de todos os casos tratados em suas clinicas, e, depois de verificara sua
cxactidflo, rubrieal-as, e formar de todas huma collccçfio no ílm de cada anno,
ciassitlcando-as segundo a natureza das moléstias e dos orgüos c apparelhos attaca-
dos. Estas collccções serão guardadas no archivo clinico.

Art. 274. Além destes deveres communs aos oppositores de ambas as clinicas, o
de clinica cirúrgica será obrigado: 1.° A ajudar o Lente nas operações cirúrgicas que
houver de praticar fornecendo-lhe na occasiüo os instrumentos eapparelhos necessários:
2.° A zelar c conservar no melhor estado e boa arrecadação todo o Arsenal cirúrgico
c apparelhos destinados a taes operações: 3.° A applicar os apparelhos c fazer os eu-
rativos que o Lente lhe determinar:' 4.w A presidir e dirigir aquelles que os alumnos
deverem praticar, seguindo em tudo as instrucções do Lente.

Art. 275. Hum oppositor da secçáo de sciencias accessorias, designado pelo Di-
rector, se encarregará de preparar as laboas meteorológicas, de que trata o Art.269,
vencendo por este trabalho ate 600&000 por anno de gratificação.

Art. 27G. O Lente de physica dará a este oppositor as instrucções precisas sobre
o melhor modo de proceder a*taes observações, c de organisar as taboas mensaes,
e presidirá á escolha e compra de instrumentos os mais aperfeiçoados para as ditas
observações.

Art. 277. Estas taboas meteorológicas serão enviadas todos os mezes aos Lentes
de clinica, para que estes, juntando-as aos quadros estatísticos das moléstias obser-
vadas no mesmo mez, possão devidamente apreciar e explicar as constituições médicas
reinantes, e organisar as taboas estatísticas annuaes de que trata o Art. 102 dos es-
tatutos.

Secctlo III.

Dos internos.

Art. 278. Haverá para cada clinica dous internos escolhidos annualmente por
concurso, o qual terá lugar nos primeiros quinze dias de Março, antes da abertura

Art. 279. A inscripção para o concurso de internos estará aberta na Secretaria
durante o mez de Fevereiro, e será encerrada no ultimo dia deste mez.

Art. 280. Os alumnos do 4.° e 5.c anno para a clinica cirúrgica e do 0.° para
a medica, serão os únicos habilitados para o concurso do internato huma vez que
tenhão pelo menos approvação plena no exame do anno antecedente.

Art. 281. A Commissao de julgamento para o concurso será composta dos Lentes
da Secção a que pertencer o internato e presidida pelo Director.

Art. 282. As provas do concurso constarão: da observação de hum doente que
será o mesmo para dous candidatos e de huma questão pratica que, sendo commum
a todos, será tirada á sorte pelo primeiro inscripto. Esta questão poderá ser subs-
tituida, no internato de clinica cirúrgica, pela applicação de hum apparelho.

Art. 283. A Commissao de julgamento resolverá ha véspera sobre o numero,
a natureza e importância das questões que tem de formar o objecto do concurso.

Art 284. Cada candidato terá meia hora para observar o doente que lhe tocar;
huma para escrever a observação, e duas para o desenvolvimento da questão da se-
gunda prova.

Art. 285. A Commissao, no tocante ao processo de votação e em outras for-
malidades do concurso, se regulará, no que for compatível, pelo que se acha dis-
posto para o concurso dos oppositores.

Art. 286. A Commissao poderá escolher ambos os internos para cada clinica em
hum só concurso, quando se apresentarem dous ou mais candidatos inscriptos;
quando, porém houver hum' só inscripto, ou quando ninguém se inscrever, cada Lente
de clinica proporá á escolha da Congregação os alumnos mais habilitados para o inter-
nato, que estejão nas condicções do Art. 280.

Art. 287. Cada interno vencerá 25JJ)000 mensaes. Servirá somente durante o
tempo do anno escolar, e residirá no Hospital da Santa Casa da Misericórdia, que lhes
dará aposento e comida, precedendo accordo com o respectivo Provedor.

Art. 288. Hum dos internos de cada clinica terá a seu cargo resumir as cir-
cumstancias mais importantes de todos os casos tratados nas respectivas enfermarias,
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o formar quadi'03 estatísticos mensaes, segundo o modelo e as Instrucçôes que lhe
der o Lente.

O outro se encarregará da inspecçfio e asseio do amphitheatro destinado para as
autópsias; da arrecadação c conservação dos instrumentos, e de tudo quanto for ne-
cèssario para eilas,

Art. 289. Ambos ajudarão ao preparador nas autópsias c preparações das peças
de anatomia pathòlogica, fazendo as que elle lhe determinar sob sua direcção.

Art. 290. Acompanharão b Lente e oppositor em suas visitas, e lhes commu-
nicarão o que de mais notável houver occorrido nos doentes da enfermaria durante.
a ausência daqucllcs.

Ari. 291. Alternarão entre si no serviço da enfermaria, com o Intervallo de
huma visita do Lente á outra do dia seguinte.

Art. 2!)2. O interno que estiver em serviço deverá: iv° Escrever o recci-
tuario durante a visita do lente pela manhã, e a do oppositor á tarde, o tomar
nota das'suas preseripções para as executar o lazer executar pelo enfermeiro, na oc-
casiãò p do modo por (Mies determinado: 2.° Observar com toda a àttcnçao os doentes
que, em razão da gravidade dá moléstia, da manifestação de phenomenos periodi-
eos, ou de outros quãesquer acciderttes que possão oceorrer. exijão a sua prompta
c immediata assistência cm qualquer hora do dia ou da noite: providenciando logo
a tal respeito, informando de tudo que oceorrer ao lente e oppositor, e receor-
rendo quando for necessário ao facultativo do hospital: *3.° Dar entrada aos doentes
para a enfermaria, inscrevendo na papeleta a data, o nome, idade, naturalidade,
estado, profissão c residência; e em hum caderno á parte a historia de suas mo-
lestias anteriores e da moléstia actual, bem como as suas causas e symptomas, pre-
cisando bem a èppcha de invasão, marcha e desenvolvimento, referindo depois cir-
cymstanciadamente todos os symptomas e o estado dos órgãos na oceasião de que
tratar, e prescrevendo os meios que com mais urgência exigir o estado do doente,
para de tudo dar conta minuciosa ao lente e ao oppositor.

Art. 293. Os internos de clinica cirúrgica serão obrigados, alem disto, aos
curativos dos doentes e á applicação dos appareihos que o lente e oppositor lhes
ordenarem: e bem assim a fazer quartos durante a noite, aiternadamente com os
internos dos hospitaes, aos que tiverem sido operados.

*
Scecílo IV.

Deveres dos alumnos de clinica.

Art. 294. Os alumnos deverão apresentar-se junto do leito que lhes for designado,
meia hora antes da visita do lente.

Art. 295. O alumno assistente procederá logo ao interrogatório e exame do
doente, e tomará notas de todas as respostas que este lhe der, e dos symptomas que
observar, para compor a historia, tanto de suas condicções de saúde, como das moles-
tias anteriores e da que estiver sotlrendo o doente, terminando com a discripção exacta
do seu estado.

Art. 296. O mesmo alumno lera o resultado do exame em presença do lente,
que o confirmará ou corrigirá depois de examinar o doente.

Art. 297. Escreverá as correcções e observações que o lente fizer na oceasião
sobre o doente, bem como as preseripções do dia.

Art. 298. Continuará, até a terminação da moléstia, a fazer nos dias subsequen-
tes o diário exacto das alterações que se forem notando no doente, tanto no
tocante aos symptomas e aos efFeitos das applicações therapeuticas, como ás pres-
cripeões, indicando as opiniões enunciadas pelo Lente.

Art. 299. No caso determinar a moléstia pela morte lera, no acto de proce-
der-se á authopsia, a historia circumstanciada de tudo o que até ali houver obser-
vado, e tomará notas das alterações que lhe dictar o oppositor, á medida que as fôr
encontrando, devendo estas fazer parte da dita historia.

Art. 300. Concluída a observação da moléstia, o alumno redigirá, com clareza
e çxactidão, a sua historia;'terminando-a com as reflexões concernentes ao caso, in-
terpretando os caracteres etiologicos, symptomaticos e anatomo-pathologicos, com
relação ao diagnostico, prognostico e tratamento, e seguindo em tudo as instrucções
que tiver recebido do lente. ¦$, j
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Art. 301. Os alumnos assistentes serão obrigados, logo depois de completar a

observação dos doentes (pie lhes forem confiados, a entregar ao oppositor, redigidas,
todas as historias para serem por estes rubricadas e guardadas, deixando em seu poder
a copia do três que cm tempo enviarão ao Secretario para o exame.

Art. 302. Os alumnos que deixarem de cumprir a obrigação do artigo auteee-
dente, não poderão ser admittidos ao exame de clinica.

Art. 303. Os alumnos assistentes da clinica cirúrgica, serão também obrigados a
fazer os curativos dos doentes (h1 que forem encarregados, e a repctil-os na visita da
tarde, so assim lhes ordenar o lente.

Art. 30'i. O alumnos do cada huma das clinicas, menos adiantados em anno,
seguirão attentamenle a observação e exame a que são obrigados os seus companheiros
assistentes e exercilar-sc-hão com estes no emprego dos methodos de investigação o
composição de observações escriptas, aprescntundo-as todas as vezes que as exigirem
delles o lente e o oppositor, em cuja presença executarão as instrucções (pie lhes ti-
verem sido dadas.

Ari. 305. Aos alumnos que não comparecerem junto ao leito de suas observações,
no acto da visita do lente, ou não tiverem tomado as notas do doente de que forem
encarregados, ou finalmente as não apresentarem quando se lhes ordenar, marcar-se-ha
huma falta.

Art. 300. No exame dos doentes deverão os alumnos proceder com a maior pru-
dencia e circumspecção, empregando maneiras attenciosas, de sorte (pie lhes meroeão
confiança.

Art. 307. Os exames de certa ordem nas enfermarias das mulheres, só poderão
ser feitas pelos alumnos em presença do lente ou do oppositor, e por ordem deste.

Art. 308. Os alumnos que não forem especialmente encarregados de doentes,
acompanharão o lente e o oppositor na visita, e se reunirão em torno destes; evitarão
perturbar e interromper os seus companheiros (pie examinarem os doentes, dirigindo-
lhes questões intempestivas ou distrahindo-os por qualquer forma.

Art. 300. Não lhes he permittido assentar-se ou deitar-se nos leitos dos enfer-
mos, fallar-lhcs com asperoza ou sem necessidade, e bem assrm passear pela enfermaria.

Art. 310. Deverão proceder com commedimento, civilidade e eharidade que r<v
querem a boa educação o decência.

Art. 311. lie prohibido aos alumnos, durante o tempo que se demorarem no
hospital, ter o chapeo na cabeça, correr pelas escadas ou corredores, fumar, disputar,
fazer bulha, conspurcar o pavimento do hospital e lançar qualquer objecto pelas jauellas,
ou demorar-se nellas.

Art. 312. Ao entrar, como ao saliir do hospital, os alumnos acompanharão o
lente ou o oppositor, guardando sempre a maior ordem e respeito.

Art. 313. Aos alumnos que in'ringirem as presentes disposições serão applicadas
as penas dos artigos dos Estatutos desde 151 em diante.

Art. 314. Estará presente durante o tempo da clinica hum bedel ou continuo.
designado pelo Director, o qual comparecerá no hospital meia hora antes da visita,
e ahi se demorará até que o lente se retire.

Art. 315. Este empregado será incumbido de fazer a chamada e marcar as faltas
dos alumnos que não comparecerem á clinica. Tomará o nome doss que se retirarem
antes de concluir-se a aula, c dos que infringirem as disposições acima prescriptas,
dando parte de tudo ao lente ou ao oppositor, para que o leve ao conhecimento
do Director.

CAPITULO XIV.

Da policia acadêmica.

Seccü© I*

Dos Lentes.

Art. 316. Toda e qualquer divergência que a respeito do serviço da Faculdade
houver entre o Director e algum Lente deve por aquelle ser presente á Congregação.

Art. 317. Se algum Lente, nos actos da Faculdade, faltar aos seus deveres,
o Director por si, ou por aceusação de outro Lente que lhe seja apresentada, levará
ao conhecimento da Congregação o facto ou factos praticados.
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Ari. 318. Neste caso a Congregação nomeará huma commissão para sindicar dos

ditos factos, o mandará que o accusado responda dentro de 15 dias.
Art. 319. Dentro do mesmo prazo, com a resposta do Lente ou sem ella, de-

verá a Commissão apresentar o seu parecei motivado.
Art. 320. A' vista do parecer da Commissão eda resposta do accusado, a Con-

grégação deliberará se são appüeaveis as penas do Art. 144 e 1W dos Estatutos.
Art. 321. Aprimcira parle do Art. 130 dos Estatutos não comprehonde parao desconto dus gratificações: i.° Os Lentes que deixarem de exercer qualqueracto da Faculdade em virtude de seniço publico gratuito e obrigatório por Lei:

2.° ps que estiverem em serviço junto ás Pessoas da Família Imperial: 3.° os quecomparecendo ao ediflciq da Faculdade para exercer qualquer acto, á hora marcada
deixarem dó fazel-o por causa que lhes não seja pessoal.

i

Scceüo II.
%

Dos tsludanlcs, empregados e pessoas alheias a Faculdade.

Art. 32*2. Não estando presente o Director nem o Vice-Director, deverão su-
bstituil-o na manutenção da ordem, os Lentes cathedraticos, substitutos c oppositores
por ordem de antigüidade, c na falta de todos elles o Secretario, quando da comi-
nuaçáo de qualquer facto possão resultar inconvenientes graves.

Art. 3*23. Se o facto for levado á presença do Director e for praticado por
pessoas exlrcmhas á Faculdade poderá elle prohibir ao seu autor a entrada no vúi-
iicio; ficando com tudo esta resolução sujeita á diíinUiva approvação da Congregação.

Sd qualquer pessoa exlranha á Faculdade pràticfir algum dos actos puniveis peloAri. 151 dos Estatutos, será o facto levado ao conhecimento do Director, a fim de
que faça tomar por termo o oceorrido e de de tudo conhecimento á competente au-
toridade policial para proceder na conformidade das Leis.

Art. 32-í. Dentro do edilicio da Faculdade não he permittido ter o chapeo
na cabeça.

Não he permittido igualmente fumar, nem riscar ou escrever nas paredes.
Os Bedéis ou contínuos advertirão em termos urbanos os que infringirem as

disposições deste Artigo, e, se não forem attendidos, tomarão nota do facto e o
«eommunicarão ao Director para providenciar.

Art. 325. Ninguém poderá entrar no edifício da Facuktade com armas ds
qualquer natureza, que não lhe compifcào por seu cargo. As bengalas somente
serão toleradas, precedendo permissão do Director, por motivo de enfermidade.

Art. 320. O porteiro ou outro empregado da Faculdade que vir algum estu-
dante escrevei*, desenhar> ou pintar qualquer objecto nas paredes ou portas do edi-
ficio, ou em algum movei, mancha-los, ou damnifical-os de propósito, o participará
erreumstanciadamente ao Director para proceder como for conveniente, reprehen-
dendo o estudante, ou impondo-lhe a pena de prisão por hum a oito dias, sè-
guiido for o caso, ou si este for tão grave que mereça maior pena, levando-o
ao conhecimento da Congregação, a qual poderá impor até quinze dias de prisão.

CAPITULO XV.

Disposições geraes*

An. 327. As disposições dos Arts. 130 a 134 dos Estatutos (supprimidas neste
ultimo as palavras —as sessões das Congregações) e bem assim as dos Arts. 135 a
137 e a do Ari. 321 deste Regulamento são applicaveis ao Secretario e mais em-
pregados da Faculdade.

Haverá para a verificação das foltas destes empregados hum livro de ponto que
estará em poder do Secretario, no qual serão notados os que não comparecerem á
hora ou se retirarem sem licença antes de findarem os trabalhos.

As faltas do Secretario serão íiscalisadas iminediatamente pelo Director,
No edifício da Faculdade haverá hum relógio de torre de parede para regular

-as horas do serviço das Aulas.
Haverá alem disto huma sineta maior e outra mais pequena pava os signaes

do começo e fim das Aulas.
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Art. 328. Todas as horas serão marcadas por seis badaladas da sineta maiorc os quartos por huma, duas o Ires badaladas da menor.
Art. 329. No edifício, alem das salas para as Aulas, e das mais divisões paraos differentes estabelecimentos da Faculdade e para a prisão dos alumnos, haveráhuma sala especial para a collação dos gráps e mais actos soiemnes.
Art. 330. No 1.? dia dos exercícios das aulas, os Bedéis e, no impedimento destes

os Contínuos que forem designados pelo Director, logo que os Lentes subirem ás ca-deiras assignaráo aos Estudantes os lugares (pie lhes pertencerem pelos números
de suas matrículas, correspondentes aos que devem haver nos bancos, marcando
huma falta aos que não estiverem presentes.

Nos outros dias leclívos irão á hora designada para a aula fazer a chamada emarcar as faltas dos ausentes.
Art. 331. O Lente relevará taes faltas aquelles que comparecerem dentro do1.° quarto de hora, para o (pie o Bedel se apresentará de novo neste momento e

fará a chamada dos que faltarão no principio da hora.
Quatro dispensas, porõm, desta natureza, seja qual for o motivo, eqüivalerão ahuma falta.
Art. 3:12. Os exames preparatórios, na Faculdade de Medicina da Bahia, serãofeitos perante dous examinadores para cada matéria, e julgados por huma commissão

composta dos ditos examinadores, do Director que será o Presidente, de hum Lenteda Faculdade designado pelo Director, c de huma pessoa nomeada pelo Presidente da
Província, o qual preferirá, sempre que for possível, algum dos Lentes ou oppositores.

Art. 333. Os examinadores serão também nomeados pelo Presidente da Província
a quem se dirigirá o Director, com a precisa antecedência, sollicitando as nomeações a fimde que estejam todas feitas e prevenidos os examinadores antes do dia 3 de Fevereiro.Art. 331. Os pontos para os exames preparatórios serão formulados pelo Director
da Faculdade, ouvindo, se o julgar conveniente, aos professores públicos da instrucção
secundaria da Capitai da Província.

Art. 335. Os livros para os exames, o tempo de sua duração, a votação e todo
o seu processo serão regulados pelo que se acha disposto para as Faculdades de di-
reito no Capitulo 1.° do seu Regulamento complementar.

Art. 336. Pelo que toca á Faculdade de Medicina da Corte os respectivos exames
preparatórios continuarão a ser feitos perante a Commissão dos exames geraes dos estu-
dos secundários, nomeados na conformidade do Art. 5.° do Decreto N.° 1.601 de10 de Maio de 1855.

Art. 337. O Porteiro deverá marcar as faltas do Secretario, Bibliothccario e
seu Ajudante, do Oflkial da Secretaria, dos Bedéis c Contínuos.

O Director communicará taes faltas á Congregação mensal.
Art. 338. Reputar-se-ha falta a entrada depois da hora competente, ou a sa-

hida antes delia.
Art. 339. Os Lentes Cathedraticos e Substitutos, nos actos soiemnes-da Facul-

dade, usarão, alem da vestimenta que for marcada por Decreto, das insígnias doutoraes.
Art. 340. São actos soiemnes da Faculdade;

1.° As visitas de Sua Magestade o Imperador, officialmente annunciadas á Fa-culdade.
2.° A collação do gráo de Doutor.
3.° A posse do Director e dos Lentes.
4.° A collação de prêmios.

Art, 341. Os Lentes ou quaesquer pessoas que compuserem compêndios ou obras
para uso das aulas, eos que melhor traduzirem os publicados em língua estrangeira,na conformidade do Art. 108 dos Estatutos teem a Ia impressão á custa dos cofres pü-bheos, alem disso privilegio exclusivo por 10 annos, e hum prêmio até dous contosde reis, a juízo do Governo, conforme o: merecimento da obra.

O privilegio não inhibe a adopção e venda com permissão do Governo de me-lhores compêndios que por ventura appareçam.
Art. 342 As solemnidades com que devem ser conferidos prêmios aos alumnos

que mais se destmguirem, sua qualidade, a maneira e as circumstancias em que poderãoser concedidos, dependerão de instrucções especiaes, que serão expedidas, quando se(hr execução ao que a tal respeito dispõe" o Art. 202 dos Estatutos.Art. 343 O Director tara tirar copias da memória histórica acadêmica, de que
Mtp;-M' 19i dos Estatutos, a fim de remettel-as ao Governo e á outra Faculdadede Direito.



( 27 )
Mandará outro sim imprimir, paru ser distribuída pelos Lentes de ambas as Fa- -

cuidados, o porque... o Governo determinar, a referida memória, de,,, |e ui>nro-vada pela Congregação. lI
«m í^1',34^ °. ,)i,'cclor> ° Secretario, o Bibliothccario e o seu Ajudante, o oOfllcial da Sccrolaria usarflo do vestuário constante do flgurino que for onnrova-do por Decreto. w^fiutu

Art. 318 O Porteiro, os Bedéis o os Contínuos usarão da vestimenta, de mmusfto os Porteiros e Continuas das Relações. «-"«uim, ue quo
Art. \M. As prclccçocs dos Lentes scrüo dadas sobre compêndios certos o de-terminados, eompostos pelos mesmos Lentes ou adoptados dentre os oue ia cor-remi impressos, precedendo em lodo o caso approvação da Congregação, a (mal

Si nluiiiili 
prcfcrcncia a oulros sc assim ° entender conveniente ao aproveitamento

a i rova^aídVtt' ,co"11"!"dios sei*íl communiaida ao Governo e dependerá de sua
Ari. 347. Nas prclecções darão os Lentes todas as explicações (jue forem ne-cessanas, tanto para mais fácil comprchcnsao da matéria de que tratarem como

para o desenvolvimento, para a correcção de qualquer doutrina errônea oumenos conforme aos progressos da sciencia, e para o conhecimento dos difTerêntessyslemas cjui^ possão haver sobre o assunipto.
Art. 348. Quando os Estudantes não comprehcnderem algum ponto, poderãopropor as duvidas que lhes oceorrerem ao Lente, verbalmente ou por escriptodentro da aula; ou cm casa do mesmo Lente, pedindo-lhe para isso permissãopreviamente. •
O Lente explicara o objecto , resolvendo as duvidas no mesmo dia ou no sc-guinte salvo se preferir guardar a resolução dellas para a primeira sabbatinaArt. 349. Os Cathcdraticos, quando impedidos, habilitarão os substitutos comos esclarecimentos necessários sobre a marcha do ensino da respectiva Cadeira.Art. 350. Cada Lente Catliedratico apresentará á Congregação no 1° dia útildo mez de Março, para ser por ella approvado, o programma do ensino da suacadeira.
Este programma, depois de adoptado, com modificações ou sem ellas, não po-dera ser alterado senão por deliberação da Congregação.
Art. 351. O Director deverá remetter ao Ministério do Império até o dia 8 deAbril huma copia dos programmas adoptados para as diversas aulas; c dará partede qualquer inodiílcação que nos mesmos sc fizer.
Ait. 352. Os programmas approvados em hum anno poderão servir para os annosseguintes, se a Congregação por si ou por proposta dos respectivos Lentes não juí-gar necessário altcral-os.
Art. 353. Ficão revogadas as disposições em contrario.

Palácio do Rio de Janeiro em 14 de Maio de 1856.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

Rio de Janeiro. Na Typographia Nacional. 1856.
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Tabeliã 11. 1
em que me declaríto o* livro* de escripiiiraçilo, que devemhaver na Secretaria da Faculdade, destinado» aos ün«abaixo indicados.

é
i.° para as actas da Congregação.
2.° para os termos de juramento c posse do Director, Lentes e mais Empregados.
3.° para o registro dos Diplomas dos mesmos Empregados.
4.° para o registro dos Avisos do Governo Imperial.
5.° para o registro dos ofíicicios do Governo Provincial, (menos na Corte).
6.° paira o registro dos Editaes do Director.
7.° para o registro das Portarias do mesmo e da sua correspondência com os Empre-

gados.
8.° para os termos de abertura de matrículas em cada anno.
9.° para os termos de encerramento de matrículas em cada anno.

10. para os termos de sorteio de pontos em cada anno.
11. para os termos de actos em cada anno.
12. para o registro das Cartas de Doutor.
13. para o registro das theses para Doutoramentos.
14. para os concursos das aulas da Faculdade.
15. para o registro de pontos para as Theses.
16. para os termos de defezas de Theses.
17. para a correspondência do Director com o Governo Imperial.
18. para » com o Governo Provincial,(menos na Corte).
19. para » com o Inspector da Thesouraria, (menos na

Corte).
20. para » com os Lentes da Faculdade.
21. para » com os Empregados de diversas Repartições.
22. para inscripção para defesa de Theses, e termos que lhes dizem respeito.
23. para inscripção para concursos ás substituições da Faculdade.
24. para termos de admoestações e outras penas impostas aos Estudantes.
25. para termos de admoestações e suspensões a Empregados da Faculdade.
26. para apontamento das faltas dos Lentes da Faculdade.
27. para apontamento das faltas dos Empregados.
28. para registro das memórias historico-academicas.
29. para copia dos catálogos das obras da Bibliotheca.
30. para correspondência do Bibliothecario com o Director.
31. para memória das obras adquiridas depois da factura do ultimo catalogo.
32. para memória das obras emprestadas.
33. .para inventario de tudo que pertence á Faculdade em geral, exceptuada a Bi-

bliotheca.
34. para registro de inventario dos moveis. —^--
35. para registro dos livros e papeis, que pela Secretaria são entregues á Bi-

bliotheca.
36. para lançamento do inventario do Archivo.
37. para lançamento de despezas de expediente.
38. para Diário. #
39. para registro das licenças concedidas pelo Governo Geral.
40. para » pelo Governo Provincial,} (menos na Corte).
41. para registro de Diplomas de todos os Empregados.
42. para registro de termos de juramentos e graus.
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Formulas para os juramentos a que se refere este Regulamento.
lio Director,

¦Juro aos Santos Evangelhos ser fiel ao Imperador, observar e fazer observar aConstituição e as Leis, os Estatutos e Regulamento desta Faculdade, cumprindo
quanto em mim couber, as funeções de Director da mesma Faculdade. Assim Deosme Ajude. ¦-

Doa Lente*.

Juro aos Santos Evangelhos ser M ao Imperador, guardar a Constituição oas Leis, os Estatutos c Regulamento desta Faculdade, c exercer as funefces deLente com todo o zelo e dedicação, promovendo o adiantamento dos alumnos une(orem confiados aos meus cuidados. Assim Deos me Ajude. "
Do Secretario, Biblíotliccario e mais Efciiprcgudos.

i
Juro aos Santos Evangelhos cumprir fiel e religiosamente as obrigações do cariode desta Faculdade. Assim Deos me Ajude.

De IMiarmaceutico ou Parteira.
Juro qiue no exercício de minha profissão serei fiel ás leis da honra e da probi-dade; que jamais delia me servirei para corromper os costumes, ou favorecer o crimeAssim Deos me Ajude.

' * A '

Modelo de Cartas de Doutor.
• ¦ • a

No alto.—Em Nome, e sob os Auspicios do Muito Alto c Muito PoderosoPríncipe o Sr. D.... (O nome do Imperador) Imperador Constitucional e DefensorPerpetuo do Brasil.
Mais abaixo. —Faculdade de Medicina da Cidade de
No Corpo da Carta. — Eu  (o nome do Director e seus Títulos) Director daFaculdade
Tendo presente o Termo de aptidão ao gráo de Doutor, obtido pelo Sr. F....filho de  nascido em , e de lhe haver sido conferido o dito grau no dia....de..... de— depois de ter defendido Theses c sido approvado unanimemente, ôú

por maioria de votos (declarando-se nas costas da carta o numero de votos que appro-varão, e se em 1.° ou 2.° escrutínio). E em conseqüência da Autoridade que me hedada pelos Estatutos que regem esta Faculdade, e do que nelles me he ordenadomandei passar ao dito Senhor  esta carta de Doutor em Medicina para quecom ella goze de todos os direitos e prerogativas attribuidas pelas Leis do ImpérioCorte (ou Bahia).... de.... de

•-.,. <-í ,„; ,yy •- y y-v''. ' y
(Sello) ,.; .:;i,y.yy í^,;:-':yy-¦ /AÃ

O Presidente do Acto. •:¦¦ o Director da Faculdade
^"¦' .y ." ....

(Assignatura) ; :- • (Assignatura) ."• »

O Secretario da Faculdade.
ctí

te
m
1/3-< (Assignatura)

O diploma terá pendente o grande sello da Faculdade, e será impresso em per-gaminho á custa do impetrante. y
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Diploma de Pliariiiaecutico ou Parteira.
5¦ A Faculdado de Medicina da Cidade de...... considerando que o Sr naturalide...., nascido no dia ... examinado c ápprovado em todas as doutrinas do cursoPharmaceutico (ou O bslrcticio) lhe conferiu o titulo de Pharmaccutico (ou Parteir!) emandou passar este diploma, com o qual gozará de todas as prerogativas que as Leis

o subsEv1.° 
fg a°S 8Ua pr°flSSa°- E CU Secreta'i0 ^ mesma Faculdade

Assignatura do Presidente do ultimo exame. Assignatura do Director.
Assignatura do Secretario.

O sello será inteiramente semelhante ao dos Diplomas de Doutor.

Titulo de Dentista e Sangrador.
A Faculdade de Medicina da cidade de considerando que o Srnatural de Alho de 4 nacCfdo MOdia , foi examinado e ápprovado na arte de dentista (ou sangrador) lhe mandoupassar este titulo, com o qual gozará das prerogativas que as Leis do Império ouZ-gao aos de sua profissão. E eu , Secretario, &c.

(Sello estampado.) (Assignatura do Director.)

(Assignatura do Secretario.)

Apostilla das Cartas dos Médicos, Pharmaceuticos e Parteiras
Estrangeiras.

F.„£°"iÍdfaM 
habilitado para exercer a sua profissão no Império do Brasil pelaFaculdade de Medicina da cidade de *

Rio de Janeiro ou Bahia de de 18

(Assignatura do Director.)

(Assignatura do Secretario.)

Frontespicio das Theses escolares.
4'

These apresentada á Faculdade de Medicina de em dede 18 para ser sustentada por naturalde , a fim de obter o grau de Doutor em Medicina.

üE
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a r , j 1 Deyenx havcr constantemente nas horas de trabalho hum empregadocia faculdade encarregado de velar na policia do lugar.Palácio do Rio de Janeiro em 12 de Maio de 1856. —Luiz Pedreira do CouttoFerraz.
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Primeiro anuo medico.

Evaristo Nunes Pires -..-,,
Juho Rodrigues de Moura  
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Segundo anuo medico.
•>

José Alexandre de Sousa (iurgel do Amaral
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Terceiro anno medico.

Amedeo Prudencio Masson
Antônio Magalhães Gomes.
Antônio Fernando da Costa
Antônio Joaquim de Valladão Pimentel
Antônio Francisco dos Santos Abreo
Antônio Pinheiro de Ulhôa Cintra
Antônio Mendes da Cruz Guimarães
Antônio de Padua Campos
Antônio Freire da Silva Reis
Antônio José da Silva.
Augusto Gonçalves da Silva Neto
Cândido Borges Monteiro Filho
Daniel Augusto da Luz Tompson
Domingos Gomes Barroso Júnior
Eugênio Augusto de Miranda Monteiro de Barros
Eduardo Augusto Montandon
Galdino Alves do Banho
Gabriel José de Barros
Guilherme Taylor March
Gustavo Miguel ,
João Ferreira da Costa
José Alexandre Pereira cie Mello
José Dias Pinto de Figueiredo
José Marcianno da Silva Pontes
Luiz Gomes Ribeiro de Avelar
Marianno Rodrigues de Brito
Manoel Honorato Peixoto de Azevedo
Pedro Ferreira de Almeida Godinho
Porfirio Pereira de Macedo
Paulino Francklin do Amaral
Pedro Izidoro de Moraes
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Quarto anno.
(j*****! ;••¦¦-* ' -*%*#

. . ¦

Alfredo Camilio Barnabé Valdetaro .,..
Anastácio Luiz do Bomsuccesso
Antônio André Capper .. *...
Antônio Augusto Malheiros
Antônio Correia de Macedo
Antônio Marques da Silva Pavão
Antônio Pinto Barbosa Cordeiro  ....
Antônio Siciozo Moreira de Sá
Augusto Cândido Fortes de Buslamante Sá
Augusto Eugênio de Miranda Monteiro deBarros..
Augusto José Pereira das Neves ••••••>
Braz Martins dos Guimarães
Celestino do Nascimento e Silva
Domingos Lopes da Silva Araújo
Ernesto índio do Brazil
Felix Antônio Vaz
Francisco Antônio Dias Abreo
Francisco Angusto Monteiro de Barros. ^.Francisco Augusto dos Santos
Francisco Josó Coelho de Almeida
Francisco José Luiz Vianna
Francisco Josó Teixeira da Costa
Guilherme José Teixeira
João Emilio Neves Gonzaga
João Se veria nno da Fonseca
João Vicente Torres Homem
Joaquim Alves de Siqueira Rangel
Joaquim Antônio de Oliveira Braga
Joaquim Bento de Sousa Andrade
Joaquim Guilherme Martins de Freitas
Josó Antônio da Silva Ururahy
José Vieira dos Santos
Lafayette Pereira Tavares
Luiz Augusto de Sousa e Silva
Luiz Gaudie Ley
Luiz Henriques de Moraes Garcez
Luiz de Queiroz Mattoso Maia
Luiz Rodrigues Alves de Siqueira
Manoel Antônio da Costa
Manoel da Costa Lima e Castro
Manoel da Gama Lobo ,
Pedro Nolasco Pereira Leite.
Querobim Modesto Pires Camargo
Rodolfo da Cunha Collares.
Rufmo Antunes de Alencar
Segismundo Speridião de Almeida Beltrão
Thomaz Tanner
Vicente Cândido Figueira de Sabóia
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Albino- Rodrigues de Alvarenga
Antônio Corrêa de Sousa Costa
Antônio Francisco Leal '
Antenor Augusto Ribeiro Guimarães
Augusto Gonçalves Martins . .'.*.'.'.' \.'Belchior da Gama Lobo
Caetano Rreton Ferreira Moufort.,..:...;''. 

*'. *.'.'.'. 
[ .*.'.'Camillo Bernardjno Fraga ,.

Domingos José Pereira Pacheco
Francisco Gomes de Azambuja Meírelics
Francisco Portella
Gregorio Pereira de Miranda Pinto*..'. \ \ \'. ]'. [ ] [ \ [ ] [ [ [ [João Gulartc Holim
João José da Silva  '*
Joaquim Francisco de Paula o Sousa. .1.......'.['.'.]'..'.
José Maria de Sousa Fernandes
José de Sousa Pereira da Cruz
José da Silva Lisboa ........./,
Luiz Augusto de Azevedo Cunha
Luiz Caetano Martins ..'/./.'..
Luiz Delíino dos Santos '/.['[
Luiz da Fonseca Galvão
Manoel Augusto Barboza da Veiga
Martin Leocadio Cordeiro
Ricardo Augusto da Silva Rego [[//
Veríssimo Mendes Viamia
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Adolfo Bezerra de Menezes
Antônio Baptista Villela ,'¦"-•;
Francisco Pinheiro Guimarães
Francisco Nicolau dos Santos ;
Henrique Cezar Muzzio
Henrique Hollanda Cavalcante de Albuquerque
Hermenegildo Rodrigues de Alvarenga
José Eutychio de Freitas Gouvea
José Custodio Nunes
José Maria de Mattos Araújo
José Custodio Alves Branco Muniz Barreto
Joaquim Pereira dos Santos
Joaquim Coelho Gomes
João Antônio de Godoy Botelho
João Furtunato Saldanha da Gama
Jeronimo Baptista Pereira
Luiz José Pereira da Silva Manoel
Luiz- José Dantas...
Manoel Freire Allemão.
Manoel Maria Marques de Freitas
Nicanor Gonçalves da Silva
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Primeiro anuo IMiamincciitico.

Joaquim Baptista Torres

Segundo anno Pliariuacentico.

Antônio Jesuino de Oliveira Barreto
Joaquim Gonçalves Fernandes Pires
João da Matta Oliveira
Pedro José de Araújo Pamplona Corte Real
João Caetano Martins

Terceiro anno Pharmaceiitico.

Deodato Cezar de Castro Menezes
Galdino Ferreira Dias ,
Joaquim Alves Ferreira. Sobrinho
João Fernandes de Carvalho [Guimarães
Jorge Luiz Duval
Luiz Antônio da Silva.
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Secretaria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 19 de Junho de 1856.

Wbv.*Wosé Maria Lopes da Costa, Secretario.

(*) Este alumno nao freqüenta as aulas de Pathologia interna e Matéria medica porque já esta
approvado nestas matérias.

(a) foi abonada.
(b) Forao abonadas 3 faltas.
(c) Tem huma falta abonada.
íd) Estão abonadas.
íej Forao abonadas 6 faltas.
(fí Duas faltas abonadas.
(gj Tem 8 faltas abonadas.
(h) ForSo abonadas 4 faltas.
(i) Perdeo o -anno por ter 10 faltas nao abonadas.
(j) Tem 5 faltas abonadas.
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DBCROTO N.« 1.78» de 17 do Marco de 1830.

Estabelece que a Companhia da Estrala de ferro de D. Pedro 2.° forme hum fun-
do de reserva.

*

Attondendo ao que Me foi representado pela Directoria da Companhia da Estrada
de ferro de D. Pedro 2.°, cm virtude da deliberação tomada pela Assem blóa Geral dos
Accionistas sobre a conveniência de se estabelecer um fundo de reserva: Hei por bem
Approvar as seguintes disposições, propostas pela a mesma Assembléa Geral, que se-
rAo consideradas como parte integrante dos Estatutos que baixarão com o Decreto n.°
1.599 de 9 de Maio do anno findo.

A Directoria da Companhia da Estrada do ferro de D. Pedro 2.° applicará desde
já para formação de hum fundo de reserva huma quantia correspondente a hum de-
cimo por cento ao anno das acções emittidas.

Desde que os lucros da dita Companhia se elevarem entre sete e hum décimo e
oito por cento ao anno, este fundo de reserva será augmentado até corresponder a
tres décimos por cento sobre o capital.

O produeto desta verba será empregado como melhor convier ou em acções da
mesma Companhia ou cm títulos do Governo, sendo do mesmo modo applicados os
seus juros semestraes.

O fundo assim constituído deverá ser applicado para oceorrer ás necessidades ex-
traordinarias provenientes de força maior não comprehendidas no contracto feito com
o Governo Imperial; mas em nenhum caso poderá ser applicado ao pagamento das
multas que a Companhia houver de soffrer.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Esta-
do dos Negócios do Império assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio
de Janeiro cm dezesete de Março de mil oitocentos cincoenta c seis, trigesimo quin-
to da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

ím



DECRETO N.° 1.750- do 26 do Abril do 1856.

Autorisa a incorporação de huma Companhia para a construcção de huma Estrada
de ferro entre a Cidade dt Santos e a Villa de Jundiahy,

na Provincia de S. Paulo.

Tendo cm attenção o quo Mo representarão o Marquez de Mont'Alegre, o
Conselheiro Josó Antônio Pimenta Bueno, e o Barão de Mauá: Hei por bem Deter-
minar o seguinte:

Art. l.° Ficão autorisados os referidos Cidadãos para incorporarem huma Com-
panhia fora do Paiz, a qual se encarregue de construir, usar e costear, mediante
as condições a que se refere o Artigo seguinte, huma Estrada de ferro, que,
partindo das visinhanças da Cidade de Santos, onde for mais conveniente, se
approxime da de S. Paulo c se dirija á Villa de Jundiahy na respectiva Provincia.

Art. 2.° A' sobredita Companhia, se for incorporada na conformidade do *
Decreto N.° 838 de 17 de Setembro de 1855, e das condições que com este baixão
assignadas pelo Ministro e Secretario distado dos Negócios do Império, serão con-
cedidos os privilégios e favores constantes das mesmas condições.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Es-
tado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do
Rio do Janeiro em vinte seis de Abril de mil oitocentos cincoenta c seis, trige-
simo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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« ondiçfte» a aue *e refere o decreto de»ta da ia para a con«-tniceao de Iiiniia eatrada de ferro entre a t idade de San-to* e a 1 ilia de Jiuidialiy na Proviueia de H. Paulo.

¦

O Governo concede a Companhia, que organisarem o Marquez de MonPalegre, cConselheiro José Antônio Pimenta Bueno, c o Barão de Mauá o privilegio autorisado
pela Lei N.° 838 de 12 de Setembro de 1855, pelo prazo de 90 annos contados dodata destas condições, para a construcção, custeio, e gozo de huma estrada de ferro
que partindo das visinhanças da Cidade de Santos, se aproxime da de S. Paulo, e a,dirija a Villa de Jundiahy.

A incorporação da Companhia deverá verificar-se dentro de dous annos contadosda assignatura destas condições, sob pena de caducidade da presente concessão.

Durante o tempo do privilegio não se poderá conceder empresas de outros caminhos
de ferro dentro da distancia de cinco léguas de 18 ao gráo, tanto de hum como deoutro lado, ena mesma direcção desta estrada, salvo se houver accordo com a Com-
panhia.

Esta prohihição não comprehcnde a da construcção de outros caminhos de ferro,
que, embora partindo do mesmo ponto, mas seguindo direcções diversas possão apro-
ximar-se eató cruzar a linha da estrada de ferro destas condições; com tanto que dentro
da zona privilegiada não possão carregar eu descarregar gêneros ou passageiros, rece-
fcendo frete ou passagem.

O Governo terá o direito de decidir se as estradas <ie ferro, q«e tenhão para o
futuro de ser concedidas, poderão usar da primeira ou das outras estações da linha
sobre que versão estas condições. Se porém a Companhia julgar que tal uso he preju-dicial a seus interesses poderá recorrer ao juizo arbitrai, pela maneira estabelecida no
Art. 30.

a.«
A Companhia poderá abrir canaes, ou construir linhas transversaes ou prolonga-mentos de ferro, madeira ou de qualquer outra conveniente espécie, quando julguede utilidade, para facilitar o transito de gêneros e de passageiros para a linha princi-

pai, não gozando porém por estas ramificações de privilegio algum, garantia de
juro, ou outros favores, que a esta estrada são concedidos, excepto os que forem
expressamente designados nestas condições.

Todas as despezas destas ramificações, quer no principio feitas para sua cons-
trucção, quer posteriormente empregadas no seu custeio, devem ser lançadas em
contas inteiramente distinetas das da estrada de feiro, que faz o objecto das pre-sentes condições.

4.1

Os trabalhos da estrada deverão começar dentro do prazo de dous annos, contados
da data da approvação dos Estatutos da Companhia, a qual deverá concluil-os no de doze,
contados da data destas condições.

Na falta de cumprimento de huma ou outra destas obrigações a Companhia poderá
ser multada pelo Governo na quantia de dez contos de réis, e este lhe marcará mais
hum anno para o começo ou ultimação dos trabalhos, pagando a Companhia pela mora
de cada hum semestre do novo prazo quatro contos de reis.

Findo o anno, è imposta a multa do ultimo semestre, será esta seguida da perda
do contracto, salvo si a mora for proveniente de causa imprevista, ou inveneivel por
parte da Companhia, c julgada tal pelo Governo Imperial sobre Resolução de "Consulta
da Secção dos Negócios do Império do Conselho d'Estado.

Perderá também a Companhia o seu privilegio se depois de toda a linha ter sido
abeita ao publico for a mesma Companhia declarada incapaz de continuar seus trabalhos,
ou se os tiver parados por mais de oito nlezes consecutivos, ouse interromper a circü-
lação por mais de hum anno.
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Quando a Companhia por ventura perca o direito ao seu contracto pela falta de
conclusão de parte da estrada, nos termos da condição antecedente, conservará todavia
a plenitude de seus direitos sobre todas as obras que tiver feito, e sobre a próprio-
dade que houver adquirido; poròm o valor de todas as terras publicas, madeiras,
ou outros inateriaes, que lhe tiverem sido cedidos gratuitamente pelo Governo, c o
total de todos os direitos de importação não pagos serão restituidos ao Governo, e
este terá o direito, se o julgar conveniente, de desapropiar a linha c toda outra pro-
priedade da Companhia, segundo a lei de desapropriação da propriedade particular
por utilidade publica.

Poderá a Companhia usar do direito de desapropriação, na fôrma das Leis em
vigor, para haver os terrenos de domínio particular, que forem necessários para o
leito da estrada de ferro, estações, armazéns, e mais obras; e pelo Governo lhe serão
gratuitamente concedidos para os mesmos fins os terrenos devolutos e nacionaes, ebem
assim os comprehcndidos nas sesmarias o passes, salvas as indemnisações que forem
de direito.

Na avaliação dos terrenos e propriedades que forem desapropriadas, o augmen-
to do valor produzido pela estrada de ferro não será levado cm conta.

A Companhia não ficará sujeita á desapropriação de nenhum dos terrenos, que,segundo o seu contracto tiver propriamente desapropriado ou adquirido.
Também o Governo lhe concederá gratuitamente o uso das madeiras e outros

materiaes existentes nos terrenos devolutos e nacionaes, e de que a Companhia tiver
precisão para a construcção do caminho de ferro.

Não terá porem a Companhia o direito de vendei* ou dispor de taes madeiras ou
materiaes sem o consentimento do Governo. Vinte por cento do produeto bruto obti-
do pela venda destes objectos serão levados ao credito do capital.

Os favores deste Artigo são extensivos aos canaes e caminhos transversaes, ostra-
das ordinárias, &c., que possão ser construídos pela Companhia.

9."
Ficão isentos de direitos de importação, dentro do prazo marcado para a con-

clusão das obras, e nos dez annos que a ella immediatamente se seguirem, os tri-
lhos, machinas, materiaes, e instrumentos que se destinarem á mesma construcção;
ebem assim os carros, locomotivas, e mais objectos necessários para os trabalhos
da empreza. A mesma isenção he concedida ao carvão de pedra, coke, ou outro
combustível pelo espaço de 33 annos, contados da data da formação da Companhia.

O gozo destes favores fica sujeito aos Regulamentos fiscaes, para o fim de evi-
lar qualquer abuso.

Organisar-se-ha huma cor.ta dos valores assim obtidos do Thesouro Nacional,
que tenhão de ser restituidos pela Companhia ao Governo nos casos especificados.

.§.¦

A Companhia se obriga a não possuir escravos, e a não empregar no serviço da
construcção da estrada de ferro senão pessoas livres, que, sendo nacionaes, poderão
gosar da isenção do recrutamento, bem como do serviço activo da Guarda Nacio-
nal, e sendo estrangeiras, participarão de todas as vantagens, que por Lei são e
forem concedidas aos colonos úteis e indüstriosos.

• 9.

So gozarão das sobredkas isenções os nacionaes empregados pela Companhia,
que estiverem incluídos em huma lista entregue todos os seis mezes ao Presidente daProvíncia, assignada pelo Director, não podendo, passado o primeiro semestre,ser n ella contemplado o indivíduo, que não tiver três mezes de eíTectivo serviço.

Convencida a Companhia de qualquer abusoàsobre este assumpto, em detrimentodo serviço publico , poderá ser multada na quantia de quatro contos de réis, e per-dera mesmo este favor no caso de reincidência, se o Governo o julgar conveniente.



(3)
IO.*

A estrada de ferro c suas obras nao impedirão em tempo algum o livre transito
dos caminhos actuaes, ede outros que, para commodidado publica se abrirem, nem
a Companhia terá direito de exigir encargo, imposto ou taxa alguma de qualquernatureza que seja pelo cruzamento de outras estradas ou caminhos de qualquer
qualidade, por baixo, por cima, ou ao nível da estrada sobre que versão estas con-
dições.

Nestes cruzamentos todas as obras necessárias serão construídas, conservadas o
reparadas á custa da Companhia, salvo se a construcção de taes obras for exigida peloGoverno depois de concluída a estrada de ferro, por que neste caso as despezas com
ellas feitas serfto pagas pelo mesmo Governo.

Esta disposiçAo todavia mio impede a possibilidade de conlracto especial quetenha lugar em relação ao caminho aterrado de Santos ao Cubalão.

ti.»

A Companhia será obrigada a estabelecer cm toda a extensão da estrada de
ferro hum telegrapho electrico que terá o numero de fios, machinas e aparelhos
sufíicientes para estar hum sempre prompto ao serviço do Governo. A indemni-
sação a pagar aos empregados da Companhia pelo serviço prestado neste caso ao
Governo será posteriormente fixada por este de accordo com a Companhia.

l£.«
As malas do Correio e seus conduetores, bem como quaesquer sommas de

dinheiro pertencentes aos Cofres públicos serão conduzidas gratuitamente peloscarros da Companhia: porôm ao cuidado e por conta e risco do Governo.
As sommas assim remettidas serão selladas cm caixas.
Pelo transporte de todos os mais objectos pertencentes ao Governo, pagará este

20 por cento menos do que pagar o publico por objectos semelhantes.
Para o serviço do Correio será feita huma divizão particular em hum dos wagons

dos passageiros de 2.a ciasse, com espaço para tres homens, c com as necessa-
rias acommodaçõcs para receber as malas, o dispol-as de maneira que o serviço
se facilite.

Se o Governo exigir para este serviço maior espaço do que o de hum wagon
que possa acommodar seis pessoas, a Companhia fornecel-o-ha mediante huma
indemnisação por parte do Governo: no caso contrario o Governo empregará carros
seus.

Nas estações ou perto dellas terá o Governo o direito de fazer as obras neces-
sarias para o serviço da entrega das malas aos vehiculos ou pessoas que as liverern
de levar para os differentes logares.

Dous passageiros em serviço do Governo terão também passagem grátis todos
os dias nos wagons da classe correspondente á sua posição social, sendo a bagagem
de cada hum livre ate o peso de 3 arrobas, não comprehendidos os instrumentos
necessários para o preenchimento de suas obrigações.

ia.a
Se o Governo mandar tropas- para qualquer ponto, a Companhia se obriga á

pôr immediatamente á sua disposição, por metade da tarifa estabelecida, todos
os meios de transporte que possuir, e a empregar também nessa conducção os
meios de transporte do Governo, que forem apropriados ao serviço da linha.

X'. 14.a 4

A Companhia transportará os„prezos e seus respectivos guardas, em carros
pertencentes ao Governo, com a necessária segurança, e receberá por este serviço
a metade do preço pago pelo publico por carros da 2.a classe.

Não obstante esta disposição a Companhia deverá ter pelo menos um carro próprio
para a conducção dos ditos prezos, e os transportará pelo mencionado preço sempre
que o requisitar a authoridade.
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A Companhia transportará gratuitamente em qualquer tempo, c em qualquer di-
rccç&o as irmãs de Caridade cm wagons de l.a classe, e cada anno, durante os 5 pri-
metros annos, da costa para o interior, em carros de 3.a classe, mil e quinhentos co-
lonos, que tiverem obtido concessões de terras, sendo distribuídos em porções conveni-
entes, e tendo o Governo dado a Companhia aviso prévio.

Os colonos que forem remettidos por conta dos particulares, a flm de serem em-
pregados noserviso da lavoura, eque se apresentarem munidos de uma guia daRepar-
lição geral das terras publicas, pagarão metade dos preços que forem fixados para os
passageiros da 3." classe.

IO.

O Governo garante á Companhia durante o prazo de 33 annos, a contar da l.a
chamada de suas acções, o juro de 5 por °/0 ao anno, pagavol de G em G mezes nesta
corte, sobre o capital gasto, bona fide, na estrada de ferro, até o máximo declarado no
Art. 18.

É alem disto garantido á mesma Companhia por igual numero de annos, c
com iguaes condições, o juro de mais 2 por °(0, que a Provincia do S. Paulo lhe
assegura cm virtude da Lei Provincial n.° G de 17 de Março de 1855.

Este juro será pago pela Thesouraria da referida Provincia sob sua responsabi-
lidade, sobre o capital que for eííectivamente despendido dentro do máximo refe-
rido no Art. 18.

Fica expressamente declarado que a garantia do juro, tanto geral como Pro-
vincial, 6 somente sobre o capital despendido dentro do dito máximo na distancia
das primeiras 20 léguas da estrada de ferro.

19 a•

O capitai da Companhia, que tem a sobredita garantia de juro não se compõe
senão das seguintes verbas:

l.a Dinheiro despendido em levantar plantas e planos, em fazer explorações,
orçamentos, annuncios, impressões, mappas c gazetas, portes de cartas e despesas
de viagens necessárias para principiarem os trabalhos.

2.a As sommas despendidas com acquisições de terrenos, e indemnisações aos
proprietários ou outros prejudicados, e com a construcção ou acquisição de todas
as obras permanentes c fixas necessárias a seu uso, como estações, armazéns, te-
lheiros, depósitos, oííicinas, casas de machinas, escriptorios, casas, reservatórios
d'agua, bombas, encanamentos, plataformas, viradores, pássadeíras, ponteiros,,
signaes, trilhos, mancaes, &c., linhas telegraphicas e todas as outras cousas com-
mummente consideradas como constituindo e pertencendo ás obras permanentes de
huma estrada de ferro. Entrão também nesta verba todas as machinas de mera ap-
plicação e utilidade local, que sejão necessárias para os trabalhos de planos inclina-
dos, como machinas fixas, de qualquer forma, calabres, wagons, freios, &c.

3.a O custo do primeiro e completo lote de machinas locomotivas, carruagens de
passageiros, ou wagons, carretões para mercadorias, na proporção de huma loco-
motiva para duas milhas inglezas., e de hum wagon de primeira classe, dous
de segunda, e dous de terceiraV;;è'4o.ze carretões para mercadorias ou gado para
três milhas, e de todo o mactoroismó rolante, que se considera como formando
parte do capital: a renovação porem, augmento e reparo do machinismo rolante
serão considerados como despesas <jue deverão ser lançadas nas contas correntes an-
nuaes da receita e despesa, e nao addicionados ao capital.

4.a As despezas de administração, durante os trabalhos de cada Secção, e antes
de sua abertura ao publico, nào excedendo a 2£ por cento do custo da mesma Secção,
serão também annexas ao capital, mas as que se fizerem depois da abertura da Secção
ao,publico pertencerão á conta corrente annual de receita e despeza.

Nem huma outra despeza além das qüeficão mencionadas será considerada como
parte do capital que tem garantia de juro.

5.a Qualquer alteração que possa ser necessária em algumas das obras* depois de
concluídas, será feita por conta da mesma Companhia, e seu custo não será também
considerado como parte do capital que tem garantia de juro.
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G.» Ontrosim nas contas annuaes ou semestraes de receita e despeza nenhum di>
pendio será contado senão o do custeio e conservação dá estrada.

So a Companhia soíTrer algum prejuízo por destruição de trabalhos emprehendidosdebaixo de sua própria responsabilidade, por perdas nas ramificações, canaes, minasou outros trabalhos que nfiogozfio da garantia de juro por pagamento de multas, custasde arbitramento, ou por fallimemto das pessoas que tenhão transacções com ella,taes prejuízos não serão contados no intuito de se considerarem diminuídos os divi-dendos.

-L9*
L

O máximo do capital relativo ás despezas desta estrada, pelo que respeita á ira-rantia de juro, quer por parte do Governo Geral, quer por parte da Provincia de SãoPaulo, cm hypothese nenhuma poderá exceder de dous milhões de libras esterlinas aocambio de 27, comprehcndidas todas e quaesquer despezas que possão ser feitas seja
qual for a sua denominação ou natureza, ou maior importância do custo da empresa
pois que, se elevar-se a mais dessa quantia, os gastos ou despezas excedentes correrão
por conta da Companhia sem essa garantia. Pelo contrario se o custo da empresa emsua execução for menor desse máximo, o Governo c a Provincia não garantirão senão
o juro dessa somma menor, que for elTectivamente despendida.

Se em qualquer tempo a Companhia precisar de maior capital, além dos dous
milhões esterlinos, devera obtel-o por qualquer meio que julgue conveniente, por sua
conta e risco, c debaixo de sua única garantia.

IO.»

Para regular o pagamento do juro em quanto a estrada não chegar a seu termo,
e o capital acima fixado não se presumir empregado em sua totalidade, serão obser-
vadas as seguintes regras:

l.a O sobredito juro de 5 por cento por parte do Governo, e o de 2 por cento por
parte da Provincia de S. Paulo, correm desde o dia em que se verificar qualquer en-
trada de fundos, ou chamada, em relação á quantia que elTectivamente entrar parao cofre da Companhia, deduzido porém o que puder ser percebido de juro sobre esse
dinheiro, quando possa ser depositado em algum Banco.

2.a A Companhia com tudo não poderá lazer chamada para entradas senão á pro-
porção que for sendo necessário o dinheiro para fazer face ás despezas dos trabalhos
da estrada, tendo-se em vista conservar huma quantia em disponibilidade, que faca
frente a eventualidades e exigências, que possão sobrevir, devendo porem sempre ser
prevenido o Governo, ou o Ministro Brasileiro em Londres, e demonstrada a sua ne-
cessidade perante qualquer delles.

3.a Qualquer renda liquida que tire a Companhia do trafico de huma ou mais
Secções da linha férrea, que for aberta ao transito publico, será necessariamente aba-
tida no juro que tiver de ser pago a Companhia para preencher o mínimo de 7 por
cento sobre o capital despendido,

. '¦ 
8©.* ::m:.' .,'-•,,

Todas as despezas, assim annuaes como semestraes, e quaesquer outras que con-
stituem capital, que tem garantia de juro, deverão ser despezas reaes, c bona fide feitas,
devidamente provadas ao Governo, do modo, e nas epochas que elle determinar.

. O Governo terá o direito de mandar fazer os exames que julgar necessários para
fiscalisar a exactidão das despezas, e assegurar os meios mais adaptados e eíficazes de
levar a effeito a estrada de ferro, e suas obras com a maior economia, tanto na con-
strucção como na administração e custeio.

Para este effeito a Companhia franqueará ao Governo o exame de todos os seus li-
vros, proporcionando-lhe demais quaesquer outros esclarecimentos de que possa precisar

Para melhor verificação, assim das despezas como da receita e igualmente para
a inspecção das obras em relação a sua execução, em conformidade dos planos que se
approvarem , o Governo nomeará em Londres hum Director, o qual será o Ministro
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Brasileiro ali residente, ou quem suas vezes fizer, c cm S. Paulo hum Inspector da
estrada, o qual será o Presidente da Província.

Fica declarado que estes dous Empregados, pelo simples facto de suas nomeações,
são considerados investidos dos poderes que aqui se lhes outhorgüo, independente-
iniMilr <lr nomearão nartieular nara este Am.mente de nomeação particular para este fim.

¦.

O Director Brasileiro cm Londres, tendo todos os direitos que competem aos
membros da Directoria, será convidado para todas as sessões da mesma, assim como
para os trabalhos de suas commissões.

~9

Para o exame de livros, e cm geral de quaesquer contas, das quaes possa resultar
ônus maior no quantitativo do juro, o Director Brasileiro poderá nomear hum Delegado
seu, o qual será hum negociante dos mais acreditados da praça de Londres.

Para este mesmo fim o Inspector da estrada de ferro cm S. Paulo poderá nomear
hum Delegado, o qual será hum Empregado da Thesouraria geral escolhido d'entre os
de maior cathegoria.

Se porém se tratar de exames de machinas, ou de execução do plano da obra os
Delegados, assim do Director como do Inspector, serão Engenheiros dos mais idôneos.

Esta disposição não embarga que o Governo nomee Inspectores especiaes para exer-
cerem as funeções de que aqui se trata.

«4.

Se em qualquer tempo depois de completa e aberta toda a linha da estrada de
ferro, seu andamento for interrompido por seis mezes em qualquer secção por qualquer
causa que o Governo julgue que a Companhia podia ter evitado, a garantia, e o paga-
mento do juro por toda a linha cessarão, e só recomeçarão quando a linha inteira for
de novo posta em andamento.

Se antes da abertura de toda a linha, alguma secção já aberta ao publico vier a
fechar-se por qualquer causa que o Governo julgue que a Companhia podia ter evitado,
o juro que se pagar por essa secção cessará, e delle ficará exonerado o Governo, não
só pelos seis mezes em que cila estiver fechada, como por cada hum dos seis mezes
seguintes, em quanto eila assim continuar.

S5.a

Se a Companhia em qualquer tempo julgar conveniente renunciar á garantia do
juro, podel-o-ha fazer indemnisando o Governo geral, e o da Provincia de S. Paulo
de quaesquer desembolços, que tenbão feito por conta da mesma garantia.

Neste caso, cessa a ingerência que o Governo tem sobre os negócios da Compa-
nhia, e a parte de lucros, que lhe compete, na conformidade do art. 33, salvo
porém o direito, que lhe fica, de regular a tarifa de transportes pelo art. 34 , direito
que subsistirá, bem como o de manter a policia e segurança da estrada.

8G.a

A companhia, além da directoria em Londres, terá nesta Corte, e bem assim
em S. Paulo, hum logar determinado, onde trate de seus negócios, e em que ar-
chive os papeis, que nelle devão existir, assim como hum Superintendente devida-
mente authorisado para represental-a perante o Governo Geral, Provincial e Auto-
ridades em tudo que for relativo aos interesses da mesma Companhia.

»».¦

Ficão desde ja submettidas á approvação do Governo as plantas ja levantadas da
estrada de ferro, a fim de que mande proceder aos exames convenientes, tanto sobre
ellas como sobre os respectivos orçamentos; mas, ainda quando approvadas, poderá
a Companhia propor os melhoramentos ou alterações que possão ser de novo conhe-

w
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Ella será construída pelo modelo das boas estradas de ferro da Eurona
,.,* & pormenores d? construcção, direcção intermediária, seu,ancao vanlvcnfthfefeL^íS* rtcri0,',me,nte 1,do Gov,,,no ***»5B36S» !Xbalhos dos Engenheiros com as plantas e orçamentos respectivos, e sobre hum r£lalor.o circums anciado do Engenheiro em Gtófe, que especificará os ni' lo.Sntoso systemas modernos preferíveis para taes obras e seus accessorios 

IIRl,lo,omcnt<~
fica estipulado que a apresentação do taes trabalhos e de «uacsciucr outros ne-eessanos para a construcção das obras nunca poderá exceder o S2Scado no 

"r-

õs dí JK1"ar_f5 Pi;mCÍ,PÍadaS' ,pCna de Ser cIla "luItada -* ÃS8. de quTtm con-

a serSrbríah,HneSia f'f1^0> ° s5stema ^nitivo da linha, que (cm de transpor
deH fi,í ,£nín? 

dc„Sant(«> ^m como dos respectivos vehicuios de transporte, po-de a fitai dependente de posterior c especial accordo com o Governo, a fim de obte-
«_££# maiS ,amplos, esclarecimenlos. No entretanto efiectuar-se-ha o transito pelamelhor lqcal«dade e systema provisório, que for possível, com a approvação do Governo!
„li„;"7c™ i^m conveniente, antes de dar a sua approvação, mandar exa-ninai por Engenheiros seus os ditos trabalhos, serão os Engenheiros da Companhiaobrigados a prestar-lhes todos os esclarecimentos que lhes forem exigidos, não correndo
Governo°S 

P1'aZ°S C°nt,'a 8 Companhia no cas0 de demora Por P»rte dos Engenheiros do
Se dentro de (res mezes depois de apreseníados os ditos trabalhos, o Governo nao°cla 
Com m?a°' 

emender"se*ha (IUC »ao approvados, e poderão ser postos em execução
Aíí objecções do Governo serão examinadas de accordo com o Engenheiro ou En-genheiros da Companhia, chamados para esse fim.

Se todavia a Companhia discordar da decisão do Governo quanto á insuficiênciade seus planos e orçamentos, recorrer-se-ha ao juízo arbitrai, para este decidir o nontode discordância entre as partes. F y
Para esse fim cada huma das partes nomeará hum Engenheiro. Se estes não con-cordarem, cada huma indicará mais hum Engenheiro, e de entre os dois aauelle auefor escolhido pela sorte decidirá a questão. lEste mesmo juizo arbitrai servirá para os casos em que o Governo não ache adequa-das e suficientes as obras construídas pela Companhia.

30.»
Se a divergência porem versar, não sobre essas matérias profissionaes, e sim sobreseus direitos ou deveres, e seus respectivos interesses, a questão será decidida defini-ti vãmente por três árbitros, hum dos quaes será nomeado pelo Governo, outro pelaCompanhia, e o terceiro por accordo de ambas as partes. Se porém não concordaremna nomeação deste terceiro, o Governo apresentará três nomes d'entre os Conselheirosd Estado, e a Companhia outros três, que devem residir no Brasil; e se residirem foradelle correrão por conla da Companhia todas as despezas de viagem e estada, e dessesseis se tirará por sorte hum, cujo voto será decisivo.
Quando houver qualquer desinlelligencia entre o Governo e a Companhia, para a

%
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decisão daqual seja necessário o juízo arbitrai, qualquer das partes dará aviso á outra
dessa necessidade, e do nome do arbitro escolhido. Se dentro de 90 dias da data do
aviso, a outra parte deixar de nomear o seu arbitro, o de intimar sua nomeação á 1.»,
o ponto era questão será considerado como concedido o abandonado pela parte assim
em falta.

O acto do sorteamonto será praticado em Londres, sob a presidência do Mi-
riistro Brasileiro, e em presença dos membros da Directoria, os quaes assignarão
juntamente com elle o termo que se lavrar.

Km todos os casos em que se tenha de recorrer ao juízo arbitrai a parte contra
a qual os árbitros decidirem pagará todas as custas.

Nos casos em que possa ser duvidoso para que lado pende a decisão dos arbi-
tros, pertence a estes o direito de resolver quem pagará as custas.

,-

Durante o privilegio a Companhia perceberá os preços de transporte de merca-
dorias e passageiros segundo uma tabeliã que o Governo, de accôrdo com ella,
organisará, conforme as seguintes bases:

l.a Para os gêneros de producção do paiz, que se deslináo principalmente á
exportação, como o café, assucar*, algodão, fumo, couros, e outros semelhantes,
o máximo do preço não excederá de '20 réis por arroba em légua de três mil braças;
e para as de alimentação, como feijão, milho, arroz, farinha, queijos, batatas,
toucinho, carne, e outros semelhantes, não excederá de 15 réis por arroba pela
mesma distancia.

Este será lambem o máximo dos gêneros alimentares de importação, taes como
o sal, farinha de trigo e peixe salgado.

2.a Para os gêneros de importação não comprehendidos no numero antecedente,
a máximo do preço será de 3D réis pelo mesmo peso e distancia.

3? Poderão ser sujeitos a uma tarifa mais elevada do que as dos n.09 l.° e 2.°,
quer sejão de exportação quer de importação, os objectos que, em conseqüência
de seu grande volume e pouco peso são de desvantajosa conducção, como — mobi-
lia, caixas com chapeos, e outros semelhantes, podendo nestes casos o preço
elevar-se até o dobro do das respectivas classes.

4/ Dependerão de uma tarifa mais elevada do que a precedente os artigos de
conducção perigosa, como —a pólvora, e os de maior responsabilidade para a
Companhia, cm conseqüência de sua fragilidade, taes como—pianos, louça, vi-
dros, &c, ou os de grande valor e pequeno peso, como—ouro, prata, jóias,
moeda papel, &c.

5.a Haverá uma tarifa especial para os animaes vivos de qualquer espécie que
sejão; e também uma outra especial para as madeiras, pedras, ou metaes de
grande peso ou dimensões.

6.a O máximo do preço de transporte para os passageiros de Ia classe será de
600 réis por légua de 3.000 braças, para os de 2.a classe 400 réis, e para os de
3.a de 200 réis.

A Companhia fará três divisões de assentos ou logares para os passageiros,
com as necessárias accommodações e com as designações da l.a, 2.a e 3.a classe
de viajantes.

A forma dos wagons adoptada em Inglaterra será tomada por modelo, com as
alterações que o clima e outras considerações exigirem. Tudo quanto for relativo
:a bagagem e preços será regulado com a maior clareza e precisão. Fixar-se-ha
um preço proporcionalmente mais elevado para as viagens pequenas do que para as
mais longas. Far-se-ha um abatimento nos preços para as pessoas que viajarem
regularmente entre certos pontos.

7.a Os combois especiaes e extraordinários para o serviço de particulares, assim
como os wagons separados para famílias, sociedades, ou grupos de passageiros seruo
sujeitos a regras especiaes, as quaes, depois de fixadas, serão applicadas a todos.

8.a As listas dos preços autorisados serão impressas, e expostas em hum lugar
proeminente e accessivel de cada estação. As horas de partida e chegada de cada
comboi serão declaradas nas ditas listas.

9> Os preços serão os mesmos para todos, exceptuados os privilégios concedidos
neste contracto ao Governo para o serviço publico,
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Estabeleccr-se-ha diminuições e isonefin» Hn nr^nc « r,..,~„ ido 12 annos, e das mcnoíl» do P ° dns Crianças ,ncnorcs

J.7 ™,C™',)Unl'Ía ,,íl0 cob,rarí ,axa al8u,lia addicional por carregar ou dcscar-regar, por armazenagem ou deposito de objectos se esw íh«tÍl„ Sa «_#s„«pressamenfe mencionada na teffl dos fc^tí^SÜSS 
nÜ0 CSt,VCr ^

tos nue iSSSSc&í °brigada. a ,ransP0ltar n°* WÉ combois todos os obje-tos, que forem trazidos ás suas estações, e as regras para a ordem Ha iráfm_mcia se forem necessárias outras alem dâ prioridade de síaenTS uai es Sésserão estabelecidas com clareza na dita tabeliã, e as mesnías para odis á cxcen'ÇÍ3 
ffl«deJ5£^aaJ?T d0 Govcrno> abcm do Kco publico. 

P"

terá o SiS° £ d,v,dendos da Companhia montarem a 10 por cento o Governo
cia se mmi «íinml<Sr..°8,Tb0í í° mpi° preÇ0 P"™ os P"«gcirw. de 3?
bois do Governa "* d° ferr° ÍnS'Czas' Sob a ^óminlçao de com-

33.°

ParaDa fiSfÉ 
f'°VCTn0 será deduzida "»ma *»<*» ^Porcional

*.a„t„Esia,dÍVÍsa° de intere?ses enlre o Governo e a Companhia só terá lugar du-rante o tempo em que subsiste a garantia de juro.
34.*

Quando os dividendos da Companhia tiverem sido maiores de 12 por centocm dous annos consecutivos, terá o Governo o direito de exigir delia reducç&otal nas tarifas que faça entrar os referidos dividendos dentro do máximo de 12por cento. Se em qualquer tempo os dividendos forem menores de 7 por centodeverão ser reformadas as tarifas a fim de se fazerem as alterações necessárias paraobter-se maiores dividendos.
35.

No fim dos 90 annos deste contracto cessa o privilegio concedido á Companhia;esta porem conservara a plenitude de seus direitos sobre a estrada de ferro e seuspertences, podendo usar delia e custeal-a como bem lhe aprouver, salvo sempre odireito de desapropriação que compete ao Governo.•-' 36."
Se o Governo julgar conveniente effectuar a desapropriação da estrada de ferro,com todas as suas ramificações, podel-o-ha fazer debaixo das seguintes condições:l.a A desapropriação nao poderá ter lugar anies de 30 annos depois da abertura

« a^a llnha ao Publico; excepto por livre-e especial accordo da Companhia.2.a O preço do resgate será regulado pelo termo médio do rendimento liquido dosúltimos cinco annos com tanto que esse rendimento não seja menor de 7 %.3.a A Companhia receberá do Governo huma somma em fundos públicos, quedeigual rendimento.
4.a Se depois de haver adquirido a propriedade da estrada e suas ramificações de-cidir o Governo arrendar sua administração e exploração, em igualdade de condiçõesserá a Companhia preferida.

.._¦ 3.944 ' 4; v 4' 
' ¦

O Governo prestará á Companhia, por meio das autoridades, toda a protecçãocompatível com as leis, a flm de que possa ella realisar a arrecadação das taxas es-
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tabelecidas, e para que sejão respeitados os Guardas o Empregados i quo a Companhio
tenha de estabelecer para velarem na observância de seus regulamentos, e manterem
a policia da estrada de ferro.

38.'

Ho permittido á Companhia para csso ílm, e para conseguir conservar a ordem
nas estações, o nas linhas da estrada ter á sua custa hum certo o limitado numero
de Guardas, que poderão andar armados: estes Guardas porém licarao sujeitos a ms-
pecção das autoridades locaes, o deverão ser Cidadãos Brasileiros.

ao.a
Nos Regulamentos que o Governo deve promulgar, em conformidade do§ lido

\rt 1 ° da Lei do 2G de Junho de 1852, se estabelecerão as regras policiacs necessa-
rias para segurança da estrada e seu custeio regular, a fim de prevenir qualquer pe-
rigo, que possa ser causado por extranhos, ou mesmo por Empregados da Companhia.

Nesses Regulamentos o Governo imporá as penas e multas para que está auto-
risado, e se estas forem insullicicntcs solicitará maiores do Poder Legislativo.

4©.«

Se a Companhia descobrir na linha de seu privilegio minas de carvão, pedra
calcarca, ferro, chumbo, cobre, ou quaesquer outras, mesmo de metacs preciosos
poderá exploral-as, sem prejuízo dos direitos adquiridos por outros, devendo dar
parte immediatamente ao Governo para que lhe sejão demarcadas as datas, eestipu-
ladas as condições do seu gozo.

Outrosim, se a Companhia desejar obter alguma concessão ou compra de terras
devolutas para remunerar os operários, que empregar, oa para alguma empresaagri-
cola, dirigir-se-ha ao Governo para obtel-as nos termos mais favoráveis permittidos
pelas Leis ou Regulamentos do Governo.

Para o fim de explorar taes minas, ou cultivar taes terras, formará Compa-
nhias separadas, a fim de que os interesses o contas da estrada de ferro sejão intei-
ramente distinctos de taes empresas.

Estas Companhias pagarão ao Estado os mesmos direitos que pagao os particulares.

41.».

No caso de que o Governo queira que alguns Engenheiros seus se instruão na
construcção das estradas de ferro, a Companhia os admiltirá para quo assistão a to-
dos os trabalhos da empresa.

4«.a

A Companhia não poderá emittir acções negociáveis sem que sejão previamente
approvados os seus Estatutos, devendo ser reservada para se emittir no Brasil, huma
quinta parte das acções.

43.a
*

Quando se julgar conveniente prolongar a linha de ferro de Jundiahy até o rio
Claro, ou outro ponto, ou construir outras linhas de ferro em seguimento da estra-
da contractada \ ou pontos delia, será a Companhia preferida para essas empresas,
em igualdade de condições, a qualquer outra Companhia, ou pessoas que se propo-
nhão a tomal-as.

44."
4 As penas de perda de privilegio e garantia de juro, nos casos em que tem lu-

gar por estas condições, não poderão ser impostas senão por Decreto expedido em
virtude de Resolução de Consulta do Conselho d'Estado.

45.a
Fica entendido que no caso de serem as emprezas do Art. 43 dadas a outra Com-

panhia, por ter ella offerecído melhores condições, a Companhia, de que tratão es-
tas condições não poderá oppor-se á juneção das novas estradas e ramificações ás
suas linhas.
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Neste caso terá o Governo o direito de regular a policia do serviço o a taxa

das tarifas que as novas linhas devem pagar á Companhia.
Por seu lado esta Companhia adquirirá igual direito com igual ônus ao uso

das novas linhas que se vierem juntar á da sua estrada.
Nenhuma das Companhias poderá receber passageiros e mercadorias nas tinhas

que lhes não pertencerem, salvo por mutuo consentimento, ficando somente esta-
belecido o direito de transito. Quaesquer questões que possuo suscitar-se á este res-
peito serão decididas por árbitros, pela forma estabelecida no Art. 30.

4«."
A velocidade dos combois, a qualidade dos wagons das três classes, quaesquer

penas que se tiverem do impor, c as providencias necessárias, á fim de assegurar
ao publico a regularidade do serviço por parte da Companhia, e a esta o paga-mento das passagens e fretes a que tem direito, formarão o objecto do regula-
mentos policiaes organisados pelo Governo, de accordo com a Companhia.

49.a

A Companhia fornecerá ao Governo todos aquellcs dados estatísticos que elle exi-
gir do trafico que houver pela linha, das sommas recebidas por diversos títulos, das
distancias percorridas, <$c, &c *

48."

Nem a approvação ditda pelo Governo á quaesquer planos entregues ou indica-
dos pela Companhia, nem a decisão dos árbitros no caso de discordância entre o Go-
verno e a Companhia, poderão cm caso algum exoneral-a de sua responsabilidade,
quanto á insufficiencia de quaesquer das obras construídas conforme estas condições.

Qualquer alteração que possa ser necessária em alguma das obras depois de con-
cluidas, será feita por conta da mesma Companhia, e seu custo não será considera-
do como parte do Capital que tem garantia de juro. Se porém alguma reconstrucção
ou reedificação for considerada pelo Governo ou pelos árbitros do Art. 29, como ten-
do sida causada, não por insufilciencia da obra, ma§ por casos de força maior, como
inundações, furacões, terremotos, que não podião ser prevenidos pela Companhia, a
despeza feita em tal caso com a reconstrucção ou reedificação das obras damnificadas
será addicionada ao capital garantido.

4»."
Se a estrada de ferro e todos os seus pertences não se acharem em estado satis-

factorio de conservação, o Governo ordenará á Companhia o cumprimento do seu
dever. Havendo a este respeito divergência entre o Governo e a Companhia se decidirá
a questão pela maneira prescripta no Art. 29.

50.a

Se alguma alteração para o futuro vier á fazer-se na organisação dos Ministe-
rios ou no Conselho d'Estado, todos os direitos, faculdades e attribuições ora per-
tencentes por estas condições ao Ministério do Império e á respectiva Secção do
Conselho d'Estado, deverão pertencer ao Ministério ou Secção do mesmo Conselho
que for encarregado das obras publicas, estradas, canaes, vias férreas, ác.

Palácio do Rio de Janeiro em 26 de Abril de 1856.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.



DECRETO N.° 1.733.—do 12 do Março de 1856.

Aulorisa a organisação de huma Companhia tendo por fim estabelecer o transpor-
te e conducção de gêneros por meio de canis de ferro desde o largo da Mãi do
Bispo até o morro da Roa Vista no caminho que conduz á Gávea.

Attendendo ao que He representarão o Conselheiro Cândido Baptista d'01iveira
e seu filho Luiz Plínio d'Oliveira, que pretendem organisar nesta Corte huma Com-
panhia para o fim de estabelecer e manter hum serviço de transportes, e conduc-
çõcs de gêneros, por meio de carris de ferro, desde o largo da Mãi do Bispo ao
morro denominado da Boa Vista, no caminho que conduz ao da Gávea: Hei por
bem Autorisar a organisação da referida Companhia, sob as condições que com es-
te baixfio, assignadas por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi-
nistro e Secretario d'Estado dos Negócios do Império, que assim o tenha enten-
dido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em doze de Março de mil oitocen-
tos cincoenta e seis, trigesimo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferrazi

Condições a que se refere o Decreto M. 1933 desta data.

i.»

A linha em que deverão ser assentados os carris de ferro, seguirá do Largo
da Mãi do Bispo pelo da Ajuda, rua da Lapa, cães da Gloria, rua do Cattete,
caminho novo de Botafogo, praia deste mesmo nome, rua de São Joaquim até
encontrar em linha recta a de São Clemente na proximidade do lugar denomi-
nado Piaçaba, continuando pela estrada á margem da Lagoa de Rodrigo de
Freitas até a Capella da Conceição, e d'ahi pelo caminho da Bòa-Vista,

2,*

Serão observadas as seguintes condições de construcção:
§ 1.° Cada hum dos mesmos carris constará de duas barras de ferro parallelas

e approximadas, tendo a distancia de, pouco mais ou menos, huma polegada.
§ 2.° Serão assentados, em todas ruas da linha do lado esquerdo, sempre

que for possível, ficando em regra entre a margem da rua ou caminho e o carril
mais visinho a distancia de oito a dez palmos.

§ 3.° Entre ambos os carris não haverá maior intervallo do que o de dez
palmos.

§ 4.a A superfície superior cios carris deverá ficar no mesmo nivel do chão
ou da calçada, por modo que não embaracem ou dilücultem o livre transito de
animaes f ou de qualquer vehiculo.

3.*

Os transportes se farão em carros tirados por animaes.

*.*

Haverá o numero necessário de cantoneíros ou guardas dos carris, os quaes
serão estabelecidos nos pontos, e em distancias convenientes, não só para con-
servarem constantemente limpos os mesmos carris,- como e principalmente para
avisarem as pessoas que transitarem á pé e á cavallo e os carros, da approximaçãá
dos trens, a fim de se evitarem sinistros e desastres.



5.'

Haverá huma estação central, estabelecida na visinhança do Jardim Botânico
e destinado ao serviço da Companhia, c a receber em salas decentes as pessoas
que forem condusidas pelos carros de transporte, c bem assim duas estações
terminaes, sendo huma no Lorgo da Mfti do Bispo e contígua ao muro do Con-
vento da Ajuda, e outra nas visinhanças do extremo opposto dos carris de ferro"

6.'

A Companhia que for prganisada pagará á Illm.a Câmara Municipal, peloterreno queoccupar a primeira das ditas estações, o arrendamento que ella lhe arbi-
trar, e fará acquisição dos que forem necessários para estabelecimento das outras,
podendo ser desapropriados na forma da Lei com prévio consentimento do Go-
vemo Imperial, que lhe concederá os direitos c privilégios (pie para este fim
lhe dá a mesma Lei.

Poderá também a Companhia usar do direito de desapropriação, quandofor indispensável, para a acquisição de terrenos necessários para mais conveniente
%recção da linha dos carris de ferro.

7. a

Além das referidas estações poderá a Companhia estabelecer outras inter-
mediarias para commodidade dos passageiros.

8:

A Companhia deverá dar plena execução a esta empreza em toda linha
designada no praso de seis annos e no de dous na parte comprehendida entre
a primeira estação no Largo da Mâi do Bispo e a central, sendo contados desta
data todos os ditos prasos.

9.

Será dado transporte gratuito nos carros da Companhia aos agentes do Cor-
reio e da Policia, e a quaesquer empregados públicos, indo em serviço.

ÍO.

A Companhia organisará huma tarifa, que será approvada pelo Governo,
marcando as lotações dos carros, bem como os preços das passagens, segundo
as diíferentes classes, e bem assim das conducções das cargas.

n.
0 Governo, ouvindo a Companhia, fará os regulamentos necessários, deter-

minando as horas das partidas dos carros, e em geral o serviço dos transportes
e conducções, podendo impor, nos casos de transgressões e de falta de regu-
laridade no mesmo serviço huma multa de quatrocentos mil réis.

12.

Fica permtttido a Companhia, depois de legalmente incorporada; a impor-
tação livre de direitos da Alfândega, dos carris, carros, cavallos e quaesquerputros objectos concernentes ao serviço da empresa.



13.
A Companhia poderá, dentro dos primeiros tres annos, estabelecer hum m

3? nmfíf í 
d°* Cam!.nh0 do ComUlI», Partindo do I rgo T c „d0"até a fonte das Aguas-ferrcos, e outro que partirá do Jardim Botohlco netocaminho que conduz á Fazenda do Macaco até a subida da serra do Tifuca P

14.

no lloriTn ? dcvera'1nn,1es.««e dar começo ás obras, apresentar ao Gover-
carris T .il!!an0 «"í* <,CSÍgnan,do " *¦' a Pos*a° cx»cla das »»'"« *°*
E«'« « ,.Ç,° T fiCa nsse"t«^;-2.' a forma c dimensão das mesmas
ííl 

mcthodo d« construcçao;-3.' as dimensões dos carros;-4.° os com-modos que se proporcionarão aos passageiros nos pontos de partida c chegada

15.

íOmníICigar?n.lÍd0 aComPanhií>. •«unia vez incorporada, privilegio exclusivo pelo
suTemÍr T 

an"°S' C°ntad°3 dCSta data para ° SmÍÇ0 ^ faz ° obJecto desua empresa,
16.

Este privilegio e todas as condições acima declaradas, caducarão se nao forobservada a condição 8.', ou seja por não ter dado a Companhia plena exe-cucçao a esta empresa no todo ou em parte da linha nos prasos marcados nauita condição, ou seja por não terem o Conselheiro Cândido Baptista de Oli-veira e seu filho Luiz Plínio de Oliveira, organisado a mesma Companhia nopraso de doze mezes contados desta data, salvos unicamente os casos de forçamaior devidamente provados e reconhecidos taes a juizo do Governo.A pena de caducidade será em qualquer hypothese imposta pelo Governoadministrativamente e sem dependência de mais formalidade do que a audien-cia da Companhia, ou dos referidos Conselheiro Cândido Baptista de Oliveira eseu filho Luiz Plínio de Oliveira, conforme se der a primeira ou a segundahypothese, sendo desde logo livre ao Governo conceder a empresa a quemjulgar mais conveniente, e não podendo os interessados reclamar indemnisaçãoalguma por qualquer titulo que seja.

17.
A Direciona da Companhia deverá entender-se com a da Companhia que setorrnar em conseqüência do privilegio concedido ao Doutor Thomaz Cochrane, paraestabelecer huma linha de estrada por meio de carris de ferro até o lugar denomi-nado — Boa Vista na Tijuca, a fim de accordarem sobre o ponto, em que notuturo se deverão encontrar as linhas de ambas as emprezas, de modo que seconsiga estabelecer huma communicacão entre ellas sem interrupção, sendo possível.

18.
As referidas condições serão submettidas á approvação do Poder Legislativo«a parte em que dependerem delia.

19.
O Governo^ designará huma pessoa ou autoridade para fiscalisar a execuçãodo serviço da Companhia, e para faser manter a sua regularidade e boa ordem.Palácio do Rio de Janeiro em 12 de Março de 1856. — Luiz Pedreira doCoutto Ferraz.



DECRETO N.» 1742.-do 29 de Março de 1856.
Auiorha a organisaçâo de uma Companhia, tendo por flm estabelecer o transportee conducção de gêneros, por meio de carris de ferro, desde o Largo do Hocioaté o logar denominado —BoaVista —na Tejuca.

Attcndendo ao que Mc representou Thomaz Cochrane, que pretende organisarnesta Corte uma Companhia para o fim de estabelecer e manter um serviço de

das por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho Ministro e Secretario<l listado dos Negócios do Império, que assim o tenha entendido c faça executar.Palácio do Rio de Janeiro em vinte nove de Março de mil oitocentos cincoenta eseis, trigesimo quinto da Independência e do Império.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

Condições a que se refere o Decreto desta data em as quaes Thomaz Cochrane se
propõe a organisar nesta Curte uma Companhia para o fim de estabelecer e
manter um serviço de transportes c conducções de gêneros por meio de carris
de ferro em carros puxados por animaes desde o Largo do Rocio até o logar
denominado Boa-Vista na Tijuca.

i.»

A linha cm que deverão ser assentados os carris de ferro, seguirá do Largo
do Rocio pela rua dos Ciganos, e frente do Campo dWcclamação até a rua do
Sabão; desta cm direitura pela do mesmo nome da Cidade Nova em toda a sua extensão
até a de S. Christovão; e dahi pela Nova do Imperador, ou pela do Engenho Velho,
seguindo pela que se projecta com a denominação de rua do Cabido, como for
mais conveniente, e pela de Andarahy até o lugar denominado BoaVista, na Tijuca.

2.a

Serão observadas as seguintes condições de construcção:
§ 1.° Cada um dos mesmos carris constará de duas barras de ferro parallelas e

approximadas, tendo a distancia de, pouco mais ou menos, uma polegada.
§ 2.° Serão assentados no centro das ruas, sempre que for possível, não preju-

dicando o transito dos vehiculos; e no caso contrario o serão do lado esquerdo das
mesmas ruas, sem prejuiso também do dito transito.

§ 3.° Entre ambos os carris não haverá maior intervallo do que o de 5 pés e
6 polegadas.

§ 4.° A superfície superior dos carris deverá ficar no mesmo nivel do chão ou
da calçada, de modo que não embaracem ou difllcultem por modo algum o livre
transito de animaes, ou de quaesquer vehiculos.

3.*

Os transportes se farão em carros tirados por animaes.

4.a

Haverá um numero necessário de cantoneiros, ou guardas dos carris, os quaes
serão estabelecidos nos pontos e em distancias convenientes, não só para conser-
varem constantemente limpos os mesmos carris, como e principalmente para avi-
sarem as pessoas que transitarem a pé e a cavallo, e os carros, da approximação
dos trens, a fim.de se evitarem sinistros e desastres.



5.'

Haverá duas estações principaes destinadas para o serviço da Companhia, sendo
uma no largo do Rocio, canto da rua dos Ciganos, e outra no lugar denominado
Boa Vista, na Tijuca.

6.'

A Companhia que for organisada pagará á lllm." Câmara Municipal pelos ter-
._. -____  *â. _._ _ _>   _  _-»

'¦'¦;: : :v.':í:?í "¦-'.-'¦

podendo ser desaproprii
verno Imperial, que lhe concederá os direitos o privilégios que para este flrnlho
dá a mesma Lei.

Poderá também a Companhia usar do direto de desapropriação, quando for
indispensável para acquisição de terrenos necessários para a mais conveniente di-
recção da linha dos carris de ferro.

7.*
Além das referidas estações poderá a Companhia estabelecer outras interme-

diárias para commodidade dos passageiros.

. 8."

A Companhia deverá dar plena execução a esta empresa em toda a linha de-sígnada no praso de dois annos.

9.*

Será dado transporte gratuito nos carros da Companhia aos agentes do Cor-rcio e da Policia, e a quaesquer empregados públicos, indo em serviço.

10.

A Companhia organisará uma tarifa, que será approvada pelo Governo, mar-cando as lotações dos carros, bem como dos preços das passagens, segundo asdifferentes classes, e bem assim das conducções das cargas.

. :; - ¦ 
n. ' • -

O Governo, ouvindo a Companhia, fará os Regulamentos necessários, deter-minando as horas das partidas dos carros, è em geral o serviço dos transportese conducções, podendo impor, nos casos de transgressão e de falta de regularidadeno mesmo serviço, uma multa até 400#000.

12.

Fica permittida á Companhia depois de legalmente incorporada, a importa-
ção, livre de direitos d' Alfândega, dos carris, carros, cavallos, e quaesqueroutros objectos concernentes ao serviço da empresa.

13.

A Companhia poderá, dentro dos primeiros três annos, estabelecer um ramal, par-tmdo da rua do Engenho Velho pela do Rio Comprido até onde for conveniente,sendo o ponto terminal previamente approvado pelo Governo.
14,

A Companhia deverá, antes de dar começo ás obras, apresentar ao Governoimperial o plano geral, designando: 1.° a posição exacta das linhas dos carris, nadirecção que fica assentada; 2.° a fôrma e dimensões das mesmas linhas, e omethodo da construcção; 3.° as dimensões dos carros; 4.° os commodos que se
proporcionarão aos passageiros nos pontos de partida e chegada.
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15.

Ho garantido a Companhia, uma vez incorporada, privilegio axcloslvo oelo
Snprcsí ann°S' C0,Uad0S dCita da,a' par° ° smi«° "uc f«* ° ffitodo «5

16.»

Este privilegio c todas as condicóes acima declaradas caducarão, si nio for ob-servada a condição 8." ou seja por não ter dado a Companhia plena execução a esta em-
^rZnrftn?n^°n0UtC"Trte daJÍ?,,a nos Prazos ma,'cados nadi,a condição, ou sejapor não ter o Doutor Ihomaz Cochrano organisado a mesma Companhia no orandose.s mezcs, contados desta data, salvos unicamente os cazos de força maior devida-mente provados o reconhecidos taes a juizo do Governo.

. A pena do caducidade será em qualquer hypothese imposta pelo Governo admi-
StomlTVoL^nT^^ dCpmaÍS formalid«dc á0 que a audiência da Com-d.„J 

i « referido Doutor Ihomaz Cochrano, conforme se der a primeira ou a se-gunaa hypothese, sendo desde logo livre ao Governo conceder aempreza aquém iuí-gar mais conveniente e não podendo os interessados reclamar indemnisaçao alguma norqualquer titulo que seja. 6 m l ül
17.a

A Dircctoria da Companhia deverá entender-se com a da Companhia que se for-mar em conseqüência do privilegio concedido ao Conselheiro Cândido Baptista deUliyeira e seu filho Luiz Plinio de Oliveira para estabelecer uma linha de estrada pormeio de carns de ferro até o morro denominado da Boa-Vista, no caminho que conduza iiavea, a fim de accordarem sobre o ponto em que no futuro se deverão encontraras linhas de ambas as emprezas, de modo que se consiga estabelecer uma communica-
çao entre ellas, sem interrupção, sendo possível.

18.a

As referidas condições serão submettidas á approvação do Poder Legislativo, na
parte em que dependerem delia.

19,

O Governo designará uma pessoa ou autoridade para fiscalisar a execução do ser-viço da Companhia e para fazer manter a sua regularidade e boa ordem.
Palácio do Rio de Janeiro em 29 de Março de 1856. -itó Pedreira do CoultoFerraz.
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DECRETO N." 1.741 du 20 do Março de 1856.

Altera o Art. 25 do Regulamento annexo ao Decreto n ° 1.503 de 24 de Fevereiro de
* • 1855 na parte em que fixa a somma do deposito de que trata o mesmo Artigo.

Hei por bem alterar o Art. 25 do Regulamento de 24 de Fevereiro de 1855, na
parte em quo flxa na quantia de cincoenta contos de réis o deposito que no Thesou-
ro Nacional devo ser feito pela companhia Reformadora para pagamento das multas a
que he obrigada, reduzindo a somma do dito deposito á quantia de doze contos de
réis, com as mesmas condições estabelecidas no citado Artigo. Luiz Pedreira do Coutto
Ferraz, do Meu Conselho, Ministro c Secretario dEstado dos Negócios do Império,
assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em vinte seis de
Março de mil oitocentos cincoenta c seis, trigesimo quinto da Independência c dolm-

perio.

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.



DECRETO N." 1.737-de 10 de Março de 1850.

á
m

rfa « W 1852, Mc^ 10ü rf«Companhia <U A'anMCio?^r%,riP?Prde.nort Zn,,m novo PrMtegioetcata por S. DomiJ/o! C°rU e fl Cidade de Wcthtnhl co

N.' 
"SÍÍX 

tffítólÉWí di^rdÍÇ6c? annexas c aPPr™d<" Por Decreto
privilegio á Companhia deN,t£á? ZÍ^T^Í T« annos n™com escala por S Domingos, ka dó 2vL£ * 8 ÇMc 7 [:id,,dc de Nlçthcroby
Luiz Pedreira do CòultotènT L *m,r%*SqU\.c?7 es,cbi,hil° ««ignadas pordos Negócios do Impero » „'«£ * ? fonS(' "°. Ministro c Secretario: ffEstado"io degJaneiro°em EirVEço femVoi^Ê^ T^í Pa'acio do
quinto da Independência c do Império. 0,loccntos «ncoenta c seis, trigesimo

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Luiz Pedreira do Coulto Ferraz.

Condições a que se refere o Deerelo desta data, alierandoalgumas das que são annexas ao de !¥.• l.Oii de 18 de
Julho do 1858o

do á^Ali^i"1"3,^111 seu inteiro yiS°r ° Pmo marcado no Decreto N.» 1 011
Sm „ • ÍU*° de 1882 para a dura<ao d0 Presente contracto, o qual termimHcom o privilegio por elle concedido no dia 12 de Julho de 1861 te™>nard
™m,i„ era P?rêm ° Governo, no fim de cada triennio, de accordo com a Tom
Cnâ 'h!0^1^VS C0ndiçôes estiPu'«das ou addicionar outras novas, se a experienSahouver demonstrado a conveniência publica de taes alterações. «*penencia

n i^à \ A ComPanhia terá sempre cinco barcas convenientemente atroa reinada*x ÍSSS n rPtra,a°- servr/send0 obrigada' ^ando aí»u™ wftaSSSfíl12S íê istsp"^^ -a """^construir outra dand°-se'ihe
termfnar Wm^^ÊM4° 

*" 
Kf! ^ POderá ÍOn,eçar deP°is nem

Jane?ronCe Fe™" 
mantó' * ^ * ^ WIM8 de Novembro' Dezembro,

Outubro ;da 
manM' ° SetC C meia da tarde nos de Março' Abril> Setembro e

Seis e meia da manhã, e sete da tarde nos outros inezes.
de ou*4Lti a^i^T* de/°(vembro «,Fevereiro, que fórmão o primeiro período
ffiSa° ^8» antecedente, largará nos Domingos, dias de Guaida, e nos dèYtesta Nacional, havendo bom tempo, huma barca de Niclherohy ás dez horas da noite,e ua Lorte as dez e meia.
MnA^a!f,hÍda d£tta .barcTa da Côrte sera P°rêm transferida para a meia noite se se derespectaculo no lheatro Lyrico.

* ^ ™Alt 5'°u Em todos os ^mingos, dias de Guarda, de festa, ou em outros em que
u^Tm? Vf grande cone""™1»™ de passageiros, serão postas na carreira,
horas °S °S pontos' barcas extraordinárias, principalmente nas ultimas

Art. 6.° O máximo do preço das passagens fica estabelecido do modo seguinte:ror pessoa calçada se não cobrará mais de 120 réis nos dias úteis, e de 160 réisnos iJommgos, dias de Guarda, e de Festa Nacional.
dias Pess<>a descalça se não exigirá preço maior de 80 réis sem distineção de

Por crianças de collo nada se pagará.. JYao he porém obrigada a Companhia a manter estes%eços qu&ndo as barcasnavegarem além das ultimas horas marcadas no Art. 3.°
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Art. 7.* A Companhia pagará a multa de duzentos mil réis por cada dia em
quo se interromper a navegação.

E se tal interrupção exceder a trinta dias, perdera, alem do pagamento desta
multa, o privilegio que tem, podendo o Governo, se assim o julgar mais conveniente
ao publico, preferir o expediente de contractar, á custa da mesma Companhia, barcas
mie facão o serviço regular pelo modo estabelecido nasté contracto.

Art. 8.° A multa de que trata o Artigo antecedente, será cobrada administrativa-
mente sem que se possa oppor, cm Juízo ou fora delie, duvida alguma ao seu pagamento.

Art. 9.° He permittido á Companhia fazer o serviço da carreira nas horas de
unior aílluonola de passageiros, ou diroctamontc entre os dou* pontos extremos, ou
com escala por S. Domingos, com tanto que, em qualquer destes casos o intervallo
entre as sabidas das Barcas nunca seja mais de huun hora em ambos os pontos.

Art. 10. Nos dias cm que houver grania resida ou temporal, Oca permittido á
Companhia, em attenjão ao risco que as barcas e passageiros possão correr, reduzir
o numero das m?s«nas barcas c o das viagens; cumprindo-lhe porém conciliar sempre
e pelo melhor modo passível, esta necessidade com o interesse publico, a flui de
qu; as faltas se não tomam demtsiadameiite sensíveis.

Em tal caso, deverá a Companhia justificar o seu procedimento perante o Chefe
de Policia da Corte, exhibinio attestado do Capitão do Porto, do qual conste nao
só a oceurrencia da resáca ou temporal, mas também que por sua força e violência
tornarão arriscada a navegação ou a atracação das barcas.

O Governo empregará os meios que julgar convenientes para a devida fiscalisaçao
c para previnir qualquer abuso.

Art. 11. As pontes ja feitas, ou as que para o futuro forem construídas a
custa da Companhia, são de sua propriedade; tendo ella obrigação de conserva-las
no melhor estado para que oITereção commodo e seguro transito, procurando melhorar
o embarque e desembarque de modo que dò o maior commodo possível, qualquer
que seja o estado da maré; tendo as pranchas guardas de ambos os lados, e sendo
collocadas com tanta cautela e segurança que em nenhum caso haja risco de cahir
alguém ao mar.

Art. 12. Findo o prazo do privilegio, e no caso de nao ser prorogado, será
a Companhia obrigada ao pagamento do foro annual pelo espaço dos terrenos de
marinhas que as ditas pontes oecuparem segundo a demarcação e estipulação do preço
que então se fizer.

Ainda mesmo dentro do prazo do privilegio será a Companhia obrigada a desman-
chal-as á sua custa, e a construir outras, se preciso for no caso de levar o Governo
avante o projecto de continuar o novo cães d'Alfândega até a ponta do Arsenal
de guerra. '..

Art. 13. He gratuita apissagem, nas barcas da Companhia, dos Correios e
Contínuos das Repartições Publicas da Corte c Provincia do Rio de Janeiro, Ofíiciaes
de Justiça e Pedestres; das praças de pret do Exercito e da Armada, e dos Corpos
de Policia, não excedendo ao numero de cem por viagem, e moveivio-se em serviço
publico; e bem assim a conducção de gêneros e eíTeitos da Nação até o peso de cinco-
enta arrobas. .-ri

Art. 14. A falta de exactidão de hora na sahida das barcas so poderá ser justuicaüa
por algum motivo de força maior, reconhecido tal pelo Chefe de Policia do lugar,
donde deixarem de sahir á hora annunciada ao publico.

Art. 15. Todas as barcas da Companhia serão lotadas pela Capitania do Porto,
e he prohibido serem nellus admittidos passageiros em numero superior ao que estiver
marcado para cada huma.

No prazo de tres mezes a Companhia fará publicar pelos jornaes a lotação de
cada huma das barcas, e collocar nestas hum quadro, cm lugar bem visível, contendo
a declaração da mesma lotação. '

Ari. 16. Abordo de todas as barcas que viajarem de noite haverá tres pnaroes
convenientemente collocados para indicarem a sua marcha.

Os machinistas que forem nellas empregados serão approvados pela competente
Autoridade, e jamais deverá haver a respeito delles confusão de classes.

Deverão além disto ter sempre a bordo de cada vapor em viagem huma agulha
de marear para as oceasiões de grande cerração ou temporal, e as boias que lorem
necessárias para acudir a algum naufrágio, ou salvar alguém que aconteça canil
ao mar. .

Art. 17. Quando a bem do serviço publico tiver de ser reclama:la pelas Autor*-
. dades a presença de algum indivíduo que esteja cm serviço eíTectivo nas barcas cia
Companhia, será a intimaçao dirigida ao Gerente desta, a fim de poder providenciai
por modo que não soífra pela ausência do empregado o serviço regular da navegação.

.#

f,^N



Ari. 18. As barcas Üeüo sujeitas aos Regulamentos dos direitos estabelecidos,ou que para o faturo se estabelecerem.
Art. 19. O termo do fiança t quo se acha assignado pelo Caixa da Companhiano inesouro rsacional, continuará a ser válido em todos os seus eíTeitos para as mui-Ias impostas neste conl-racto.
Art. 20. Fica concedido a Companhia o direito de estabelecer no porto destaLtdade, quando lhe convier, hum — Patent Slip — para seu uso particular.Art. 21. Os Chores de Policia da Corte c da Província do Rio de Janeiroflscahsarüo o cumprimento das presentes condições, dando parte ao Governo Imperiale ao Presidente daquella Província das faltas queoccorrerem, cumprindo-lhes tambémfazer manter a ordem e a tranquillidade publica nas pontes.Palácio do Rio de Janeiro em 19 de Março de 1850.—Mi Pedreira do CouttoFerraz.

'•#¦'¦



W.° l.í«* - de 14 <lc Maio de 1856.

rèír^nZa^^ «__.*¦*• *°»é Rodrigues ter-
^oVeSS^^^^^ l»>r meto de ISarcon de
eah,H V»r eehSSSltL&^S c«'f«»;t»">> com es-

^ÍS^ Ferrci™. ™P™>™ da nave-
Santa Calhar na em Virt Se íí ^ ° da d° Dcsterro¦ da rr™'™a d«
de 13 díSolKl^í^^to.Í ?ü0 se rcferc ° Decreto N.« 1.066
Ari. 1.» do üecrefo N 807 l 97 f T?ad„COm, a au,torisaCa° concedida pelo
mittir ao suSSnte „ ™I«Í 7 í ^mbr° de 1854: Hei por bem Per"
(os intermedíiri<_rá?1'LT? cf „ d.a d,toa "'"«o. com escala pelos por-
ciscoSS^rS^'-8-.3ebâ8tlÇOs San,os' ^«"Pe. ^ranaguá e S. Fran-
fòS&Ç2_&í^ e naSrdC Paraná «S.Paulo, mediante as con-
Conselho inS_S c . ass.gr.adas por Luiz Pedreira do Coutío Ferraz, do Meuvâ^árSS^ dJStfd<? ^ Negocios d0 Imperio>send0 ^mM
lence ao emír^rio „Í!' ^TV"*?""10 que ° privile«io' CUJ° Soso ainda I**-
portos 

"nSSri^^L^? e.Cret°^ nã° comP«,c^ndc os quatro primeiros
lenha 2_S2S_% aCT declarados- 0 mesmo Ministro e Secretario dTstado omáT&Síí A Tftar',Pa,aci0 d0 Ri0 de Janeiro em u de 5Iai°uu ioüu , ingesimo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
MjUíz JPedreira do C ou tio Werruz.

itTZ J 
$e rrfere ¦°,DeCretr° desta data Vam a nova^° do Contractoque faz o (roverno Imperial com José Rodrigues Ferreira para a mveqacão a

laP°y^eoporto do Rio de Janeiro e o de Santa Catharina, tocandonos de Ubatuba, S. Sebastião, Santos, Iguape, Paranaguá e S. Francisco

0 Empresário obriga-se a incorporar nesta Corte, dentro do prazo de seismezes, huma Companhia que tome a si esta empresa e mantenha a navegaçãoa vapor pelos portos acima declarados por espaço de treze annos.

8.

A Companhia, que para este fim for organisada, ficará obrigada a realisar
por barcos de vapor duas viagens redondas por mez, em dias certos e determinados,entre este porto e o de Santa Catharina, tocando, quer na ida, quer na volta,nos de Ubatuba, S. Sebastião, Santos, Iguape, Paranaguá e S. Francisco.
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Nao será permittido aos paquetes desta linha o demorarem-se nos diversos portos
mais de quo os prazos estipulados em huma tabeliã approvada pelo Governo. Os dias
e horas de sahida dos ditos paquetes do porto do Rio de Janeiro serüo também marca-
dos na mesma tabeliã.

•.

A demora nos portos referidos alôm do tempo marcado, e no do Rio de Janeiro
além dos dias lixados para a sahida das barcas, dará direito á imposição de huma
multa até a quantia de 200§ por dia, a qual será levada a effeito administra-
tivamente. Se porém taes demoras forem causadas por ordens do Governo ou das
Autoridades competentes dos differentes portos, a Companhia ficará com o direito
de reclamar igual indemnisaç5o.

Para verificação dos casos mencionados será requisitada da Autoridade superior,
em cada hum dos portos em que as barcas tocarem, huma declaração do dia e
hora de sua entrada e sahida, tanto na ida, como na volta.

A Companhia montará para o serviço da linha pelo menos dois vapores de boa
construcção e de força nunca menor do que a resultante de huma machina de 120
cavallos, devendo ter no mínimo a lotação de 400 toneladas e capacidade para
receber pelo menos 10 mil arrobas de carga, sufficientes commodos para pas-
sageiros, e camarim separado para senhoras.

Os vapores que a Companhia empregar em conseqüência deste contracto devem
ser previamente examinados e approvados por huma Commissão que o Governo
designar.

Se não forem approvados, o Governo marcará hum prazo razoável dentro do

qual deverá a Companhia apresentar novos vapores nas ciicumstancias do seu con-
tracto, sob pena da perda do privilegio e caducidade deste contracto.

6.

Será obrigada também a Companhia a fazer conduzir gratuitamente em cada
viagem até quatro passageiros distado, sendo dois de ré e dois de proa, sujeitos
comtudo ao pagamento das respectivas comedorias. Pelos que o Governo òu as
competentes Autoridades mandarem admittir além deste numero serão pagas as pas-
sagens com o abatimento de 20 por cento dos preços da tabeliã geral.

Pela conducção de recrutas, tropas e criminosos, pagará o Governo menos 20

por cento dos preços da mesma tabeliã.
Será gratuito o transporte das malas do Correio de quaesquer quantias remet-

tidas pelo Governo ou pelas Autoridades, e bem assim de cargas enviadas pelo mes-
mo Governo e Autoridades, huma vez que essas não excedão em cada viagem ao

peso de huma tonelada. Havendo excesso deste peso, pagará o Governo o respectivo
frete, que será de 20 por cento menos do que o da tabeliã geral dos fretes.

As malas do Correio serão entregues e recebidas nas respectivas Agencias por
pessoas competentemente autorisadas. As cargas o serão a bordo das barcas de vapor.
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A Companhia organisará todos os dous annos huma tabeliã que se submelteráá approvação do Governo, onde sejüo regulados os preços dos fretes e passagensnüo podendo exceder o seu máximo olem de 10 por cento sobre o que sepaear nosbarcos de vela. r e

8.'

Os vaporos da Companhia estarão á disposição do Governo, quando este os re-
quisitar para alguma Commissão a bem do serviço publico, pagando por este em-
prego hum frete razoável, indemnisando a Companhia de qualquer sinistro pro-veniente do risco especial da diligencia.

O.'

A Companhia deverá dar principio no praso do seis mezes desta data á refe-
rida navegação, segundo as condições ora estipuladas. O Emprezario poderá entre-
tanto começar a fazer o serviço da navegação segundo estas condições, continuando-o
até a effectiva organisação da Companhia, dentro daquelle praso somente.

io.<

0 Governo se obriga, em compensação das condições a que se sujeita a Com-
panhia, a conceder-lhe:

l.a Privilegio por oito annos para fazer a navegação a vapor estabelecida nestas
condições, ficando porém livre a dita navegação entre este porto, e o de Santos,
e seus intermédios, e o de Iguape.

2.a Huma subvenção, por todo o tempo do contracto, de quarenta e oito
contos de réis annuaes desde já pagos repartidamente pelo numero de viagens, in-
cluindo naquella somma a de dezoito contos de réis, que percebe o Emprezario pela
navegação na linha entre os portos desta cidade e da do Desterro, na Província de
Santa Catharina; e a de seis contos de réis f que também percebe o mesmo Em-
prezario pela conducção das malas ao porto de Santos, em virtude das concessões
2.* e 4.a da condição 7.a annexaao Decreto n.° 1066 de 13 de Novembro de 1852,
approvadas pela de N.° 807 de 27 de Setembro de 1854.

Em caso de interrupção das viagens por sinistro ou força maior, a subvenção
correspondente será paga*na proporção das distancias em que a navegação tiver
sido feita.

3.a Preferencia ás barcas de vapor da Companhia para conducção de tropas,
passageiros é cargas que o Governo houver de fazer transportar para os portos com-
prehendidos na linha desta navegação, não se podendo dar concurrenciacom outros
quanto ao preço, por estar este designado na condição 6.a.

4.a Isenção de pagamentos de quaesquer direitos na acquisição e matricula
dos vapores destinados ás viagens contractadas, gozando suas tripolações das mesmas
vantagens que tem sido estipuladas pára emprezas semelhantes.

i 5.a O gozo de todos os favores conciliaveis com os regulamentos fiscaes e de
policia nos portos em que tocarem os vapores, recommendando-se expressamente
ás respectivas Repartições o seu pronto despacho. xx

fi»
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A Companhia fica sujeita a multas de cem mil róis a hum conto de réis, ad-
ministrativamente impostas, e produzindo desde logo seus effeitos, tanto por.infrac-
çflo de qualquer das condições deste contracto, e dos Regulamentos especiaes queo Governo der para regular a sua execução, como dos geraes de policia e de íis-
calisaçAo, e de falta de execução de ordens superiores: estas multas não isentflo o
multado das outras penas communs cm que incorer.

'.A-

1*.'

Ficará sem effeito o presente contracto, e a Companhia sujeita á multa até
dez contos de réis: 1.° se dentro de hum anno, contado desta data, não der começo
á navegação contractada; 2.° se esta, depois de principiada, for interrompida porires viagens suecessivas sem huma causa reconhecida procedente pelo Governo;
3.° se durante ella, direcla ou indirectamente, auxiliar ou favorecer os perturba-dores da ordem publica, os introduetores de Africanos, c os que fizerem contra-
bando de mercadorias.

13.

em que
Em todas as penas impostas a Companhia incorre o Emprezario durante o tempo
ue lhe he permittido continuar a navegação antes da organisação da Companhia.

14.'

Alem da subvenção de quarenta e oito contos de réis, marcada nestas condições
para os fins nella declarados, fica concedido ao Emprezario o augmento de trinta e
seis contos de réis pela navegação de toda a linha contractada desde este porto até
o de Santa Catharina.

Não terá porém execução esta disposição senão depois que o referido augmento
merecer a approvaçâo do Poder Legislativo.

Palácio do Rio de Janeiro, em 14de Maio de 1856.— Luiz Pedreira
do Coutto Ferraz.
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DECRETO N.« 1.082-de 28 de Novembro de 1855.

Altera algumas disposições do Regulamento dos Correios, que baixou eom o
Decreto JV.» 399 de 21 de Dezembro de 1844.

Altendcndo ao que Me representou o Director Geral dos Correios, e Tendoouvido a Secçno dos Negócios do Império do Conselho d'Estado: Hei por bem i
Dccrotar o seguinte:

Ari. i.» As malas que tiverem de ser remeltidos, somente por mar, de humas
para outras Administrações de Correios, levarão em lugar das listas nominaes,
de que trata o Art. 9/« do Regulamento de 21 de Dezembro de 1844, simple_
facturas, nas quaes se declare, sob cada huma das letras do alpbabeto, onumero de cartas e mais papeis dirigidos a pessoas, cujos nomes começarem
por essa letra e a sua totalidade. Estas facturas ficarão registradas nos cadernos
de que faz menção o Art. 93 do dito Regulamento.

Art. 2.° As disposições do Artigo antecedente são também applicaveis ás malas
que por qualquer das ditas Administrações tiverem de ser remettidas á da capital
da Provincia do Amazonas, c ás Agencias das Cidades de Santos e Rio Grande
do Sul, e vice-versa.

Art. 3.° No lugar do destino serão contadas todas as cartas e mais papeisrecebidos, e quando falte algum, a respectiva Administração dará disso parte
á que tiver feito a remessa, indicando a letra sob a qual estiver comprehendido na
factura. Igual participação será feita quando se achar de mais alguma carta ou
qualquer outro papel.

Art. A.° Na remessa e recebimento dos officios, autos, e cartas seguras, e
na entrega de toda a correspondência, continuarão a ser observadas as disposições
dos Regulamentos em vigor.

Art. 5.° Só pagarão porte duplo as cartas e mais papeis que forem levados ás
Administrações e Agencias durante a ultima meia hora do prazo, de que trata
o Art. 110 do referido Regulamento de 21 de Dezembro.

Luiz Pedreira do CouttoFerraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario dTstado
dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do
Rio de Janeiro em vinte e oito de Novembro de mil oitocentos cincoenta e cinco,
trigesimo quarto da Independência e do Império.

D

Com a Rubrica do Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.



DECRETO N.« 1694-de 24 de Dezembro do 1855.

Altera algumas disposições do Regulamento interno do Correio dá Corte am Mixou com o Decreto ».• 031) de 27 de Setembro </f 1849 5

Altcndendo ao quo Mo representou o Director Geral do Correio p twu
ES-* ,,S_t! *"*• "° *¦"* * C»—• «*?Sl P0'S

• Art. |.» Os Empregados da Administração dofCorreio da Corte serfin divid.dos em quatro Turmas, a primeira será encarregada doTnlí ho U Imílí
daC ?í,esoSa 

CnCarrC8ada * 0Xp0rtaC,°' a lCrCC*ada ContadS 
*«*££

^ a^*^2;0 ^ quarta ou Tllcs°«raria continuará a ser onçanisada na fôrmado Art. 7 do Regulamento de 27 de Setembro de 1849. Da"ISaUa na tórma

• a , k18 Turma será dividida em duas Sccções, huma das ouaes ser-virá de manha e outra de tarde, alterando-se as semanas. q
ri. ri. A tcrceir.a ~u Contado"a constará do Contador, que será o seuChefe de hum segundo Oflicial hum Praticante, e hum EscripturarkladdidoArt. 5. Os mais Empregados formarão hum numero igual á primeira esegunda Turmas, cada huma das quaes será dividida em duas SecçõesArt. o.0 Cada huma das quatro Secções da primeira e segunda Turmas
sUtuilT Pnme,r0 ' qUC ^ ° SCU Chefe'ehum ^gundo queòsub-

Art- 7-° Huma Secção da primeira c outra da segunda Turma farão o tra-balfto damanhá e huma Secção da primeira c outra da segunda Turma farão otrabalho da tarde. Alternarão as semanas.
Art. 8.» Em falta do Administrador, seu Ajudante, e do Contador, farásuas vezes o primeiro Official mais antigo que se achar presente.Art. 9.° As Secções da primeira e segunda Turma se coadjuvarão mutua-mente, de maneira que os Empregados de huma servirão em outra por ordemdo Administrador, ou quem suas vezes fizer, quando a necessidade o exigir.Art. 10. A designação dos Empregados que devem formar as Turmas°oubecções dellas, pertence ao Administrador, que os poderá passar de huma paraoutra conforme julgar conveniente.
Art 11. Quando em huma Secção for exigida a coadjuvaçâo dos Empre-

gados de outra, da mesma ou de outra Turma, será o trabalho dirigido peloChefe da Secção coadjuvada. Quando porém acontecer que esteja ella presididapelo segundo Official, será o trabalho dirigido pelo primeiro Official Chefe daoutra Secção da mesma Turma, se estiver presente.Art. 12. Todas as vezes que a affluencia do trabalho de manhã exigir quesejão chamados os Empregados da tardei ou vice-versa, serão chamados nãosó os Chefes das Secções, como ainda será avisado o Administrador, ou em seusimpedimentos aquelle que suas vezes fizer.
Art. 13. As horas do serviço da manhã e da tarde continuão a ser asmesmas marcadas no Regulamento.
Art. 14. O Administrador, e em seus impedimentos quem suas vezes fizer,não deixará a Administração sem que esteja tomado o ponto dos Empregados

da tarde, que rubricará.
Art. 15. Os Chefes das Secções da tarde antes de sahir lavrarão a actadas oceurrencias do dia, sendõ-lhes para isso deixados apontamentos pelos Chefes

das Secções da manhã.
Art. 16. Os Chefes das Secções da manhã entregarão aos da tarde as chaves

dos armários ou gavetas que as tiverem: os da tarde as deixarão selladas demodo que na manhã seguinte se possa saber se dellas se fez ou não uso.
Art. 17. Os Chefes das Secções perceberão a gratificação do Art. 22 do

Regulamento de 27 de Setembro de 1849.



Art. 18. Os Chefes de Turma continuarão a gozar da faculdade de mui-
tarem na perda dos vencimentos de dous até quatro dias os Empregados que
faltarem ao cumprimento dos seus devores, na fôrma porque se acha disposto
no § 2.° do Art. 20 do Regulamento de 27 de Setembro de 1849; compe-
tindo aos multados o recurso para o Administrador, quando entenderem que se
lhes fez injustiça.

Art. 19. Ficão revogados o Art. 10, e todos os mais do Regulamento
de 27 de Setembro de 1849, ou quaesquer outras disposições era contrario,

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido c faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro cm vinte e quatro de Dezembro do mil oitocentos
cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

%
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DECRETO N.« 1.727-de 20 de Fevereiro de 1856.

Providencia sobre a divisão e venda de bilhetes de Loteria.

Hei por bem, de Conformidade com a Minha Immcdiata Resoluçüo de sete
do corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos Negócios do Império do
Conselho d'Estado, Determinar o seguinte.

Art. l.° Da data deste Decreto em diante he prohibida aos possuidores de
bilhetes do loteria a subdivisão delles em quaesquer fracções.

Art. 2.° Somente aos Thesoureiros das loterias geraes e provinciaes he
permittida a emissão de bilhetes e de fracções de bilhetes de loteria, na confor-
midade dos respectivos planos, c das Ordens do Governo na Corte, e dos Presi-
dentes nas Províncias.

Art. 3.° A venda dos bilhetes, ou sejão inteiros, ou cm fracções, que não
tenhão sido emittidas pelos Thesoureiros das loterias legalmente concedidas, será
punida com as penas da segunda parte do Artigo trinta e cinco do Decreto numero
trezentos cincoenta e sete de vinte e sete de Abril de mil oitocentos quarenta e
quatro, quando não se julgue crime de estellionato, á vista da disposição do numero
4 do Artigo 264 do Código Criminal.

Art. 4.° Na Corte os bilhetes de loteria só poderão ser vendidos nos escripto-
rios dos Thesoureiros, ou nas casas por elles commissionadas, sob sua immediata
responsabilidade, ficando applicaveis aos infractores desta disposição as penas do
Artigo antecedente.

Art. 5.° Ficão revogadas quaesquer disposições em contrario.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Es-

tado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio
do Rio de Janeiro em vinte de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e seis, trigesimo
quinto da Independência e do Império,

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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Jenho a honra de levar oo conhccimcnlo de V. Ex. as Informações que.em observância das ordens da Secretaria d'Estndo, devo apresentar aniuiulinentèsobre o Jardim Botânico da Lagoa de Rodrigo de Freitas, confiado á minhadireeçüo.
PeMoal.—Alem de hum Escripturario, do Cirurgião, e do Feitor, achôo-ieempregados no serviço permanente deste estabelecimento os escravos da Nação cafricanos livres, que constão do mappa annexo(A): a saher, G7 escravos de om-bos os sexos, c de todos as idades, e 7 africanos livres, dos quaes deduzindo osmenores de 14 annos para baixo, e os inválidos, ficao somente para o trabalho

activo e pesado, 18 escravos ei africanos livres, ao todo 22 trabalhadores entrehomens e mulheres.
Pelo mappa annexo (B) será V. Ex. informado dos ciTeitos produzidos pe--Io cholera na referida escravatura, havendo fallecido os que forão atacados poresse mal; acha-se porem actualmente a mesma escravatura em boas condições sa-

nitarias.
Obras.—-Acha-se concluído o aquedueto de alvenaria, construído solidamenle

sobre três grandes arcos, em substituição das calhas de madeira que até o presen-te communicavão entre si os dous seguimentos da levada, que conduz a este Jardim
perto das águas do rio Macaco. Esta importante obra, que era de summa urgência,
c fora ordenada por V. Ex., evitará d'ora em diante o inconveniente de soffrer o Jar-
dim, como até agora, freqüentes interrupções no fornecimento da água destinada
para as regas, ou para servir como embellecimento.

Como parles integrantes dessa obra, resta ainda desentulhar, e reparar con-
venientemente a bacia que serve de açude, para represar as águas do rio Macaco
derivadas para o Jardim, e concluir a renovação da cascata interior com melho-
ramento na forma, e na solidez da construcção: ambas estas obras estão em an-
damento.

Forão convenientemente reformados o tanque, e o encanamento de tubos de
chumbo, pertencentes ao repuxo collocado no centro do Jardim.

Levantou-se no interior do estabelecimento huma pilastra com duas bicas da
água, derivada do encanamento da estrada da Lagoa, para uso da gente, e dos
animaes.

Acha-se também acabado o prédio destinado para o serviço da abegoaria, com
suíBcientes proporções para ahi acommodar o gado necessário para o trabalho, e

-para fornecimento das estrumeiras indispensáveis na cultura.
Pelo que respeita ao systema de esgotos, objecto de primeira importância nes-

te Jardim, cujos terrenos fórmão, quasi em toda a sua extensão, oreceptaculo das
copiosas águas pluviaes que descem das montanhas visinhas; tenho dado o preciso
desenvolvimento ás vallas, que servem para esse fim, fazendo construir solidamen-
te os boeiros necessários para Gommunical-as entre si, e para estabelecer a con-
tinuidade na superfície das alamedas, que era interrompida por numerosas pon-
tes de madeira.

Resta ainda levar-se a effeito huma importante obra, que he connexa com
esse systema, a qual está já autorisada por V. Ex.; a saber, o encanamento do rio
Macaco, na parte que atravessa os terrenos deste Jardim. Já nas minhas anterio-
res informações justifiquei a necessidade urgente desse melhoramento, a fim de
evitar os freqüentes trasbordamentos desse rio na oceasião das grandes águas, o
que acontece em quasi todos os annos, na quadra mais pluviosa, com manifesto
damnò das plantações, e maior ainda dos terraplenos.

Esta obra, huma vez concluída, offerecerá aos visitantes do Jardim hum exten
so, e pittoresco passeio desde a rua da frente até a cascata do açude( cerca de hu-
ma milha) por huma alameda, que bordará a margem direita do mencionado rio,
entre aquelles dous pontos com a circumstancia de encontrar essa alameda no lu-
gar do açude o caminho sobre a levada, que conduz á outra cascata do interior
do Jardim
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Devendo consistir essa obra em huma simples rectificação do curso do rio,
e conveniente alargamento do seu leito, não offerecerá cila diüflculdade alguma na
execução, nem demandará despezas consideráveis, as quaes presumo eu, nüo ex-
cederem a 3 ou 4 contos, sendo comprohendido neste orçamento, como despeza
maior, o custo de hum grande boeiro, destinado a encaminhar á lagoa visinha
as águas do rio, através da estrada que passa pela frente do Jardim.

Não menciono aqui outras obras de que muito carece este estabelecimento, por
que demandando cilas avultadas despezas, aguardo a execução da Lei de 28 de Se-
lembro de 1853, sobre a qual fallnrei em lugar competente.

Cultura.—Durante o anno findo, contado do mez de Março próximo passado
nlé esta data, tenho feito acquisição de grande copia de plantas, e de sementes indi-
genas c exóticas remetidas a maior parte por intermédio da Secretaria d'Estado, os
quaes tem sido opportunamente aproveitadas.

Destas plantas cumpre-me especificar as mudas daBombonaça ou (Bombonaja),
que por diversas vezes me forAo remeltidas pelo Presidente da Província do Amazo-
nas em numero de cerca de 000 pés, tendo já muitos que vingarão perfeito desenvol-
vimento.

Acha-se estabelecida a correspondência entre este Jardim, e o Jardim Bota-
nico de Cape Town no Cabo da Boa Esperança, a cujo Director Mr Fibbon, jàfiz huma primeira remessa de plantas, em troca de outras daquelle paiz, que me
forão por ellè enviadas.

Da antiga plantação do Chá, tenho conservado a parte necessária para for-
necer sementes ás pessoas que as pedem tanto para o interior do Império, co-
mo para paizes estrangeiros, aguardando que scjâo incorporados á este Jardim os
terrenos, por mim solicitados nas minhas anteriores informações, em observan-
cia da Lei citada acima, para dar a essa cultura o precizo desenvolvimento em
terreno apropriado, a fim de poder fazer ensaios satisfactorios sobre a preparaçãodo chá das diversas qualidades conhecidas no commercio, tanto verde como preto.

O mesmo direi relativamente á cultura, c preparação do café, do tabaco, e
do cacáo.

Fabrica <lc chapéos de palha <lc guayaffuil. — Em fins de Abril
próximo passado foi empregado neste estabelecimento, por determinação de V. Ex.,
o peruano D. Gregorio Padilla, contractado pelo Sr. Senador Herculano Ferreira
Penna, quando Presidente da Província do Amazonas, para crear aqui huma escola
destinada ao fabrico dos chapéos de palha da referida qualidade, trazendo comsigo
boa qualidade de palha já preparada, e raízes da planta que a produz (Bombonaça)
para serem cultivados neste Jardim.

Tendo já fallado acima do estado em que se acha essa nova cultura, cumpre-
me informar aqui a V. Ex. que desde a chegada do referido Padilla tem-se elle
empregado assídua e zelosamente no ensino de 10 escravos menores pertencentes
a este estabelecimento, de 8 a 14 annos de idade, sendo 6 rapazes e 4 rapari-
gas; alguns dos quaes mostrão já notável aproveitamento nas obras por elles exe-
eutadas, havendo alôm disso fabricado o dito mestre 8 chapéos, sendo 4 de qua-
lidade superior, cujo tecido he comparável ao dos melhores chapéos chamados
do Chile que vem ao nosso mercado.

Logo que a plantação dá Bombonaça possa fornecer palha sufíiciente (o que
segundo assevera o mestre Padilla terá lugar dentro de 1 a 2 annos) poder-se-ha
transformar essa escola em huma fabrica permanente, cujos produetos darão huma
receita, que poderá vir a ser muito attendivel: augmentando-se então o numero
dos operários com a admissão dos novos aprendizes, em cuja classe convirá tam-
bem comprehender pessoas livres.

Melhoramentos. — Em todas as minhas informações annuacs tenho insis-
tido na urgente necessidade de cercar-se este Jardim com os precisos muros,
devendo o da sua frente ser guarnecido de hum gradil de ferro, nos dous lados
da estrada principal, na qual convirá erigir também hum pórtico de bella archi-
lectura, que possa servir de vestibulo á magnífica galeria formada pela magestosa
alameda das Palmeiras Reaes, objecto de admiração para os intelligentes frequen-
taderes deste Jardim, tanto nacionaes como estrangeiros.



Sflo alem disso necessários alguns edifícios de archilectura nobre, e construo
çoes especiaes, tanlo para os diversos misteres do eslabelecimento, como princi-
polmenle para a decente recepção de Suos Magestades Imperiaes, quando venhfinhonro-lo com a sua visita.

Paraoccorrer ás avultadas despezas, que requer a execução de taes obras
providenciou já adequadamente a citada Lei de 28 de Setembro de 1853 (a qualpor suggestao minha fora iniciada na câmara temporária, e passara em ambas osCâmaras no anno de 1853) autorisando, & bem dos melhoramentos deste esla-belecimcnto, a alienação de todos os terrenos arrendados pertencentes á FazendaNacional da Lagoa de Rodrigo de Freitas, com excepção daquelles que deveremficar incorporados ao Jardim, para uso próprio.Motivos justificados tem dado lugar á demora, que tem havido na execuçãoda referida Lei da parte do Thesouro Nacional. E' de crer porem que desappare-
ção cm breve taes embaraços, e que assim fique o Estabelecimenlo habilitado comeste recurso tão necessário aos seus melhoramentos.

Já no começo destas informações, tratando do pessoal empregado neste
estabelecimento, fiz ver a V. Ex. que da sua escravatura, e dos africanos queaqui existem , apenas se podem apurar 22 trabalhadores, entre homens e anilhe-
res, cujo trabalho não vale certamente metade do que farião homens livres assa-
lariados para o mesmo serviço, sem que por outra parte se fizesse com estes maior
despeza.

Demais disso a escassa consignação de cerca de nove contos (deduzidos os ven-
cimenlos dos empregados da administração destinada á sustenção de 67 escravos,
e de 7 africanos, não me permitle assalariar homens livres, em numero sulTicien-
te para pôr em regular andamento os variados trabalhos que demanda o costeio
deste Estabelecimento, tendo ainda de fazer face a outras despezas do serviço com
essa mesma somma.

Ha quatro annos que, dispondo eu de meios tão inadequados, me tenho es-
forçado para encaminhar este estabelecimento ao brilhante futuro, a que o cha-
mão os elementos que o favorecem, mas, com pezar o confesso, apenas tenho
conseguido até o presente hum pouco mais do que trabalhar para sua boa con-
^ervação.

E se alguém entender que com taes meios se poderia obter melhor resul-
tado, affoutamentc direi a V. Ex. que similhante opinião não partirá certamente
de homem que tenha consciência do que diz.

Releve pois V. Ex. que, pondo termo a estas informações, solicite do Go-
verno Imperial todos os seus esforços pela execução da mencionada Lei, no que
além deste estabelecimento são também interessados os próprios arrendatários dos
terrenos, cuja alienação ella prescreve: e tomo a liberdade de ponderar a V. Ex.
sobre este objecto que o facto de estar já concedido pelo Governo o privilegio
para o estabelecimento de hum serviço regular de transportes na estrada da La-
goa oíFerece ao Thesouro Nacional o melhor ensejo para levar á execução aqueila
Lei, com facilidade, e manifestas vantagens para a Fazenda Publica.

Deos Guarde a V. Ex. Jardim Botânico da Lagoa de Rodrigo de Freitas 20 de
Março de 1856. —-Illm. e Exm. Sr Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Cândido
Baptista de Oliveira.



O RIO DAS VELHAS.

UJèóeúvçac dcó ttaSa(6oó, otç&uieufo e caíai(eó
#

aecdeóiccó.

Em todos os tempos e paizes o aperfeiçoamento dos meios de
transporte lem saio não somente hum poderozo elemento da prospe-ridade dos povos, mas sobre todos, o mais enérgico instrumento de
civiiisaeão; assim vê-se que as nações mie marchüo á frente do nrn-que marchao a Irente do pro-
gresso social e industrial, são as que possuem vias de communicacâo
mais numerosas e mais perfeitas.

O aperfeiçoamento das estradas por si só, tem já considerável-•mente augmentado a faculdade de transportar, e a experiência igual-
mente tem demonstrado que hum cavallo de força media, andando
á passo 9 a 10 horas em 24, e com hum tratamento capaz de o
conservar diariamente nas mesmas condições de força, pôde apenas
conduzir ás costas hum pezo de 210 libras, entretanto que em hum
carro conduzirá á igual distancia e por huma estrada ordinária hum
pezo dez vezes maior, sem accrescimo de fadiga.

Huma vez porém que a invenção dos barcos permittio utilisar
as águas correntes como vias de communicacâo, reeonheeeo-se quemesmo sobre rios ordinários se poderia eífeètuar em huma embarv
caçáo o transporte de cargas, que nas estradas só poderião ser con-
duzidas por 60 carros de quatro# rodas, e consequentemente com
huma despeza mui elevada. Cumpre ainda observar que o problema
do transporte não consiste somente em supportar o pezo da carga, lie
também necessário dar-lhe o movimento; e o que sobretudo constitue
a immensa superioridade do transporte por água, he que, sendo pouca
considerável o attrito, o movimento de translação opera-se com pe-
quena perda de forças: assim pois o attrito das 240 rodas dos 60
carros de que acima fallei, seria tão considerável que, para trans-
portar hum pezo de seiscentas mil libra, demandaria trezentos cavallos,
ao passo que sobre águas tranquillas a força de cinco cavallos bas-
taria para eflectuar o mesmo transporte.

Estava porém reservado ao vapor, empregado como força motriz, a
operar nos meios de transporte a revolução a mais completa, elevando
na proporção de hum para doze a rapidez das communicações, e tor-
nando-as ao mesmo tempo mais fáceis.

Resumindo pois estas primeiras considerações, essencialmeute^praticas,
vê-se que todos os aperfeiçoamentos nos meios de transporte, tem con-*
tribuido e devem contribuir para fazer baixar o preço dos gêneros.,
pondo ao alcance do consumidor produetos que d'antes não podia elle
obter, com esses aperfeiçoamentos ganhão os povos vias de communi-.
cação que, aproximando l as distancias, faeiMtão o commercio $ estreitâo
os*laços de fraternidade, que constituem a força e o poder de hum&
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grande Nação, A industria dos transportes representa pois hum papel
tão importante como as industrias directamente productivas, taes como
as fabricas, a agricultura; e alem dislo toma-se a base fundamenta]
sobre a qual pude assentar a producção, apermuta, a distribuirão e
o consumo das riquezas.

He assim que para satisfazer a este ponto de vista tão elevado,
quão patriótico, o digno Presidente desta Provincia Exm.° Sr. Doutor
Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, concebco a idéa do estabeleci-
menlo da navegação á vapor no Rio das Velhas, reunindo dest arte o
Norte e o Sul desta magnífica Provincia, e preparando para hum fu-
turo próximo a juncção interior do Norte e Sul deste requissimo Império,
cujos inúmeros produetos são destinados a encher hum dia os mer-
cacios do mundo inteiro.

Nisto, como em todas as diversas circumstancias de sua adminis-
tração, unio S. Ex. a prudência mais consumada ás sublimes concep-
ções que em sua dedicação absoluta pelo bem publico tendem a activar
o desenvolvimento agrícola, industrial e commercial de huma Provincia
chamada, pela rara intelligencia de sua população, á gozar em tempos
bem próximos dos benefícios de huma civilisação mais avançada.

Lm virtude de suas ordens forão feitas diversas experiências pra-
ticas de Novembro de 1854 a Agosto de 1855, á íim de provar mate-
rialmente a fácil execução dos trabalhos, que devem assegurar a nave-
gabilidade. O resultado confirmou plenamente as experiências conce-
bidas; e hoje a possibilidade da navegação a vapor no Rio das Velhas,
tomou o devido logar entre as questões de utilidade publica, que só
esperão a execução dos trabalhos, que ao diante descreverei, para
produzirem os grandiosos resultados que, confiada nas luzes do seu
digno Presidente, á população inteira desses vastos logares antolhou-se desde
o começo das explorações.

#

CAPITULO I.

Obrai» destinadas a estreitar o leito do Rio, a tapar os braços
secundários, e em flui a regularisar e proteger as margens*

Estreitamento do leito.
Offerecendo a parte superior do Rio hum canal mui largo para o

escoamento do volume das águas nas maiores enchentes, será o mesmo
canal reduzido a 350 palmos á começar de Sabará até hum pouco abaixo
da carreira comprida, não de huma maneira continua, porque em muitos
pontos comprehendidos entre esses dois lugares, o Rio acha-se natural-
mente em condições convenientes: a extensão destas obras de estreita-
mento he termo médio, 8.000 braças, e devem ellas ser construídas
segundo a direcção que assegurar o mais extenso raio possível ás curvas de
mflecção da correnteza, e dirigidas parallelamente á margem conservada,
a fim de obter-se ao mesmo tempo a regularisação da correnteza.

Estes trabalhos serão executados por meio cie diques de fachina,
que terão 24 palmos de largura na base, 6 no cume, e 15 de altura.
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Tendo-se collocado duas ordens horizontnes de fachina (feiches de ramos)de 12 palmos de comprimento collocadas ponta á pohla, cravar-se-húem cada huma dellas 5 hastes de 3 palmos de comprimento que sobroa parle superior das fachinas deixarão huma saliência de 5 polle»adas •
com cipós ou ramos flexíveis far-se-ba hum trançado nas (fitas 

°hasles
acima da camada de fachinas, e deitar-se-ha huma outra de cascalho deA pollegadas de espessura nas casas assim formadas. Continuar-se-lia aestabelecer assim camadas de fachina s.-iiipre separadas por huma de cas-calho, e recuadas hum palmo humas dasoulras, formando deste modohum (alude de 3 de base por 5 do. altura; e ter-se-ba para a formarãode huma secção:

1.* camada 2 lachinas, a 1/ de 12,' a 2.a de 12'
2/ 10 a 12
3." 12
l? 12
5." 10
<)." 8
7-' 12 »
8-a 10 »
9." »
10." »

A secção vertical do dique será pois formada de 16 fachinas é %hastes, e toda esta massa se hirá progressivamente afundando á porporçãodo augmento do peso. Tendo as fachinas, termo médio, 1 palmo 
*de

diâmetro, e pezando também termo médio, 40 libras, vê-se que a braça
corrente dos diques propostos pezará 32.000 libras, peso mais que suf-
ficiente para resistir convenientemente á força das maiores enchentes.

Para consolidar estes diques, estabelecer-se-ha de 40 em 40 braças,
por detraz e solidamente preza á margem, huma espiga construída do mesmo
modo que os diques.

Os espaços vasios deixados por detraz do dique serão preenchidoscom as matérias fornecidas pela limpeza do leito do rio; assim como pelolimo deposto pelas águas; em fim a solidez futura do dique se conse-
guirá por meio de novas e suecessivas cargas de fachina e cascalho, â
medida que se for operando o calçamento das primeiras camadas, e em
ultimo lugar pela plantação de arbustos.

Trabalhos deste gênero, construídos a muitos annos nas costas da
Flandres Hollandeza, nas margens do Rheno, e em outros rios, tem de-
monstrado praticamente a bondade deste systema de defeza e de regu-
larisação dos rios, em que se ha depois estabelecido huma navegação re-
guiar: lie por isso pois que, com a maior confiança, eu proponho a aclopção
de trabalhos análogos para o Rio das Velhas.

0 3.°

Tapume dos braços seeundarios.

Ainda que em pequeno numero, nem por isso he menos necessário
fechar-se os braços secundários ora existentes e que augmentão inútil-

\
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mente a largura tolal do Rio á custa de sua profundidade. Este trabalho
será executado por meio de espigas de tapume feitas de faehina. Pura tal
fim far-se-ha huma camada de alicerce pouco mais ou menos de ÍI palmos
de espessura, comnosta de fachioas collocadas perpendicularmente á cor-
renteza o depois (listo alternadamente de huma camada de cascalho e
outra de fachinas, de maneira que a direcção destas em cada camada
seja perpendicular á das fachinas da camada precedente; a camada
do alicerce deve ser fixada por meio de estacas fortemente cravadas
no fundo do Rio; as outras camadas serão atravessadas por fileiras de
hastes fortes, entre as quaes se fará hum trançado com ramos flexíveis
do modo já indicado, enchendo-se as casas assim formadas com huma
camada de cascalho. Esta construcrao t tanto em largura como em altura
e talude, terá as dimensões já indicadas; somente do lado rio abaixo
lançar-se-ha huma quantidade suflicienlc de pedra grossa, ou em falta
de pedra, sacos feitos de varas e cipós trançados, cheios de cascalho,
de 20 palmos de comprimento e 3 de diâmetro, os quaes pezarão, termo
modio 2.700 libras. O alinhamento destes tapumes nao he huma questão
indifferente: se fòr perpendicular á correnteza, dará logar a huma mais
forte pressão contra a obra e as águas repellidas perpendicularmente
para a direcção do canal, produzirão borbulhòcs sempre diíliceis de
atravessar e muitas vezes pengozos; a posição inclinada he pois a quemais convém, e se fôr possível adoptar a tangente ao lado exterior da
ilha formada pelo braço secundário, obter-se-ha o mais favorável ali-
nhamento; dado porem o caso de que isto se não possa conseguir, pro-curar-se-ha ao menos aproximar da tangente quanto fòr possível. O
desenvolvimento geral destes tapumes he, termo médio de 135 braças.

0 3.°

Wtegutarisacão das margens.

Em alguns lugares onde o leito do Rio apresenta grandes cavidades
produzidas antigamente pela existência de obstáculos naturaes ou arlifi-
ciaes, situados rio acima, construir-se-ha parallelamente á margem
mais recta hum dique em tudo semelhante aos que acima ficão indicados
para estreitar o leito do rio. Pode-se calcular em 122 braças o termo
médio dos trabalhos deste gênero.

0 4.°

Obras destinadas a protegei* as margens.
Em certas partes onde o rio tem huma largura sufficiente, ob-

servei que o terreno pedregoso e de formação aurifera, era mui forte-
mente atacado mesmo pelas pequenas enchentes; he pois indispensável
remediar este mal, e o meio mais seguro de o conseguir consiste em
estabelecer espigas ditas de cordage, feitas como as dos diques, mas
compostas de, huma só ordem de fachinas, cuja parte superior deve
ser solidamente preza á margem que se quer proteger, o resto do tra-
balho executa-se do modo já indicado. Calculo em 200 braças somente
o comprimento destas obras.
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Confecção tia» fachinm.
Terminarei a descripção das obras desta espécie, que devem serexecutadas, indicando as dimensões, confecção, pezo e preço dos ma-tenaes, que n ellas tem de ser empregados.
0 maior numero das fachinas terá 12 palmos de comprimento- odiâmetro constante será de 1 palmo, e o pezo de 10 libras: as outrasíacmnas de 10, 8 e 6 palmos de comprimento, terão o mesmo diame-tro, e o pezo respectivo de 32, 24 e 16 libras.
Os ramos destinados á confecção das fachinas devem ler quandomuito huma pollegada de diâmetro: são necessários GO á 80 para cadanuma fachina, e, quanto fôrpossivel, dever-se-ha escolher as qualidadesmais llexiveis, e que vegetào nos terrenos humidos.
Para formar-se a fachina empregar-se-ha hum cavalete compostode huma espécie de quadro rectangular: os dous pequenos lados deste

quadro descansão sobre a terra, e são guamecidos de hastes farpadas
para reter as duas alavancas a que está alada a corda ou correntedestinada a apertar a fachina: os outros dous lados são curvos de ma-neira a poderem supportar a fachina, elevando-a á conveniente altura dei • /• a 3 palmos: a lachina he retida sobre estes dous grandes lados porA pequenas estacas inclinadas, e os atilhos que a apertão devem terentre si o espaço de 2 palmos. Hum só trabalhador pôde confec-cionar huma grande fachina em 30 minutos. Os utensis necessários
para este trabalho compõe-se do cavalete já descripto, de huma fouce
para cortar os ramos, de huma corda ou corrente de 6 palmos de
comprimento, e de huma pequena corda destinada a medir a circum-
ferencia do feiche de ramos, que he de 3 palmos.Darei agora o preço da fachina posta no seu logar, trancada e
carregada de cascalho. ?$/.
Importância de ramos , atilhos e hastes.,  100
Corte e transporte para o lugar da confecção  150
Confecção 'ff, hora de trabalho de fachinador a 1#800 por dia.. 90
Transporte... . 10
Collocação da fachina e das estacas 5 minutos dè trsialho do

que colloca, a 1$800 e de hum ajudante a 800rs.... .. 22
Trançado das hastes, transporte e emprego de 10 palmos de cipó.. 50
Excavação, transporte e conveniente collocação de 5 palmos eu-

bicos de cascalho I.......... é....... 250

Utensis e despezas imprevistas~............................ 34

m
Beneficio ^ .. y • • • • • • •. • • • • •. • •.. ..'¦..- >...•>. • •"; • ? • • • • ' 70.

, \ \,. ..•; Pi*eco total.. 776

Este preço he applicavel a huma grande fachina, e por isso para;
mais commodidade no calculo geral, eu deduzirei o do plano, digo,

S '¦'
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o do palmo de comprimento que he de 65 rs. e por conseguinte o da
secçfio vertical sobre hum palmo de largura; assim pois sendo de 150

ínos o desenvolvimento das íachinas empregadas em hum corte, opai
preço da secção será Rs. 9$750.

CAPITULO II.

Limpeza e escavação «Io leito do Itio.

As desigualdades do fundo do leito do rio, bem como a existência
de bancos de areia e de cascalho, demandfto o emprego de meios me-
chanicos para obter-se hum escoamento regular, que huma vez estabe-
lecido, nüo permitia a formação de todos esses depósitos mais ou menos
movediços, que tornarião sempre, senão dillicil, ao menos incerta huma
navegação regular.

Para este fim proponho o emprego de huma barca de escavação a
vapor (drague), por ser o meio não só mais ellicaz, como também o
mais rápido , e que tem sido empregado para profundar diversos pontos
do Missisipe, cavar dokas, portos inteiros o rios, e armando-se com huma
forte azelha de ferro de quatro pernas a parte inferior da lanterna da
drague, tem-se visto estes mesmos aparelhos extrahir pedras e madeiras,
ou, pelo efleito de pancadas reiteradas, quebral-as em pequenos pedaços,
ajudando e desembaraçando assim o progresso da escavação.

A limpeza será feita ató que se encontre o terreno solido no meio
do rio, e diminuirá de profundidade á proporção que se aproximar das
margens: o igualamento do leito far-sc-ha por huma declividade de i
pollegadas por braça. 0 produeto das escavações lançado em barcas es-
pecialmenle destinadas a esse fim será descarregado por delraz dos diques
para elevar o terreno e contribuir assim para o estreitamento do leito do
rio.

O aparelho da drague será disposto de maneira que possa escavar
até 15 palmos de profundidade abaixo do nivel das águas ordinárias , assim
como para trabalnar nos espraiados por fóra do comprimento da barca:
a rapidez do movimento do aparelho da drague deve ser disposto de modo
tal que possa augmentar-se ou diminuir segundo a resistência maior ou
menor que apresentar o terreno.

O motor a vapor mais conveniente para este serviço he huma ma-
china de eylindro oscilante de força nominal de lOcavallos: esta ma-
china será de duplo eífeito, pressão media, condensação, e, detente
variarei. Este aparelho que proponho para motor da drague, recomenda-se
não so pelo pouco lugar que oecupa, como por seu pouco pezo: alem
disto permitte elle estabelecer huma communicação directa de movimento
do piston para a arvore dita de conche, e reduzir a construcção do as-
sento da machina a sustentaculos de ferro batido e fundido, mui simples,
mui leves e ao mesmo tempo mui sólidos. A experiência tem comprovado
o bom emprego deste systema, tanto em França como na Inglaterra e nos
Estados Unidos.

O motor que deixo indicado fará mover as diversas partes da drague,
rebocará e dará á barca huma rapidez de 5 palmos por segundo. O mo-
vimento das correntes das noras será eommiinicado por meio de roldanas
e de corrêas em lugar de rodas dentadas; em fim todo o rnechanismo
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sora disposto do modo que facilmente se possa interromper o trabalho <hhuma df.s eorronlcs som parar o da outra , assim como interceptar c? mo-vimento da maçluna inteiro sem parar o motor, ou somente parar certasparles do aparelho, deixando trabalhar as outras. Diversos cabrestantesserão collocados na barca para differentes serviços particulares, como'
por exemplo, muda-la rapidamente de lugar transporto-la a certas dis-tancias, ou mesmo chamar as barcas destinadas a conduzir o nroduclodas escavações. *

Com este syslcma de drague se conseguirá escavar í braças cúbicasde areia em huma hora ou 9.600 em hum anno dè 240 dias de Ira-ballio.
Não entrarei aqui nos detalhes de dimensões e de conslruceão desteaparelho: será isso objecto de hum projecto especial, se for necessário.

CAPITULO III.

llistribiiiçao dos rochedos.

As experiências que fiz nos rochedos do Fundão, induzirão-me aadoptar como mais econômicos e mais seguros os processos crue passoa descrever. '
A natureza das rochas a distrair he essencialmente variável: oschislo argiloso que as forma, passa cm alguns logares por gradacòesinsensíveis, ao mica-schisto, o he todo dividido por camadas de quartz¦ouro: a cor varia desde o pardo azulado até á huma muauca cor de chum-bo : o schislo argiloso cede facilmente á broca, ao passo, que as camadas

de quartz oppòe-lhe grande resistência. Os melhores broqueadores quetive a minha disposição, nunca poderão fazer mais de G furos por dia
de 10 horas de trabalho, tendo estes 2 % palmos de profundidade, 2 pol-legadas de diâmetro na boca, e 3 no fundo. O primeiro trabalho con-
siste em cercar a parte qüe se quer destruir, de modo que dó o
menor acceso possível á água, e feito isto broquea-se, e se a rocha
nao tem hinnidade alguma, carrega-se e dá-se fogo: se do contrario
houver humidade, empregai-sc-ha o seguinte proceso de que tirei mui
bons resultados: Encha-se pouco a pouco o furo com barro de cupim,
que se ira socando fortemente até ficar completamente cheio; depois
abra-se neste mesmo barro assim socado c segundo a direcção do pri-meiro, hum novo furo. Por este meio tive sempre tempo de carregar
e de dar fogo ainda nas partes mais lmmidas c mais gretadas.

O emprego de cartuchos breados pouco eífeito produzio; não
duvido entretanto (jue alcatroados dessem bons resultados, mas seria
isso não só mais dispendioso, como sobre tudo mais clifficil no escorvar
para trabalhadores inexperientes.

Em alguns casos vindo a água a minar no fuíido do logar bro-
queado, foi necessário recorrer a meios mais poderosos: depois de mui
bem socada huma porção do mencionado barro no fundo do buraco,
fiz eolloear por cima hum tubo de folha de Flandres; e neste a carga.
A fôrma destes tubos não he indifferente., e a que melhores resultados
produz lie a conica troncada, oecupando a grande baze o fundo do
buraco. Posta a carga no tubo, enche-se o furo de barro, que se vai
socando fortemente até a boca.
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Em geral nenhum dos tiros fez saltar cm derrcdor fragmentos consi-
deraveis, o que me pcrmitte asseverar que nos processos que as circums-
tancias me levarão á adoptar, não hauve perda de fefféito útil, por isso
que a força empregada em atirar ao longe taes fragmentos, poderia con-
venicnlcmente sei-o em fender ou destacar huma outra parte do rochedo.

Estou persuadido de que o emprego de huma pequena sonda de
exploração assentada sobre hum ajojo de duas canoas, dará resultados
mais econômicos e sobre tudo mais rápidos, permittindo hum trabalho
regular mesmo durante as enchentes. iSeslc caso dever-se-ha empregar
os tubos de folha de Flandres para os tiros, munidos de mechas con-
venientemenle arranjadas para que a humidade as não inutilise.

Com a sonda de exploração gozar-se-hia da vantagem de poder
broquear até qualquer profundidade que se quizesse, e de fazer os
furos de hum diâmetro dado.

Seria para dezejar que algumas experiências fossem feitas com o
algodão pólvora; pois creio que daria numa notável economia, tanto
no custo da broqueaçao como no dispendio da matéria explosiva.

Terminarei o que he relativo a este objecto, dando o calculo do
preço médio da distruição de huma braça cúbica de rochedo no leito do rio.
Emprego de 50 fachiiias  38$800
80 furos de brocas—16 dias de broqueador a 1$800  28$800
80 libras de pólvora  51$200
Tirada e transporte para terra das pedras quebradas do ro-

chedo, 16 dias de num trabalhador, e canoa.  12$800
8 Jornaes de ferreiro a 2*400  19*200
Ferro, aço, carvão &c. &c  ..¦  10$480
Despezas imprevistas ...  8$064

x 169*344
Beneficiou  16$934

'¦'¦ 
,...; Total.. 186*278

Existem ao todo 83 bancos de rochedo a destruir, cujo volume pode
ser calculado em 1.6.00 braças cúbicas.

CAPITULO IV.

Constriicçoes necessárias

XI ¦' ' -4'- 4'4 Y. .¦;¦>¦¦ • J. •'.-¦¦' ¦"' ¦ '4 '.-"'¦ ¦"'¦". '*¦¦'¦.',
,¦¦¦»• 4444- .¦"*;Y'v4;¦¦•;'¦ ^.Yi.. ¦ 4 

" ¦ '¦ " ¦ 44 ¦¦."¦¦¦¦ " ¦ - . .:.* .¦ ;'¦«,':'¦ ¦ ¦;¦ ¦:'-.".> "' ¦" '

IP as estações completas e das de arribada.
H' ^

Já no meu precedente Relatório eu disse que huma estação completa
se comporá de num edifício próprio para carga das mercadorias, de num
outro para descarga, de hum escriptorio de administração, e de huma ofíicina
de reparo das machinas e de concertos das barcas (cale de radonbs) e bem
assim que cada estação de arribada constará de hum escriptorio, de hum
armazém de entrada e sahida das mercadorias, e de hum rancho coberto
para abrigo dos passageiros, ç
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A superfície das conslrucçôes de huma estação completa será de "»30

braças quadradas, e a das de arribada, de 95. Tomando-se o termomédio entre os preços das conslrucçôes existentes nas margens do Rio dasVelhas obtém se o valor de 125&000 por braça quadrada? o que permitleavaliar facilmente a importância total da despeza destas obras, comprehen-dido o alojamento dos empregados e trabalhadores.

Mtatt Ofíichias üe converto fia» barca».
'¦:*:

No caso de avarias de maior porte no casco das barcas durante a na-vedação, he indispensável que se possa com toda a possível rapidez pro-ceder aos reparos; por isso pois o estabelecimento de-taes officinas nos
pontos mais centraes, torna-se de necessidade, tendo em vista eme devemser construídas em logar abrigado das correntezas.

Cada oílicina demandará desatterros, que se podem calcular em 1.500braças cúbicas, sendo huma ametade feita a braços, e a outra pela drague
já mencionado: a despeza de cada braça cúbica de escavação, transportea 100 braças de distancia, e conveniente collocacão no lugar, pôde orcar-seem Rs. 3$356.

Para pôr huma barca no estaleiro he indispensável estabelecer hum
plano inclinado, feito de pranchòes: assim a compra de madeira, seu pre-paro e collocacão, pilares e cuberta de cada oííicina destas, póde-se avaliarem Rs. i.200«f>000.

0 3.°

Maehinas e utensis necessários nas Officias.

Cada officina de reparo das barcas será provida de 3 grandes cabres-
tantes e de 6 macacos. Tomando por base os últimos preços correntes da
Europa, eaddicionando-lhes todas as despezas accessorias*até o lugar em
que estas maehinas devem ser empregadas, chega-se aos resultados seguintes:

Os seis graMes cabrestantes ...... 2.400 $> 000
Os seis macacos/..... ........... 500^000

â. 9008)000

jBfc'-As officinas de reparo das maehinas terão 2 forjas, humã grande e
outra menor com todos ps seus accessorios, taes como bigornas, martellos,
limas, fiçkas, &c. &c. Sao também de necessidade absoluta os seguintes
utensi^iachinas.

1 Torno dito á plateau universel. , >
1 Pequena machina de aplainar, dita a outel mouvant et tournant.
1 Cortador-Tesoura. v
1 Machina de amolar para pulir e aperfeiçoar as peças de ferro fim-

dido ou outras. ;
1*Serra circular.

V^.AÃiA.
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1 Hoda de 8 palmos de diâmetro munida de duas manivellas, e da
necessária corroa para dar movimento aos ulensis que o exigem.

1 Machina de furar o alizar, d plateau mobile.
Os preços destes diversos objectos calculados como os precedentes, são

os seguintes:

1 Tomo i.300©000
i Machina de aplainar (pequeno modelo).' 500$000
1 Dita de furar e alisar (com rodas dentadas) 1.200^000
1 Corlador-tesoura 8OO&OO0
1 Machina de amolar 250&000

Roda motriz com seu volante 500$>000

-i. 550&Ü00

Forjas com todos os accessorios  1.4 50 ©000
TTf ¦ i, n |

Total. O.OOOa&OOO

0 4.°

Construcção das pontes e bftreas.

k construcção de hum certo numero de pontes e barcas he de absoluta
necessidade para facilitar o commercio das duas margens do rio, e aug-
mentar quanto for possível a facilidade da chegada dos produetos deste-
nados ao transporte fluvial; e estas obras, ainda mesmo que se imponha
huma taxa sobre os que dellas se houverem de utilisar, devem por interesse
da navegação ser construídas ao mesmo tempaque se executarem os outros
trabalhos.

Sendo conhecido que a braça quadrada de superfície do tablado das
pontes construídas de aroeira custa 150^000, he isto bastante para achar-
se a importância das cinco pontes que proponho, e cuja superfície he de
400 braças quadradas.

As barcas indispensáveis são 6, e já no meu precedente Relatório
calculei em Rs. 1.900$000 o valor de cada huma, mas para maior se-
gurança no orçamento total elevarei esse preço á quantia de Rs. 2.400$000.

Não me oecuparei aqui da questão relativa á construcção ou rectifi-
cação das estradas, que de dia em dia se tornarão huma conseqüência in-
dispensável da navegação regular do Rio das Velhas: as modificações que
esta nçvegâção tem de produzir nos actuaes centros de população e os pontos
em quedos novos habitantes se agglomerarem, farão conhecer a melhor di-
recção das vias de communicação que convirá abrir-se. O Exm.°,Governo
em sua alta sabedoria, prudência e dedicação absoluta ao bem fublico,apreciará essas novas necessidades, e as satisfará em tempo opportuno.

*.-
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CAPITULO V.

Da navegarão a vapor.

0 vapor como força motriz para a navegação, pode ser ulilisado dedous modos differentes, quer fazendo-o obrar por transmissões de movi-monto, sobre rodas ditas á aubes ou helices, quer applicando a potênciamotora a mover cabrestanles collocados á bordo da navegação (que nestecaso cbama-se loadora) e sobre os quaes se enrola sem interrupção humcabo atado em hum ponto fixo.
Sem que muito me alongue sobre esta questão, julgo dever cilajalgumas experiências comparativas de navegação rio-acima feitas no Kho-dano entre Beaucaire e Lejon, onde a rapidez da correnteza hede li1/,,

palmos por segundos:

Kapidez ascen-
ileiite por se-
giindoflosljar-eos de rodas e
toadores.

Palmos.

2,25
3,38
4,50
6,75
9,00

11,25
13,50
15,75
18,00

Força relatava a «O palmos quadrados desecção no maitre coupie.

BARCO COM RODAS DITAS k AUBES.

Forra—cavallo
vapor.

Rapidez em águas
mortas.

Cavallos—vapor.

»

»

12,80
21,60

CK

¦48,40
67,20
90,13

Palmos.

»

»

»

21,06
24,66

33,75
36,68
40,00

TOADOR A VAPOR.

Força—cavallos
vapor.

Cavallos—vapor.

0,75
1,32
2,00

»

6,75
10,41' 15,12
21,00
28,17

As tres primeiras linhas da 2.a e 3.a columnas deixei-as em claro , por
que com menos de 12 cavallos de força por 20 palmos quadrados de secção
no maitre coitple, hum barco cie vapor de rodas não pode vencer sem au-
xilio todas as correntezas do Rhodano. Às cifras da 3.a columna farão
ver quanto se enganaria quem quizesse deduzir da rapidez de hum barco
em águas mortas, á que elle teria em hum Rio, admittindo que deve ahi
tomar huma rapidez igual á da correnteza além da própria. A 4,a co-
lumna demonstra a vantagem que o toador tem sobre os barcos de rodas,
quando sa trata de subir pelas correntezas com celeridade e economia.

¦m:
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Poder-se-ia pois combinar os dous systemas, empregando nas descidas u
força motriz applicada ás rodas, ou aliuma hcÜqp; e nas subidas utilisando
a força disponível, para fazer mover os cabrestantes de que já fallei.

À escolha do systema de machinas he huma questão tia maior im>
portancia, a fim de obter-se hum minimo de deslocaçào d'agoa, á par de
hum maxirefo de ^rapidez: o systema que me parece mais conveniente he
o que tem sido adoptado nestes últimos tempos nos barcos empregados no
genna e no Jlhodauo, e (juc tem aualogia com o das machinas lixas de
Oliver Evary: as modificações quê elle apresenta sobre este systema,
tornão esses apparplhos muito mais leves, doquera rpaior parle dos que
se propõe, ou cxecutào á alguns tempos a esta parle, e pode-se fazer huma
idcia, sabendo queJium apparelho deste gênero de força de 70 cavallos,
còm a caldeira, rodas eaccessorios, não pesa mais de mil libras por cada
hum. As caldeiras serão, cylindricas e de tubos interiores, c funecionarão
a huma pressão interior de 1 a 2 atmospheras.

A machina terá* huma detente fixa par recouvrement. l)ever-se-ha á
vontade poder fazei bater tanto para diante como para traz; reduzir-se-ha
quanto for possível o curso dos pistões, e levar-se-ha sua rapidez a 9 palmos
por segundo.

O systema de balancier oscillante, cuja adopção proponho, he análogo
ao de Oliver Evary,, mas cõm tudo dillere "quanto ao ponto de suspensão
que em lugar de ser em huma extremidade, deverá achar-se mais para o
meio; e sendo construído de folha de ferro forjado, será mais leve e mais
resistente do que se fosse fundido.

O systema de rodas a aubes será o mais simples, o mais econômico, o mais
fácil de montar, e reparar em fim o mais leve possivel: compor-se-ha de rodas
ordinárias á palletas rectas, collocadas a cada lado da barca, cuja superfície
inteirinamente mergulhada nagoa durante a marcha não excederão Br
0048269, ou pouco mais ou menos meio palmo quadrado por força de
cavallo. *• 

'.'¦

Estes poucos dados permittirão comprehender sufficientemente a dis-
posição geral do systema que proponho: os respectivos detalhes serão de-
senvolvidos em projecto especial, quando para isso haja lugar. Observarei
por ultimo que he somente como navios de posta ou de passageiros que
os vapores tem prestado os serviços que delles se esperava.

Contra as correntezas hum pouco fortes não podem elles, quanto á
economia do transporte de mercadorias, sustentar a concurrencia da na-
vegação á sirga: a principal vantagem dos vapores está na sua rapidez,
como fica dito; mas essa rapidez que exige maiores despezas não lhes
he indemnisada, além de que as mercadorias em geral não tem tanta
necessidade de ser transportadas com celeridade, como de serem entre-
gues em dia marcado: de mais, a mór parte das mercadorias não pó-
de supportar o excesso da despeza que oceasiona a rapidez. Julgo pois in-
dispensável para o transporte das mercadorias, que sç adopte o projecto
de reboque a vapor para as subidas, eífectuandorse á descida pela ap-
plicação directa da força motriz ás rodas; e por isto alem do systema de
subtrahir as ditas rodas° á acção da força motriz, dever-se-ha adoptar hum
meio de as suspender e conservar acima da linha de íluctuacão durante
a subida.

Eu julguei dever preferir o systema de rodas ao de helice porque esta
offerece o inconveniente de ter dous eífeitos, hum directo que faz avan-

:#•;•
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çar a embarcação, e oulro lateral inútil e em desvantagem da forca em-
pregada: o que para produzir o mesmo cffeilo das rodas por meio dasquaes a força motriz se exerce em huma direcçào única, exige huma ma-china mais poderosa, oecupando por isso maior espaço, pesando maiscustando mais caro, e finalmente apresentando maiores complicações nastransmissões. L v

CAPITULO VI.
Orçamento total dos trabalhos c obras.

Os dados que tenho apresentado nos cinco Capítulos antecedentes,vao agora prestar-me os elementos para o orçamento, que, todavia oíTe-reco com reserva, visto que difficuldadcs ora desconhecidas, podem sur-
gir durante a execução dos trabalhos

1." Fachinas. — 8.7G6 braças de extensão a 97$500
cada huma.. 854.782&500

2.° Escavação do leito
o

Despeza com o aparelho(dragueur) 15.000^)000
Idem com a limpeza :J8.000$000

3.° Distração dos rochedos 1.600 braças cúbicas
a 186$278 cada huma 298.044^800

4.° Construcção das estações: 1.640 braças quadra-das a 125#>000 cada huma '. 205.000^000
5.° Escavação para as Officinas de reparo: 4.500

braças cúbicas a 3$356 cada huma 15.102^000
6.° Construcção dos palmos inclinados 3.600$000
7.° Utensis das Cales de radonbs 8.700$000
8.° Idem das Officinas de reparo de machinas 18.000$000
9.° Construcção de pontes: 400 braças quadradas a

150#>000 cada huma .' 60.000^000
10. Construcção de barcas 14.400#>000
11. Compra de 5 vapores com apparelhos de reboque 250.000$000

1.780.629^300
Despezas imprevistas 219.370#>700

II l-M—¦

Total 2.000.000#000

Si se comparar esta despeza de 2.000 contos com a que exigiria
huma estrada de carros de Sabará ao Joazeiro, extremidade do projecta-
do caminho de ferro da Bahia ao Rio de S. Francisco, achar-se-ha que
a extensão da estrada de Sabará á barra do Rio das Velhas, não pôde
ser menor de 84 léguas, e a da barra do Joazeiro menor de 160, ao todo
244 léguas, que a preço médio de 50 contos cada huma, dão hum to-
tal de 12.200 contos, quantia esta mais que seis vezes superiora acima
indicada, produzindo no emtanto huma rapidez de transporte menor 12
vezes pelo menos, com despezas muitíssimo elevadas.
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CAPITULO 111.

Do estudo actual da Agricultura e Industria local.

A agricultura dando ao homem os alimentos necessários á sua sub-
sistencia, oflerece-lhe ao mesmo tempo os mais seguros meios de esta-
belecer o seu bem estar e o de seu paiz: entretanto, força he dizel-o,
a este respeito tudo está ainda por crear. Resumindo rapidamente o que
se pratica actualmente, encontra-se apenas a cultura annual que consiste
nas derrubadas, queimas e mais processos adoptados geralmente no paiz;
assim destróe-se succèssivamente cada anno vastíssimas maltas virgens, e
ao mesmo tempo immensas riquezas, que no futuro poderião ser expio-
radas.; o que mui certamente acarretará a falta absoluta de madeiras de
construcção e de carbonisação para as diversas industrias, que hão de vir
a estabelecer-se no paiz cm conseqüência da abundância de seus produ-
ctos mineraes e vegetaes.

A cultura alternada não se pratica em parle alguma, e mesmo não
he conhecida: todo o systema actual de agricultura pode-se dizer que
consiste em destruir sem crear novos elementos de producção.

Porque razão o vasto programma da Instrucção Publica não admittiria
hum curso especial de agricultura, em seguida ao de chimica, e no qual
começando pela analyse, e classificação das terras para d'ahi passar á
descrípção dos differentes systemas de agricultura, se continuasse, fazen-
do conhecer o gênero de tratamento mais favorável ás culturas indígenas
e exóticas, cujos produetos fossem mais vantajosos, e terminasse pela
descrípção dos instrumentos mais simples e mais úteis para supprir a fal-
ta de braços, que infelizmente de dia em dia se faz mais sentir?

Hoje tanto o grande como o pequeno proprietário só cultiva o milho,
café, cana, mandioca, arroz, algodão e tabaco; por excepção, em algu-
mas das grandes fazendas encontra-se a cultura do trigo e da batata.
Por toda a parte encontra-se a laranja, abanaria, a mamona, o coco,
a mustarda e outras hervas, mas em pequena quantidade. Os produetos
especiaes que se fabrica são o assucar, a aguardente de cana e de goiaba,
as farinhas de milho, de mandioca, e, ( em poucos lugaivs) de trigo,
os óleos de mamona e de coco, o vinho de laranja, queijos, marmelía-
da, goiabada e mel.

Quanto a animaes, ha a creação de cavallos, bestas, bois, carnei-
ro&, cabras e porcos..

Encontra-se alguns engenhos de serrar movidos por água, alguns
curtumes, onde se vendem também couros suecos; muitos teares de ai-
godão grosso, alguns, ainda que raros, de tecer lã; algumas fabricas de
vellas de cera, e emfim algumas explorações de sal e de salitre.

Em algumas das grandes fazendas ensaia-se a creação do bicho de
seda, assim como o emprego de alguns dos iíis^umentos aratorios do
systema Americano. A exploração dos terrenos auriferos e diamantinos
he quasi nulla em conseqüência da falta de braços.

Esta rápida exposição faz já comprehender o gráo de importância
que* pôde e deve tomar a colonisaçâo; e o que ainda melhor o fará apre-
ciar, he o quadro resumido que posso apresentar das immensas rique-
zas agrícolas, vegetaes e mineraes, que encerra a vasta bacia hydrogra-
phica do Rio das Velhas.
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os lugares baixos, Imundos, e não explorados serão para a eu tura dolupulo o que de melhor se possa encontrar, e os terrenos „£diários, ficarão mui vantajosamente reservados para a cultura dos ce-reaes como o trigo, a cevada, o centeio.
Debaixo deste ponto de vistf. huma'colônia, qualquer mie seia onumero; de seus braços, está segura de achar não só largos meios de

exporülção' 
maS m °S m°S dC hu'n i,nPür,ante commercdo de

As (riquezas vegetaes tão abundantes ahi oflerecem todas as boasmia ulades de matermes de construcção; as diversas qualidades de aroeira,de brauna, de candeia de peroba, de canella, todas abundão. A mar-emana ahi achará também as matérias primas mais ricas, taes comoo jacarandá, o ebano, o cedro e immensas outras. Da mesma sortea tinlurana encontrara as bazes das cores as mais variadas no campéchesandalo, páo amarello e outras muitas. Outras arvores fornecem comase reztnas de todas as qualidades, como o copai, o balsamo do Peru,acopaiba, e a assa-fetida &c., &c.
Enumerarei ainda alguns dos productos vegetaes para melhor de-monslrar quantos recursos pôde a industria achar nestes logares, e sólallarei dos que por mim próprio reconheci, como a amoreira silvestre osandalo-citnco, o guayaco, a pimenta silvestre, o zimbro, a amba-nna, apimenta da índia, o girofle, o sassafraz, a quina, o maná,a baunilha, a saboeira, a carnaúba (de que ja se fabricão vellas noRio de Janeiro) o cactus, o aloés, de que hoje se fazem as melhores

cordas, a salsa-parnlha, emuitas outras plantas medicinaes.
As riquezas mineraas em nada cedem, por seu valor, as vegetaes

de que acabo de fallar: assim por exemplo encontrão-se em Sete La-
goas, íilões de cobre; em muitos lugares o mineral de ferro; formações
aunferas e jdiamantinas sobre vastas extensões de terreno; filões 

° 
de

galina argentifera; depósitos de plombagina, de antimonio, e de seu
isomorpho, o arsênico; a falsa galina, o mineral de platina; depósitos
de turras e de schistos bituminosos, assim como de calcareos e de mar-
more ordinários.

À Zoologia teria também huma bella parte na enumeração ja mui
longa de todas estas riquezas; e pois, quem poderia duvidar do immenso
gráo de prosperidade agrícola, commercial e industrial que o futuro re-
serva a esses ricos logares?

Terminando este relatório, seja-me permettido pór em relevo as
immensas vantagens que trará a esta Provincia e ás circumvisinhas, a
execução do vasto projecto concebido pelo Exm.° Presidente Sr. Doutor
Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos.

Com a projeclada navegação do Rio das Velhas e de huma partedo S. Francisco, o Nordeste da Provincia sahirá em fim do estado de
isolamento em que, por causa das difíiiculdades nas vias de commu-
nicação, se tem achadoJate hoje: as immensas riquezas que ahi existem,
e que até agora não tem por assim dizer sido exploradas, terão em
fim huma sahida que permittirá ao commercio e á industria tomar hum
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desenvolvimento tanto mais rápido, quanto a natureza agrícola desses
logares nao pôde deixar de allrahir em pouco tempo a colonisação.

Huma quetüo como esta, que tem por objecto a aborlura do huma
grande artéria fluvial, pôde cm fim, e deve mesmo ser encarada debaixo
de hum ponto de vista mais geral.

O Rio das Velhas e o S. Francisco são o centro de hum grande
systema de vias de communcação por agoa, e por terra destinadas a
iigar o Sul e o Norte do Império, a abrir huma communicaçao intè-
rior que não somente permitlirá a exploração de todas as riquezas que
ahi se encerrão, mas lambem (o que he ainda mais, e seja-me per-
mitlido dizel-o), porá mesmo o Império ao abrigo das eventualidades
de huma grande guerra estrangeira, guerra que só poderia ser marítima.
He pois do interior do Império que o Governo tirará suas maiores
riquezas e sua maior força, quando as costas não possão servir senão
de ponto de passagem aos produetos indígenas e exóticos: em huma
palavra a civiiisação, para poder produzir tudo o oue se tem direito
de esperar e de exigir cTella, deve ler suas bazes estabelecidas ao abrigo
das eventualidades das grandes guerras, e possuir no interior os meios
de acção, que assegurem o futuro e a prosperidade da população.

Esboçando a largos traços o estabelecimento desta grande artéria
fluvial que tem por centro huma parte do S. Francisco e o Rio das
Velhas, vê-se que, partindo do Sul de Bucno-Ayres, oelo Rio Paraná
e depois pelo Rio Grande, atravessar-se-hia a Serra da Canastra por
huma secção de estrada passando pelos pontos denominados, Barboza,
Catinga, e Ponte Alta, a fim de chegar ao S. Francisco: e seguir a
sua margem direita até S. Sebastião: deste ponto começaria novamente
a navegação e pelas águas do S. Francisco descer-se-hia até a Caru-
nhanha: d'ahi seguir-se-hia a estrada actual que chega até a Contagem
de Santa Maria, e prolongando-a pela margem direita do Paranamam,
chegar-se-hia ao Tocantins, cujas águas na fóz se confunde com as do
Amazonas. Alem disto reunir-se-hia Goyaz ao S. Francisco por huma
estrada que, passando pela Serra dos Pyrineos do lado das vertentes do
Tocantins, veria atravessar a Serra das Araras entre a Lagoa Formoza
e a Lagoa Feia, seguiria o Ribeirão de Santa Rita, a fim de ganhar
a estrada actual, que passa por Santa Anna, Mutuca, Campo Grande,
e Santo Ignacio, e chegaria em fim a S. Romão. De Goyaz huma
outra estrada seria dirigida ao Oeste para o Araguaya, grande afíluente do
Tocantins e cujas águas regão hum immenso valle. Prolongada sobre os
chapadões das grandes Serras, que sob differentes nomes se estendem
entre os 56 e 67 gráos de longitude, esta mesma estrada abriria a en-
trada dos grandes valles regados pelas águas do Xingu, Tapajós e Ma-
deira, principaes afluentes do Amazonas que ao norte destes valles of-
ferece huma optima sahida ás immensas riquezas existentes nessa vasta
parte do Império.

Partindo novamente da Carinhanha para descer o S. Francisco até
o Joazeiro, tocar-se-hia o caminho de ferro que deve chegar á Bahia.

Por outro lado dirigindo ao Oeste huma estrada pelos chapadões
das Serras de Piauhy, Gurgeo, Duro, Mangabeiras, Cogoados, abre-se
o Sul d'esse immenso valle limitado ao Norte pelas águas do mar, ao
Oeste pelo Tocantins, e a Este pela Serra Hibiapaba , valle regado pelas
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águas do Parnahyba, do Mearim, de todos os seus allluentes, assimcomo por outros nos secundários mie vão directamenle ao mar.Este systema de estradas combinadas com a navegação, sendo com-pletamenle estudado em seus detalhes, abriria huma sabida interior eexterior aos productos da maior parle das Províncias do Império, sahidu(pie mesmo por sua posição pode ser considerada como perfeitamenteprotegida contra todos os caleclismas possiveis.Por agora ajuncção:

1.° Do Ouro Prelo 'e 
Sabará com a Bahia pelo llio das Velhas, huma

parle do S. Francisco do caminho de ferro do Joazeiro.
.2.° Do Ouro Preto ao llio de Janeiro pela nova estrada da Compa-nhia União e Industria. r

in3'°jDo S^m7 ao S- Francisco pela estrada que de Santa Clara peloAlto dos Bois deve chegar á Diamantina, e que mui facümente pode ser
prolongada ate o Rio das Velhas. "

4.° Do Ouro Prelo á Provincia do Espirito Santo pelo Valle do Rio Doceassegurao ao centro, ao Oeste, á Leste e ao Norte destamagnifica Pro-vincia hum futuro de prosperidade sempre crescente, que transmittirá á
posteridade o nome do digno e sábio Administrador cuja patriótica sol-licitude pelo bem geral de seus concidadãos, concebeo e prepara a exe*cucção da idéa mãi, que he chamada a regenerar esta immensa partedo Novo Mundo.

Ouro Preto 12 de Setembro de 1855.—E. De Ia Martmière, en-
genheiro civil.

5$
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CÁLCULOS GEODESICOS.
Os cálculos de longitude referem-se a hum primeiro meridiano fictício passando

pelo Imperial Observatório do Castello do Rio de Janeiro. As distancias á meri-
diano, e a perpendicular, s8o estabelecidas relativamente á mercdiana, passando
pelo centro do terraço do Palácio da Presidência no Ouro Preto.

SECfilO N.° 1.
B

De Sabani ti Santa Luzia.

12.531 braças de extensüo.

4

________„«_—. o—— —¦—. ' "' ——p—|i—————^» ii —¦^—». ———————.

N.8 DAS LONGITUDE. LATITUDE. OBSERVAÇÕES.
SECÇÕES.

¦' »

0—42—54,2 19—50—17, 4- Meio da Ponte de Sabará.
0-/(3— 2,6 19—50—18, 2
0—43— 7,1 19—50—20, 5
0-43—11,8 19—50—18, 4

0—43—15,2 19—50—18, 5 Fazenda do Sr. Rangel.
0—43—23,6 19—50—19, 3 Areia e cascalho no meio.
0—43—34,1 19—50—10, 8
0—/i3—51,6 19-50— 5, 8 Roça grande.
0—43—43,4 19—49—56, 2

10 0-43-44,8 19—49—51, 3
0—/<3—52,4 19—49—38, 1

12 0-43—5/(,6 19—-A9—35, 6
13 0-/(3—56,1 19—49—32,52
14 0-43—53,0 19—49—31, 2
15 0—43-47,4 19—49-27, 5
16 0—43—48,5 19—49-22, 5
17 0-43-50,3 19—49-17, 8
18 0—44—21,1 19—48—56, 9
19 0—44—24,2 19-48—58, 4
20 0—44—34,4 19—49—7,3
21 0—44—45,5 19—49—3,4 Grande espraiado.
22 0—44-53,9 19-49— 4, 3
23 0—44—57,7 19—49—9,9 Muitas arreias á esquerda.
2A 0—45—15,6 19—A9—25, 5 Barra de hum pequeno córrego.
25 0—/i5—20,6 19—Ü9—24, 7 Rochedos a esquerda.
26 0-45—17,6 19—49—19, 3 Areia á esquerda.
27 0-45-17,2 19- 49—13, 6 Raso no meio.
28 0—45—12,1 19—49—1,0
29 0-45— 2,5 19-48—49, 2
30 0-44-58,1 19—48-42,0
31 0—44—55,9 19—48-35, 6
32 0—44—54,5 19—48—15, 3 Areia á esquerda.
33 0—44-57,4 19—48—11,2

0—45— 5,5 19—48—13, 5 Areia á direita.
35 0-45—20,3 19—48— 5, 3 Fazenda de Júlio da Moita.
36 0-45-36,1 19-47-52, 5



(10)
III '" ¦'" "¦¦  "" 

I 
'*""""————*—' — — III.  . II. II ,,,  r M<

N.os DAS LONGITUDE. LATITUDE. OBSERVAÇÕES.

SECÇÕES.

o o ' •¦

37 0-/(5-40,8 19-47-43, 6
38 0-45-47,3 19-47—20, 8 ilha e areia.
39 0-45-36,3 19-7,6—-48, 7
40 0—45—28,1 19-46—42, 8
41 0-45-23,9 19-46-22, 8
42 0-45-39,8 19-46-14, 7
43 0—45-42,0 19—46—12, 0
44 0—45-33,5 19—45—59, 4 Areia á direita.
45 0-45-36,3 19-45-49, 6
46 0—45—54,8 19—45—51, 6 Areira á direita.
47 0-46- 4,7 19-45—37, 9
48 0—46- 6,8 19-/(5-17, 6
49 0-46-10,1 19—45—16, 8
50 0—46-26,4 19—45—16, 3
51 0—46—26,2 19—&5— 0, 5 Fazenda de José Correia.
52 0—46—25,2 19—44—46, 9 Geralmente o canal torna-se estreito:

as areias oecupão quasi toda a mar-
gem do leito.

53 0-46-25,9 19-44-40, 2
54 0—46—45,3 19-43-49, 6
55 0—46-43,7 19—43-25, 9
56 0—46—21,6 19—43—17, 5
57 0-46-11,5 19-43—16, 4
58 0—46— 7,4 19—43— 7, 1
59 0—46— 6,4 19—43— 0, 4
60 0—46- 9,9 19-42—50, 9
61 0-46-35,2 19-42-33, 9
62 0-46-33,6 19-42-27, 3
63 0—46—20,1 19—/i2—28, 2 Estacada antiga á direita.
64 0—46— 0,9 19—42— 4, 5
65 0-46- 1,7 19-41-57, 8
66 0—45-58,6 19-41-56, 3
67 0-45-59,3 19-41-49, 6
08 0—46- 8,2 19—41—M, . ,
69 0—46—14,7 19—41—42, 8 Areia a esquerda.
70 0—46—Sí,8 19—41—44,9
71 0—46-45,3 19—41—36,4 .
79 o—46—15 3 1 19 41—24, 2 Meio da Ponte de Santa Luzia.
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*IM < iO V" 8.

De Santa Luzia a llaeaiilias.

«27.853 braças de extensfio

N.01 DAS LONGITUDE. LATITUDE. OBSERVAÇÕES.
SECÇÕES»

"

72 0—46—51,3 19-41—24,2 Meio da Ponte de Santa Luzia.
73 0—47—18,4 19-41— 7, 2
74 0-46-50,7 19-40-51, 2
75 0-46-58,5 19—40—49, 5
76 0—47— 2,5 19—40-49, 6 Areias.
77 0—40-74,8 19-40-24, 4 Ilha e banco de areia.
78 0-47-16,0 19-40- 0, 4 Areias.
79 0—47—13,6 19-39-37, 3
80 0—47—31,í 19—38— 6, 8 Fazenda da carreira comprida.
81 0-46—25,4 19-38- 2, 2 Areias
82 0-46-21,2 19-38—11, 2
83 0—45—24,5 19-38-30, 8
84 0—45— 6,9 19-38-40, 2
85 0-44—55,6 19—38—14,6 Ilha.
86 0—44—50,7 19-37—59, 4 Fazenda de José da Costa.
87 0—44—51,9 19-37—39, 3
88 0—44—41,2 19-36—43, 9 Estacas.
89 0—45— 7,4 19—36-13, 8
90 0-45-10,5 19—36-11, 2
91 0-45-12,9 19-35-43, 3
92 0—45— 8,8 19-35— 3, 5
93 0—44—57,2 19-34-42, 5
94 0-44—56,8 19-34-18, 4
95 0-44-58,6 19-34- 6, 6
96 0—45—10,8 19—33—41, 4 O leito tem 800 palmos de largo.
97 0—45—11,8 19-33—13, 4
98 0—45— 7,4 19-32—53, 8
99 0-45—34,6 19-32—24, 6 Pequena estacada.

100 0—44—95,4 19-32-12, 6
101 0-45—12,7 19—31-51, 5
102 0—45—12,7 19-31—34,9
103 0-44-42,7 19-31- 2, 7 Areia á direita.
104 0-44-19,4 19—30-57, 3
105 0—43—55,8 19—30—52, 7
106 0—43—33,5 19-31— 1,3
107 0-43— 6,6 19-30—53, 6 Areia á esquerda.
108 0—42—49,2 19—30—22,2 Barra do ribeirão da Matta.
109 0—42-41,6 19—30— 2, 4
110 0—42—18,2 19—30—0,4 Fezenda adirita.
111 0—41—15,2 19—30—22, 7
112 0—41—38,8 19-30—50,2
113 0—41— 8,7 19—31— 1, 1 Rochedos á margem esquerda.
114 0—40-41,3 19—30—55, 8
115 0—40—27,6 19—30—18, 1
116 0—40—22,1 19-30-12, h Areia á direita.
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N.01 DAS
SECÇÕES.

. 117

118
119
120
121
122íiã
12i
123
126
127
128
12!)
130
131
132
.133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
14 i
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

LONGITUDE.

0-40- 1,1

0-39
0-39
0-39
0-39
0-39
0-38
0-38
0-38
0-38
0-37
0—35
0-35
0-35
0-35-
0-35-
0-35-
0 00'
0-35-
0-35-
0-35-
0—35-
0-35-
0-35-
0-34-
0-34-
0-34-
0-34-
0-35-
0-34-
0-34-
0-34-
0-34-
0-34-
0—33-
0—33-
0-34-
0-34-
0-34-
0-34-
0-33-

-51,0
-38,0
-34,1
-25,2

9,0
~~õô, 1
-24,3
-24 9

8,4
-31,9
-41,4
-17,5
-18,7
-27,6
-29,3
-31,7
-32,9
-29,1
-28,5
-20,0

7,9
5,4
1,4

-45,8
-47,2
-oo, 5
-56,9

2,5
-43,6
-32,8
-25,4
-17,5

2,7
-55,1
-58,6
• 2,6
•14,2
15,0
12,4

•52,3

LATITUDE.

19-30- 0, 7

19-29-
19-29-
19-29-
19-29-
19-29-
19-29-
19-29-
19-30-
19-30-
19-30-
19-30-
19-30-
19—30-
19-30-
19-30-
19—29-
19-29-
19-29-
19-29-
19-28-
19—28-
19—28-
19-28-
19-27-
19-27-
19-27-
19-27-
19-27-
19-26-
19-26-
19-26-
19-26-
19-26-
19-26-
19—26-
19-26-

d 9—26-
19—26-
19 -26-
19-25-

-34, 4
-22, 5
-15, 5
-11, 1
-15, 0
-26, 2
-57, 0

1, 9
-18, 1
-29, 4
-46, 9
-32, 5
-24, 6
-16, 5

0, 6
-57, 3
-53, 5
-29, 8

0, 9
-57, 3
-46, 8
-27, 7
-20, 8
-35, 3
-31, 6
-24, 0
-20, 1

0, 8
-46, 0
-51, 3
-54, 3
-43, 5
-47, 5
-38, 1
-36, 2
-36, 6
•33, 7
-25, 7
17, 2

•53, 3

OBSERVAÇÕES.

Fazenda do CapiWo Frederico Do-
Iabella.

Rochedos nas duas margens.

Antigos trabalhos auriferos.

Areia á dereita.
Rochedos á direita.

Arraial dos Pinhões á direita.

Rochedos á direita.

Areia á direita.
Rochedos a direita, areia á esquerda.

Banco de cascalhos.
Rochedos á esquerda.

Antigos trabalhos auriferos.

Ruinas de huma antiga Ponte.

Arraial de Macaúbas.
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SECCAO \.° 3.

»o Hacauhas á Hami do TaqaaifMftÚ

12.557 braças de extensão.

N.os DAS LONGITUDE. LATITUDE. OBSERVAÇÕES.
SECÇÕES.

•

157 0—33—52,3 19—2.5—53, 3 Arraial de Macaúbas
158 0-33-47,0 19—25-38, 1
159 0-33—47,9 19-25—30, 1
160 0-34— 2,6 19-25-11, 2
161 0—34— 6,1 19—25— 9, 3
162 0-34-17,7 19—25— 6, 4
163 0-34-21,2 19—25— 4, 4
164 0-34—23,3 19—25— 0, 9
165 0-34—23,8 19—24—56, 9
166 0—34—28,2 19-24—41, 5
167 0-34-24,3 19—24-26, 0
168 0-34-16,5 19-^4—24, 1
169 0—34-11.0 19-24-26, 6
170 0—34—10^5 19-24—48, 2
171 0—33—52,8 19-24—54, 5
172 0—33-44.9 19—24—55, 0
173 0—33—29,3 19—24—31, 8
174 0—33— 4,3 19—24— 5, 9
175 0-33- 5,1 19—24- 2, 0
176 0—33— 9,8 19—23—55, 6
177 0—33-17,0 19—23—52, 2
178 0—33—44,9 19—23—36, 7
179 0—33—51,7 19-23—40, 8
180 0—34—15,7 19-23—40, 4
181 0—34—34,6 19—23—33, 9 Madeiras no meio.
182 0—34-46,4 19—23—31, 8
183 0—34—53,3 19—23—27, 8
184 0—34—55,8 19—23—16, 1
185 0—34—56,2 19-23—12, 1
186 0—34—53,3 19—23— 0, 4
187 0-34—47,0 19-22—55, 5
188 0—34—46,0 19—22—51, 6
189 0-34-46,2 19-22—39, 6
190 0—35— 4,5 19-22—18, 4
191 0-35- 1,4 19-21—58, 7
192 0—35— 3,9 19-21—34, 8
193 0—35—14,4 19—21—29, 0 Antigos trabalhos auriferos a esquerda.
194 0-35-53,1 19-21—57, 2
195 0-36— 1,0 19-21—56, 7
196 0—35—59,7 19—21—48, 8 Pedrasschistosas mui duras áesquerda.
197 0—35—55,2 19-21—37, 6
198 0—35—50,0 19—21—26, 8 Antigos trabalhos auriferos á direita.
199 0—35—44,4 19—20—51,2 Fazenda deEmilio Soares.
200 0-35-42,2 19-20-43, 5 Rochedos á direita.
201 0—35-48,0 19-20—16, 1
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N.01 DAS LONGITUDE.
SEGÇuES*

202
203
204
205
200
207
208
209
210
211
212
213

0-
O-
O-
O-
O-
o
o-
o-
o
o-
o-
o-

214 ! 0
215 I 0-

LATITUDE.

» o t i

35-50,3 19-20- 4, 3
35—55,5 19-19-19, 1
35-54,8 19-19-48, O
35-50,1 19-19-34, 1
35-40,4 19-19-10, 4
35- 7,6 19-19-31, 1
34-44,2 19-19-46, 3
31—49,4 19-20- 1, 5
34-40,8 19—20- 9, 8
34—32,9 10-20-10, 9
34-22,7 19-19-58, 7
34-20,4 19-19-51, O
33-57,7 19—19- 4, 3
33-55,5 19-19- O, 8

OIíSERVAÇÒES

lllm do lado direito.

Grande estacada no meio.
Duas Ilhas no meio.

Barra de Taquarussú de baixo.

si;c< 10 \." 4.

Da Barra do Taciiiariissií atè a Ponte de D. Ignaeia.

19.753 braças de extensão.

N.os DAS LONGITUDE. LATITUDE. OBSERVAÇÕES.
SECÇOES.

*^mwm*mwmm«M-_»mmmmm -•—— .. j-m- _•_• m*mm mmmm ¦ HM n um ¦ i - mmmm im_» —míb-Iw^h ^_—'— i — n—-m-- ¦—»¦—- —>—¦-¦ — -i i —- ¦— . ¦¦—ip—*<M-— j——

*

215 0-33-55,5 19-19— 0, 8
216 0—33-55,7 19—18—48,78
217 0-34— 5,0 19-18—38, 3
218 0—34-30,6 19-18-34, 2
219 0-34-37,5 19—18-38, 3
220 0-34—46,5 19—18-46, 2
221 0-34—58,0 19—18—49, 4
222 0-35—17,9 19-18-49, 7
223 0-35-32,3 19-19- 3, 6
224 0-35-32,6 19-18—43, 6
225 0-35-28,1 19-18-32, 5
226 0-35—1,0 19-17—43,3
227 0-35- 7,6 19—17-38, 7
228 0—35—26,5 19—17—32, 1
229 0—35—56,1 19—17—44, 1 Fazenda do Funil.
230 0-36-18,7 19—18—12, ¦ j
231 0—36-24,2 19—18- 6, |
232 0-36—25,3 19-17-46, '
233 0—36-21,4 19-17—34, 9
234 0—36—25,0 19-17—27, 9
235 0—37— 4,5 19—17—21, 6 Fazenda doMoandy.
236 0—37-43,7 19-17-29, 3
237 0-38-45,7 19-17- 1, 7
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c

K.01 DAS
SECÇÕES.

239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

LONGITUDE.

0-38—48,6
0-38-54,7
0-38-45,6
0-38-59,5
0-39-10,6
0-39-15,5
0-39-31,5
0-39—í3,4
0-40— 6,1
0-40-26,0
0—40—36,5
0-40-37,1
0-40-30,5
0-40—36,0
0-40-43,6
0-.10-58.5
0—41— 4,3
0-40-58,5
0-41— 2,4
0-41— 5,4
0-42-15,6
0—42-15,1
0-42-14,5
0-42-24,4
0—42—27,1
0—42-36,4
0-42-50,3
0-42—57,6
0—43-23,5
0—44— 3,4
O—44— 1,8
0-44— 3,9
0—44-28,4
0—44—35,2
0—44-38,5
0—44—37,7
0-44-34,7
0—44-33,0
0-44—36,5
0-45— 5,6
0-45-13,1
0—7,5-48,7
0-45—52,0
0—45-59,8
0—46— 5,9

LATITUDE. OBSERVAÇÕES.

19-16-
19-16-
19-15-
19-15-
19-15-
19-15-
19-15-
19-15-
19-15-
19-15-
19-14-
19-14-
19-13-
19—13-
19-13-
19-14-
19-14-
19—14-
19-15-
19-15-
19-15-
19-15-
19-15-
19-15-
19-15-
16-19-
19-16-
19-16-
19—15-
19-14-
19-14-
19-14-
19—14-
19—13-
19-13-
19-13-
19-13-
19—13-
19—12-
19-13-
19-13-
19-13-
19-13-
19—13-
19-12-

-58, 9
-15, 3
-32, 4
-17, 9
-13, 4
-25, 3
-53, 1
-52, 1

5, 3
5, 6

-53, 5
-17, 5
-46, 2
-40, 4
-37, 9
-10, 8
-21, 4
-48, 8

0, 3
2, 7

-31, 4
-33, 4
-39, 4
-56, 8
-59, 7

3, 3
4, 9
3, 5

52, 9
43, 6

-23, 6
20, 1

• 6, 5
•56, 5
40, 9
32, 8•25, h

¦ i, 4
59, 4
20, 5
23, 1
28, 2
25, 8
16, 8
45>. í

Fazenda dos Minhotos.

Areia á esquerda

Rochedos á esquerda,

Rochedos á direita.

Fazenda á direita.

Rochedos á direita.

Rochedos á esquerda.

Rochedos á direita.

Rochedos á esquerda.

Ponte e Fazenda de D. Ignacia.

ia r 1-1 .'..":r '-"y ai.
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SECÇÃO i\.« 5.
-

»o Ponte de ». Igiiucin á Cnaa Ilimicn.

34.391 braças de cxtcnsüo.

N.0i DAS
SECÇÕES.

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

LONGITUDE.

0-46
0-45
0-45
0-45
0-45
0-45
0-45-
0-45-
0-45-
0-45-
0-45-
0-45-
0-45-
0-45-
0-46-
0-47-
0-47-
0-48-
0-48-
0—48-
0-48-
0-48-
0-48-
0-48-
0-48-
0-48-
0-48-
0-48-
0-48-
0—48-
0-48-
0-48-
0-48-
0-48-
0-48-
0-48-
0-47-
0-47—
0-48-fr
0-48-
0-48-
0—48—
0-48-
0-48
0-48-

5,9
54,7

-50,9
-43,0
-31,2
-4,1
—44,2
-36,4
-30,6
-30,1
-43,1
-46,2
-49,7
-53,6
-55,0
-13,9
-41,2
- 3,9
-11,9
-19,1
-41,1
-48,1
-54,3
-55,2
-55,4
-53,1
-36,4
-32,2
-32,5
-33,8
-35,3
-40,9
39,6
36,4
29,6
18,8
56,2
56,3
2,1
5,7

17,0
26,3
29,2
32,8
33,6

LATITUDE.

T*

19-12-45, 4
19-12-41, 0
19-12-42, 4
19-12-43, 9
19-12-41, 6
19-12-24, 7
19-12-22, 6
19-12—20, 9
19-12-15, *
19-12— 7, 5
19—11-27, 7
19-11— 8, 0
19-11- 3, 2
19-11— 2, 4
19—11—20, 1
19—11—13, 9
19—11— 8, 2
19-11— 0, 4
19-11— 0, 1
19-10-56, 6
19-10-39, 3
19—10-35, 5
19-10-30, 4
19—10-26, 7
19-10-14, 6
19-10-11, 4
19- 9-54, 1
19- 9-47, 3
19^ 9-39, 2
19— 9-31, 3
19- 9—27, 0
19- 9-16, 4
19_ 9- 8, 5
19- 9-6, 2
19- 9- 2, 1
19- 8-56, 8
19- 8-40, 3
19— 8-32, 2
19-8-17, 4
19- 8—15, 8
19- 8-12, 0
19- 8- 4, 5
19- 7-59, 3
19— 7-50, 0
19- 7-42, 1

Or.SERVAÇ.üES.

Rochedos á direita.

Fazenda do Capitão Quintiliano.
Trabalhos auriferos.
Ilha do lado esquerdo.

Rochedos á esquerda.

Arraial da Quinta.

Areia á direita,

Rochedos a esquerda,

¦¦¦',''" i;>ií. ¦¦

- '^V"¦^y;;,¦,','¦¦ .

*¦.'¦• . ¦ i. !¦ ¦ .¦."!,;..¦. ..¦.. ¦. ,¦ ¦ ' „"."¦' '.¦..•¦¦ ...¦...-¦¦..'¦ . -. ... -^ •.._' ¦/¦ : 
_'¦..' 

-¦'. ¦..-_ 
%Ç . ..¦ 

*• '-.:_¦'



(2G)

IS\08 DAS LONGITUDE.
SECÇÕKS.

.1 
i i ¦ i !¦ i i — ——.

o o

328
329
330
331
332
333
335
335
336
337
338
339
340
341
342
343
345
345
346

348
349
350
351
352
3§3
354
ooo
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

0-48-
0-49-
0-49-
0-49-
0-49-
0-49-
0-49-
0-49-
0-50-
0-50-
0-50-
0—50-
0-50-
0—50-
0-50-
0-50-
0—50-
0-50-
0—50-
0-50-
0—50-
0-51-
0-51-
0-51-
0-51-
0-51-
0-51-
0-51-
0-51-
0-51-
0-51-
0-52-
0-52-
0—52-
0—52-
0—52-
0—52-
0-52-
0—51-
0-51-
0—51-
0-51-
0-51-
0—51-
0-50-
0—50-
0—50-
0-50-
0—50-
0—50-
0—50-

•46,7
4,9

20,6
-36,3
¦38,8
•40,2
47,9
•o4,o
• 2,4
-10,1
-19,1
-30,9
-34,6
-36,7
40,4
¦37,8
-39,9
•41,4
47,1
¦50,3
-54,1
-2,8
-18,6
-25,4
-25,0
-31,5
-27,6
•18,5
-18,6
-24,3
-27,2
-0,1

4,3
46,7-15,2

4,4
-6,7

0,5
-56,6
-52,9
-47,8
-45,1
-36,3
-23,8
-56,5
-46,8
-26,9
-25,4
-23,3
-20,4
-19,6

LATITUDE.

9-
9-
9-

19-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-

19-
9-
9-
9-
9-

19-
9-
9-

7—27
7—"lo
7—16
6-58
6—50
6-46
6—19
6-15
6-14
6—17
6—24
6—23
6-21
6—18
5—42
5-34
5—15
5- 9
5—7
5—10
5—17
5—52
5-49
5—45
5-33
5-18
5-18
5—11
5-6
4-52
4-51
4-51
4—43
4-33
4—30
4—25
4—28
4—33
4—33
4—32
4-26
4—23
4—15
4—0
4—5
4—12
4—11
4—9
4— 4
3-56
3-48

0
8
3
1
5
8
9
4
8
0
9
1
8
3
5
9
0
2
3
0
1
0
»»¦

Ò
3
2
6
8
0
9
0
4
5
7
6
4
2
5
6
8
3
1
9
6
0
2
3
2
9
2
7
8

OHSEKVAÇOES.

Fazenda do Genipapo.

Areia c estacada no meio.
Antigos trabalhos auriíeros.
Areia á esquerda.

Rochedos á esquerda.

Madeiras amontoadas no meio.
Banco de areia a esquerda.

Fazenda.

Areia á diretia.

Areia á direita, Fazenda da Goiaba.

Areia á direita.

Antigas lavras.

Trabalhos auriferos.
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N." DAS
SECÇÕES.

378
379
380
381
382
383
38 4
385
386
387
388
389
390
391
392
393
391
395

LONGITUDE

397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428

LATITUDE.

M

0-
0
o-
o-
o-
o
o-
o-o-
o-
o-
o-
o
o-
o
o-
o-
o-
o-
o-
o-
o-
0-
o-
o
o-
o-
o-
o-
o-
o-
o-
o-
o-
o-
o-
o-
o-
o-
o-

-50-
-50
-50-
-50.
-52-
-52-
-52-
-52-
-52-
-52-
-52-
-52-
-52-
-52-
-52-
-52-
-52-
-51-
-51-
-51-
-51-
•50-
-50-
-49-
-49-
-49-
-49-
-50-
-50-
-50-
-50-
-50-
-51-
-51-
-51-
-51-
-51-
•51-
51-
51-
51-
¦51-

O
O

O-
O-

O
O
o

—51—
•51-
¦51
•51-
•51-
-50-
50
50-
51-

-20,7
21,9
¦27,6
-50,8

1,6
9,4

15,6
26,5
40,4
43,3
43,1
•42,1
37,4
28,0
24,1
18,8
8,9

53,1
45,4
22,8
0,6

46,8
•11,8
55,6
50,5
51,4
56,7
11,5
22,7
33,5
41,4
44,7
7,8
11,7
14,1
22,0
47,0
56,4
57,9
56,7
47,1
53,3
48,8
34,9
30,9
27,1
15,9
56,2
47,6
53,8
1,1

II

19- 3-32, 9
19— 3-21, O
19- 3-15, 4
19- 3- 9, 7
19- 3-37, O
19_ 3-35, 3
19- 3-30, 2
19— 3—18, 4
19— 3-10, 7
19- 2-59, O
19— 2-42, 9
19- 2-39, 1
19- 2-32, 6
19- 2-14, 8
19— 2-14, 7
19- 2-20, 7
19- 2-27, 4
19— 2-29, 9
19— 2-27, 7
19- 2-11, 1
19- 1-48, 1
19— 1—41, O
19- 1-31, 1
19— 1-19, 4
19— 1—13, 2
19_ i_ 5, 3
19— 0-54, 5
19—0-35, O
19— 0-39, 2
19_ 0-44, 4
19_ 0-45, 2
19— 0-47, 6
19— 0-54, 2
19_ 0-47, 4
19_ 0-44, 2
19— 0—45, O
19- 1-10, 9
19— 0-58, 1
19— 0—50, 2
19_ 0-42, 4
19- 0-16, O
18-59-56, 9S
18-59-45, 7
18—59-53, 4
18—59-53, 2
18—59-52, 8
18-59-48, 6
18-59-45, 8
18—59-37, 4
18—59—18, 3
18—59—15, O

OÜSEUVAÇOES.

Eslacada forte a esquerda.

Vinculo do Jaguara,

Ilha com bosque no centro.
Estacada á esquerda.

¦'.. 
•

Rochedos á direita.

Estacada a direita.
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N.0* DAS
SECÇÕES.

429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456

LONGITUDE

0-51
0-5!
0-51
0-51
0—51
0-51
0—51
0-51
0—51
0—51
0-52
0—52
0-52
0-52
0-52
0—53
0-53-
0—53-
0—53-
0—54-
0—54-
0-54-
0—54
0—54-
0-54-
0—54-
0—54-
0-55-

-13,0
—25,9
-39,6
-46,9
-49,1
-54,2
-50,9
-38,0
-44,2
ii ¦•¦ <| | j^

-4,8
-19,7
-27,4
-47,0
-54,9
-10,7
-18,0
-39,1
-49,6

8,2
-20,0
-22,3
-37,2
-45,3
-49,1
-55,4
-58,0

6,7

LATITUDE.

o »

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18-
19
18
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-

•57-

I

-59-16, 3
-59-25, 7
-59-34, 0
-59-30, 8

-23, 1
35, 3
11, 5
33, 7

-57-23, 4
-57-20, 7
-57-11, 3
-57— 4, 8
-57- 7, 1
-57-45, 3
-57—44, 7
-57-42, 1
-57-38, 9
•56-55, 7
-56-43, 6
-56-28, 5
56-26, 7
-56-29, 9-57— 7, 6-57—16, 4
-57—17, 5
57—22, 3

•57—19, 3
•56-23, 9

OBSERVAÇÕES.

Banco de areia á direita.

Trabalhos auriferos á direita.
Banco de areia no meio.

Rochedo e aTeia á direita

Fazenda da Casa Branca
i

N.0SDAS
SECÇÕES.

456
457
458
459
460
461
462
463
464

. SECClO N.° 5.

»a Casa Branca á Ponte do Jcqiiitibiw

52.577 braças de extensão.

LONGITUDE

0-56-
0-54-
0—54-
0^r53-
0-53-
0-53-
0-r53-
0-53-
0-53-

-6,7
-30,0
-2,5
-41,2
¦42,9
-45,7
•51,5
52,9
•58,5

LATITUDE.

-58,5 j 18-

18-
18-
18-
18
18-
18
18-
18-
18-

-56
-55
-54-
54-
54-
53-
•53-
•53-
•53-

f

23, 9
11, 6
54, 3
37, 7

5, 3
54, 8
39, 6
28, 8
13,5

OBSERVAÇÕES.

Fazenda da Casa Branca.

Fazenda de Santa Anna.

44 X'.' ]XXXr--:

¦4 .

(¦'-¦ 
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I

K.M DAS
SECÇÕES.

465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514

LONGITUDE,

0-54
0-54
0-54-
0-54-
0-54-
0—55-
0-55-
0-55-
0-55-
J0-55-
0—55-
0-55
0-55-
0-55-
0—55-
0-54-
0-54-
0-54-
0-54
0-54-
0-54-
0-54-
0-55-
0-55-
0-55-
0-55-
0-55-
0-55-
0-56-
0-56-
0-56-
0-56-
0-56-
0—56-
0-56-
0-57-
0-57-
0-59-
0-59-

0—59-
0-59-
0—59-
0-58-
0-58-
0-57-
0-57-
0-56-
0-56-
0-56-
0-56-

6,1
-17,9
-26,2
-46,3
-51,5
""* M, 1

7,3
-23,4
-49,0
-48,2
-46,3
-29,1
5,3
1,2

-10,8
-51,1
-39,1
-32,5
-33,0
-25,3
-53,4
-58,8
-9,2
-10,8
-14,3
-20,3
-40,4
-51,2
-9,7
-20,4
-18,5

9,0
9,4

-14,0
-39,5
-27,5
-37,8
0,6

-43,7

-34,2
3,7

-38,5
-31,6
-26,7
-59,9
-19,6
-15,0
-12,1
-14,9
-23,3

LATITUDE.

8-52-
8-52-
8-52-
8-52-
8-52-
8-52-
8-52-
8-52-
8—52-
8—52-
8-52-
8-51-
8-51-
8—50-
8-50-
8-50-
8-50-
8-50-
8-50-
8-50-
8-50-
8-50-
8—50
8-50-
8-50-
8—50-
8-50-
8-50-
8-50-
8—50-
8-50-
8-49-
8-49-
8—49-
8-49-
8—48-
8-48-
8—49-
8—49-

8—48-
8-48-
8-48
8^47-
8-47-
8—47-
8-47-
8—47-
8—47-
8—47-
8—46-

-59, 2
-41, 0
-34, 1
-26, 3
-24, 9
-23, 1
-21, 7
-20, 0
-11, 6
6, 2
0, 3

-32, 8
3, 3

-59, 7
-40, 3
-20, 8
-2, 9
-48, 1
-21, 1

0, 9
-35, 6
-35, 6
-32, 7
-30, 4
-17, 3

8, 3
0, 2

-1, 7
-12, 8
-12, 4
2,0

-42, 5
-31, 7
-28, 8
8, 8

-44, 3
-41, 0
4, 8

-4, 7

-45, 2
-22, 9
-13, 2
-58, 6
-23, 8
-42, 0
-44, 8
-40, 2
-30, 1
-14, 1
•54, 2

OBSERVAÇÕES.

¦ - -

Banco de areia.

Banco de areia á esquerda.
*

Banco de areia á esquerda.

Trabalhos auriferos.

Ilha e madeiras a direita.

Areia á direita;
Grande massa de rochedos verticaes á

esquerda.

Fazenda do Tronqueiro.

Rochedos á esquerda.
Ilha no meio.
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N.0SDAS LONGITUDE. LATITUDE. OBSERVAÇÕES.
SECÇÕES.

•

515 0—56—1,1 18—46-23,6 Bando de orcia.
516 0-56-33,3 18-46-27, 0
517 0—56—43,4 18—46— 7, 9 Rochedo á esquerda, areia á direita.
518 0-56- 5,9 18-46- 4, 0
519 0-55-35,3 18-45-26, 2
520 0-55-32,4 18—44-59, 3
521 0-55-40,3 18-44-33, 5
522 0-55-48,7 18—44-19, 6 Trindade.
523 0-55-52,0 18—44- 9, 3
524 0-55-55,0 18—43-47, 8 Ilha á direita, areia á esquerda.
525 0—55-51,6 18—43-31, 9
526 0—55—42,6 18—43—18,4 Areia a direita, recifes á esquerda
527 0—55— 5,4 18—43—11, 8 Antigos trabalhos auriferos.
528 0-54—52,2 18—43-41, 5
529 0-54-38,0 18—43—57, 8 Barra do córrego da Trindade.
530 0-54—39,9 18—43-59, 6
53Í 0-53—33,8 18—44— 4, 8
532 0-53-16,8 18—43-43, 8
533 0-53-17,5 18—43— 6, 0
534 0—53—27,2 18-42—40, 8
535 0-54— 3,9 18—42—31, 6 Banco de areia á direita.
536 0—54-40,7 18—43- 3, 5
537 0—55— 0,2 18—42-31, 0
538 0-55—10,7 18-42—28, 4
539 0—55-26,9 18—42—29, 0
540 0—55-52,1 18—42—19, 3 Antigos trabalhos auriferos á es-

querda.541 0-55—55,5 18-41—47, 1
542 0-55-53,3 18-41—42, 2
543 0—55—19,4 18—41— 0, 2
544 0-55-31,1 18—41—42, 0 

'
545 0—56-40,3 18—41—31,0
546 0-56-51,0 18—41—31, 2
547 0-56-58,3 18—41-23, 3
548 0—57— 0,0 18—41—18, 1 Rochedos do fundo á direita.
549 0—57— 1,2 18—40—45, 6 Rochedos do fundo á esquerda.
550 0—57—10,5 18—40—32, 4
551 0-57-33,4 18-40— 9, 5
552 0-57-29,0 18-39-59, 7 Rochedos do fundo.
553 0—57—18,7 18—39—56, 7
554 0—57— 3,5 18-39—51, 2
555 0—56—10,8 18—40—2,4 Páo grosso.556 0-56—1,1 18—39-57,6 Páos no meio.
557 0-55-47,6 18—39-48, 8 Areia á esquerda.
558 0-55-45,4 18—39-5, 6
559 0-55-39,7 18—38-56,3
560 0-55-23,9 18-38-41,5
561 0-54-58,7 18-38-31,8
562 0-54-32,1 18-38-36,0
563 0-54-27,2 18-38-33,7
564 0-54-13,0 18-38-25, 8 Muitas madeiras.
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N.°'DAS LONGITUDE. LATITUDE. OBSEHVAÇÕES.
SECÇÕES.

•

565 0-53-57,5 18-38-10, 8
566 0-53-40,5 18-37-57, 5 Rochedos do fundo.
567 0-53-29,5 18-37-45, 7
568 0-53-29,5 18-37—34, 9
569 0-53-35,1 18-37-29, 1
570 0-53-59,7 18-37-12, 4
571 0—51—10,5 18—3G—53, G Fazenda do Patrimônio.
572 0-54—21,9 18-36-35, 3
573 0-54-45,1 18-36-12,8 Rochedos á direita.
574 0-55-37,6 18-37— 7, 1
575 0—55-47,1 18-37-12, 2
576 0-56-23,8 18-37-21,4 Areia no meio.
577 0-58-27,7 18-35-37, 1
578 0—58—58,3 18—35—20, 0 Lagoa dos veados á esquerda.
579 0 -59-40,2 18-35-16, 0
580 1- 0-27,9 18-35-25, 3
581 1- 0-31,4 18-36- 8, 5
582 1— 0—48,5 18-36-42, 1
583 1— 0-59,2 18-36-43, 3
584 1— i— 2,5 18-36-33, 0
585 1— 1-32,0 18-35-23, 2
580 1— 1—53,0 18—35— 9, 0 Madeiras no meio.
587 1— 1—46,0 18-34—48, 5
588 1—1-11,1 18-34—14,7 Areia á direita.
589 1-0-54,9 18-34—15,9 Rochedos á direita.
590 1 - 0-20,4 18-34— 0, 5
591 1— 0— 8,6 18-33-45, 8
592 1— 0-10,8 18-33-38, 0
593 1— 0-27,5 18-33— 0, 2 Rochedos á direita.
594 1— 0-35,7 18—32-59, 6
595 1— 1— 6,6 18-33-16, 1
596 1— 1-31,4 18-32-47, 5
597 1— 1—48,2 18-32-33, 9 Ponte do Jequitibá.

¦

SECClO Ü".° 9.

Da Ponte tio Jequitibá ao Arraial de Traliiras.

72.550 braças de extensão.

N.os DAS
SECÇÕES.

597
598
599
600

LONGITUDE.

í
í
1
í

i-
2
2
2

•48,2
•3,1
•3,1
• 0,5

LATITUDE.

18
18-
18-
18-

-32
-32

33, 9
27, 6
•16, 8
- 6. 3

OBSERVAÇÕES.

Ponte do Jequitibá
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N.gs DAS LONGITUDE. LATITUDE. OBSERVAÇÕES.
SECÇOES.

t II . li

601 1— 1—30,3 18—31—54, 7 Banco de areia á esquerda.
602 1- 1-26,8 18-31—4i, 4
603 1— 1-45,5 18—31-33, 9
60.'. 1- 2- 0,0 18-31-41, 8
605 1— 2-28,6 18-32- 6, 6
606 1- 2-49,9 18-32- 8, 8
007 1— 3-54,8 18—32—10, 0
508 1— 5-26,6 18-31-38, 3
609 1- 5-31,3 18-31—35, 7
610 1— 5—44,0 18—31-25, 7
611 1— 5—47,9 18—31— 9, 9
612 1— 5-47,0 18—30—42, 9
613 1- 5—34,9 18—30-12, 8
614 1— 5-14,6 18-29—34, 6
615 1— 5-23,8 18—28—57, 8
616 1— 5—45,4 18—28—57, 1 Grande banco de areia no meio..
617 1- 6— 9,0 18-28—44, 0
618 1— 6-17,6 18-28— 7, 1
619 1— 6- 6,8 18—27—55, 0
620 1— 5—40,0 18-27—36, 8
621 1- 4-37,4 18-28—19, 1
622 1— 4-26,7 18—28—19, 9 Areia a direita-
623 1— 3—12,5 18—27—25, 8 Recheios á esquerda.
624 1— 2—42,5 18—27—13, 6 Rochedos á esquerda.
625 1— 2—46,9 18—27— 3, 7
626 1— 3—24,7 18—27— 3, 7
627 1— 5-34,6 18-26—46, 4
628 1— 6-40,1 18-27—11, 6
629 1— 7-44,8 18—27—50, 6
630 1— 8- 6,4 18-27—49, 9
631 1— 8—32,4 18-26—56, 4
632 1- 8—31,0 18-26—18, 6
633 1-8—28,7 18-26—8,0
634 1- 8-17,3 18-25—42, 5
635 1—8— 7,3 18—25—11, 7 Rochedos á direita.
636 1— 8—14,8 18—24-29, 1
637 1— 8-47,1 18-24—29, 7
638 1— 8-34,8 18-25-33, 5
639 1— 9—18,4 18—26— 5, 3
640 1—10-39,2 18-26— 5, 3
641 1—10—47,0 18—25—45, 1
642 1-10—59,3 18-24—41, 3
643 1—10—41,8 18—24—28, 6 Barra do Mello.
644 1—10—21,4 18-24—10,8
645 1— 9—55,2 18—23-25, 5
646 1—9—38,9 18-23—9,3
647 1—9-23,7 18-23—3,5
648 1— 8-51,4 18—23— 5, 8
649 1— 8—27,0 18—22—44, 5
650 1—8—17,1 18—22-40,1
651 1- 7—40,3 18-22-48, 5
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K.08 DAS
SECÇÕES.

LONGITUDE,

652
653
654

656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702

7— 0,9
6-50,5
6-42,3
6—36,5
7- 9,6
7—23,6
8-21,8
8-54,0
O — Oo,l
8-58,4
8-50,8
8-39,7
8— 7,6
7—52,3
7-12,1
7— 6,8
6—33,5
6-43,0
7— 3,4
7— 2,7
7-14,3
7—22,3
7—41,1
7-50,6
7-57,7
8-2,8
7-59,4
7-44,3
7-21,6
6-37,3
6-10,6
5-50,4
5-18,2
4-57,3
4—47,4
3- 0,1
2—54,7
2—33,2
2- 6,8
2—20,5
3-16,6
3—22,8
3—15,8
3-14,6
3-18,5
3—25,6
3-44,3
3—56,3
4— 5,1
4—40,6
5—12,0

LATITUDE. OBSERVAÇÕES.

ii

8-23-
8-23-
8—22-
8-23-
8=22-
8-21-
8-21-
8—21-
8-21-
8-21-
8-21-
8-20-
8-20-
8-20-
8-21-
8-21-
8-21-
8-21-
8-20-
8-20-
8—20
8-20
8-20
8-20-
8-20-
8—19-
8-18-
8—18-
8-18-
8-18-
8-18-
8-18-
8-18-
8-18-
8-18-
8-18-
8-18-
8—18
8-18-
8-18-
8-18-
8—17-
8—17-
8-17-
8—16-
8-16-
8-16-
8-16-
8—15-
8-15-
8-15-

-6, 1
•3, 1
•56, 0
33, 3
25, 2
17, 0
37, 6
35, 3
25, 2

9, 0
1, 3

56, 8
52, 9
58, 2
25, 4
24, 3

6, 5
1, 2

54, 2
32, 6
21, 3

-22, 1
-20, 7
-15, 5

0, 9
-12, 4
-51, 0
-28, 6
-24, 8
-44, 6-48, 9
-41, 2
-37, 7
-54, 7
-59, 2
-47, 9
-48, 3
-48, 0
-42, 4
-33, 7
-14, 3
-42, 6-22, 10, 5
-50, 3
-35, 7
-16, 2

5, 3
-58, 9
-46, 0
-38, 2.

Rochedos á esquerda.

Rochedos á direita.
Dito á esquerda.
Dito á direita.

Sacco das Antas.

Rochedos á esquerda.
Banco de areia á direita

Banco de areia.

Rochedos no fundo.

Rochedos do fundo..
Idem. ,

Rochedos á esquerda.
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N.0$ DAS LONGITUDE. LATITUDE. OJISERVAÇOES.
secçOes.

703 1- 5.-19,7 18-15-30, 5
704 1— 5—48,6 18—14-58, 3 Duas Barras.
705 1- 5-52,4 18-14-37, 0
706 1- 5-52,6 18-14-26, 2 í
707 1- 5-37,9 18-13-57, 3
708 1— 4-33,3 18-13- 8, 4
709 1— 4-20,6 18-12-50, 9
710 1- 4- 8,4 18-12-40, 2
711 1- 3-54,8 18-12-23, 3
712 1— 3—42,8 18—12— 5, 4 Rochedos no fundo.
713  12 18—12 16 0
714 l— 2—50,7 18—12—17,5 Rochedos no fundo.
715 1- 2-16,8 18-12- 0, 8
716 1- 2-11,6 18-11—49, 8
717 i_ 3-27,1 18—10-48, 5
718 1- 4— 0,0 18-12- 2, 6
719 i— 4—44,9 18—11—15, 7 Rochedos no fundo.
720 1— 5— 5,1 18-11—23, 5
721 1— 5—37,8 18—11—42, 4 Rochedos á esquerda.
722 1— 5-48,5 18-11—42, 2
723 1— 6— 3,8 18-11-36, 9
724 1— 7— 2,6 18—10—49, 2 Rochedos do maquinézinho. G.
725 1— 6—56,7 18—10-28, 4
726 1— 6—20,6 18— 9—55, 9 Idem do maquinézinho pequno,
727 1— 5-53,3 18- 9—22, 2
728 1— 5-31,4 18— 9- 6, 3
729 1— 5-28,7 18— 8—28, 5 Rochedo das Onças.
730 1— 5-21,3 18— 8-14, 0
731 1- 5-37,5 18— 8-12, 2
732 1— 6—29,4 18— 8-27, 1
733 1— 6—47,5 18— 8—47, 2 Rochedos no fundo.
734 1— 7—19,5 18— 8-41, 5
735 1— 7-34,9 18- 8-28, 9
736 1— 7—37,2 18- 8— 7, 4
737 1— 7—11,8 18— 7—32, 4 Idem.
738 1—6—45,8 18—6—38,9 Rochedos da Patrona.
739 1— 6—19,0 18— 6—36, 0 Rochedos do Fundão.
740 1- 6— 3,7 18-6—41, 0
741 1— 4—46,1 18— 6— 3, 4 Rochedos do Engenho.
742 1— 4—22,6 18— 4—54, 6 Rochedos de Santo Antônio.
743 1— 4-26,4 18— 4-18, 7
744 1—4—46,2 18—3-38,2
745 1—5—16,2 18—3—50,4
746 1—6—8,5 18—5—24,9
747 1— 6—43,4 18- 5—58, 7 Araial de Trahiras.
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*«•;<'«' c9 .'

osN. * DAS
SECÇÕES.

747
748
749
750
751
752
753
754
/o5
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791

lie Truliirus ao porto de lluiicv.

55.402 braças de extensão.

LONGITUDE.

6-
6-
7—
7-
7-
7-
8-
8-
9-
9-
9-
9-
9

•10-
•10
10-
10
11-
11-
11-
11-
11-
109-

9
8
9
9
8-

•8-
8-
7-
7-
8-
8-
8-
8-
9-
9-
9-
9-
9

10-
10-
•10-

43,4
•58,1

2,2
36,7
42,6
¦57,2

2,4
26,3
12,6
19,1
28,0
45,7
52,0
¦7,7

9,9
18,7
24,9

4,2
26,1
27,0
21,5

3,3
11,9
49,4
17,7
53,7

4,7
4,9

50,9
33,0
26,3
58,0
57,8

1,5
10,3
16,5
48,0-
18,4
20,7
24,7
36,9
55,8
9,4

21,9
41,6

"' ¦" "' ¦ ¦ ¦ * ii-.. -—

LATITUDE.

18
18
18-
18-
18-
18-
18-
18
18-
18-
18-
18
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-

5-
6-
6-
6
6-
6-
6-
6
6-
6-
6
6
6
6-
6-
Ò
5-
5-
5-
5-
4-
4-
4-
4-
4-
3-
3
3
2-
2-
2-
3
3-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
3-
3-
3-
3-
3-

-58, 7
9, 0

-10, 8
20, 7

-23, 9
-18, 0
-13, 8

7, 9
-17, 0
-15, 2
-15, 5
-12, 0
-14, 4
-27, 2
-13, 8
•50, 7
-36, 1
-14, 3
-19, 4
10, 4-58, 0-44, 8
39, 3

•40, 1-28, 5
45, 3
20, 65, 4-58, 2-56, 9-57, 4-11, 33, 4-52, 9

•39, 7•38, 7
42, 3-51, 1
53, 3•58, 2

9, 3• 9, 6•17, 8
•16, 0
¦ 0, 1

ODSEIIVACÕES.

Arraial de Trahiras.

Rochedos á esquerda.

Rochedos á esquerda.

Rochedos ádireita Barrado Tapuginho.
Rochedos do Tapuginho.
Rochedos á esquerda.

Rochedos da Barra da Onça.

Grandes madeiras no meio.
Banco de cascalhos no meio.
Rochedos a direita.

Madeiras na flor d'agoa.

Rochedos do sacco dos Minhotos.
Rochedos da barra dos Geraes.

Rochedos dos Veados.

Fazenda do Bom Jardim.
Rochedos dos Motucas,
Rochedos á esquerda.
Ilha com matto.
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N.°* DAS
SECÇÕES.

792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802

803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821

LONGITUDE.

823
824
825

827
828

830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841

1- 0-46,1
0-51,0
0-37,6
0-38,6
0-50,5
1— 7,1
1—16,6
1-32,1
1-39,4
2-14,2
2-31,9

2-34,4
2—32,4
2—23,2
2-10,6
2- 4,4
2- 1,4
1-57,2
1—29,2
1— 6,7
1- 6,8
1-13,4
1-12,6
1— 8,3
1- 6,6
0-45,4
0-31,5
0-15,0
O- 1,8
9-41,1
9-50,3
0— 3,0
0-15,1
0-35,3
0-51,6
1-0,1
1— 2,1
1-12,8
1-40,5
1-43,7
1—49,3
1-51,9
1—50,1
1-43,9
1—36,5
1-21,3
1—11,9
0-32,9
0-25,0
0—27,0

LATITUDE.

o—*r 2
8— 2-
8— 2-
8- 2-
8-
8-
8—
8-
8-
8-
8-

55, 6
43, 9
•18, ,7
• 9, 2
39, 3
28, 1
28, 3
41, 8
43, 3
43, 3
50, 1

8— 1—45, 2
8— 1-35, 8
8- 1—14, 9
8— 0—52, 1
8— 0-50, 1
8— 0—48, 8
8— 0-46, 3
8— 0—33, 2
8— 0—29, 2
8- 0—22, 7
8— O— 5, 5
7—59—54, 1
7—59-51, 7
7—59—54, 5
8— O— 2, 7
8— 0—11, 4
7—59-55, 5
7—59—45, 8
7—59—22, 8
7—59—16, 1
7—59—18, 6
5-59-26, 8
7—59—33, 3
7—59—35, O
7—59—21, O
7—59—18, 3
7—59—14, 6
7—59-48, 9
7—59-48, 3
7—59-43, 3
7-59—18, 9
7—59— 9, 2
7—59— 1, 6
7-58-55, 1
7_58—49, 2
7_58—46, 5
7—58-42, 4
7_58—34, 1
7—58—31, 4

OBSERVAÇÕES.

Porto da Manga.

Rochedos no meio.

Barra de Luiz Pereira, rochedos á es-
. querda, areia no meio.

Madeiras á direita.
Cascalhos no meio,
Ilha com matto..

Rochedos á esquerda.
Barra daPindahyba.
Rochedos das Violas.

Rochedos á esquerda.

Rochedos dos Ponteiros.

Barra do Sacco de S. Pedro.
Rochedos do Sacco de S. Pedro.

Rochedos e barra d'agoa dose.

Sacco de Estrellas.
Banco de cascalhos á direita.
Banco de areia á esquerda.

Rochedos e coroa do.Genipapo.
Cascalhos á esquerda.
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N.01 DAS
SECÇÕES.

842
843
84i
845
846
847
848

849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

LONGITÜDF.

10
10
11
11-
11-
11-
11-

51,7
24,1

39,9
48,4
54,6

-12-13,5
-12—16,3
—12—52,6
-13-13,0
-17-17,6
-13-48,2
-13-49,8
—13-49,0
—13-33,8
-13—32,8
—13-30,9
-18—11,8
-12-48,1
—12—35,9
—12—29,5
—12—24,2
—12—11,5
-11-45,8
-11-45,3
-11—37,5
-11—29,4
—11— 3,5—10-44,2
-10- 9,8—10- 1,1
—10- 2,4-10-13,8
—10-23,6
—10-37,0
—10-40,1
-10—51,4
-11— 6,6-11—24,3
-11—52,7
-12- 0,1-11-59,4
-12— 6,4-12— 6,9
-11-58,5
-11—45,4
-11-23,7
-11—14,1
-11-12,6

LATITUDE.

17-58-26, 7
17-58-22, O
17-58-25, 5
17-58-30, 4
17—58-31, 2
17-58-26, 3
17-58-22, 1

17-58
17-58
17—58
17—58
17-58
17—58
17-58
17—58
17-58
17-57
17-57
17-57-
17—56
17-56
17—56
17—56
17-56-
17—57-
17-56-
17-56-
17-56-
17—56-
17—57-
17—56-
17—56-
17—56-
17-56-
17—56-
17—56-
17—56-
17—56
17—56-
17—56
17-56-
17-56-
17—56-
17-55-
17-55^
17-55-
17—55-
17-55-
17—55
17—55

-6,7
— 8, 3-11, 6-32, 8
-34, 6
-29, 7
-15, 1
-6, 9-1, 1-33, 4-30, 6

6, 4
-52, 1
-47, 6
-52, 8
-37, 3
-47, 6
-1, 8-52, O-46, 2-45, 2-48, 4O, 5-50, 6-38, 6-33, 9-4, 1-10, O-26, 5-27, 7-29, O•34, 8•32, O•32, 5
26, 9

7, 3
45, 6•42, 4.
37, 4
37, 2
41, 6
45, 6
46, 4

OBSERVAÇÕES.

Fazenda do Boi.

Cascalhos á direita c barra da Ta-
quara.

Fundão do sacco e barra do Boi.

Banco de areia.
Rochedos de D. Rosa.

Rochedos do sacco grande.

>s.

Rochedos do grande.
Rochedos no fundo.
Rochedos dos Rapadores.

Rochedos da gallinha.

Banco de areia.

Rochedos á esquerda.

Rochedos no meio.
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N.M DAS
SECÇOES.

892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911

912
913
914
915
916
917
918
919
920
921

923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941

LONGITUDE.

n
10
10
10
10
10
10
10
10
1(
1
1

—1
—1
—1
-1
—1
—1
—1
—1

—1
—1
—1

•8,1
¦34,4
25,3
2t,4
¦27,7
•22,8
32,9
44,6
46,2
•47,7
•2,9
15,3
21,5
50,5
•57,7
55,6
44,3
14,7

8,5
7,8

-9,1
—24,6
-43,8

12— 4,2
12—23,7
12—30,2
12—32,5
12—44,4
12-47,3
12—11,6
12—11,8
12— 4,1
12— 1,7
11—45,4
11-43,3
-11—57,4
-12— 0,1
12-35,1
12—40,0
12—43,5
12-43,0
12—38,4
12—36,3
12—25,2
11—47,7
11—53,9
12—25,6
-12-36,3
•12—53,9
13- 3,3

LATITUDE.

7-
7-
m*
i-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-

7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7
7-
7
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-
7-

55-48
•56— 8
-5.)—5o
-55 -28
•55—12
54—44
54-38
54-27
54-16
•54-16
54—29
54-33
54-31
•54—16
•54-31
54-21
-54— 9
53-52
53—44
53—40

53-33
-53—28
53-32
53-53
54— 5
54— 5
-53-49
-53—43
53—40
-53-29
53-18
-53— 6
53— 4
-52-56
-52—49
-52—39
-52-38
-52-29
-52—25
-51-52
51—39

-51— 7
-50-43
-50—34
-49—49
-49-48
-49-57
-50- 8
-50—17
50-16

3
6
1
9
4
3
9
5
1
7
1
1
1
3
0
4
7
5
9
0

6
3
0
2
0
5
2
9
0
5
5
6
5
0
7
8
0
2
3
5
9
1
6
9
1
1
3
8
5
8

OBSERVAÇÕES.

Banco de areia no meio.
Rochedos da barra do Pagorna.
Rochedos do Pagorna.

Rochedos a direita.

Rochedos do Sacco.

Fazenda do Major Domingos no Bom
Successo e Barra.

Banco de areia.
Coroa da Barra do Bom Successo.

Areia.
Areia á esquerda.

Banco de cascalho á esquerda.

Ilha e banco de cascalhos.

Coroa e Ilha.

Barra das larangeiras á direira.
Barra de Maquine á esquerda.

Coroa e barra do Pombal á direita

Rochedos do Sacco dos canaes.

Ilha.
Sacco do Maquine.
CorÔa.



(30)

N.01 DAS LOXGI
SECÇÕES.

»

942 1-13
943 1-13
944 1-14
945 1-14
946 1—14
947 1-15
948 1-13
949 1-13
950 1-12
951 1-13
952 1-13
953 1-13
954 1—13
955 1—13
956 1-13

IDE. LATITUDE.

-18.2
-41,2

9,0
8,5
5,1

-55,8
-37,7
-0,7
-58,9
• 6,4
-11,1
22,8
26,5
26,7
30,0

17-50-
17-49-
17-49-
17-49-
17-49-
17-49-
17-49-
17-48-
17-48-
17-48-
17-48-
17-48-
17—48-
17—48-
17—47-

-11, 7
39, 9
35, 0
27, 1
21, 8
23, 3
18, 1
39, 6
33, 6
27, 9•28, 8
33, 3
30, 3

•19, 3
56, 0

obsebvaçOes.

Coroa e banco de cascalho.

Coroa e Ilha.
Barra do ribeirão dos canaes.

Rochedos á direita.

Ponto do Muricy.

SECClO ÜV 9._
t. ¦

Do por Io de lluricy á Barra de Parahuna.

31.589 braças de extensão.

N.0SDAS LONGITUDE. LATITUDE. OBSERVAÇÕES.
SECÇÕES.

>

956 1—13-30,0 17—47—56, 0 Ponto do Muricy.
957 1—13-35,5 17-47-44, 7
958 1—13-39,0 17—47-32,6 Barra do rio das Antas.
959 1—13-38,3 17—47-25, 8 Coroa.
960 1—13-35,9 17—47—19, 6
961 1-13-32,4 17—47—14, 4
962 1—13-12,2 17—47—46, 4
963 1—13—24,3 17—47—22, 6
964 1—13—32,2 17-47—17, 2
965 1—13-50,0 17-47— 9, 2
966 1—14—18,2 17—47—8, 2
867 1—14—33,8 17—47— 9, 9
968 1—14-35,9 17-47-15, 8
969 1—14-49,6 17-47-40, 6 CorÔa.
970 1—15-10,9 17—47-59, 2
971 1—15-25,3 17—47-52, 8 Coroa.
972 1—15-35,6 17—47—40, 9
973 1—15—44,-4 17—47—44, 3
974 1—16—3,2 17-47-55, 7
975 1-16- 7,4 17-48— 0, 4 Coroa do Poção.
976 1—16—19,2 17—47-56, 3 Barra de Santo Antônio do Curvello.
977 1-16-37,8 17-47-53, 4 Corôa.



(40)

N.01 DAS
SECÇÕES.

978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

1.000
1.001
1.002
1.003
1.004
1.005
1.006
1.007
1.008
1.009
1.010
1.011
1.012
1.013
1.014
1.015
1.016
1.017
1.018
1.019
1.020
1.021
1.022
1.023
1.024
1.025
1.026
1.027
1.028

LONGITUDE.

1-16-46,7
—16-44,3
-16-41,1
—16-26,4
—16-10,6
-16- 8,7
—16- 5,4
—16-54,8
—16-46,2
—16-24,8
-16-19,0
—15—44,6
—16-12,2
—16-14,1
—16-18,8
—16-30,7
-17— 2,6
—17—19,1
—17-22,2
—17-36,4
—17—39,3
—17-32,3
—17—28,1
—17—23,4
—17—10,7
—17— 4,3
—17-54,3
—17-46,6
—17-31,5
-17- 7,6
—16-53,4
-16-51,9
—16- 7,0
-16— 3,8
—16- 9,9
—16—17,8
-16-45,7
—17— 4,9
—17-19,8
—17—26,2
—18—12,4
—18-17,5
—18-21,3
—18-40,5
-18-51,6
—19— 2,5
—19—17,3
—19—20,3
—19—20,7
—19—19,9
—19—15,1

UTITUDE. OBSEIWAÇÕES.

17—47
17—47
17—47
17-47
17—47
17—47
17—46
17—46
17-46
17-46
17-46
17-46
17—46
17—45-
17-45
17—45
17-45
17—46
17-46-
17—45
17—45
17—45
17—45
17—45
17—45
17—45
17—45
17—44
17—44
17-44
17—44
17—44
17—44
17—43
17-43
17—43
17—43
17—43
17—43
17—43
17-43
17—43
17—43
17-43
17—43
17-43-
17—43
17-43
17—42
17-42
17—42

29, 9
27, 8
27, 7
39, 5
16, 0
0, 4

51, 4
44, 8
40, 6
16, 9
14, 2
6, 9
1, 0

58, 3
57, 1
55, 5
53, 8

3, 7
2, 7

-45, 2
-41, 4
-28, 7
-26, 3
-25, 5
-27, 2
-26, 5
-16, 0
-44, 8
-39, 3
-30, 1
-22, 5
-21, 7

0, 7
-51, 5
-49, 3
-43, 9
-38, 4
-39, 1
-33, 3
-33, 4
-46, 6
-52, 8
-55, 7
-44, 1
-42, 9
-40, 2
-15, 5
-11, 7
-50, 8
-47, 6
-43, 4

Areias á direita
Grande Coroa.

Rochedos do fundo.

Porto.

Barra da Estiva á esquerda.

Rochedos do Landy.
Formação aurifera rica á esquerda.
Rochedos á esquerda.

Barra do Jatahy a direita.

Ilha, coroa e madeiras

Grande coroa e Ilha com matto.

Barra do Garrote á esquerda.



(41)

N.0i DAS
SECÇÕES.

.029
030

.03!

.032
033

.034

.035

.036

.037
038
039

.040

.041

.042

.043

.044

.045

.046

.047

.048

.049

.050

.051

.052

.053

.054

.055

.056

.057

.058

.059
060

061
062

.063

.064

.065

.066

.067

.068

.069

.OíO

.071

.072

.073

.074

.075

.076

.077

.078

LONGITUDE,

o •

LATITUDE.

2-

19
19
19-

¦18-
-18-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
19-
19-
19-
19-
19-

•19-
-19-
20-
-20-
20-
20-

20-
20-
-20-
16-
19-
19-
19-

•18-
-18-
-18-
-19-
•19-
-19-
-19-
19-

-20-
-20-
21-

10,4
9,1
2,8

¦53,3
21,6
38,0
•26,5
-28,6
33,8
•36,5
•40,8
51,8
58,0
•13,4
16,5
19,7
21,0
26,6
33,7
41,6
•47,9

3,3
-9,7
•13,6
19,2

•39,7
-46,9
•58,8
14,7
36,8
45,1
43,1

-27,7
11,7

9,5
•48,1
46,8
29,9
17,9
-55,7
53,3
55,2

0,1
¦ 9,6
25,2
¦35,4
39,9

8,6
34,1
14,1

7—42-
7—42-
7-42-
7-42-
7—42-
7—42-
7—42-
7-42-
7-41-
7-41-
7—41-
7—41-
7-41-
7-41-
7-41-
7—41-
7-41-
7-41-
7—41-
7—41-
7-41-
7—41-
7-41-
7—41-
7—41-
7—41-
7—41-
7-41-
7—41-
7—41-
7—41-
7—40-

7-40-
7-40-
7—40-
7—40-
7—40-
7—39-
7-39-
7-39-
7-39-
7—39-
7—39-
7—38-
7—39-
7-39-
7—39-
7—39-
7—39-
7—39-

tf

-41
42
-50
¦51
-48
10
-4

O
-43
¦41
¦39
-37
-58
-47
¦48
-47
•46
43
39
¦34
33
¦37
-37
-31
-28
16
12

7
9
6
1

-55

50
-50
-47
-28
-25
-56
-51
-42
38

-11
-4
-59

O
-13
-14
-12
¦21
-21

8
8
O
6
2
4
7
3
4
6
2
2
8
2
2
7
7
5
7
O
O
5
O
9
7
O
5
9
6
1
2
1

6
1
7
4
5
3
7
6
4
2
9
O
7
2
9
9
2
2

OBSERVAÇÕES.

Rochedos do fundo.

Grande coroa.
Barra da Varginha.

Grande coroa.

Barra do Córrego dos brejos da vargem.

Rochedos do fundo.

Rochedos do sacco do Jequitiba

Rochedos a esquerda; depois rochedos
inteiros ditos de Bonifácio.

Coroa.
Rochedos dos Tachos.
Rochedos da Pedra.

Rochedos do fundo.
Coroa e Ilha.

Rochedos do Picão.
Coroa á direita.
Rica formação aurifera á esquerda.

Rochedos do fundo.



(-12)

N.oi DAS
SECÇÕES.

1.079
1.080
1 081
1.082
1.083
1.084
1.085
1.086
1.087
1.088
1.089
1.090
1.091
1.092
1.093
1.094
1.095
1.096
1.097
1.098
1.099
1.100
1.101
1.102
1.103
1.104
1.105
1.106
1.107
1.108
1.109

LONGITUDE.

1-21-
1-21-
1—21-
1-21-
1-21-
1-21-
1—21-
1-21-
1-21-
1—^1-—» •

1-20-
1—20-
1—20-
1-18-
1-18-
1—18-
1-18-
1—18-
1—18-
1-19-
1—20-
1—20-
1—20-
1—21-
1—21-
1—21-
1—21-
1—20-
1—20-
1-20-
1—19-

-17,8
-30,2
-42,9
-49,3
-52,4
-56,2
-51,5
-39,0
-34,3
-19,1
-58,9
-46,2
-20,7
-52,7
-35,7
-34,3
-35,3
-18,3
-15,1
-41,2

4,5
46,1
-58,1

5,9
8,6

•8,1
5,3

50,4
32,2
10,5
58,6

LATITUDE.

17-39
17-38-
17-38-
17-38-
17-38-
17-38-
17-38-
17-38-
17-38-
17-37-
17-37-
17-37-
17—37-
17—37-
17—36 -
17-36-
17-36-
17-34-
17—34-
17-34-
17-34-
17-34-
17—34-
17—34-
17-34-
17-34-
17-34-
17—34-
17-33-
17—33-
17—33-

-18, 1
-55, 6
-.57, 1
-57, 6
-55, 5
-50, 3
-41, 8
-23, 1
-12, 9
-50, 3
-32, 0
-27, 3-24, 5
-7, 3-58, 2
-55, 3- 0, 7-52, 2-48, 5-10, 1
-27, 1
-27, 8
-32, 4
37, 9

-36, 2
-29, 8
24, 1

-18, 4
55, 9
37, 0
32, 4

OBSERVAÇÕES.

Rochedos da barra do Picfío.
Barra do Picao.
Rochedos á direita.
Rochedos do Picüo.

Rochedos do fundo.
Idem.
Idem.
Idem.

Barra do Córrego dos Brejos.
Rochedos do Sacco grande.
Rochedos.
Rochedos.

Rochedos das canellas.

Rochedos.
Rochedos.

*,

Rochedos.

Barra da Parahuna, arraial do Pis-
sarrão.

SECCÍO M.» IO.
•a

¦ ' .¦ ..

Da Barra do Parahuna á Barra do Rio Pardo.

39.929 braças de extensão.

N.0S DAS LC
SECÇÕES.

o

1.109 1-
1.110 1-
1.111 1-
1.112 1—
1.113 1—
1.114 1-

LONGITUDE.

19
20-
•20-
20-
¦21-
21-

-58,6
- 1,6
•18,2
55,4
0,4
6,1

LATITUDE.

ir

17—33
17—33
17—32-
17-32-
17-32-
17-31-

OBSERVAÇÕES.

Barra do Parahuna.-32, 47
-36, 2 Barra do Jequitibá a direita.
-11, o

6, 9 Barra da Porteira á esquerda.
•37, 0 I Rochedos á esquerda.

íSÊÊá•SM**"-



(43)

N.os DAS
SECÇÕES.

I • I I.)
1.116
1.117
1.118
1.119
1.120
1.121
1.122
1123
1.124
1125
1.126
1127
1.128
1.129
1130
1.131
1.132
1.133
1.134
1.135
1-136
1.137
1138
1.139
1.140
1 141
1.142
1.143
1.144
1145
1.146
1.147
1.148
1.149
1150
1151
1152
1.153
1154
1.155
1.156
1-157
1158
1-159
1160
1161
1.162
1163
1.164
1.165

LONGITUDE.

1-21
1-20
1-20
1—20
1-20
1—20
1-19
1-19
1-19
1-19-
1-19-
1-19
1-20-
1-20-
1—20-
1-20-
1-21-
1-21-
1-21-
1-21-
1-23-
1-23-
1-23-
1-23-
1-23-
1-23-
1—24-
1—24
1-24
1—24-
1-24
1-24-
1—23-
1-23-
1-23-
1-23-

1-2
Â

1—23
1-23
1—24
1—24
1—26
1—26-
1—26-
1—26-
1—25-
1—25-
1—24-

- 4,9
00,0
52,8
33,9
11,1

¦ 8,7-43,5
-43,5
—40,6
—30,1
-33,3
-51,5
-29,5
-35,8
-45,3
-51,6 j-7,3
-17,7
-21,6
-34,2
-10,1
-6,7
-22,2 |-28,2
-30,7
-48,9
-2,6

5,3
-21,5
-22,0
-19,9

4,7
-58,6
-41,1
-21,9
-11,8
-21,6
-10,4
-14,2
-24,6
-5,7
-15,0
-37,8
-49,7
-25,6
-43,8
•46,1
55,1
40,3
28,0
25,3 ,

LATITUDE. OBSEHVAÇÕES.

17—31
17—31
17—30
17—30
17—29
17—29
17—28
17—28
17—28
17—27
17—27
17—27
17—26
17—26
17-26
17—26
17—26
17—26
17—26
17—26
17—26
17—25
17—25
17—25-
17—25-
17—25-
17—25-
17—25-
17—24-
17-24-
17—24-
17—24-
17—24-
17—24-
17-24-
17-24-
17—24-
17—24-
17—23-
17—23-
17-23-
17—23-
17-23-
17-23-
17—23-
17—23-
17—23-
17_22-
17-21-
17—21-
17—21-

—32, 3
5, 0

45, 9
26, 3
49, 6
27, 3
58, 2-48, 5
21, 3—57, 8—50, 4—20, 2-56, 4-55, 4-46, 7-39, 5-36, 1-22, 3-17, 2-10, 2

-1, 1-34, 6-45, 8-48, 1-46, 0-35, 8-20, 1-10, 8-57, 2-52, 9-50, 4-41, 2
-39, 2
-35, 7
-34, 3
-26, 4-16, 6

2,-8
-57, 6-47, 6
-41, 1
-38, 7
-47, 4
-59, 0
-53, 9
47, 7

4, 5
42, 2
37, 0
33, 4
20, 0

Barra do FissarSo.

Coroa.

Coroa da pedra do urubu.
Barra do Jequitibá.
Coroa do Loango.

Coroa da Barra.

Grande Lagoa a direita.

Coroa.
Coroa.

Madeiras no meio.
Barra do boi morto.

Grande Coroa.

Coroa e Ilha da Vargem.
Rochedos e areia.
Barra do Papagaio, coroa.
Ilha e rochedos.

Grande Coroa e ilha.



(U)

N.oi DAS
SECÇÕES.

1.166
1.167
1.168
1.169

li 170
1.171
1.172
1.173
1.174
1.175
1.176
1.177
1.178
1.179
1.180
1.181
1.182
1.183
1.184
1.185
1.186
1.187
1.188
1.189
1.490
1.191
1.192
1.193
1.194
1.195
1.196
1.197
1.198
1.199
1.200
1.201
1.202
1.203
1.204
1.205
1.206
1.207

LONGITUDE.

I •

1 *

I *

1 *

2

24-29,9
-24-38,2
24—56,4

-25-58,9
26—48,5
26-56,0
•27-34,8
27—31,9
-26-48,6
26-31,1
26-12,0
25-23,5
24—57,9
23—35,5
23—28,3
23—28,4
23—14,7
24— 1,3
25— 5,5
24— 8,3
23—59,1
23—47,2
23—52,7
24—18,6
¦24— 0,4
24— 1,3
25—15,2

28,7
15,2
22,6
11,3
53,7
59,3

-26
-27
•28
-29

LATITUDE.

—29
-30— 0,1
-29—59,2
-29-46,0
-28—47,8
-28—12,6
-27—52,4
-27—35,2
-27—25,9

17—21

17-20
17-20

17—20
17-20-
17—20
17-20-
17—20
17—19
17—19
17—19-
17—19-
17—19
17—18-
17—18-
17—18-
17-18-
17—18-
17—18-
17—17-
17-17-
17-17-
17-16-
17—16-
17—15-
17-15-
17—15-
17—16-
17—16-
17—16-
17—15-
17—15-
17—15
17—15-
17—15
17—14-
17—14
17—14-
17—14
17—13
17-13

-10
2

-57
-51

-52
•50
-44
-22
-16
-23
-19
-17

1
4

-52
-49
44
•28
-14

7
-52
-48
-13
•51
32
51
26
-40
-16

4
5

-50
35

-29
-21

9
-52
-15
-13

3
-44

7

0
0
2
3

5
7
5
0
3
4
9
9
2
4
7
3
5
8
0
0
8
3
5
7
9
8
1
5
4
7
9
0
4
7
7
0
8
6
7
8
7
4

OBSERVAÇÕES,

Grande coroa, ilha, madeiras c ro-
chedos.

Coroa, ilha e rochedos.

Pequena coroa.
Coroa.
Terrenos auriferos.

Coroa e rochedos.
Madeiras no meio, crôa e rochedos
Madeiras e rochedos.
Coroa e rochedos.

Coroa.

Coroa e rochedos.

Barra do Rio Pardo



(45)
•ecçio nr.» n.

Da Barrn do Itio Pardo 4 Barra do Bio < m inmtuliy.

52.510 braças de extensão.

N.oí DAS
SECÇOES.

1.207
1.208

1.209
1.210
1.211
1 212
1.213

1.214
1.215
1.216
1.217
1 218
1.219
1.220
1221
1.222
1.223
1.224
1225
1.226
1.227
1.228
1.229
1.230
1.231
1.232
1.233
1.234
1.235
1.236
1.237
1.238
1.239
1.240
1.241
1.242
1.243
1.244
1.245

LONGITUDE.

-27-25,9
29-46,5

¦31-
•31
32
33
34

-13,1
49,0
41,1
36,5
16,8

—35— 6,2
-36-56,0
—38-25,1
—38-38,8
-38-39,0
—38-14,5
—37—20,9
-37—31,6
—38-25,5
—38-58,3
—39—19,4
-39-32,6
-39—44,5
—40—48,0
—41-19,5
—40—52,7
—40—43,4
—40-17,4
—39-46,1
—40— 8,0
—40-39,3
—42— 5,5
—43—32,3

-44-
-44-
-43-
-43-
-43-

-20,8
-27,2
-58,5
-49,5
-47,3

-43—40,7
-43—40,2
-44— 2,7
-44-31,2

LATITUDE.

17—13— 7, 4
17-12-45, 1

17
17-
17-
17-
17-

12
11-
11-
10
10-

17-10
17— 8-
17— 7-
17—7
17— 6-
17— 5-
17— 4-
17— 4-
17- 3-
17— 3-
17— 2-
17— 0-
17—0-
16—59-
16-58-
16-57-
16—57-
19-57-
16-57-
16-57-
16—57-
16-56-
16-57-
16—56-
16-56-
16—54-
16—53-
16—52-
16-52-
16—51-
16—51-
16—51-

6, 5
-46, 6
-23, 4
-52, 6

7, 8

-18, 3
-58, 3
-15, 7

2, 5
-46, 7
-51, 8
-45, 3
-25, 9-35, 0

0, 8-25, 5
-19, 3
-15, 1
-32, 3
-33, 0
-26, 4
-27, 1
-37, 6
-51, 5
-21, 2

7, 3
-53, 6

2, 8
-23, 5

9, 3
-14, 4
-57, 9
-55, 4
13, 7

-44, 0
18, 1

5, 4

OBSERVAÇÕES.

Barra do Rio Pardo.
Rochedos do Rio Pardo com as barras

do córrego Novo, dos canaes e dos
rochedos.

Barra do Rio Preto e de hum córrego.
Coroa e Ilha.

Coroa, Ilha do Curimatahy.

Coroa da Ira.

Barra do Córrego Brejo.
Rochedos do Brejo.

Coroa.

Coroa e rochedos do Sobradinho.
Barra do Ribeirão da Serra.

Barra do Rio Bicudo.
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nr das
SECÇÒES

1.246
1.247
1.248
1.249
1.250
1.251

1.252
1.253
1.254
1.255
1.256
1.257
1.258
1.259
1.260
1.261
1.262

1.263
1.264
1.265
1.266
1.267
1.268
1.269

1.270
1.271
1.272
1.273
1.274
1.275
1.276
1.277

LONGITUDE.

ii

1-45
1—45-
1-45-
1-44-
1-44-
1-44-

1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-

44-
44-
44-
44
45
•47-
48-
-49
49-48-
-48-

47-
47-
45
45
45
45

-46-

4,3
M¦58,4

2,0
3,5

53,2
57,7
50,9
•52,8
11,7
46,8
-21,0

3,5
2,5

-54,6
13,9

40.9
5,3

-43,8
-26,4
-27,1
-52,9

3,5

LATITUDE.

i-
i-
i
í
i
i
í
í

47-
46-
47-
47-
47-
-47-
47-
-47-

-1,6
-51,5
-7,4
-48,1
-45,9
-7,4
-31,0
-7,9

II

16-50-33,
16-50-21,
16-50- 5,
16-49-59,
16-49-10,
16-49- 2,

16-49-35,
16-49-23,
16-48-41,
16-48-35,
16-48-28,
16-47-44,
16-47— 4,
16-45-49,
16—45—45,
16-45—31,
16-45—49,

16-46
16—45-
16—45-
16—44-
16-44-
16-44-
16-43-

16-42-
16-41-
16-40-
16-38-
16-38-
16-37-
16-36-
16-36-

-6,
44,
-4,
52,
12,
3,

-55,

-35,
- 1,
-6,
34,

-25,
-10,
-23,
-54,

9
8
1
3
3
8

2
7
1
3
7
2
7
9

7
9

1
7
8
1
7
8
1

4
8
3
7
8
0
1
9

OÜSERY AÇÕES

Barra do Tombador, coroa e rochedos
do mesmo, Rochedos do Embarque.

Barra do Lavrado.
-

Coroa rochedos e barra.

Rochedos da Escaramuça.
Barra do córrego da escaramuça e

rochedos.

Corroa, rochedos e madeiras.
Barra do córrego de Santa Maria.
Coroa e rochedos.
Madeiras.
Rochedos, coroa, ilha e rochedos

de huma vez.
Barra de hum córrego a esquerda.

í

Barra do;Curimatahy.
Coroa.

XXMX- seccâ© hí.° ia.

Ba Barra da Ria Curbuatahy á Barra «Io Rio dais Velhas

52.923 braças de extensão. ^ f

N.os DAS
SECCÕES.

1.277
1.278
1.279

 ' ¦

LONGITUDE. LATITUDE. ¦
. 

¦ > ¦:,'">:'"!;''í.?l"**'
, 

'. -í, i ;..'.-,'¦

O ' O ' $

1-47-31,0 16-36-23, 0
1-49-22,5 16-36-11,3

, 1-49-52,7 16-36- I), 1

OBSERVAÇÕES.
*

Barra do Curimatahy. ç
Rochedos. \. ;
Gorôd, rochedos, e barrai-
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N.°* DAS
SECÇÕES.

i

1
i
í
í
1
í
í
i
i
í
í
i
í
i
í
í
í
í
í
i
í
i
i
í
i
i
i
í
i
í

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 329
.330

323
324
325
326
327

LONGITUDE.

ii

i
i
i
í
i
i
i-
í
í
í
i
i
í
í
i
í
í
í
í
i
i
i
i-
í
i
í
2
2
2
2
2
1
2
2-
2—
2 —
i
i
i
i
i
i
i
i
2
2
2-
2
2

50
¦50
52
52
53
54-
54
54-

9,—

4,5
25,8
33,1
41,5
51,7
10,5
33,6
57,1

56— 6,3
56-36,7
56-35,4
56—42,1
56-50,3
56—45,2
56-20,3
57—17,5
o/—oo,o
57-36,8
57-28,8
57-39,6
58— 3,5
59-10,8
59-25,0
59—27,1
59-10,2
59-21,1
0-30,6
0-35,1
0-37,6
0-33,8
0-16,6

39-43,0
0-10,3
1— 9,6
1-19,4
1—17,2

59-39,9
59-24,1
59-15,6
59— 2,2
58-47,6
58-49,1
58-58,9
59-41,0

•7,5
23,9

7,4
30,2
33,3

1-50,2
1—46,2

LATITUDE.

ii

o
o
0-
0-
1

16-
16-
16-
16-
16
16-
16-
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16-
16-
16-
16-
16-
16-
16
16-

3ç-59, 5
3o-30, 0
34-33, 2
33-50, 0
33-11, 0
32-55, 9
32-41, 4
32-35, 5
.32-28, 2
31- 8, 8
31- 2, 9
.30-39, 5
29—20, 9
.28-32, 6
.27-47, 5
27-53, 5
27-28, 0
26-46, 4
21-51, 3
2^-33, 1
24-29, 3
23- 3, 1
22-36, 3
22—16, 1
21-53, 3
20-56, 6
21-15, 8
21- 1, 3
20-37, 1
20-13, 1
19-37, 6
19- 2, 7
18—44, 2
18—23, 7
17-49, 3
17-28, 5
16-49, 7
16—26, 2
16— 8, 7
15—15, 2
14—32, 7
14—28, 5
14— 6, 7
13— 8, 6
13-4, 4
13-11, 7
13—46, 9
14-10, 6
15- 5, 6
15—33, 8
15-54, 4

OUSEUVAÇÕES.

Rochedos, coroa e barra.
Rochedos do Tabaquinho.
Rochedos, coríà e barra.

Barra de hum córrego, coroa.

Barra do córrego....
Barra d'hum córrego coroa e rochedos
Barra idem rochedos.
Coroa.
Rochedos.
Coroa, Ilha e barra.

Barra de hum córrego.
Coroa e Ilha.
Barra á esquerda.

Barra á direita.

Barra do Rio das Pedras.

Coroa e Ilha.

Barra de hum córrego.

Idem.

Terrenos auriferos.
Rocfiedos á direita coroa e rochedos.

Coroa.
Barra de hum córrego á esquerda.

Ilha e coroa do Paiol.

Barra da corrente á direita.

Coroa, formação aurifera.

Coroa do Páo dourado.



( ** )

K.w DAS
SECÇÕES.

1.331
1.332
1.333
i.334
1.335
1.336
1.337
1.338
1.339
1.340
1.341
1.342
1.343
1.344
1.345
1.346
1.347
1.348
1.349
1.350
1.351
1.352
1.353
1.354
1355
1.356
1.357
1.358
1.359
1.360
1.361
1.362
1.363
1.364
1.365
1.366
1.367
1.368
1.369
1.370
1.371
1.372
1.373
1.374
1.375
1.376
1.377

LONGITUDE

2- 1-
2- 2-
2- 2-
2— 2—
2- 1-
2- 1-
2- 1-
2- 1-

2— 2-
9— 3—
9— 3—

3
3
3
3
3
3
3
3-
3
4-
4
3-
4
4-
4
4
3
9

2
2-
2-
2-
2-
2
2-
2_
2-
2-
2_
2-
2-
2-
2-
2- _
2- 2
2- 3
2- 3
2- 4-
2— 4
2- 4
2- 6
2- 6
2- 6
2 — 6
2- 6
2- 6
2- 6
2-5
2- 5
2- 5
2- 5
2- 5
2- 6

52,0
27,4
36,6
4,5

48,1
29,9
18,2
22,9
46,4
17,6
9,1

20,2
25,4
30,0
39,1
48,6
45,1
41,5
37,7
0,8
0,5

46,2
11,4
21,3
21,5
15,7
12,2
-57,8
59,4

- 6,8
42,3

9,1
43,7
57,4
15,9
-18,7
-19,0
-16.3
14,8
14,3

• 6,5
59,9
51,0-48,3
43,5
48,1
22,3

LATITUDE. OBSERVAÇÕES.

16-16- 4, 9
16-15-59, 3
16-15-40, 5
16-13-48, 3
16-13- 3, 4
16—12—22, 4
10-11- 8, 5
16-10-23, 8
16- 9-22, 3
16- 9- 5, 6
16- 8—52, 8
16- 8-49, 0
16- 8—46, 1
16— 8—42, 4
16- 8-27, 2
16— 8— 2, 4
16- 7-29, 1
16- 7—14, 8
16- 6—16, 0
16- 6- 3, 1
16— 5-54, 2
16— 4—58, 9
16— 4—38, 4
16- 4-20, 3
16— 4- 9, 9
16- 3—42, 4
16- 1—19, 7
16- 0—47, 3
16- 0-32, 6
16- 0-13, 3
15-59—44, 5
15-59—36, 7
15_59_29( 3
15—59-18, 1
15-58—20, 9
15_58— 0, 4
15-57-42, 6
15-57—17, 6
15-56-55, 8
15-56—52, 9
15-56-37, 0
15—56-27, 2
15-56-19, 5
15-56—14, 9
15-56— 1, 0
15-55-46, 9
15-55-38, 3

Barra de hum córrego á direita.

Barra de hum córrego á esquerda.

Terrenos auriferos e diamantinos.
Barra á direita.

Barra á esquerda.
Banco de areia.

Areia, ilha e madeiras.
Barra á esquerda.

Barra á esquerda.

Barra a esquerda.
Barras 1 á direita, 1 á esquerda.

Barra á direita. Ouro e diamante

Barra de hum córrego á esquerda.

Barra de hum córrego á direita.
Rio de S. Francisco.



Os números de ordem dos cálculos relativos á meridiana e a sua perpen-
dicular, são os mesmos que os das longitudes c latitudes; por este motivo
mio repitírei aqui o que se acha mmipto na columna— Observo^ —-dos
cálculos precedentes.
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K.o DAS DISTANCIAS AO
ESTAÇÕES. 

llfcrldiatto. Pcriieitfltcular.

Br. Br.
15.683,993 28.134,150
15.800,853 28.121,868
15 864,218 28.090,962
15.928,623 28.119,637
15.975,616 28 118,817
16.092,476 28.106,535
16.238,586 28.22i,84r>
16.483,006 28.309,005
16.368,736 28.427,335

10 16.388,168 28.495,105
11 16.493,918 28 678,275
12 16.524,753 28.713,746
13 16.545,356 28.755,989
14 16502,420 28.775,062
15 16.423,585 28.826,258
16 16.439,443 28.894,951
17 16 464,708 28.960,768
18 16.893,318 29-249,868
19 16.935,561 29.229,265
20 17 077,441 29-105,925
21 17.232,981 29.159,481
22 17.349,841 29.147,199
23 17 402,805 29.069,269
24 17.651,105 28 853,429
25 17.720,737 28-864,457
26 17.678,966 28 939,814
27 17 673,502 29017,953
28 17.603,076 29-192,663
29 17.469,976 29-357,033
30 17- 407,711 29456,679
31 17-377,108 29 545,558
32 17.357,446 29-826,878
33 17.398,885 29-883,914
34 17 511,575 29851,527
35 17.717,115 29.965,457
36 17.936,265 30-142,917
37 18.002,460 30-267,407
38 18093,145 30-583,667
39 17.940,125 31.028,057
40 17 826,055 31-110,935
41 17905,439 31-387,785
42 17-988,316 31-501,815
43 18 019,151 31-537,327
44 17.900,886 31 712,672
45 17-939,751 31.848,207
46 18-196,836 31-821,186
47 18 334,971 32 011,311
48 18.364,448 32.291,776
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N.° DAS
ESTAÇÕES.

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

DISTANCIAS AO .i*s

Meridiano.

Br.
18.410,052
18.456,473
18.633,938
18.620,824
18.630,650
18 900,145
18.877,200
18 570,055
18.429,830
18 372,480
i8 357,775
18.408,305
18.758,990
18 736,249
18 548,704
18.282,499
18.292,324
18.250,081
18.259,906
18 383,231
.18.473,589
18 754,044
18.900,149
18.982,248

Perpendicular.

Br.
32 303,146
32.310,493
32 529,653
32.717,198
32 810,683
33 512,738
33 840,843
33.958,748
33.973,486
34.102,296
34.195,139
34.326,774
34.563,309
34.654,517
34.6 h 1,403
34.970,138
35.063,623
35.084,220
35.177,711
35.264,069
35.271,979
35.242,502
35 350,817
35.529,792

SECClO ÜV 8.

N.° DAS
ESTAÇÕES.

DISTANCIAS AO

72
73
74-
75
76
77
78
79
80
81

83
84
85
86

üleridiàno. Perpendicular.

Br.
18.982,248
19.359,203
18.974;253
19.082,928
19.138,479
19.308,969
19.326,413
19 292,734
19.536,739
18.622,234
18 563,532
17.775,532
17.530,812
17.372,997
17.304,321

Br.
35529,792
35 765,342
35.987,592
36.010,691
36.009,722
36.359,262
36.692,102
37.012,537
38.267,887
38.231,836
38.205,951
37.934,626
37,804,201
38.159,476
38.370,841

y ¦
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N*» DAS DISTANCIAS AO
ESTAÇÕES.

Meridiano. Perpendicular.
 íi. i i !¦ ¦ ¦ <_—»¦ » ——

Br. Br.
87 17.294,626 38.648,476
87 17.172,941 39.416,741
89 17.537,446 39.836,056
90 17.580,624 39.871,021
91 17.614,519 40-258,441
92 17.556,-443 40.810,996
93 17.394,858 41.102,511
94 17.389,042 41.435,756
95 17 415,117 41.600,391
96 17.385,607 41.949,931
97 17.590,180 42.338,596
98 17 536,689 42.609,276
99 17.915,614 43.015,016

100 17.927,241 43.181,891
101 17.765,656 43.473,406
102 17.610,311 43.703,711
103 17.193,501 44.150,686
104 16.868,745 44.225,662
105 16 541,570 44.289,259
106 16.230,405 44.169,814
107 15.856,570 44.277,009
108 15.614,705 44.713,349
109 15.571,247 44.987,729
110 15.183,282 45.014,857
111 14.863,537 44.706,082
112 14.634,602 44.325,067
113 14.216,907 44.173,042
114 13.835,152 44.247,247
115 13.645,127 44.769,342
116 13.567,951 44.849,260
117 13.276,436 45.010,845
117 13.143,421 45.376,290
119 12.954,726 45 540,315
120 12.900,864 45.637,486
121 12.076,019 45 698,375
122 12.560,380 45.644,700
123 12 330,075 45.489,355
124 12.207,550 45.062,070
125 11.938,005 44.994,864
126 11.707,700 44.839,519
127 11.200,135 44.613,534
128 9.663,600 44.370,169
129 9.330,245 44.570,464
130 9.347,624 44.680,199
131 9.471,489 44791,734
132 9.494,720 45.012,759
133 9.527,377 45.057,707
134 9.544,545 45.110,548
135 9.492,406 45.439,743
136 9.483,362 45.702,408
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*,

S.° DAS
ESTAÇÕES.

DISTANCIAS AO

Meridiano.

Br.
137 9.365,597
138 9.197,872
139 9.162,027
140 9.106,477
141 8.889,412
112 8.909,323
143 9.038,858
144 9.044,665
145 9.121,237
146 8.858,592
147 8.708,777
148 8.605,762
149 8 495,267
150 8.289,212
151 8.184,317
152 8.232,910
153 8 288,165
154 8 449,890
155 8.461,503
156 8 425,332
157 8 145,597

Perpendicular.

i

Br.
45 890,883
46.036,688
46.300,893
46 397,108
47.027,503
47.079,372
47.184,257
47.239,512
47.506,547
47 711,752
47.638,077
47 596,459
47.608,072
47.691,324
47.820,859
47.847,733
47 841,926
47.882,249
47.992,744
48.097,769
48 443,234

SECC.IO HV 3.

N.° DAS DISTANCIAS AO
ESTAÇÕES.

Meridiano. Perpendicular.

Br. Br.
157 8.145,397, 48 443,234
158 8.073,243 48.653,369
159 8 084,856 48.763,864
160 8.290,056 49.026,509
161 8.338,649 49.053,383
162 8.500,374 49.093,706
163 8.548,490 49.121,486
164 8.577,106 49.169,110
165 8.583,877 49.224,255
166 8.645,135 49.437,890
167 8.591,370 49 653,525
168 8.482,695 49.676,624
169 8.406,561 49.642,726
170 8.260,456 49.343,163 |
171 8-152,511 49.255,751
172 8.041,686 49.248,002
173 7-824,211 49.570,417
174 7.476,856 49.930,112
175 7.487,457 49.984,651
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N#o DAS DISTANCIAS AO

ESTAÇÕCS.
Meridiano. Perpènillculur.

Br. Br.
170 7 552,759 50.074,532
177 7.653,450 50.121,485
178 8 042,215 50.336,980
179 8.137,440 50.279,759
180 8 470,691 50 285,575
181 8.733,356 50.376,018
182 8 897,501 50.404,962
183 8.993,717 50.460,512
184 9.028,372 50.623,547
185 9.034,179 50.678,802
186 8.993,856 50.840,527
187 8.906,308 50.908,927
188 8.891,928 50 962,594
189 8.894,837 51.129,249
190 9.149,982 51.422,754
191 9 106,525 51 697,134
192 9.141,364 52.028,609
193 9.287,149 52.109,417
194 9.826,534 51.717,532
195 9.937,359 51.725,281
196 9.919,981 51.835,015
197 9 857,542 51.989,560
198 9 784,475 52.139,375
199 9.706.252 52 633,260
200 9 675,629 52.740,055
201 9756,486 53.120,458
202 9.788,290 53 284,075
203 9.860,644 53.494,210
204 9 850,830 53 509,916
205 9.784,505 53.703,542
206 9 732,366 54.032,735
207 9192,743 53 745,811
208 8.866,587 53.534,000
209 8 938,941 53 323,865
210 8.819,043 53 208,079
211 8.709,025 53.192,617
212 8 566,167 53.362,862
213 8533,684 53.469,105
214 8.217,059 54.118,286
215 8.185,991 54.164,347

**
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N.° DAS
ESTAÇÕES

DISTANCIAS AO

215
216
217
218
219
220
221
222

224
225
226
227
228
229
230
231
232
234
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

253
254
255

257
258
259
260
261
262

.llci-itlhiito.

Br.
8.164,991
8.167,698
8.297,88 í-
8.054,576
8.749,807

875,602
9036,604
9.314,362

514,193
9.519,041
9.456,602
9.079,0 f 6
9.171,122
9.433,787
9 845,919
10160,608
10 237,784
10.252,323
10 198,057
10 250,215
10.798,974
11 344,365
12.207,227
12.247,194
12.232,251
12-205,186
12.398,162
12 552,708
12 620,503
12-842,735
13 008,801
13-325,426
13-603,184
13-748,993
13 757,720
13-665,304
13-742,480
13-848,143
14 051,531
14-132,339
14 051,483
14-105,749
14-147,681
15 185,069
15.178,348
15 171,085
15.309,987
15.348,582

Perpendicular.

Br.
54.164,347
54 273,048
54.417,632
54.474,126
54.416,905
54 307,552
54.264,413
54 259,565
54.452,540
54.730,296
54 884,841
55 566,030
55.628,156
55.718,599
55 552,088
55.163,484
55 243,402
55.520,817
55.678,416
oo//6,olí
55 863,426
55.757,411
56 141,586
56 180,181
56 785,394
57.383,203
57.583,038
57-645,477
57.493,208
57.108,259
57.122,786
57.771,967
57.767,119
57 934,848
58.434,810
58 869,599
58-949,517
58.983,856
58-527,047
58 381,265
58.000,860
57-843,261
57.806,810
57.408,591
57.381,636
57.298,613
57.058,028
57,018,061



(50)

-, 0 ...« DISTANCIAS AO

ESTAÇÕES. ——

Meridiano. i Perpendicular.

Br. Br.
263 15 478,250 56.968,284
264 15.641,065 56.948,971
265 15.727,691 56.953,333
266 1C. 087,880 57.099,022
267 16.643,480 58.061,350
268 16.024,102 58 338,476
269 16 652,717 58.386,100
270 16 992,856 58.574,746
271 17 086,063 58.712,832
272 17 132,269 58.930,218
27.3 17.120,656 59 040,713
274 17.079,038 59.14j>,728
275 17.061,595 59.476,573
276 17 110,188 59.503,447
277 17.514,733 59.209,532
278 17 619,778 59.173,361
279 18.114,953 59.103,769
280 18.161,014 59.134,837
281 18.270,368 59.260,632
282 18 355,182 59.696,976

t»

SECClO N. 5.
,

N.? DAS DISTADAS 
AO

ESTAÇÕES.
Meridiano. Pcrpendieul ar.

Br. Br.
282 18.355,181 59 696,967
283 18.199,573 59.756,700
284 18 147,040 59.738,611
285 18 037,981 59.717,412
286 17.874,363 59.749,219
287 17.497,404 59.984,764
288 17 221,125 60.013,802
289 17.112,870 60.038,794
290 17.031,617 60.114,564
291 17.039,366 60.225,393
292 17.219,644- 60.780,232
293 17.263,101 61.054,611
294 17.310,903 61.122,879
295 17.365,248 61.134,431
296 18.219,774 60.889,396
297 18.483,980 60.975,241
298 18.864,387 61.056,097
299 19 179,529 61.174,611
300 19.290,564 61.168,488



( 57 )

N.° DAS
ESTAÇÕES.

DISTANCIAS AO

.Meridiano.

Br.
301 19 390,204
302 1!) 696,879
303 19.794,050
304 19.880,391
305 19.893,832
306 19 896,741
307 19.864,083
308 19.632,554
309 19 574,580
310 19.577,557
311 19 594,937
312 19.615,750
313 19 604,002
31 19.676,622
315 19631,673
316 19 536,442
317 19.386,629
318 19.072,004
319 19 073,943
320 19.153,586
321 19.20.V43
322 19 361,942
323 19.a'(.91,479
324 19.541,883
325 19 581,660
326 19.593,273
327 19.775,532
328 20 029,319
329 20.248,828
330 20 467,493
331 20 501,934
332 20 520,937
333 20.628,135
334 20.720,241
335 20 831,070
336 20.937,866
337 21.064,661
338 21 228,290
339 21.279,046
340 21.307,661
341 21.359,829
342 21.323,759
443 21 ¦ 352,797
344 21.374,366
345 21.453,165
346 21.498,114
347 21 551,976
348 21.672,953
349 21.892,461
350 21.986,679

l*<*ri><'ii<IU*iilnr.

Br.
61.217,191
61.456,629
61.510,491
61.580,409
61.634,319
61.800,974
61.845,923
62.085,681
62.179,899
62 290,954
62.400,689
62.452,203
62.599,372
62.709,107
62.741,765
62798,986
62.872,053
63.100,642
63 211,979
63.419,458
63.442,056
63.496,322
63.601,216
63.674,107
63.803,785
63 914,280
64.123,938
64.236,929
64.271,695
64.523,240
64.628,908
64.681,117
65-054,950
65.117,076
65 124,825
65.094,202
64 984,849
65.010,923
65.023,521
65.081,145
65.578,447
65.683,496
65 959,770
66.040,270
66 067,402
66 030,744
65.933,574
65.448,386
65.483,152
65 543,026

5*



(58)

N o DAS DISTANCIAS AO
ESTAÇÕES. 

RlerltUiiiio. Periiendlciititr.

Br. Br.
351 21.980,862 65.709,603
352 21890,469 65.912,629
353 24.835,044 65.908,75 í-
354 21.709,249 66.018,109
355 21.710,219 66.073,661
356 21.789,863 66.281,139
357 2I.8t4.739 66.289,831
358 22.289,171 66.289,055
359 22.3i6.392 66.384,286
360 22.346,107 66.524,147
361 22.501,019 66.576,680
362 22.351,274 66.149,746
363 22.318,472 66.604,797
364 22.232,131 66.534,877
365 22.176,706 66.531,004
366 22.124,837 66.550,915
367 22.053,423 66.636.023
368 22.014,828 66.675,989
369 21.892,922 66.789,664
370 21.718,097 67.005,558
371 21.337,694 66.924,701
372 21.202,848 66.825,728
373 20.925,430 66.841,267
374 20.904,842 66.859,164
375 20.876,338 66.937,478
376 20.834,720 67.040,490
377 20.823,107 67.150,982
378 20.838,610 67.372,680
379 20.856,033 67.538,447
380 20.935,951 67.616,623
381 21.258,363 67.833,094
382 22.243,888 67.454,784
383 22.352,562 67.477,883
384 22.438,903 67.547,801
385 22.590,471 67.710,338
386 22.784,847 67.818,082
387 22.825,170 67.979,808
388 22.821,300 68.202,008
389 22.807,859 68.255,918
390 22.472,556 68.345,800
391 22.612,140 68.591,088
392 22-556,588 68.592,057
393 22.483,700 68.508,209
394 22.345,518 68.415,003
395 22.126,012 68.380,238
396 22.019,217 68.410,861
397 21.704,588 68.639,449
398 21.395,810 68.959,294
399 21.196,065 69.056,718
400 20.715,396 69.194,544



( o J ]

N.w DAS
hSI AIHIEH.

DISTANCIAS AO

ll<-ri<li;uio.

401
402
403
404
405
406
/407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
4*5
446
447
448
449
450

Br.
20.490,650
20.420.732
20.431,345
20.505,413
20.701,321
20.857,947
21.007,761
21.118,253
21.163,202
21.483,590
21.538,306
21.570,964
21.681,456
22.028,814
22.(59,440
22.180,638
22.163,258
22.030,243
22.116,088
22.053,649
21.859,271
21.803,846
21.748,590
21.591,963
21.316,867
21.196,967
21.282,812
21.384,262
21.550,030
21.729,825
21.920,320
22.021,815
22.052,438
22.122,129
22.075,743
21.894,857
21.980,704
22.020,671
22.295,955
22.468,983
22.575,779
22.848,473
22.959,303
23.178,808
23.280,303
23.572,578
23.718,383
23.977,40r
24.142,035
24.174,692

Perpendicular.

1

Br.
69.357,832
69.444,173
69.554,665
69.704,479
69.974,127
69.917,119
69.844.051
69.832,-438
69.799,780
69.707,910
69.804,309
69.849,fl8
69.837.705
69.478,009
69.657,804
69.766,862
69.876,590
70.242,039
70.506,244
70.660,788
70.553,043
70.556,919
70.566,727
70.619,735
70.658,490
70.774.182
71.038,387
71.084,575
71.066,153
70.935,528
70.821,062
70.866,250
70.973,046
71.636,112
71.966,168
72.491,498
72.634,374
72.672,969
72.803,384
72.893,777
72.864,154
72.343,083
72.340,832
72.375,598
72.427,786
73.020,031
73.187,759
74.397,512
73.423,586
73.378,637



(CO)
_____———————————————________________

K o DAS DISTANCIAS AO

ESTAÇÕES.
Meridiano Perpendicular.

Br. Br.
451 24.382,824 72.863,495
452 24 494,358 72.739,630
454 24.547,765 72.924,316
454 24.635,313 72.655,916
455 24.671,764 72.697,847
456 24.793,448 72.466,111

8ECCÍ© N. 6.

N o DAS DISTANCIAS AO

ESTAÇÕES.
Meridiano. Perpendicular.

Br. Br.
456 24.794,448 73.466,111
457 24.282,704 74.468,423
458 23.901,082 74.705,888
459 23.605,577 74.937,763
460 23.629,142 75.387,144
461 23.665,419 75.532,687
462 23.746,052 75.742,742
463 23.764,333 75.891,627
464 23.841,287 76.103,058
465 23.946,922 76.301,720
466 24.110,316 76 553,321
467 24,225,223 76.649,739
468 24.505,298 76.757,251
469 24.577,742 76.776,662
470 24.725,896 76.800,127
471 24.798,340 76.819,538
472 25.022,104 76 843,057
473 25.378,749 76.958,944
474 25.367,017 77.033,020
475 25.340,140 77.103,038
476 25.101,679 77.484,660
477 24.771,285 77.892,660
478 24.714,682 77.941,865
479 24.014,494 78.210,643
480 23 753,996 78.480,395
481 23.586,238 78.729,106
482 23.494,723 78.934,654
483 23.501,267 79.309,595
484 23.393,754 79 589,670
485 23.783,905 79.940,968
486 23.858,905 79.940,968
487 24.003,092 79 982,313
488 24.024,061 80.013,402



(61)

K.° DAS DISTANCIAS AO
ESTAÇÕES. _-.

Meridiano. Perpendicular.

Br. Br.
489 24.072,589 80.194,513
490 24.155,168 80.318,868
491 24.434,623 80.431,252
492 24.583,154 80.410,376
493 24.840,315 80.255,863
494 24.990,219 80.261,097
495 24.948,874 80.405,287
496 24.817,360 80.674,925
497 24.822,594 80.824,831
498 24.886,197 80.864,575
499 25.240,803 81.141,620
500, 25.909,061 i 81.482,107
501 26 051,718 81.528,460
502 27.205,272 81.197,698
503 27.805,181 81.198,746
504 27.673,667 81.468,379
505 27.248,935 81.776,964
506 26.898,841 81.911,353
507 26.802,208 82.113,582
508 26.734,362 82.596,335
509 26.361,297 82.344,701
510 25.800,197 82.305,463
511 24.802,388 82.368,244
512 24.861,043 82.512,433
513 24.900,114 82.734,014
514 25.107,332 83.010,166
515 25.325,916 83.434,898
516 25.773,447 83 387,860
517 25.914,289 83.122,977
518 25-392,166 83.177,854
519 24.967,374 83.702,425
520 24.928,266 84.075,370
521 25.037,904 84.438,984
522 25.153,793 84.626,845
523 25.201,145 84.769,501
524 25.241,097 85.066,581
525 25.195,116 85.286,663
526 25.069,297 85.473,197
527 24.552,273 85.564,362
528 24.369,241 85.153,263
529 24.172,422 84.926,847
530 24.101,509 84.902,430
531 23.279,646 84.830,527
532 23.043,551 85.121,956
533 23.1)52,814 85.646,876
534 23.187,203 86.996,970
535 23.696,612 86.123,980
536 24.206,040 85.681,140
537 24.476,430 85:231,128
538 24.621>979 85.267,416

>•"¦•



( 62)

X.» dAS DISTANCIAS AO

ESTAÇÕES.

meridiano. Perpendicular*

Br. Br.
539 24.846,841 85.259,564
540 25.196,935 85.393,949
541 25.243,973 85.841,481

• 542 25.213,468 85.909,997
543 24.741,477 86.492,857
544 24.904,871 86.744,459
545 25.867,969 86.896,983
546 26.017,944 86.894,366
547 26.120,153 87.004,068
548 26.143,329 87.075,397
549 26.159,033 87.525,120
550 26.288,038 87.709,430
551 26.606,276 88.027,023
552 26.545,265 88.164,657
553 26.401,076 88.206,003
554 26.189,642 88.282,957
555 25.456,031 88.127,021
556 25.321,213 88.194,596
557 25.132,509 88.317,142
558 25.101,108 88.916,322
559 25.021,620 89.043,532
560 24.802,215 89.248,132
561 24.452,121 89.382,520
562 24.081,734 89.323,857
563 24.013,761 89.355,553
564 23.816,973 89.464,634
565 23.601,171 89.673,037
566 23.364,766 89.857,730
567 23.211,321 90.022,284
568 23.211,321 90.172,284
569 23.289,470 90.253,209
570 23 631,445 90.483,877
571 23.781,445 90.743,685
572 23.940,419 90.998,101
573 24.264,122 91.310,699
574 24.993,514 90.555,390
575 25.125,957 90.484,969
576 25.635,364 90.357,961
577 27.358,964 91.804,249
578 27.784,451 91.950,757
579 28.366,626 92.095,911
580 29.029,224 91.967,117
581 29.078,078 91.368,572
582 29.316,423 90.900,797
583 29.465,601 90.885,121
584 29.511,953 91.027,779
585 29,922,219 91.994,316
586 30.214,369 92.181,374
587 30.116,698 92.475,033
588 29.631,140 92.943,929



( 63 )

Ni» í)AS DISTANCIAS AO

ESTAÇÕES
Meridiano. Perpendietilar.

Br. Br.
58Í) 29.406,686 92.928,234
590 28.027,073 93.141,773
591 28.762,188 93.345,387
592 28.791,305 93.454,055
593 29.023,071 93.839,779
594 29.135,296 93.847,626
595 29.565,732 94,070,493
596 29.910,164 94.472,714
597 30.143.309 94.661,508

NEM 'IO H.° 7.

N. DAS
KSTACÕES

597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
(507
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
125
626

DISTANCIAS AO

Meridiano.

Br.
30.143,309
30.350,423
30.3.50,423
30.314,135
29.894,023
29.845,188
30.104,995
30,307,221
30.703,444
31.001,800
31.901,668
33.178,126
33.243,722
33.421,028
33.475,460
33.462,373
33.293,799
33.012,114
33.139,121
33.438,936
33.766,921
33.885,019
33.734,465
33.361,400
32.490,911
32.341,276
31.309,791
30.892,556
30.953,568
31.478,568

Perpendicular,

Br.
94.661,508
94.749,422
94.899,422
95.044,967
95,206,232
95.348,059
95.489,059
95.399,426
95.054,994
95.023,636
95.007,929
95.447,447
95.483,808
95.622,336
95.840,651
96.215,425
96.632,657
97,162,425
97.671,833
97.682,302
97.864,110
98.375,658
98.542,865
98.794,503
98.207,347
98.196,884
98.946,307
99.114,885
99.251,920
99.251,920 I



(64)

N.Q DAS
ESTAÇÕES.

628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676

DISTANCIAS AO

Meridiano.

Br.
33.186,823
34.097,068
34,997,095
35.296,911
35.658,568
35.640,246
35.699,060
35.450,573
35.311,518
35.415,706
35.865,638
35.693,911
36.300,675
37.425,675
37.533,189
37.704,917
37.462,212
37.179,195
36.815,587
36.589,172
36.379,116
35.930,208
35.590,591
35.453,556
34.942,008
34.393,880
34.249,683
34.136,476
34.054,348
24.514,637
34.709,492
35.517,810
35.966,718
36.022,909
36.026,835
35.920,770
35.627,325
35.180,677
34.967,932
34.408,331
34.335,709
33.872,164
34.003,353
34.287,010
34.276,534
34.438,385
34.550,269
34.812,134
34.943,329
35.041,962

Perpendicular.

Br.
99.491,995
99.142,587
98.601,797
98.612,267
99.353,775
99.878,456

100.025,182
100.365,047
100.793,022
101.383,910
101.376,056
100.492,591
100.051,792
100.051,792
100.331,828
101.215,293
101.391,629
101.637,652
102.293,619
102.490,437
102.571,069
102.539,679
102.834,904
102.895,920
102.777,833
102.533,790
102.575,135
102.673,543
103.192,081
104 135,820
104.284,320
104.793,535
104.824,925
104.964,002
105.188,967
105.295,032
105.357,406
105.412,247
105.338,994
104.961,539
104.947,228
105.193,700
105.266,421
105.364,092
105.663,907
105.820,202
105.808,443
105.826,754
105.899,475
106.101,704



(65)

N.° DAS
ESTAÇÕES,

DISTANCIAS AO

Meridiano.

ky.i

677
678
679
680
081
082
683
«84
«85
686
«87
«88
«89
«90
691
«92
«93
«94
«95
«96
697
«98
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725:
726

Br.
35.112,518
35.065,587
34 855,889
34.484,530
33.867,884
33.497,497
33.217,422
32.769,887
32.478,459
32.341,424
30.849,636
30.774,819
30.474,864
30.108,059
30.298,871
31.079,459
31.165,323
31.067,652
31.051,951
31.105,706
31.204,339
31.464,837
31.632,045
31.753,397
32,246,736
32.683,368
32.789,433
33.190,911
33.243,006
33.245,624
33.041,329
32.142,861
31.966,524
31.796,716
31.607,921
31.440,163
31.014,675
30.715,408
30.243,546
30.170,970
31.220,124
31.677,702
32.302,895
32.582,970
33.037,633
33.187,608
33.400,353
34.216,359
34.133,668
3&632;045

Pcrpeitdiculnr.

Br.
106.773,006
107.069,315
107.380,204
107432,394
107.157,849
107.099,186
107.206,700
107.253,738
107.017,743
106 956,732
107.113,527
107.108,284
107.113,531
107.191,498
107.310,732
107.579,321
108.021,055
108.304,713
108.604,301
108.744,339
108.946,568
109.216,320
109.366,874
109.455,042
109.634,607
109.743,472
109.849,537
110.295,424
110.590,872
110.740,850
111.141,802
111.818,845
112.061,550
112.209,166
112.442,311
112 691,023
112.544,516
112.523,589
112.753,730
113.044,815
113.894,400
112.866,645
113.514,050
113.406,538
113.144,038
113.146,656
113.219,908
113880,696
114.169,071
411:260,736
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(66 1
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N.° DAS DISTANCIAS AO
ESTAÇÕES. -r ¦

Meridiano. Perpendicular.

Br. Br.
727 33 254,453 115 087,024
728 32.951,072 115 307,453
729 32.914,450 115.831,180
730 32812,304 116 031,655
731 33.036,069 116.055,173
732 33.757,017 116.261,898
733 34 007,942 116 540,577
734 34.451,104 116.618,719
735 34 664,819 116.791,784
736 34 696,177 .117.090,139
737 34.343,504 117.575,550
738 33 981,846 118.316,555
739 33.608,900 118.355,753
740 33.386,155 118.282,500
741 32.417,600 118 808,550
742 31.992,032 119 754,069
743 32 044,296 120.251,331
744 32 318,281 120.813,078
745 32.735,513 120.644,503
746 33.461,737 119.332,553
747 33.948,289 118.863,661

I

SECClO HV8.

No DAS DISTANCIAS AO
ESTAÇÕES. —|

Meridiano. Perpendicular.

Br. Br.
747 33.948,289 118 863,661
748 34.153,074 118.720,266
749 34.210,270 118.694,845
750 34.690,803 118 557,029
751 34.773,535 118 513,040
752 34 976,310 118.594,966
753 35.049,129 118.653,933
754 35 381,651 118.736,839
755 36.025,793 118.611,631
756 37.015,864 118.637,458
757 37.140,789 118 633,096
758 37.386,195 118 680,798
759 37.473,671 118 647,219
760 37.721,534 118.470,254
761 37.692,203 118-655,347
762 37.844,394 118.975,385
763 37.929,801 119.175,700
764 38.476,432 119.479,708



( 67 )

8.° DAS
ESTAÇÕES.

*——i^—___.

DISTANCIAS AO

Me rhl Ia no.

Br.
765 38.780,923
766 38.793,98!)
767 38.717,726
768 38.464,910
769 37.750,047
770 37.437,739
771 36.997,210
772 36.663,902
773 36.816,429
774 36.820,245
775 36.625,685
776 36.376,293
777 36.282,822
778 35.903,254
779 35.899,866
780 35.952,537
781 36.075,561
782 36.162,477
783 36.600,066
784 37.023,023
785 37.054,674
786 37.110,055
787 37.280,978
788 37.544,937
789 37.733,512
790 37.907,798
791 38.181,353
792 38.243,578
793 38.312,347
794 38.126,436
795 38.140,233
796 38.389,511
797 38.536,719
798 38.668,698
799 38.884,540
800 38.992,518
801 39.476,518
802 39.722,983
803 39.757,367
804 39.729,922
805 39.600,987
806 39.425,294
807 39.339,129
808 39.297,431
809 39.239,230
810 38.849,516
811 38.537,328
812 38.538,909
813 38.630,633
814 38.619,577

IVrpcuiliciilar.

Br.
119.409,411
119.533,726
119.705,015
119.885,697
119.963,832
119.952,926
120.113,263
120.714,565
121.057,144
121.275,815
121.375,099
121.392,538
121.386,002
121.192,602
121.302,536
121.447,248
121.629,636
121.643,402
121.593,410
121.472,125
121.441,559
121.373,171
121.219,271
121.214,664
121.101,356
121.125,850
121.347,371
121.409,596
121.571,604
121.921,249
121.052,524
121.467,393
121.630,885
121.628,582
121.440,951
121.419,962
121.419,962
121.325,353
121.406,357
121.535,472
121.825,064
122.142,029
122.170,025
122.187,725
122.222,696
122.404,421
122.459,467
122.550,054
122.789,004
122.946,757



(68)

w o DAS DISTANCIAS AO

ESTAÇÕES. 
üleridiniio. Perpendicular»

Br. Br.
815 38.560,191 122.979,675
816 38.536,860 122.940,846
817 38.2'iO,9I3 122.827,242
818 38.048,832 122.707,216
819 37.820,800 122.927,424
820 37.637,557 123.060,558
821 37.349,495 123.380,481
822 37.477,723 123.473,645
823 37.655,595 123.439,090
824 37.824,551 123.325,226
825 38.104,542 123.234,251
826 38.329,80) 123.210,575
827 38.446,456 123.404,723
828 38.473,719 123.440,901
829 38.623,591 123.492,504
830 39.008,485 123.017,196
831 39.052,440 123.025,901
832 39.129,876 123.095,623
833 39.165,384 123.433,458
834 39.139,453 123566,864
835 39.053,928 123.672,478
836 38.951,120 123.761,636
837 38.739,665 123.842,806
838 38.609,031 123.880,265
839 38.068,410 123.937,087
840 37.958,305 I24.05t,102
841 37.985,567 124.087,280-' 842 38.066,545 124.152,855
843 38.330,073 124.218,610
844 38.780,592 124.171,258
845 38.841,215 124.238,586
846 38.999,332 124.227,530
847 39.117,027 124.295,480
848 39.203,412 124.353,747
849 39.407,405 124.507,528
850 39.507,402 124.540,261
851 ZiO.012,002 124.500,827
852 40.295,217 124.207,552
853 40.358,608 124.183,219
854 40.783,808 124.250,564
855 40.805,110 124.453,246
856 40.793,267 124.565,924
857 40.581,812 124.647,095
858 40.568,404 125.031,960
859 40.543,072 125.069,516
860 40.277,707 125.404,077
861 39.947,615 125.602,419
862 39.777,731 125.664,393
863 39.689,680 125.593,093
864 39 615,839 125.378,933



(69)

N.° DAS DISTANCIAS AO
ESTAÇÕES. -_

.lleridiano. Perpendienlar.

Br. Br.
805 39.4.39,914 125.236,390
8(i6 39.083,428 125.038,722
81)7 39.076,216 125.174,437
868 38.967,681 125.256,223
869 38.855,225 125.270,030
870 38.495,625 125.225,877
871 38.226,794 125.057,894
872 37.747,901 125.195,245
873 37.630,906 125.362,187
874 37.648,479 125.427,773
875 37.806,771 125.840,134
876 37.942,716 125.758,449
877 38.127,987 125.529,654
878 38.170,278 125.313,383
879 38.228,009 125.496,805
880 38.539,464 125.415,634
881 38.785,596 125.454,617
882 39.170,638 125.447,896
883 39.282,303 125.523,890
884 39.272,817 125.795,525
885 39.370,775 126.097,010
886 39.377,861 126.141,752
887 39.261,372 126.211,745
888 39.080,197 126.214,907
889 38.769,097 126.154,421
890 38.644,945 126.099,146
891 38.626,091 126.088,114
892 38.563,589 126.061,583
893 38.095,341 125.891,161
894 38.968,683 126.078,939
895 38.956,035 126.431,118
896 39.001,410 126.664,550
897 38.932,646 127.054,533
898 39.072,681 127.128,991
899 39.235,612 127.286,332
900 39.257,684 127.443,389
901 39.278,578 127.434,519
902 39.489,806 127.263,471
903 39.662,138 127.207,478
904 39.748,304 127.235,475
905 40.151,930 127.441,133
906 40.251,221 127.644,711
907 40.222,966 127.777,641
908 40.065,625 127.940,571
909 39.653,660 128.178,421
910 39.568,136 128.284,036
911 39.558,686 128.351,275
912 39.575,973 128.440,210
913 39.790,133 128.613,952,
914 40.340,152 | 128,168,815'



(70)

N.° DAS DISTANCIAS AO

ESTAÇÕES. —
Meridiano. Perpendicular.

Br. Br.
915 40.056,939 128.462,090
916 40.611,876 128.005,55!
917 40.702,255 127.999,231
918 40.733,377 128.223,526
919 40.900,309 128.297,227
920 40.940,220 128.352,159
921 40.443,407 128.496,446
922 40.446,070 128.649,024
923 40.552,925 128.813,566
924 40.520,020 128.842,170
925 40.293,469 128.972,970
926 40.291,947 129.060,157
927 40.460,588 129.196,723
928 40.497,155 129.220,469
929 40.983,656 129.341,764
930 41.051,423 129.396,640
931 41.099,276 129.851,934
932 41.093,189 130.026,232
933 41.029,475 130.479,574
934 41.000,975 130.805,337
935 40.846,365 130.926,131
936 40.325,036 131.558,169
937 40.411,163 131.571,810
938 40.851,225 131.445,621
939 40.999,900 131.286,553
940 41.244,012 131.167,490
941 41.374,493 131.176,614
942 41.580,616 131.247,587
943 41.900,958 131.688,505
944 42.287,396 131.756,644
945 42.279,793 131.865,397
946 42.233,584 131.939,328
947 42.104,396 131.918,866
948 41.852,931 131.990,972
949 41.338,050 132.524,145
950 41.314,015 132.607,967
951 41.418,477 132.686,684
952 41.482,676 132.674,206
953 41.645,489 132.611,707
954 41.696,315 132.652,864
955 41.698,978 132.805,439
956 41.744,486 133.129,256



(71)

Si;< < Ao N.° f>.

N.° DAS
ESTAÇÕES.

956
957
958
959
900
961
962
963
964
965
966
977
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
.000

1.001
1.002
1.003

DISTANCIAS AO

Meridiano.

Br.
41.744,486
41.820,938
41.869,009
41.859,895
41 827,229
41.778,408
41.496,567
41.664,815
41 774,827
42.023,769
42.415,930
42.632,793
42.661,128
42 851,366
43.147,513
43.346,667
43.489,689
43.611,801
43.873,409
43 931,757
44.096,652
44.355,030
44.480,027
44 447,121
44.403,528
44.200,223
43.980,796
43-954,229
43.912,975
43.760,399
43.650,411
43.352,646
43.271,341
42.792,540
42 827,315
42 853,471
42-918,189
43.072,376
43-516,766
43.745,631
43 787,707
43-983,741
44 022,946
43-925,839
43-867,502
43-801,624
43-625,357
43-536,844

Perpendicular.

Br.
133.129,256
133.286,004
133.453,649
133 540,371
133.621,222
133 693,514
134.081,516
134.411,721
134485,925
134 596,760
134.610,454
134.587,667
134 505,408
134 162,207
133.904,770
133.993,438
134.157,964
134.111,090
133.953,905
133.889,102
133.945,881
133.986,804
134.312,436
134.341,040
134.341,801
134 177,170
134-502,485
134.718,858
134.842,934
134-934,610
134.993,133
135-323,828
135.360,027
135.461,781
135 543,706
135.579,708
135.595,844
135.617,513
135 640,802
135.503,284
135.517,119
135.759,203
135-813,165
135.988,349
136.020,686
136.031,120
136.006,347
136.015,650



( 72 )

K#« DAS DISTANCIAS AO

FSTAÇÕES.
Meridiano. Perpendicular.

Br. Br.
1.004 43.397,774 136.159,662
1.005 43.290,119 136 591,443
1 006 43.081,037 136.667,543
1.007 42.748,681 136.759,115
1.008 42.552,649 137.037,200
1.009 42.533,620 137.048,633
1.010 41.908,448 137 340,158
1.011 41.864,985 137.466,382
1.012 41 949,325 137.495,423
1.013 42.059,998 137.570,075
1 014 42.448,600 137.647,037
1.015 42715,435 137.637,719
1016 42 923,160 137.717,455
1.017 43 012,146 137.715,902
1.018 43.653,787 137.531,917
1.019 43.723,830 137.445,421
1.020 43.777,792 137.406,216
1.021 44.044,800 137.566,651
1.022 44.199,745 137.582,545
1.023 44.350,820 137.620,232
1.024 44.556,835 137.963,100
1.025 44.597,899 138015,661
1.026 44 602,948 138.304,919
1.027 44.592,084 138.348,097
1.028 44.525,014 138.406,486
1.029 44.470,898 138 423,871
1.030 44.443,645 138 • 410,900
1.031 44.356,061 138.310,144
1.032 44.224,205 138 • 289,260
1.033 44.781,644 138 • 335,775
1.034 43.177,122 138.861,277
1.035 43.017,137 138939,308
1.036 43 045,326 138 999,759
1.037 43.116,898 139.233,862
1.038 43.153,350 139.259,386
1.039 43.211,687 139 291,723
1.040 43.356,122 139.328,777
1.041 43.450,983 139019,345
1.042 43.664,218 138-858,660
1.043 43.706,540 138844,909
1.044 43 750,492 138.851,870
1.045 43.767,784 138.865,841
1.046 43844,860 138910,341
1 047 43.943,132 138.962,593
1.048 44.053,708 139037,245
1.049 44.141,612 139015,167
1.050 44355,494 138.989,838
1.051 44.444,277 138.996,046
1.052 44.499,071 139.066,169
1.053 44.576,147 139.110,679



( 73)

N. DAS
ESTAÇÕES.

.*-

1.054
1.055
1.056
1.057
1.058
1059
1 060
1061
1.062
1.063
1064
1.065
1.066
1 067
1 068
1.069
1 070
1 071
1 072
1.073
1074
1075
1.076
1.077
1.078
1.079
1 080
1.081
1.082
1.083
1.084
1.085
1.086
1.087
1.088
t 089
1 090
1091
1 092
1.093
1.094
1.095
1.096
1.097
1.098
1-099
1100
1.101
1102
1.103

DISTANCIAS AO

Mcridiono.

Br.
44.859,227
44.959,262
45.125,438
45 346,721
45.654,383
45.758,819
45.761,317
45.527,436
45.305,071
45.274,159
44.976,530
44.959,143
44.725,543
44.559,365
44.249,964
44.217,627
44.244,009
44 312,471
44.444,512
44.660,757
44.800,778
44.863,046
45.262,574
45.576,152
45.132,452
46.132,547
46 183,143
46.356,170
46.621,954
46.664,030
46.716,343
46 651,621
46.477,436
46-411,635
46.200,147
45 919,090
45 741,395
45 387,345
44.164,224
43-928,480
43-910,382
43 897,180
43-660,338
43-704,097
44-900,572
45- 224,587
45 802,900
45-969,074
46-078,429
46.116,167

Perpendicular.

Br.
139.287,503
139.336,354
139 400,143
139.376,886
139.425,615
199.494,372
139.579,016
139.640,345
139 648,110
139.680,121
139.948,108
139.989,070
140.393,678
140.457,467
140.582,475
140.640,812
140.018,090
141.105,716
141.188,224
141.164,966
141.992,052
140.968,149
140.996,086
140.881,952
140.881,952
141.924,826
141 236,190
141.217,584
141 223,792
141.238,280
141.310,282
141 427,045
141.685,300
141.826,414
142.139,956
142393,023
142.457,699
142.494,911
142.732,657
142.858,003
142-898,656
143.655,038
144.604,957
144.655,296
145.187,988
144. 952,580
144.942,485
144.878,696
144.802,123
144.825,705



(74)

i>
$o MS DISTANCIAS AO

ESTAÇÕES. 
Moridiano. Perpendicular.

Br. Br.
1.104 46.109,959 144.914,488
1.105 46.071,033 144.994,481
1.106 45.863,308 145.074,218
1.107 45.011.263 145.485,468
1.108 45.309.001 145.648,220
1.109 45.142,223 145.712,009

SECClO N.° IO.

DISTANCIAS AON.° DAS
ESTAÇÕES.

1.109
1.110
1.111
1.112
1.113
1.114
1.115
1.116
1.117
1.118
1.119
1.120
1.121
1.122
1.123
1.124
1.125
1.126
1.127
1.128
1.129
1.130
1.131
1.132
1.133
1 134
1.135
1.136
1.137
1.138
1.139
1.140
1.141

Meridiano.

Br.
45.142,223
45.184,080
45.413,279
45.929,770
45.998,936
46.079,591
46.063,455
45.933,064
45.895,905
45.633,185
45.314,863
45.347,424
45.697,762
45 697,762
45.658,230
45.512,657
45.556,106
45.808,218
46.336,550
46.424,455
46.556,733
46.644,317
46.861,956
47.006,220
47.061,014
47.236,114
48.431,035
48.522,530
48.738,456
48.821,544
48.856,127
49.109,068
49.298,803

Perpendicular.

Br.
145.712,009
146.110,312
146.491,752
146.840,127
146.896,136
147.311,068
147.375,786
147.754,467
148.018,870
148.290,925
148.800,348
149.110,143
149 513,158
149.646,658
150.022,785
150.349,743
150 452,104
150.871,687
151.201,827
151.215,749
151.334,856
151.435,602
151.481,863
151.672,583
151.742,716
151.839,775
151 965,368
152 332,333
152.175,454
152.143,560
152 171,564
152 311,770
152-530,032

%



'%'

(75).

N.° DAS
ESTAÇÕES.

DISTANCIAS AO

Meridiano.

1.142
1.143
1.144
1.145
1.146
1.147
1.148
1.149
1.150
1.151
1.152
1.153
1.154
1.1.).)
1.156
1.157
1.158
1.159
1.160
1.161
1.162
1.163
1.164
1.165
1.166
1.167
1.168
1.169
1.170
1.171
1.172
1.173
1.174
1.175
1.176
1.177
1.178
1.179
1.180
1.181
1.182
1.183
1.184
1.185
1.186
1.187
1.188
1.189
1.190
1.191

Br.
49.335,600
49.560,353
49.567,325
49.539,321
49.327,856
49.243,212
99.001,047
48.734,698
48.594,433
47.895,515
47.710,258
47.792,571
47.936,584
48.507,962
48.637,498
49.788,153
49.954,331
51.287,498
51.539,953
51.571,397
51.696,404
50.655,648
50.484,540
49.613,982
49.609,323
49.678,080
49.793,574
50.047,627
50.915,191
51.604,399
51.708,155
52.247,687
52.208,672
51.606,537
51.364,372
51.098,848
50.425,638
50.072,293
48.920,539
48.825,758
48.820,922
49.010,058
49.051,489
49.708,701
49.740,900
49.019,272
49.452.648
49.528,007
49.888,021
49.634,625

¦'«'1'IM'mliciilur.

Br.
152.658,300
152.840,355
152.900,090
152.941,273
153.008,332
153.095,835
153.142,907
153.101,532
153.271,119
153.406,975
153.598,699
153.670,701
153.809,773
153.900,270
153.932,500
153.811,029
153.051,393
153.721,201
153.808,188
154.408,162
154.717568
155.622,270
155.671,333
155.856,376
155.989,791
156.104,226
156.179,976
156.253,483
156.238,34h
156.262,411
156.348,382
156.659,882
156.739,875
157.483,451
157.539,523
157.558,432
157.790,237
157.746,852
157.997,873
157.954,878
158.021,562
158.239,824
158.446,094
158.543,411
158.739,932
158.802,208
159.286,123
159.588,369
159.849,932
160.419,070



(76)

N.° DAS I DISTANCIAS AO
ESTAÇÕES.

Meridiano. Perpendicular.

Br. Br.
1.192 49.647,049 160.774,854
1.193 50.673,538 160.575,329
1.194 51.695,105 16().077,07(i
1.195 52.342,289 160.238,441
1.196 53.278,647 160.222,097
1.197 53.955,789 160.442,097
1.198 54.544,848 160.644,921
1.199 54.622.894 160.72*,911
1.200 54.633,717 160.835,504
1.201 54.621,301 161.013,071
1.202 54.439,301 161.237,827
1.203 53.581,277 161.753,383
1 204 53.092,447 161.779,001
1.205 52.812.472 161.915,555
1.206 52.574,262 162.480,114
1.207 52.703,449 162.698,252 Vk

NECCÃO IN'. 11.

N.o MS DISTANCIAS AO
ESTAÇÕES

Meridiano. Perpendicular.

Br. Br.
1.207 25 703,449 162.698,252
1.208 "54.657,604 163.007,755
1.209 55.860,759 163.543,429
1.210 56.359,901 163.820,112
1.211 57.084,523 164.142,735
1.212 57.855,063 164.569,854
1.213 58.415,193 165.191,942
1-214 59.101,854 165.045,987
1215 60.629,009 166.155,552
1.216 61.867,432 167.580,206
1-217 62.056,904 167.763,179
1.218 62.060,735 167.882,644
1-219 61.721,476 168.744,631
1.220 60.975,538 169.665,782
1.221 61.124,523 169.934,555
1.222 61.875,061 171.473,387
1-223 62.332,495 171.947,069
1-224 62.626,428 172.436,257
1.225 62.810,293 174.185,645
1 • 226 62.976,327 174.242,814
1.227 63.855,770 174.836,008
1.228 64.292,845 175.658,032
1.229 63.910,773 176.581,614
1-230 63.790,188 176.572,353

*
M



(77 )

^

N.° DAS
ESTAÇÕES.

DISTANCIAS AO

1.231
1.2.32
I . —•)«)
1.234
1.235
1.236
1.237
1.238
1.239
1.240
1.241
1.242
1243
1.244
1.245
1.246
1.247
1.248
1.249
1.250
1251
1252
1.253
1254
1.255
1.256
1.257
1.258
1.259
1.260
1261
1.262
1 263
1.264
1.265
1-266
1.267
1.268
1.269
1270
1271
1272
1.273
1274
1275
1276
1.277

Meridiano.

Br.
63.428,866
69.993,742
63.299,157
63.734,284
64.931,752
66.137,540
66.810,541
66.898,600
66.500,542
66.374,588
66.344,365
66.252,913
66.245,735
65.933,250
66.328,812
66.749,915
66.785.426
66741,624
66.696,925
65.912,857
66.933,216
66.624,077
66.685,286
66.591,770
66.618,161
66.880,543
69.035,498
69.511,730
70.586,805
70.573,530
70.463,430
69.897,807
69.438,160
68.943,993 <
67.811,759
67.569,904
67.579,456
67.937,713
68.084,907
68.888,115
68.751,694
68.972,178
69.537,256
69.507,701
68.972,539
68.979,885
69.301,580

Perpendicular.

Br.
176.426,368
176.620,094
177.040,456
177.234,183
177.423,845
177.297,111
177.842,103
178.039,886
179.636,432
179.863,658
180.729,129
181.306,532
181.717,870
182.077,337
182.253,457
182.689,525
182.856,603
183.087,088
183.167,728
183.849,308
183.954,048
184.336,999
184.496,454
186.086,894
185.168,114
185.258,459
185.876,383
186.424,225
187.462,401
187.525,002
187.715,698
187.463,863
187.239,677
187.536,597
188.088,813
188.264,502
188.811,715
188 935,071
189.054,265
190.161,165
191.459,120
192.228,032
193.497,207
193.619,753
194.670,095
194.880,466
195.323,244



(78)
secç.io m t*.

N.o das DISTANCIAS AO
ESTAÇÕES.

Meridiano. Perpendicular.

Rr. Br.
1.277 69.301,580 195 324,244
1.278 70.850,755 195.486,069
1.279 71.270,734 195.505,436
1.280 71.434,701 195 547,909
1 281 71.731,650 196.056,626
1.282 73.500,838 196.844,315
1.283 73.617,308 197 443,502
1.284 74.853,869 197.084,404
1.285 74 592,125 198.196,359
1.286 75.175,195 198.397,147
1.287 75.501,990 198.478,626
1.288 76.464,988 198.579,841
1 289 76.887,431 199.680,351
1.290 76.869,925 199.762,711
1.291 76.962,869 200.086,848
1.292 77.077,276 201.175,380
1293 77.006,866 201.845,290
1 294 76.659,887 202.471,260
1 • 295 77.455,406 202.387,648
1 296 77.978,944 202.741,594
1.297 77.722,089 203.318,502
1 298 77.610,494 204.914,457
1.299 77.762,278 205.167,064
1.300 78.094,933 205.219,751
1.301 79028,028 206.414,116
1.302 79.225,673 206.785,838
1.303 79.254,272 207.057,943
1.301 79019,214 207.381,466
1.305 79.171,846 208.166,672
1.306 80.102,636 207.899,771
1.307 80.164,180 208.101,073
1 - 308 80.199,385 208.436,025
1.309 80.146,698 208.768,678
1.310 79.906,892 209.260,343
1.311 79.438,790 209.744,889
1312 79 817,425 210.000,164
1313 80.641,445 210.283,896
1.314 80.778,710 210.762,603
1315 80.748,344 211.051,507
1 - 316 80.229,434 211.588,852
1317 80 009,509 211.915,659
1-318 79891,281 212.158,065
1.319 79.705,555 212.902,959
1 320 79 502,890 213.491,541
1321 79.523,156 213550,399
1 322 79-658,191 213.853,693
1 • 323 80.243,626 214.659,580
1324 80.612,532 214.717.908



(79)

N.° DAS
ESTAÇÕES.

DISTANCIAS AO

Meridiano.

m

1.325
1 326
1.327
1.328
1.329
1.330
1.331
1.332
1.333
1.334
1.335
1.336
1.337
1 338
1.339
1.340
1.341
1342
1.343
1344
1.345
1.346
1.347
1.348
1.349
1.350
1.351
1-352
1 353
1.35 4
1 355
1 356
1.357
1.358
1.359
1 • 360
1.361
1.362
1.363
1.364
1365
1 366
1.367
1.368
1369
1 370
1.371
12 72
1 373
1.374

Br..
80.840,005
80.612,001
80.929,116
81.806,088
82 041,203
82.985,773
82.066,251
82.558,114
82 685,461
82.239,343
82.012,240
81.759,047
81.596,741
81.661,810
81.988,358
82.421,710
83.136,049
83.290,736
83.362,280
83 425,851
83 552,189
83.684,106
83.637,078
83-587,605
83.530,544
83.852,490
83 848,208
83 650,123
83.999,759
84 138,563
84.141,060
84 060,287
83.178,602
82.978,977
83.000,353
83 102,957
83 595,594
83-969,045
84 449,117
84-639,829
85.731,774
85 771,619
85-775,902
85.739,568
85.718,173
85.711,071
85.603,493
85.512,009
85.388,535
85.337,057

Perpendicular.

214.616,631
214.127,679
213.799,303
213.036,862
212.645,666
212.360,501
212.215,314
112.293,218
212.554,318
214 110,141
214.734,098
215.302,780
216.327,523
216 946,613
217.797,291
218.027,706
218.205,813
218.259,076
218.298,733
218.350,211
218.560,476
218.904,128
219.351,566
219.549,990
220.365,997
220-544,455
220.667,079
221.461,556
221.744,690
221.995,096
222.138,174
222.518,185
224.498,458
224.946,828
225-150,207
225.417,492
225.816,419
225 923,504
226.025,547
226.179,983
226-993,323
227.256,838
227-502,200
227.847,897
228453,850
228 194,128
228.414,694
228-550,228
228.657.662
228-721,233



N.° DAS
ESTAÇÕES.

1.375
1.376
i.377

(80 )

DISTANCIAS.

Meridiano. Perpendicular.

Br.
85.270,478
85 333,672
85.809,896

Br.
228.914,590
229.109,083
229.227,817

Ouro Preto 26 de Setembro de 1855.

_Ef. JDe Ia JÊMarUnière*—Engenheiro civil.
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Declara a M.ei peite tjueil se deve fazer a queeltflea-peto do» rolante» no corrente anno.

Janeiro STRa?'0 
'* ^^ ^^ d°S Neg>CÍ!,s (1° ImPerio cm 3 de

Em resposta ao seu olueio de 25 do passado, tenho a declarar-lhe _«_ «,„conhccimento que dependendo ainda a Lei novfcsima, que airo\lnZl àl
„Tn £ í V" ^m™i!" das Eleições de 19 de Acosto de 1846 de íctlamentos e Instrucções para a execução do novo systema por cila estabelecidoquanto ao modo pratico de proccdcr-sc á Elciçflo, deverá Vm. continuar iòí

;<_>£<¦_&_

<•*• -

Resolve sobre a jormação da Mesa da Junta de qualificação da Parochia daGloria, feita pela Lei novissima.
1.* Secção Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 21 deJaneiro de 1856.i •Accusando o officio de Vm. datado de hoje, em que participa ter-se honíem

procedido a formação da Mesa para os trabalhos da qualificação dessa Parochia
pelo modo determinado no Art. 1.» § 1." do Decreto H.» 843 de 9 de Setembroultimo, pelo qual forão alteradas algumas das disposições da Lei Regulamentar dasEleições de 19 de Agosto de 1846; tenho de declarar-lhe que não se achandoainda em execução o citado Decreto, visto como depende de Regulamentos eInstrucções para ser observado o novo systema por elle estabelecido quanto aomodo pratico de proceder-se á Eleição, cumpre que, ficando sem effeito oreferido acto da formação da Mesa, faça Vm. nova convocação dos Eleitores eSupplentes da Parochia, e organise a dita Mesa de conformidade com a citadaLei de 19 de Agosto de 1846, que ainda se acha em inteiro vigor em todas assuas disposições.

Deos Guarde a Vm. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Juiz de PazPresidente da Junta de Qualificação da Parochia da Gloria.
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Solve varias duvidas sobre a Junta de Qualificação da Parochia da Gloria.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 31 de
Janeiro de 1856.

Foi presente a Sua Magestade o Imperador o officio de Vm datado em 26
do corrente consultando, a fim de. dar cumprimento ao Avíso deste Ministério de
21 do mesmo mez, —í.° se, em vista do que nelle foi disposto, deve desde jáconsiderar como dissolvida á Junta de Ifuôflificaçèo",' qüe foi òrganisada uèssa
Parochia de conformidade com a novissima Resolução de 9 de Setembro ultimo
séííido desnecessário dar á mesma Junta xonhecimento do dito Aviso; 2.0 se ficão
nullos e sem effeito os trabalhos da reSferida Júntà^ õs quaes se aehão jáí lan-
çados no respectivo Livro;—3.° se a convocação que a tem de proceder para a
organisação da nova Junta de qualificação, segundo as disposições da Lei Regu-
lamentar das Eleiçõe^, deve ser feita com a antecedência de hum mez, de quetrata esta Lei: 0 Mesmo Augusto Senhor Houve por bem Mandar declarar-lhe—
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l.° quo estando resolvido que devia ser organisada na conformidade da Lei Re-
uulamentar das Eleições a Junta quo foi formada no dia 20 deste mez segundo
a ResoluçAo de" 9 de Setembro ultimo, he fora de duvida que cumpre consi-
dera-la dissolvida, sendo disto avisados os membros que a compunhflo; —2.ü que
he conseqüência da referida decisão do Governo Imperial a nullidade dos actos
praticados pela dita Junta, nüo obstante acharem-se já lançados no respectivo
Livro, devendo proceder-se a novos trabalhos de qualificação pela Junta que se
tem de organisar;—3.° que devendo esta ser formada de inteira conformidade
com as disposições da citada Lei Regulamentar, he indispensável que seja obser-
vado a do Art. 4.° da mesma Lei, relativamente ao prazo marcado para a çon-
vocação dos Eleitores e Supplentes de Parochia. O que communico a Vm. para
sua intelligencia c execução.

Deos Guarde a Vm.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Juiz de Paz
Presidente da Junta de Qualificação da Parochia da Gloria.

•<m>CQ3<£3*>

Approva a decisão dada pelo Presidente da Provincia do Rio de Janeiro rela-
tivamente ao § 1.° do Art. 18 da Lei Regulamentar das Eleições.

l.a Secção.—Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 14 de
Março de 1856. _

Illm. e Exm. Sr.—Tendo sido approvada a decisão dada por V. Ex. em
ofiicio, cuja copia remetto, datado de 27 do mez findo, sobre a consulta que
lhe foi feita pelo Juiz de Paz da Villa de Maricá se as palavras—que forem
maiores de 21 annos —do § 1.° do Art. 18 da Lei Regulamentar das Eleições
comprehendem não só oííiciaes militares, mas também os casados, declarando
V. Ex. que aquellas palavras se referem tanto á huns como a outros; Assim o
communico á V. Ex. para seu conhecimento, e em resposta ao ofiicio que me
dirigio em a mesma já citada data.

Deos Guarde a V. Ex.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Presidente da
Provincia do Rio de Janeiro.

Solve duvida sobre a Lei Regulamentar das Eleições.

i.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 23 de
Abril de 1856.

Em solução ao odicio de Vm. datado de 24 do mez próximo passado, no
qual me communica ter, dous dias antes, feito nova convocação de Eleitores e Sup-
plentes para no dia 23 do corrente proceder-se á formação da Junta de Quali-ficação, e consultou se desta arte havia bem comprehendido a disposição do § 5.°
do Aviso de 25 de Fevereiro de 1847: tenho de declarar-lhe, para sua intelli-
gencia, que com toda a regularidade procedeo Vm. marcando de novo o prasoestabelecido no Art. 4.° da Lei Regulamentar das Eleições, não só por ser esse
o espirito do mesmo, como por que assim está expressamente declarado no Aviso
de 4 de Fevereiro de 1847, e o mesmo se deprehende do Aviso porVm. citado
de 25 do dito mez e anno.

Deos Guarde a Vm. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Juiz de Paz,
Presidente da Junta de Qualificação da Ilha do Governador,
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Declara que pela appmaçuo de huma eleição de Eleitores pela Câmara dos De.
pulados fwão approvado» os actos da Mesa Paroáial respectiva, mesmo na por*te da imposição de multas aos votantes que não comparecerão, podendo porémestes recorrer á mesma Câmara se entenderem que foi injusta a imposição dessa
pena.

, il_l àwfih ftio dc Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em -29 de Made 18od. 10

lllm. e Kxm. Sr. —Levei á Presença dc Sua Magestade 0 Imperador 0 Oflleio dc
8 de Janeiro ultimo, n.° 2, om que a Presidência dessa Provincia , submeücndo ao co-
nhocimento do Governo Imperial:

1.° Que designado o dia 7 dc Novembro dc 1852 para a eleição dc Eleitores da
Legislatura aclual, deliberou o 1.° Juiz dc Paz da Parocliia dc Sorocaba adial-a pormeio de hum edital, que fez afíixar.

2.° Que, comparecendo o 5.° Juiz de Paz na Matriz, organisou com os Supplcntcs
dos Eleitores a Meza da Assemblóa Parochial c procedeo á eleição, que foi approvada
pela Câmara dos Srs. Deputados, sendo multados pela Mesa os Eleitores que não com-
parecerão.

3.° Que tratando a Câmara Municipal daquella Cidade da cobrança da multa im-
posta pela Mesa Parochial aos ditos Eleitores, impugnao alguns delles pagal-a com o
fundamento de que, achando-sc adiada a eleição pelo 1.° Juiz de Paz, c não sendo de
novo convocados pelo Supplente que a presidio, he injusta a multa, e nao a devem
pagar, recorrendo para a Presidência da Provincia da deliberação da Câmara.

Consulta se o facto da approvação dc huma eleição pela respectiva Câmara Legis-
lativa tem a virtude de legitimar todos os actos das Mesas Parochiaes, mesmo aquelles
que, nao sendo essenciaes á validade da eleição, sao reconhecidamente injustos.

E o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-Se com o parecer da Secçao dos Ne-
gocios do Império do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 22 de Abril ante-
cedente, Houve por bem Mandar Declarar a V. Ex. que, sendo terminantes as deci-
sões das Mesas Parochiaes, segundo a Lèi de 19 de Agosto de 1846, e só pela Cama-
ra Legislativa competente podendo ser revogadas ou alteradas, quando verifica os po-
deres dos respectivos Membros, e achando-se já approvada pela Câmara dos Srs. De-
putados a eleição em cujo processo forão impostas as multas de que se trata, sem ne-
nhuma declaração em contrario a respeito dc alguns dos incidentes nella oceorridos,
deve*sc entender que approvada também foi a imposição das ditas multas, ainda que
injusta pareça aos Eleitores multados; e que podendo acontecer que exista verdadeira
injustiça, a qual a Câmara dos Srs. Deputados não attendesse por falta de informa"
çOes ou requerimento de parte, não fica vedado aos Eleitores recorrer á mesma Ca-
inara, unica, no estado das cousas, competente para dar o remédio legal. ^

Deos Guarde a V. Ex. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Vice-Presidente
da Provincia de São Paulo,



Approva a decisão da Presidência da Província do Paraná, de que deve reu-
nir-se hum Consôlha Municipal de Recurso, não obstante não comtar que tenha

havido reclamação contra a qualificação das votantes.

l.ft Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império om G do Junho
de 1855.
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Illm. c Exm. Sr. —Lovci i\ Presença do Sua Majestade o Imperodor o ottlcío
de V. Ex. de 10 do mez passado, sob n.° 41, com as copias nao só do que lhe
dirigio o 3.° Supplente do Juiz Municipal do Termo do Castro dessa Província,
consultando so devia convocar o Consolho Municipal do ltocurso que nfio Tora reu-nido em lempo pelo.sou antocossor, ainda mesmo nao constando que houvesse
reclamação contra a qualificação dos votantes, mas lambem do oíllcio quo V. E\lhe expedio em resposta: E o Mesmo Augusto Senhor Ha por bem Approvar a sua
decisão, declarando aquilo 3.° Supplente que dove reunir o dito Conselho, visto
que assim o prescreve a Loi n.° 387 do 19 de Agosto do 1846, e esta determi-
nado pelo Governo Imperial em diversas decisões sobre duvidas da mesma natureza.

Deos Guarde a V. Ex. — Luiz Pedreira do Coutto Forraz.— Sr, Vicc-Presidento
da Província do Paraná,

!•*
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O Art. 36 da Lei Regulamentar das Eleições não comprehende, para a interrupção
dos trabalhos do Consellu) de recurso, os feriados do foro, mas somente, além
dos Domingos eDias SmtQS de Guarda, os feriados marcados parç^Rcpar-tições Administrativas%

Ia Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império, em 29 de
Outubro de 1855, > i. - <

Illm. e Exm. Sr.---Tendo Sua Magestade o Imperador ouvido a Secção dos
Negócios do Império do Conselho d'Estado sobre a seguinte duvida apresentada em
Oflicio dessa Presidência do 8 do Maio de 1852 - se do prazo de 15 dias marcado no
Art. 36 da Lei Regulamentar das Eleições para os trabalhos dos Conselhos de re-
curso se devem deduzir, aiôm dos Domingos o Dias Santos, os quo são feriados no
foro: Houve por bem O Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se por Sua immc-
diata Resolução de 5 de Maio ultimo, com o parecer da referida Secção, Mandar
declarar a V. Ex. que, comquanto se não considerem suecessivos, porém úteis, os
dias daquelle prazo, segundo a intelligencia dada pelo Aviso n.° 64 de 6 de Abril
do 1847, Art. 36 da citada Lei, todavia não podendo dar-se a esta doutrina tal
amplitude, que comprehenda, entre os dias oxcluidos do similhante prazo, todos os
que são feriados no foro, já pelos inconvenientes que, em certas circunstancias,
rcsultariao das longas interrupções que oceasionarião nos trabalhos dos ditos Con-
solhos, já porque sendo as funcções destes de naturesa administrativa, não lhes
he applicavel a razão que determinou a designação de taes feriados, deve entender-
se que, alôm dos Domingos e Dias Santos de Guarda, somente interrompem o prazode que trata, os dias que são foliados nas Repartições Administrativas segundo o
disposto^ no Decreto n.» 501 de 19 de Agostos do 1848, ficando assim explicada
a doutrina do. Aviso acima declarado.. O que communioo a V. Ex. para seu conhe-cimento.

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.-Sr. Presidente da
Província de S. Paulo.
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.1 promulgação </« /<eí ».• 842 </e 19 de Setembro de 1855 «3o impede que se
facão as eleições da Deputados provinciais no devido tempo, de conformidade com
a lei anterior do 19 de Agosto do 1846; devendo aquella reger unicamente
depois que, feita a divisão dos circulas eloitoraes, se fuzcr em execução.

ÍL> Secção. Klo do Janeiro. Ministorio dos Negócios do Império cm 26 de De-
zembro de 1855.

«
Illm. Exm. Sr.—Tendo levado ao conhecimento do Governo Imperial a deli-

beração que V. Ex. tomou, o da qual dá conta om sou oíílcio n.° 24 de 12 do
Novembro próximo findo de adiar até 2.a ordem a eleição dos Membros da Assem-
blóa Geral Legislativa dessa Provincia marcada para o dia 23 de Janeiro próximo
futuro em conseqüência de não ter-so ainda feito a divisão dos Districtos Fleitoraces,
e de haver já sido promulgada a Lei novíssima, quo alterou algumas das disposições
da Loi de 19 de Agosto de 184G, recebi ordem do mesmo Governo para declarar
a V. Ex. que não obstanto as rasõos em que V. Ex. so fundou, e que expuo
no seu citado Oíílcio, nüo deve proceder o adiamento da referida eleição; visto
como aquella Lei novíssima não podendo ter execução senão dòpois que se tiver
feito a divisão dos Districtos Eleitoraes em todo o Império, nüo pode nem deve
embaraçar qualquer Eleição, que se haja de fazer depois do sua promulgação, o
que, em quanto não se eíTectuar tal divisão, deve ter logar como até agora. Assim
se terá entendido e praticado nas outras Províncias e cumpre que assim também se
proceda nessa; devendo portanto V. Ex. neste sentido expedir suas ordens para
que se realisc a sobredita eleição a tempo de poderem os eleitos entrar no exercício
de funeções na epoca marcada para a sessão annual da Assembléa Legislativa
Provincial. O que communico a V. Ex. para sua intelligencia c execução.

Deos Guarde á V. Ex. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Presidente da
Provincia do Piauhy,
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