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*•) Febre amarella.

¦*t-

Em o correr do anno de 1856, a datar de Março, a febre amarella
appareceu constantemente por casos isolados, sem jamais tomar o caracter
de epidemia ; só o mez de Outubro não apresentou caso algum. O mappa
junto mostra as oscillações desta moléstia durante o anno; podendo o mo-
vimento do hospital marítimo de Santa Isabel servir de expoente ao aug-
mento ou diminuição delia, visto ser elle o quasi exclusivo estabelecimento
que recebe os doentes de bordo, os quaes são os mais propensos e sempre
os primeiros em quem se manifesta a febre amarella.

Apezar desta perenne ameaça a bordo, nunca, desde 1855, tornou-se
a febre amarella epidêmica. O que ainda é mais notável é que a despeito
de oceorrer durante este periodo, de um anno, o mui assignalado caso do
brigue de guerra inglez Express, que aqui aportara no fim de Maio, com
numerosos e gravíssimos doentes, com tripulação e guarnição mui suscepti-
veis, como é sabido, e haver-se provido de todos os socçôrros médicos e
medidas reclamadas no hospital de Santa Isabel, que recebeu todos os en-
fermos e cuidou de prevenir a moléstia nos sãos; a despeito, digo, de tudo
isto, acontecido dentro deste porto, a febre amarella não ganhou a cidade-
nem se difíundio no ancoradóuro; pelo contrario 'precisamente desde, esse
tempo (Junho), ella dimmuio gradual e rapidamente suas anteriores e pe-rennes ameaças, a ponto de desapparecer em Outubro! para começar de
novo em Novembro de 1856. O hospital de Santa Isabel, removendo promp? ,
tamente cie bordo todos os germens exciiaãores da febre, e todos ps enfer-
mos de quaesquer moléstias (os quaes constituem os mais inflgmmaveis com-
bustiveis epidêmicos), evitando assim que as centelhas epidêmicas se mui-
tiplicassem e viessem atear a epidemia pelas hospedadas e borãinqhaus, e
depois por toda a cidade, o hospital de Santa Isabel, digo, preservou a ca-
pitai.

Vigorado pela observação e pela não interrompida reflexão sobre este
assumpto, convencido que a prompta rçmoção de todos os doentes de bordo,
quaesquer que sejão suas moléstias, que o desviar da cidade ò germen quasisempre importado de bordo, que emfim a destruição do excitador e do
combustível epidêmicos são as mais seguras garantias contra a febre ama-
rella, entendi, e desde 1853 resolvi não permittir a bordo doente algum,
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qualquer que fosse a sua moléstia; desta sorte evitava-se com certeza a
formação de focos epidêmicos a bordo, e a possibilidade, senão a vehe-
mente probabilidade de virem enfermos de bordo sob a apparencia de ou-
trás moléstias, trazer para a cidade a febre amarella, espalhando focos
pelas hospedarias e outros lugares, receplaculos de marinheiros. Em lodo
esle periodo, desde 185~> até Outubro de 1856, nao só quando a febre ap-
parecia a bordo erao os doentes removidos para o hospital e tomadas
iodas as medidas julgadas-necessárias e preventivas, como lambem em-
bora nao fosse o marinheiro affectado da febre amarella, uma vez doen-
le, era logo levado para o hospital de Santa Isabel, qualquer que fosse
õ mal. O certo é que emquanto assim se praticou a cidade permane-
eèu incólume, apezar das perennes ameaças, desde 1855 ale Outubro de
1850. Parece mesmo providencial, para provar a efficacia deste proceder,
que quando ò hospital marítimo tle Santa Isabel prestava seus serviços e
livrava de todas as angustias e ameaças da febre amarella ao brigue de
guerra iiíglez 5/;?/, tratando todos os seus doentes, desinfeelando-o, etc,
em 1855 foi precisamente o anno em que a cidade permaneceu completamente
isenta da febre amarella!!! E quando em Junho de 1856 Decorreu o análogo
caso do brigue da mesma nação Express, foi precisamente a datar desse
mesmo mez que forao diminuindo os casos de febre amarella que nesse
anno apparecião deslacadamente pelo ancoradouro!!... Em Outubro um só
caso se nao dava mais! O que parece providencial é simplesmente devido
ao maior cuidado e á mais prompta realisação das convenientes medidas,
quando a attenção ó despertada por casos mais notáveis, salientes e mais
ameaçadores, como os dos brigues Spy e Express.

O caso do Spy já foi referido em meu relatório publicado em 1856;
antes de procurar expor a filiação da actual epidemia, quer nos navios que
nos çhegavfio depois de tèr-se approximado da costa do Senegal, quer nos di-
versos focos, tanto deste porto como dos outros que com este commereião,
devo referir resumidamente o que se deu com o brigue Express, a datar
de cuja oceurrencia, longe de augmentar, decresceu o numero de doentes
neste porto, até desapparecer no todo a febre amarella em Outubro, ficando
bem manifesto que nâo foi o Express o importador da actual epidemia.

No 1° de Junho chegou, procedente da Bahia, onde reinava a febre
amarella, o brigue de guerra inglez Express, com 59 doentes da mesma"febre, dos quaes 6 morrerão. í§

O mesmo processo de que havia sortido o mais completo effeito quando
applicado em 1855 ao brigue da mesma nação Spy, foi empregado no Ex-
press; a saber: desembarcou-se para a ilha cio Caju todos os marinheiros
e soldados; descarregou-se totalmente o brigue, e procedeu-se snecessiva-

mente á extracção da água da sobreqúilha, á lavagem £ vapor em alta
temperatura, á combustão do enxofre, á caiação, ao emprego de suhslan-
cias antisepticas (bi-sulfito de cal, hypochlorito decai, etc.)

Terminados processo, convalescidos os doentes, reembarcou-se tudo,
e poucas semanas depois fez-se de vela para a Inglaterra o Eucpress, sem
mais vestigios epidêmicos.

Em officios de.... do que vão transcriplos no relatório do administra-
dor do hospital de Santa Isabel, coata o obséquio que o almirante das for-
ças navaes britannicas neste porto e o almirantado inglez, fizerão por oc-
casiáó dos serviços prestados ao Express, em nome cio governo imperial,
como o havião f ito relativamente ao Spy em 1855.

Pócle-se pois affirmar que permaneceu desassombrada da epidemia
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esta capital c seu porto, desde então até o fim de Outubro de 1850. Exa*
minemos porém o que por este tempo se passava.A 51 de Agosto entrou, procedente da cidade do Porto, a galera por-lugueza Camponesa, com 85) passageiros, pela maior parte naturaes do Mi-
nho, trazendo 42 dias de viagem, com carta de saúde limpa. Esta embar-
cação havia seguido, talvez para ganhar vantagem de ventos e correntes
tnarilimas, uma derrota que a approximou da costa do Senegal e de Serra
Leoa (morada eterna, foco permanente de febre amarella!) Quando aqui
chegou havia perdido cm sua viagem 5 passageiros, cujas idades se com-
prehcndem entre í) e 25 annos! Chegando o doentes, destes 3, 1 morreu
no dia seguinte (Io de Setembro), outro a 3 do dito mez, e como nao se
podia abordar.o navio por estar de quarentena, foi o cadáver de um (eratuna menina de 2 annos) lançado ao mar.* O numero dos affeclados durante a viagem foi crescido.

Seguirão-se muitos casos a bordo, depois de desembaraçado o navio; não
me é porém fácil avaliar quantos e quaes adoecerão depois de desembar-
eadps, porque então ficarão fora das vistas da visita sanitária, pela qualvenho ao conhecimento do que òcçorre a bordo dos navios.

O cirurgião de bordo da Cámponeza, que assistio ao desenvolvimento
desta epidemia, informou quo ella começara a bordo desde que passou entre
o continente africano e as ilhas de Càbo-Verde, e depois de ali soffrerem
calor intenso, trpvòadas e chuvas sobre um navio onde se achavão homens
agglomerados. Este cirurgião havia diagnosticado, uns casos como febre
gástrica, outros como diarrhéa, outros como typho, etc. Os symplomas
observados naquelles enfermos removerão Iodas as duvidas relativas á na-
tureza da moléstia que reinava a bordo ; consistião estes symplomas em:

Dores na região frontal, nos braços, nas peruas, e nas cadeiras ;
Calafrios ao começo e resfriamento geral;Rosto achumbado e denegrido;
Lihgua secca e aphthosa; $
Sede intensa;
Vômitos e dejecções alvinas, verdes, e denegridas; ;
Hemorrhagia pelo nariz, pela boca e pelo ânus;
Anxiedade e terminação fatal do 5o ao 5o dia.
E' incontestável que a Cámponeza trouxe a febre amarella da costa ev

ilhas africanas, e pois ao deixar Portugal era mui satisfactorio o estado de
saude de sua tripulação e passageiros.s *»» \mJentretanto havia já neste porto algum germen sempre prestes a des-
envolver-se desde 1850, é o que não contesto; pelo contrario sempre admitti
esta supposição; reinando a febre amarella na Bahia e em outros portosdonde recebíamos navios quotidianamente sem as precauções, aliás difficeis,
jiie julgo convenientes, é mais que provável que também nos chegassem
1 esses lugares os excitadores epidêmicos; é outra hypolhese que se não poderazoavelmente contestar. Nestas circumstancias os combustíveis de febre

amarella que recebiamos da África vinhão apenas conspirar energicamente
com os que recebiamos de nossos portos, e talvez com os aqui desenvolvi-
dos e apenas supitados.

Seguirão-se, procedentes de Portugal, trazendo a mesma derrota, a barca
poríugueza Alliança, galera Bella Portuense, a galera nacional Pontida, a
barca nacional Mendonça II, as ditas portuguezas Fernandes J, Leal, à-ga-
lera brazileira Palmira, barcas portuguezas Souza e Lima; todas com
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colonos, todas apresentando casos mais ou menos análogos aos da Campo*
neza, depois de aqui chegarem.

Resulta da observação que os passageiros destes navios, a bordo ainda,
ou depois de desembarcados, offerecêrão os (primeiros) casos de febre ama-
rella antes que se diíTundisse ella pelo ancoradouro e pela cidade; mas nao
menos certo é que mezes antes casos apparecérão, que, attendidos a tempo,
nenhuma conseqüência produzião.

Nao tendo então em Outubro a visita sanitária a permissão de levar
para o hospital marítimo de Santa Isabel todos os doentes, ainda os menos
suspeitos de moléstias peslilenciaes, c desta sorte retidos os enfermos a
bordo ou desembarcados os que tinhao de ser brevemente aflectados, pôdea epidemia tomar algum incremento.

Nos precedentes annos, repito esta asserção fundamental, as mesmas
circumstancias se havião dado; para salva-guarda da cidade e do porto, assim
como em proveito dos próprios enfermos e ameaçados, ordenei, sob minha
immediata responsabilidade, e terminanlcmentc, á visita sanitária, que remo-
yesse para o hospital marítimo Iodos os doentes que encontrasse a bordo;
tirado assim o combustível, a chamma epidêmica nunca mais se ateou desde
a creaçao daquelle hospital.

Mas o desejo de ser eloqüente, de figurar naopposiçâo, e a falta de
conhecimento dos contractos solemnes, pelos quaes pagão os marinheiros
estrangeiros um tributo para serem tratados em suas moléstias, erigirão o
hospital marítimo de Santa Isabel em argumento financeiro, e constituirão
um dos tropos patlieticos, pelo qual com evangélica lamentação se carpia o
desperdício dos dinheiros pubiicos.Esta desgraça trouxe a impossibilidade de promptamente remover de
bordo os doentes (nacionaes e estrangeiros), porque eu que me responsa-
bilisava por esta medida me achava ausente em Minas; os navios tornarão-
se focos, os desembarcados para a cidade tornárão-se centelhas, incendia-
rias da epidemia; e o desfecho final foi a actual epidemia, que tem custado
tantas vicias, e tanto tem contribuído para prejudicar a prosperidade nacio-
nal!!! Cara eloqüência!!

Restabelecida porém a providencia de promptos soccorros e de promptaremoção de bordo de todos os enfermos, a epidemia cedeu rapidamente, e
acha-se hoje em declinação, próxima a extinguir-se no mar.

A par deste incalculável beneficio da extineção da epidemia, outro de
não menor alcance se revela da instituição da visita sanitária e do hospital
marítimo de Santa Isabel; e o de senão haver perdido um só homem quea. visita recebeu e conduzio ao hospital durante o Io dia de moléstia. Mais
de 500 destes factos dão disto um testemunho solemne. § ,

Em terra porém continuavão ainda os estragos epidêmicos. Para se obter
quanto possível os benefícios que a experiência mostrou no mar, foi porordem do Exm. Sr. ministro do império creado o hospital provisório da
ilha do Bom Jesus, no i° de Fevereiro. O respeitável provincial, ollevra.'
frei Antônio do Coração de Maria, pôz immediamente aquelle estabeleci-
mento á disposição do governo imperial; ministro do evangelho, acudio elle
ao santo reclamo da caridade; o hospital foi montado em 2 dias com cerca
de 100 leitos. Para este hospital removêrâo-se os doentes que foi possívelremover-se do hospital da santa casa; a inteliigeníe e zelosa actividade do che-fe de policia accelerou a conducção dos enfermos da cidade para aquelle hos-
pitai, um barco a vapor e mais annexos necessários conspirarão para con-
duzir promptamente os enfermos, que, não se podendo tratar com vantagem

\
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epi suas casas, necessitavao dos soccorros que com liberdade lhes pródiga-lisava o governo do imperador. Desta sorle, quanto foi possível, removerão-
se da cidade outros tantos focos epidêmicos, e augmentou-se a probabili-dade de restabelecimento dos enfermos que, sahidos da atmosphera miasma-
tica da cidade, forao respirar outra mais conveniente, e que a despeito de
pessimistas retardatarios, é o melhor dos medicamentos contra moléstias
pestilenciaes. Referindo estas oceurrencias nao devo calar o zelo, a cari-
dade e a inielligencia com que sehouverão no cumprimento dos deveres quelhes forão incumbidos o Dr. Joaquim Coelho Gomes e o pharmaceuticoJoaquim José de Azevedo Corte Real. *

Do mappa junto consta o movimento do hospital marítimo de Santa
Isabel.

Em alguns pontos da provincia, como Magé, arreceiava-se a invasão dafebre amarella; naquella villa fallecêrao 10 estrangeiros; tenho suspeitas
que elles nâo adquirirão ali, mas levarão daqui o germen.

..4ty
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Cholera-morbus.

O numero de victimas pelo cholera elevou-se ainda em Janeiro de 1856
nesta capital a 237; em Fevereiro a 511, em Março a 310, em Abril
desceu a 58; desappareceu no correr de Maio e Junho. Ultimamente des-
de Fevereiro, casos mui isolados têm apparecido em Nitherohy, em o
hospital da Misericórdia, na ilha das Cobras , na Jurujuba , etc.; com-
quanto me não reste a menor duvida acerca da natureza de alguns destes
casos, me parece comtudo, attento o caracter que costuma apresentar a
invasão de uma epidemia, que o cholera não se diffundirá epidemicamente
nesta capital, ao menos ainda durante algum tempo.

k1> •
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Differentes moléstias.

A varíola, os sarampos, o croup, a coqueluche, as affecções syphi-
liticas e as dos órgãos digestivos, são as que, depois da phthisica, mais
victimas fizerão, especialmente as ultimas, produzindo a desastrosa morta-
lidade da infância; a phthisica pulmonar, porém, constituio sempre einexo-
ravelmente a parte mais sombria do quadro de nossa salubridade. Para
estes dous últimos assumptos, a phthisica e a mortalidade das crianças, teria eu
pedido e indicado algumas providencias ao governo imperial, se as epide-
mias de chõlerq, e de febre amarella não absorvessem todo o tempo e for-
ças disponíveis; confio porém poder fazê-lo brevemente, a menos que
argumentos financeiros e outros que mais matéria prima offerecem á elo-
quencia, não demonstrem a inopportunidade e a não necessidade de taes
medidas. Depois que a homoeopathia e o fatalismo são invocados como seus
princípios por homens mesmo alto collocados, em os quaes o senso com-
mum parecia dominar, é quasi para desesperar da razão humana.

Uma das mais imperiosas necessidades em relação á saúde publica, é
a organisaçao do serviço sanitário deste porto fundado em outras bases,
em outras considerações, que não as que regulão as disposições em vigor.
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Admittides outros princípios, outras tòm necessariamente de ser as
disposições regulàmentares ; a convicção daquelles princípios é o requisito ¦
mais indispensável na pessoa que tiver de por elles executar os o regula-"mentos e seus corollarios. Em assumpto tão grave, que envolve a vida
e os interesses de milhares de homens, exigem o dever e a lealdade que
eu não procure desviar das vistas do governo imperial o ponto cardeal
da questão desta reforma.

Assim pois a sabedoria do governo imperial terá de decidir sobre que fun-
damen-los mais convenha ao paiz que se estabeleça o serviço sanitário. Os .
principios de que o estudo e a observação me tem dado profunda convio
ção, têm sido com toda a franqueza e lealdade, de que me prezo, submeltidos
á alta consideração do governo, para nelles basear as medidas sanitárias,
que igualmente têm sido, em conformidade, propostas. Dedicarei todas as
minhas forças se elles merecerem a acquiescencia imperial. Se porém outros
forem os principios reguladores das medidas sanitárias , que não os de
que tenho a convicção, os que preferir a sabedoria do governo imperial,
outro terá de ser o encarregado de applica-los em proveito do paiz. Em
todo o caso os meus desejos como o meu dever receberáõ com respeito e
gratidão as ordens do governo.

Não devo terminar este relatório sem reiterar minhas supplicas para
que se preste á conservação e pureza das águas desta cidade a mais seria
e vigilante attenção ; este importante assumpto da saude e de todo o fulu-
ro desta cidade repousa sobre a conservação das florestas, que felizmenfl
ainda não forão ao todo destruídas, mas que desgraçadamente marchão á
passo accelerado para sua aniquilação, se lhes não valer a solicitude e pre-
videncia imperial.

O asseio e conservação das admiráveis proporções desta laia é outro
assumpto de transcendente importância, ligado, como as águas, á salubri-
dade e ao futuro desta cidade ; çom este assumpto se acha envolvido o
systema de despejos. Se, a despeito de ainda enormes sacrifícios, se
não livrar este porto de receber os despejos da cidade , é minha convic-
ção, a saude publica e o futuro desta grande capital hão de decahir.

Não é da mesma transcendência, mas é pelo menos o terceiro na
ordem de importância hygieniea, o nivelamento e escoamento da cidade
e a construcção das moradas; por isso desculpa mereço se ainda para este
objectc) reitero minhas supplicas, para que elle mereça a attenção do go-
verno imperial. %

*¦¦ -â- Junta Central de Hygiene Publica.
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A junta continuou regularmente seus trabalhos duraáte o anno pro-
ximo findo.

As attribuições que o respectivo regulamento conferio a esta institui-
ção forão por este regulamento ampliadas muito além do espirito e da
letrado decreto de sua creação; porquanto,- por este decreto limitão-se
suas attribuições a inchear á commissão de engenheiros e ao governo im*
perial as necessidades reclamadas pela saude publica ; entretanto, quê pelo
respectivo regulamènií^á" pi^ovedoria do porto , a junta vaccinica, as ma-
triculas de médicos] Ipharmaceuticos, parteiras e dentistas, a inspecção
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emfim sobre o exercido dos differentes ramos da arte de curar, a fisca-lisação das casas de drogas.... lhe forão incumbidas. Para bom desemne-nho do todas estas funeções não se lhe proporcionarão os indispensáveis
meios. Assim, nor exemplo, se um homoeopathá ou outro pelotiquciro as-sombra o mundo com seus cartazes, inculcando escandalosamente que umanova sçicncia (!) não pode submeller-sc, sem sollrer effeitos rclroactivos, auma lei que a desconhecia, e por conseqüência zomba da lei exercendo amedicina e vendendo elle mesmo suas drogas contra expressas disposiçõeslegaes, e multiplica suas lavcrnas dynamisadoras atopetadas de patranhas,quando o pharmaceulico honrado e legalisado tem pelo regulamento aobrigação de supprir sua pharmacia com drogas que nem todas têm a pro-porcional extracção, o que aecarrela-lhe prejuízos, quando elle já despendeucom suas habilitações legaes muito mais que o aventureiro dynamisador •
se, digo, este caso se aprescnla, a junta apenas pode enlreg.a-lo á justiçaordinária, que quasi sempre o tem absolvido; a junta carrega com o odiosodas acçòespara uns, o de patronato para oulros.... e a lei fica sempre ludi-briada. Por ou(ro lado o espirito de chicana (em querido que a junta pro-hiha a venda de objeclos sem a menor influenciaüà saúde publica, só porcausa de sua denominação; assim se algum pobre cidadão se lomlmi dodeuommar hygiemca qualquer dislillação aromalica, mero objecto detmlelle, que oulros vendem mais caro com ouíro nome; se outro inventa
guias que mecanicamente , mas com suavidade, diminuo o volume c a con-sequente compressão dos calos; se outro bem ou mal assevera que tem pósinseetiadas que ninguém vai comer üludido, porque consíão em grandes pro-porções de substancias desagradáveis ao paladar.... se o negociante recebe

tsa <
pOVyo vi_; luuuuí lugares uu luiçnur UCliau F6GUFS0S nessas piVparáções em geral commodas e de inquestionável utilidade, etc.; se , digotaes casos se ápresentão, não faltão Iristarcos que increpem a junta dedeleixo e de abandono; ás vezes são aquelas mesmos que, cíieios deadmiração, exigião plena liberdade para os homoeopalhas! Se as águas

paradas nos encanamentos tornão-se lodosas ou gommosas; se os despejos cons-
purcao as praias a qualquer hora, em qualquer lugar, contra as posturas *
municipaes; se montões cie lama se accumulão; se jazem cadáveres de ani-mães, porque os ílscaes, oecupados em impor multas aos que ousão caiarsuas casas, desenlupir unia rua obstruída, concertar um lagedo.... etc, semaMevidalicença; não podem attenderàtudo ao mesmo tempo!... aceusa-sea junta de hygiene que por total de empregados tem um continuo e umservente!!!

Ao lado destas questões de ridículo iníeresse outras attrahem a attenção
.da junta, e quo por si sós absorverião ioda sua iiitelligeiicia e iodos os seusmomentos são as grandes questões das águas, nivelamento, escoamento,edificação, aímiei-íacão, mortalidade, epidemias, importação de moléstias

agiqsas, estabelecimentos induslriaes, enterros, hospitaes, etc, etc.cont
que só sòb os auspícios de prof mulo estudo e das mais árduas e modernasaequisieões scjenliíicas podem ser convenientemente resolvidas.

Uma revisão pois qne exonere a junta de todas as attribuiçôes de su-
perentender, como autoridade, para ella dedicar-se exclusivamente áquellesobjeclos.Jjue exigem a intervenção scientilica, me parece a ftcíamadà pelobem publico. Á's câmaras municipaes e ás justiças territoriaes se me afi-¦
gura conveniente que de novo se devolvão ás attribuiçôes que dellas desta-
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cou o regulamento (não o decreto de crcação) da junta. No interior do
paiz é incontestável que só as câmaras municipaes c as justiças lerritonaes
podem cumprir funcções que são em meu pensar mal cabidas nas attnbui-
ções da junta, a qual nunca poderá ter por toda a parte delegados seus que
velem no cumprimento da lei.

Commissão Sanitária.

A sabedoria imperial, que organisou esta commissão, admillindo em
seu seio elementos interessados na salubridade, nos interesses commerciaes,
e nos promptos e cordiaes soccorros á classe niarilima deste porto, se re-
vela na espontaneidade, dedicação, e zelo com que se desempenhou o ser-
viço. 0 corpo consular estrangeiro, o commercio nacional estrangeiro, e a
marinha mercante, os quaes têm todos os seus representantes no seio da
commissão, contribuirão com a maior eííicacia para se rcahsarem os desejos
do governo imperial em beneficio da saúde da marinha, correspondendo desta
sorte dignamente á confiança nelles depositada pelo governo do paiz.

Honrado desde 1833 com o lugar de presidente desta commissão, por
espontânea generosidade de seus membros, tendo atravessado as calamito-
sas épocas da febre amarella e do cholera-morbus, testemunha de sua de-
dicação, eu tomo a liberdade de escrever aqui, como signal de vivo reco-
nhecimento e admiração, os nomes dos Illms. Srs. J. J. Weshvood, cônsul
de S. M. Britannica/ do Sr. G. Parker, do Sr. Antônio Felix Corrêa de
Mello, capitães do porto, do Sr. João Coelho Gomes filho, do Sr. José Ce-
sario de Miranda Ribeiro, e do Sr. Wilson, negociantes, aos quaes, além das
considerações e benevolência pessoaes, devo, como delegado do governo
nesta commissão, os mais sinceros agradecimentos pelos seus sacrifícios pes-
soaes, pelo desinteresse com que se prestarão, e pela valiosa cooperação-
que sempre achei em suas pessoas. Os nomes do Sr. Diogo Andrew, do nosso
distineto marinheiro o Exm. Sr. Marques Lisboa, do Sr. Antônio Gomes
Netto, e Diogo Margrother, estão por tal modo gravados naquelle esta-
belecimento, que não posso prescindir de reiterar-lhes aqui meus senti-
mentos de admiração e de respeito. Sem esse pessoal dedicado e generoso
a commissão nada poderia ter feito.

Hospital marítimo de Santa Isabel.

O movimento deste hospital consta do relatório do medico adminis-
trador, traçado com a exactidão, minucioso cuidado e intelligencia, que
caracterisão aquelle joven medico o Sr. Dr. Bento Maria da Costa; em todo
o serviço harmoniosamente trabalhando como seu digno companheiro, o
Sr. Dr. José Teixeira de Souza.

Não tenho outro meio de testemunhar a estes médicos daquelle lios-
pitai os sentimentos da mais subida estima, reconhecimento e amizade senão,
o de levar ao conhecimento do governo a dedicação admirável, a intelli-
gencia e desprezo de todos os commodos da vida com que sempre se por-
tárão; junto ao leito do doente, a bordo dos navios, nos depósitos de qua-
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rentenas, na administração e fiscalisação dos misteres do hospital, sempre
e em tudo dedicados; não havendo eu uma só vez ao menos alcançado a
menor falta, o menor descuido; sem àttençao ao sacrifício de seus reddilos
e da própria saúde; é um quadro tocante o que representa a virtude pai-
rando sobre o futuro da mocidade!

A outra parle do serviço sanitário do porto, visita sanitária do anco-
radouro, não foi menos zelosamente, nem com menor dedicação desempe-
nhada; os dous jovens médicos os Srs. Drs. L. Corrêa de Azevedo e João
Firmino Vellez, executarão esle serviço, estabelecido cm harmonia com
o do hospital, e o qual prepara o feliz êxito que ali se tem obtido, com o
zelo, dedicação e inielligencia que sempre mostrarão, O facto, que bem se
pôde intitular extraordinário, de não haver suecumbido de febre amarella
vm só indivíduo recolhido ao hospital durante o primeiro dia de moléstia,
é um phenomeno complexo dependente não só da situação e disposições do
edifício, da organisaçao do seu serviço, do zelo e perícia dos médicos, como
lambem em grande parle á promptidão e commodidade com que forão
transportados. Quando a epidemia de febre amarella recrudesceu, o anco-
radouro foi pelo vapor de visita percorrido duas vezes por dia; a epidemia
com esta providencia decresceu rapidamente e desappareceu do porto.

Este inesperado e importante resultado oblido no mesmo tempo em
que a febre amarella se propagava pela cidade, onde comtudo análogas
medidas se tomarão, comquanto muito menos fáceis e exeqüíveis, e sob o
emprego das quaes nunca foi grande o numero das victimas; este resultado,
digo, me süggerio a esperança de obter para o interior da cidade o mesmo
beneficio, estabelecendo medidas análogas—da visita e do conveniente hos-
pitai,—medidas que se aügurão a quem não lida com este serviço mais dif-
ficeis do que na realidade são. Estas medidas constituem o complemento
das vistas magnânimas que na actualidade em favor do paiz, da civilisação
e da caridade honrão ao governo supremo do império.

50 de Abril de 1857.
Dr. Francisco de Paula Cândido.

FeEire amarella. — Movimento do anno de 1850.

n í i i 7í I
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MOVIMENTO, 
g | |- | | | g | | 
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___ \ O

Tratárão-se  42 110 117 86 26 30 10 59 126 6Íoi ^ 1
I _j£3

Curarão se  40 90 94 77 20 25 46 105 5141

Fallecêrao  2 20 23 9 6 13 21 101 ]

Observações. — Nos mezes de Janeiro e Fevereiro não houve no hospital nenhum
doente de febre amarella. Passarão 49 doentes para 1857.

Hospital marítimo de Santa Isabel, 17 de Janeiro de 1857.—Dr. Paula Cândido.
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lllois. Srs. Presidente c Membros da Coiumissfto Sanitária do porto.

Cumprindo o grato dever de relatar á commisao os serviços feitos no hospi-
tal no anno que finalisa, os melhoramentos que se realisárão, os que são ainda
necessários, as despezas do estabelecimento, sua marcha, etc., venho hoje apre-
sentar o meu relatório, conieçando-o pela:

Escripturação. 4

Este ramo do serviço foi por sem duvida um dos que mais se aperfeiçoou no
anno ultimo; a escripturação é feita actualmente em livros regulares, e quasi
toda marcha conforme a direcção que eu tinha proposto no meu anterior relatório,:

Os livros registros de facturas dos três últimos annos financeiros estão em
dia; forão passados dos cadernos irregulares, em que até então erão escripturados,
para livros convenientes, os nomes, nações, naturalidade, etc., dos doentes entra-
dos para o hospital de 1855 a 1856; no de 1856 tem-se já escripturado, confor-
^e o modelo que eu tinha apresentado, o inventario e dinheiro que pertence a
cada doente e as observações concernentes no caso de fallecimento ; os livros re-
gistros de officios recebidos e expedidos estão em dia; abrangem elles as cópias
de todos os documentos que o escriptorio possuía relativos ao estabelecimento.

A escripturação do livro de entrada e sahida de gêneros de consumo, do anno
financeiro de 1856 a 1857, está em dia, marchando com os embaraços inherentes
á sua natureza; a dos dous penúltimos annos financeiros apresentou as difficulda-
des que em tempo competente expuz á commissão, devidas á falta de base de que
então carecião.

Começou-se no primeiro semestre deste anno financeiro com a escripturação
do livro de entrada e sahida de gêneros de pharmacia, e vai seguindo com a
regularidade compatível com uma escripturação que tem de lidar com sabidas de
quantidades que quasi escapão, como sejão grãos, gottas, etc.

O mappa geral das dietas, o das enfermarias, o de consumo da dispensa, o
de pedidos geraes, são todos impressos ou lithographados, e são sujeitos a um
processo antes que possão passar a serem escripturados nos livros respectivos.

Os médicos do vapor nos envião diariamente uma relação (lithographada) com
os nomes, idades, etc, dos doentes recebidos de bordo dos navios; esta relação,
depois de passar pelos tramites ordinários^ vem a servir de base á escripturação
do livro matricula de doentes.

O livro registro de contas está também em dia.
Todos os mappas e papeis do* expediente, assim como os livros, são ou li-

thographados ou impressos.
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O escriptorio possuc um archivo do todos os documentos necessários ou úteis

ao estabelecimento, que forüo encontrados, oqual está methodicomenlo arranjado,
O pliarinacoutico e o fiel tem cada um dèílès um livro em dia, onde rc-

gislrSo os pedidos de tudo que precisão, depois de serem despachados pelo admi-
nistrador; estes livros servem para esses empregados conferirem se o que elles
tèm pedido vem em regra , se ha alguma falta na faetura, c cmfun no caso de
alguma duvida no livro de registros de faetura tem-se também uma fonte para ve-
riíiear-se onde está o engano.

O pharmaecutico dá diariamente uma relaçüo extralíida dos receituarios, com-
âm £

prehendendo tudo o que nesse dia tem fornecido sua repartição; esta relação serve
de base para sabida dos gêneros de pharraacia; os livros de receituarios sao reco-
lhidos ao archivo do escriptorio quando terminados, c por elles pódc-se verifi-
car a exactidão das relações ou extractos feitos pelo pharmaecutico.

Os enfermeiros recebem por inventario tudo que tèm em suas enfermarias, c nos
fins dos semestres, ou quando demittidos, dá-se balanço de suarespectiva carga; no caso
de faltas, a importância deltas é descontada de seus ordenados, ficando a cada um livre
o arbítrio de apresentar o objecto que falia, comtanto que seja igual em qualidade ao
extraviado. É remettida diariamente para a praça do commercio uma lista dos doentes
mais graves do hospital; os capitães sao por ella informados se os seus marinheiros
estão ou nao gravemente doentes. CTüvro « balanço de utensílios c roupa » começa a
ser escripturado no H° semestre deste anno financeiro.

Ha um livro de « matricula de empregados» no qual é lançado o nome delles,
dia de entrada e sabida, e os factos mais salientes de seu comportamento durante o
tempo que lèm servido.

Os cônsules sao avisados logo que fallece de suas respectivas nações algum doente
que deixa dinheiro ou fato, aíim de que mandem tomar conta do espolio; quanto ao
fato, se nao é procurado dentro de um mez, è queimado, para nao aeeumular na arre-
çadação roupa quasi sempre alcalroada e suja e evitar-se um foco de infecção.â

Ha mais um livro em que se lanção os termos dos objeetos inutilisados. São estes
os pontos mais interessantes a mencionar sobre a escripturação, havendo ainda uma
immensidade de pequenos serviços, ás vezes bem impertinentes, que tomão bastante
tempo e que nao citamos para não alongar este fastidioso artigo.

Tèm havido, todavia, muitos embaraços a vencer, devidos á falta de uniformidade
que tem muitas vezes presidido no serviço do hospital, falta de uniformidade que não
cessará de certo antes da approvacão de algum regulamento que estabeleça regras paraum procedimento mais constante e uniforme ; assim, citarei de passagem um exemplo
do que antes avancei; os colonos, que até 50 de Outubro não pagavão para serem tra-
tados no hospital, principiarão a pagara contar dessa data uma diária de l#o00; nesta
oceasião consultei á commissão^se se devia separar a conta dos colonos das dos mariti-
mos, eella em sessão de 48 desse mez decidio no sentido afíirmaüvo, mandando quefosse a separação feita a contar de 1 de Novembro; e não obstante que fossem tiradas
contas das despezas feitas pelos importadores ou engajadores com os colonos á razão
de 1#oOQ diariamente para cada um desses últimos.

Foi preciso inutilisar todo o serviço de escripturação feito desde 1 até 18 de No-vembro ; forão reformados os niappas das dietas das enfermarias, o geral das dietas, osde consumo, as relações da pharmacia e os receituarios, e finalmente alterar nos livros
respectivos os pedidos que havião sido feitos, ele. Este serviço, que não podia ser feito
de certo com toda a perfeição por circunstancias especiaes, como sejão terem já sabidoalguns desses doentes, terem estado misturados colonos com marinheiros, etc,, teve

i
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também a desvantagem de ser feito em uma occasião em que o hospital eslava com 170
doentes, faltando-lhe pessoal proporcional.

É pois necessário antes de tudo um regulamento, ou ao menos quanto possível
que haja uniformidade no serviço, pois que 6 sem duvida desgostoso fazer e desfazer,
e sobretudo não pôde com taes irregularidades uma escripturação tomar-se lão perfeita
como seria para desejar.

Foi preciso por causa dessa nova ordem de cousas fazer-se o serviço cm duplicata;
os enfermeiros fórfiõ obrigados a dar dous mappas de dietas, um de colonos e outro de
marinheiros, por isso que nao havia casa bastante para extrema-los c elles estuvão mis-
tarados; o enfermeiro-mór também a dar dous mappas geraes de dietas, assim como o
liei dous de consumo ; c uo escriptorio augmcntárão-se os seguintes livros: registro de
factura, entrada c sahida de gêneros de consumo c registro de contas, sem que por isso
se augmentasse sequer um empregado no pessoal existente.

Contas.

A idéa apresentada no meu relatório anterior, de nao fazer seguir as contas
dos fornecedores que as não apresentasse até o dia 5 do mez, surtio o effeito que
esperava; os fornecedores, soffrendo atraso nos pagamentos de suas contas quando
enviavão-as depois desse dia, pois só>cguião do hospital a 50, apressão-se cm tira-las,
e o serviço neste ponto tem marchado com regularidade, faltando mui poucas contas-
a pagar-se, as quaes cm pouco importão.

Compete-me aqui pedir á commissão que se esforce em solicitar o andamento
das contas dos colonos chins da repartição das terras publicas, desde Abril até 6 de
Novembro, as quaes até agora não tem sido pagas; os fornecedores fazem-me re-
clamações quasi diariamente, e encontro repugnância da parte delles em fornecer

para um serviço diverso, e que não seja mui directamente do hospital, pelo lacto i%
grande demora que tem havido nos pagamentos.

E' mais uma difficuldade a vencer nos momentos críticos de serviço, nos quaes
torna-se necessária alguma despeza extraordinária para alguma cousa effectuar-se em
um hospital que está longe de ser completamente montado, maxime para serviços
desta natureza.

;"¦. 
— .' ¦

Fornecimento. X-:-:X-^>-iv'XX

|g Pouca alteração heuve nesta parte; effectuou-se um contracto para o forneci-
monto de pão, cujas bases forão por mim apresentadas; insisto ainda sobre a con-
veniencia de estabelecer-se com todos os fornecedores contractos semelhantes, ou
como melhor julgar a commissão cm sua sabedoria.

Pessoal administrativo.
X-X 
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Havia eu pedido com instância o augmento do pessoal administrativo no meu
élatorio anterior, justificando esse pedido pelas irregularidades que se havião dado,

pela exposição que fiz da escripturação que pretendia por em execução, na qual
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sera muita dilQculdade eu creio se me poderá conceder que mio ê possivel leva-la
a effeito sem augmento do pessoal que ofücialuientc tem a parte administrativa do
hospital; assim, parece-mo claro que com um escrivão e um fiel n3o era possiveldesenvolver a cscripturaçflo planejado, c mesmo qualquer outra menos complicada
que tivesse do ser crenda, pois que nao havia quasi nada quando tomei conta desse
lugar; nüo houve infelizmente, porém, nenhuma alteração ofíicial quanto ao numero
dos empregados.

Lembrei-me enliío, para oceorrer ás necessidades de um melhoramento de tanta
urgência, fazer nomear escripturarios interinos que com nomeações de enfermeiro
e prestassem aos trabalhos do escriptorio, sem o que estaríamos sempre na esteri-
lidade sem nada adiantar neste ponto importante; e logo sujeitei ao Sr. presidenleaminha idéa, o qual, sempre solicito em promover em tudo que de si depende o aper-
feiçoamento do estabelecimento, que tanto o honra, approvou a nomeação de tres
empregados que erao destinados ao escriptorio, esperando que seriüo approvados
pelo governo essas nomeações em attenção á importância do objecto.

Graças a essas nomeações, o hospital tem hoje a escripturação no pé em queacabei de descrever no primeiro artigo, concorrendo para isso nao só esses empre-
gados, como o escrivão, fiel e interprete.

E' de justiça, attendendo ás necessidades do serviço, assiduidade desses em-
pregados e á promessa feita quando forão nomeados, interessar-se a commissão a favor
delles, interpondo sua influencia para que sejão definitivas essas nomeações com
os vencimentos por mim propostos no meu primeiro relatório, assim como as altera-
ções que vou abaixo mencionar.

Dos nomeados dous são escripturarios e um enfermeiro-mór, e recebem já50$000 mensaes cada um; ha somente o augmento de 50#000 ou 10^000 em cadaordenado mensalmente; ao fiel, que também por esta oceasião teve um ajudante quevence 50$000, é de justiça augraentar-se o seu ordenado igual ao de seu ajudante,
S0$000, que não é de certo muito relativamente ao trabalho e responsabilidade de
que é encarregado.

Emquanto a commissão não se resolver a levar a effeito o que propuz no relato-rio de 18S6, eu peço que se empenho para que haja esta modificação, que trazendo o
pequeno augmeuto de 40^000 mensaes na folha respectiva, tem a seu favor a justiça
que preside á causa desses empregados, que trabalhão até aos domingos e têm sempre
morado no estabelecimento.

Pessoal medico.

Em Outubro e Novembro houverão dias em que o numero de doentes queestavão no hospital subio a 170; com esse elevado numero faltarão no hospital
accommodações, os leitos estavão comprimidos, e cheguei mesmo a receiar a possibilida-de da explosão de algum typho nosocomial; nestas circumstancias lembrei-me fazer
abrir a enfermaria da ilha do Caju, única que nos restava, por estar também completa-
mente cheia a da Charita: propuz á commissão que me autorisasse a pôr em execução
este ultimo recurso, pedindo ao mesmo tempo que um dos médicos da visita sanitaria'do
porto alternadamente viesse-nos ajudar para a boa marcha do serviço, que ficaria
então composto do do hospital, do da Charita, e do da ilha do Caju, pontos afastados
e aos quaes não podia convenientemente chegar a acção administrativa, ficando também
um delles, o doCajú, sem^s soecorros promptos, como costumão ser os dos hospitaes;
esta medida não foi realísada, porquanto felizmente desceu o numero de doentes, por
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terem recebido alta muitos dos que estavuo convalescendo; a concurreneia dos
médicos da visita foi pois dispensada pelas razões apontadas, assim como nüo foi
preciso por isso abrir a enfermaria do Caju.

É raro que o numero de doentes desça a 80, c tem sido muito freqüente subir
de 100 a 170; ninguém deixará de comprehcnder que um só empregado não pode
satisfaetoriamente na pharmacia dar conta do trabalho immenso que nestas oceasiões
so lhe chega; o hospital tem um pharmaceutico, e nem sequer se lhe deu um
ajudante; cm tempos calamitosos as preparações suo feitas com morosidade, a despeito
de toda a boa vontade do empregado respectivo. O serviço pharmaceutico é, como
todos sabem, essencial em um estabelecimento desta ordem, e envolve também muita
responsabilidade por qualquer descuido, o qual torna-se mais fácil quando, por
exemplo, um só indivíduo tem 170 a 180 preparações a fazer ate ás 5 horas da tarde,
começando ás 9 da manhãa; por estas razões, e sobretudo por um principio de
humanidade, eu reclamo a nomeação de um ajudante, com o qual tornar-se-ha menos
iacil e menos justificável qualquer engano de preparação, ao mesmo tempo que se faz
cessar uma das necessidades palpitantes do hospital.

Serviço medico.

Ainda este anno tivemos de lutar com a febre amarella, a qual produzio, como
sempre, estragos, especialmente na gente do mar.

O brigue Express foi o primeiro que forneceu-nos exemplos bem tristes desta
verdade; depois delle a galera brazileira Pontida, na qual o primeiro condemnado á
sua fúria foi o medico, joven de talento e cheio de vida, que vinha ao Brazil especial-
mente em viagem de instrucção; seguio-os depois a Bella Portuense, Josephina e
Mendonça II que fez-se notável, depois da Pontida, pela gravidade dos casos que nos
enviava; e finalmente quasi todos os navios que então tinhão colonos a bordo.

Vinte dias depois os navios que não tinhão passageiros começarão a sentir á
influencia maléfica da proximidade dos infectados; e, cousa notável, os navios situados
perto dos que estavão sendo victimados pelo flagello forão também os que soffrêrão de
prompto, ao passo que dos outros apenas recebíamos doentes de embaraço gástrico,
febres biliosa e typhoide, moléstias que costumão acommetter os marinheiros naquella
quadra.

E' preciso fazer sentir que nestes dous últimos annos, se me não falha a memória, os
navios onde tem principiado a manifestar se a febre amarella, á exeepção de dous navios
de guerra inglezes, são aquelles que aqui têm chegado abarrotados de colonos, que
mesmo nos navios de guerra inglezes, em que tem apparecido a febre, todos elles a
tem recebido na Bahia, não tendo nenhum delles nem de qualquer outra nação apre-
sentado algum doente desta moléstia, adquirida em nosso porto, antes da entrada desses
navios com colonos; eentão é fácil convir que, comquanto não esteja de todo extineto
o germen produclor, ou susceptível de sê-lo debaixo de certas condições, todavia não
é difficil fazer limitar os estragos desta moléstia, se não acabar de todo em certas
oceasiões (estação favorável). Regulando-me pela observação destes factos que têm
já sido sanecionadas pela pratica que nos forneceu brilhantes exemplos observados
eom o brigue inglez Express e brigue-escuna Spy, navios onde a febre já tinha feito
e continuava a fazer vitimas, eu proporia que se fizesse desembarcar os colonos
para um estabelecimento particular, do qual me oecuparei logo, onde elles estivessem
abrigados da accumulação, falta de limpeza, má alimentação, ar viciado, etc.; tantas
causas que cada uma por si justificaria o apparecimento de um typho, ou qual-
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quer oulra moléstia de infecçíío, cm um espaço tão limitado como o de um navio.

Se fôr aceita o idéa que acabo dc cmittir, que não o absolutamente novo, pois
pulo Sr. presidente do junta de bygieno já tem sido proposta a remoção dos colo-
nos para terra em vez de se conservarem accumulados a bordo, eu terei somente
a lembrar que esta pratica sejo seguida com todos os navios naquelías circunistan-
cias, e não com um ou outro como até aqui se tem feito, o que dc corto não pôdevir a ser tão profícuo.

Não é debalde que eu me afastei talvez do meu fim; lodosos dias cbegflo na-
vios com colonos, c o augmento notado ultimamente tende a elevar-se cada vez
mais; os estabelecimentos com que se contava outrora, não creio que possão satisfazer
as necessidades do serviço de boje; a febre tom mostrado sua prediíeççüo, pelas razoes
peculiares já apontadas c falta dc aclimatamento, para os navios com colonos; estes
talião em terra justamente no mesmo momento em que os seus respectivos navios
fornecem ao hospital os casos mais graves, c nao se pôde prever, a não tomar-se uma
medida geral, até que ponto estará a cidade livre de ser mais uma vez tlieatro das
desgraças que infelizmente a tèm assolado, e que ainda liem modernas nao tiverao
tempo de serem esquecidas.

A medida a tomar-se não é muido dispendiosa senão no começo, quando se tiver
de montar o serviço; mas, dado o caso que o fosse, não seria para recuar se poresta razão; porquanto podia exigir-se do importador uma certa quantia diária pelaestada de cada colono no estabelecimento.

Se surtisse desta medida todo o effeito que se pode esperar á vista de alguns
exemplos anteriores, o próprio importador não teria razão de queixar-se; porquanto a
medida sendo útil á população em geral, pois tende a livra-la dos males de uma epidemia,
seria também a elle, que não só pelo sentimento de humanidade, como por interes-
se, prefirirásem duvida não perder, ou perder o menos que for possível, os coloncs
que tiver importado; ao passo que as despezas que terão de ser feitas por esta nova
ordem de cousas, nem por isso podem em muito importar como adiante mostre-
rei; ainda dado o caso que a pequena despeza que dàíii resultar venha a reeahir
sobre o colono, como é de suppòr, elle não terá racionalmente justiça se quizer aella-subtrahir-se, pois que é-lhe sem duvida preferível possuir maiores probabilida-des de ser poupado a uma moléstia como a febre amarella , do que arriscar-se
mais, como hoje acontece, a um ataque delia se conservar-se a bordo.

Á vista do que acabo dc expor, é quanto à mim de incontestável vantagem,
não só para o estado sanitário da cidade, como o dos próprios colonos a crea-
cão de um estabelecimento regular que receba estes últimos, faça-os observar asregras hygienicas, e donde sejão removidos incontinente , para o° hospital que for
determinado, os primeiros casos de qualquer moléstia que entre elles se manifeste

Estatística.—Apresentamos o mappa do movimento sanitário em 1856 re-lação dos diagnósticos diversos dos doentes tratados nesse anno, e a das naciona-
lidades. Não separando a febre amarella das outras moléstias, teremos que a mor-
talidade no hospital foi 6,402 % ; discriminando, temos que a mortalidade na fe-bre amarella foi de 15,210 % ; e nas moléstias diversas tratadas no hosnihl de
5,115 %. f 
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OBSERVAÇÕES.

Dos 277 entrados
cjn Janeiro 110 nas-
sArüo de 1855, des-
tos 11 erflo de cholc
ra-morbus; durante
os 4 primeiros meze.s
tratárão-.<;3 mais des-
ta moléstia 19 doen-
tes.

¦Dos 157 fallecidos
101 forão victimas
de febre amarella, 5
de cholera-morbus,
e 17 de tuberculos
pulmonares, e os ou
tros de varias mo-
lestias.
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no hospital em 1050» e destino que li verão.
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Administração em geral.

Ainda desta vez lenho que renovar o que disse anteriormente relativamente aos
empregados: todos que estão hoje no estabelecimento tòm-sc portado de maneira a não
merecer censura, e tornarem-se, pelo contrario, recommendaveis pelo seu com-
portamento.

Vapor.—Observando que cada barca da carreira de Nilhcroy não tem mais detrês marinheiros e dous foguistas, c havendo semelhança do serviço daquellas com a do
hospital, pois que consta elle de atracações, notando mais que esta ultima tem uma fo-
lha de dous foguistas e seis marinheiros, accresccndo que começa a trabalhar geralmenteás 11 horas da manhãa c termina ás 4 horas da tarde, eu propuz em officio de 15 de
Setembro que se reduzisse a 4 o numero de marinheiros, em attenção aquellas
observações, se isto fosse dc accordo-com a opinião do Sr. capitão do porto.

Na mesma oceasião eu propuz que fosse comprado um escaler para se fazer a
visita quando o vapor carecesse reparos, ou limpar caldeiras, e que fosse elle (escaler)tripulado pelos marinheiros que ficavão então em disponibilidade.

A importância desse escaler não podia elevar-se a mais de 500$, e a economia,
segundo eu mostrei no mesmo ofücio, calculo approximado, resultante dessas duas
medidas, subia a l:CO0$. Destas propostas ainda não tive solução.

Em officio de 1 de Dezembro participou-me o Sr. presidente interino, para queeu precedesse em conformidade, que a commissão tinha resolvido augmentar as
soldadas á tripulação do vapor, da maneira seguinte: dous marinheiros do governae dous foguistas que recebião 30$ mensaes, passarião a receber 36$; dous segundos
marinheiros que tinhão 26$, forão elevados a 5t)$, e dous moços que vencião 24$,
passarão a 26$; por isso a folha das soldadas qua até então sommava em 220$, elevou-se
a 254$, havendo nesta folha o augmento de 54$ mensaes, e 40$ na de ordenados,
porque o mestre na mesma oceasião teve um augmento de 10$, e o machinista
contraclado ultimamente o de 50$ ; de maneira que a despeza com o pessoal do vapor
augmentou 678$ annuaes, o que sem duvida dependeu da grande difüculdade que se
encontra hoje em contractar gente para aquelle serviço.

A' vista do officio citado, no qual se especifica seis marinheiros e dous foguistas,
parece que implicitamente foi rejeitada a minha proposta de diminuir o numero de.
marinheiros.

Se houvese possibilidade de acquisição de Africanos livres para servirem como
marinheiros e foguistas, seria indubitavelmente mais econômico, como já lembrei nomeu relatório anterior; ou então seria também mais econômico, no caso de se não
poder realisar esta idéa, contractarem-se colonos para este serviço, parecendo-me quepoder-sc-hia fazer diminuir a folha das soldadas, que está agora elevada a 5:072$ imetade dessa quantia, na qual não está incluído o ordenado do mestre e o domachinista.

Hospital. —Tendo sido comprado pelo governo imperial a casa onde está hoieo hospital e terrenos annexos, em officio de 31 de Agoslo eu lembrei á commi"são aconveniência de fazer correr as linhas divisórias com os terrenos vizinhos não só paraprevenir questões para o futuro, senão para cohibir abusos, se por venturas existênciadelles iosse verificada na oceasião da demarcação: a commissão ainda não decidio arespeito.
A 13 de Dezembro recebemos do Sr. presidente interino um ofücio acompanhadoda copia de um aviso do ministério do império, de '0 do mesmo mez, ordenando que

4
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cumpríssemos, sob nossa responsabilidade, os artigos do decreto n. 1103, de 5 de
Janeiro de 1853.

Pela cópia desse decreto, que abaixo menciono, vò-se que rcstingc-se a esphcra da
acção do hospital, isto é, permittc-se só que neste ultimo sejão tratados marinheiros e
mais pessoas de bordo dos navios nacionaes ou estrangeiros que chegarem a este porto,
e forem ou estiverem affectados de moléstias contagiosas ou suspeitas.

DECHET0 N. 1105 DE 5 DE JAISEIRO DE 1855.

Funda no porto da cidade do Mo de Janeiro um hospital com a denominação de
—Hospital Marítimo de Santa Isabel.—

Merecendo minha imperial solicitude a sorte dé meus fieis subditos, que se
entregão á util mas laboriosa profissão maritima, e a dos estrangeiros, subditos das
nações amigas que frequentão o porto desta capital, cujos interesses commerciaes
são já de subida e sempre crescente importância; e reconhecendo a necessidade
da creação de um hospital maritimo, onde sejão tratados com humanidade os ma-
rinheiros e mais pessoas de bordo das embarcações que, chegando a este porto,
se acharem ou forem affectados de moléstias contagiosas ou suspeitas; não convindo
que no referido estado sejão trazidas para o interior da população, quer para não
transmittir a esta um mal novo, quer para não augmentar a intensidade da infec-

ção do já existente pela agglomeração dos enfermos: Hei por bem decretar o
seguinte :

Art. l.° Estabelecer-se-ha no porto desta capital um hospital com a denomi-
nação de — Hospital Maritimo de Santa Isabel — destinado para tratamento dos ma-
rinheiros e mais pessoas de bordo dos navios nacionaes ou estrangeiros que che-
garem a este porto e forem ou estiverem affectados de moléstias contagiosas ou
suspeitas.

Art. 2.° A administração deste hospital será incumbida a uma commissão com-
posta do presidente da junta de hygiene, do capitão do porto, de um delegado
do corpo consular, que poderá ser um de seus membros, por elle todos os annos
nomeado , e de dous negociantes, carregadores, ou armadores, sendo um na-
cional e outro estrangeiro, eleitos annualmente pela commissão da praça do com-
mercio.

Art. 5.° Organisada a administração, na fôrma do artigo antecedente, pro-
cederá ella immediatamente á escolha do local para o hospital, e á sua construo-

ção; e organisando os estatutos porque se deve reger este pio estabelecimento os
submetterá á approvação do governo.

Art. 4.° Para prover ás despezas com a edificação do —Hospital Maritimo
de Santa Isabel — e á sua futura e permanente sustentação, a commissão agenciará
entre os commerciantes e mais pessoas philantropicas os donativos com que se pres-
tarem para tão piedoso fim ; propondo além disto, para ser presente ao corpo legisla-
tivo, na sua próxima reunião, os meios de dotação que parecerem mais con-
venientes, com o menor gravame do thesonro publico, e cora o concurso pos-
sivel da classe directamente beneficiada.

Art. 5.° Emquanto não forem construídos os edifícios necessários ao novo
hospital, servirá provisoriamente para o fim incado no art. Io, o da Jurujuba,

que passará desde já a ser administrado de conformidade com o art. 2o.
Art. 6.° O governo, emquanto o corpo legislativo não resolver definitiva-
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mente sobre este objecto, continuará a prover as despezas com o cstabelecimen-
to da Jurujuba; c auxiliará a edificação do novo hospital.

Francisco Gonçalves Martins, do meu conselho, senador do império, mi-
nistro c secretario dc estado dos negócios do império, o tenha assim entendido
e faço executar. Palácio do Rio de Janeiro, cm 15 de Janeiro de 1855, 52° da
independência c do império. —Com a rubrica de S. M. o Imperador.—Francisco
Gonçalves Mar Uns.

Eu propuz ao Sr. presidente interino as seguintes questões: se devia dar alta
aos doentes dc outras moléstias que então estavão em tratamento, passando-os para
outro hospital, se devia recusar receber colonos, acommettidos de febre amarella,

que já havião saltado em terra, tendo sido engajados; c além destes os que nos erão
remettidos da santa casa da Misericórdia, com a mesma moléstia, dizendose-nos que
havia para isso ordem de S. Ex. o Sr. ministro do império.

Foi-nos respondido: quanto aos primeiros, que devião continuar a ser tratados
no hospital até sua completa cura; quanto aos segundos, que devíamos ter toda re-
serva na recepção desses doentes, quando a ordem não fosse esçripta, podendo toda-
via aceita-los, pagando a despeza o importador ou engajador, se isto não prejudicasse
o serviço dos doentes que ao hospital tôm direito.

Não forão recebidos depois daquella ordem indivíduos não marítimos acom-
mettidos de febre amarella, porque, segundo nos consta, foi aberta uma enfermaria

para esses doentes, por conta do hospital da Misericórdia, no antigo recolhimento.
No dia 14 de Janeiro vierão da Misericórdia 7 acommettidos da febre reinante,

6 dos quaes em estado desesperado, remettidos por ordem do Sr. provedor da santa
casa ; eu officiei á commissão dizendo que tinha-os recebido, não obstante as ordens
de observar as determinações do decreto n. 1,105, em attenção ao estado gravíssimo
desses doentes, á natureza da moléstia, e respeitando a guia que os acompanhava,
na qual o medico director daquelle hospital dizia que por ordem do provedor erão
elles enviados, o que me fez suppòr que tinha precedido consulta do provedor a S.
Ex. o Sr. ministro do império. Daquella data em diante continuámos a receber di-
versos doentes cie terra, autorisados pelo Sr. presidente, até o dia Io de Março, em

que foi aberto o hospital do Bom Jesus (ilha de Santo Antônio), que principiou a re-
cebè-los.

Bem informado das razões que levarão o Sr. presidente a tolerar e ordenar

que fossem recolhidos ao hospital .todos os doentes, de bordo dos navios, mesmo sem

que fossem contagiosas ou suspeitas, eu cumpro um dever expendendo-as nesta oc-
casião. A experiência tinha mostrado a S. Ex. que não era possível prevenir que os
doentes de moléstias contagiosas ou suspeitas, as quaes começão quasi sempre pelos
navios, fossem introduzidos na cidade senão tomando aquelle expediente, isto e,
mandando que fossem indistinetamente recebidos de todas as moléstias.

A visita sanitária, como sabemos, faz-se da maneira seguinte: o medico do vapor
avistando a bandeira da respectiva nação no tope do mastro grande do navio, vai a
bordo delle, examina o doente, se é de moléstia interessante recolhe-o ao hospital,
senão trata-o mesmo no navio ; estabelecendo-se agora que só sejão recebidos doentes
de moléstias contagiosas ou suspeitas, os capitães, depois de chamar o medico do ser-
viço sanitário a bordo, e este declarar-lhe uma vez que não pôde receber o doente,
porque não trata-se no hospital senão moléstias especiaes, mandão dessa vez em diante
qualquer doente que tiverem a bordo, seja qual for a moléstia, porque elles as não
conhecem, para os hospitaes da cidade, ou, o que é mais commum, fazem-os tratar
mesmo a bordo, e como conseqüência a possibilidade de introducção de moléstias con-
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togiosos ou suspeitas na cidade no primeiro caso, c infecç&o do porto em maior
escala no segundo. É1 o que foi observado por S. Ex., creio que em is;ii ou 1852.
Por outro lado, julgando que o fim principal da creação do hospital foi preservar
quanto possível a cidade dos horrores das epidemias, e parecendo ao Sr. presidente
que a estada de doentes de febre amarella entre a população nao era isenta de graves
perigos, ordenou, e isto se fez, que recebêssemos não só todas as pessoas de mar, de
qualquer moléstia, como lambem as de terra quando acomraetlidas da febre ama-
rella. 0 fim de S. Ex. tem sido conseguido até agora, pois que não tem grassado a febre
amarella na cidade depois de tomada aquella medida, e plenamente justificada por
lão benéficos resultados.

A não continuar-se com aqucllas medidas, estará a capital isenta de epidemias
de febre amarella?... O ensaio deste anno parece responder pela negativa....

No mez de Janeiro ofíiciei aos cônsules respectivos, mandando-lhes entregar di-
rersos objectos e dinheiros de individuos estrangeiros fallecidos no anno de 1850, e
que não tinhão sido reclamados; procedi a respeito de um porlugucz naturalisado
brazileiro, mandando entregar o espolio ao Exm. Sr. juiz de defuntos c ausentes.

Algumas publicações apparecôrão nas folhas diárias, nas quaes queixavão-sc seus
autores de não estar preparado o hospital para a epidemia que infelizmente nos asso-
lou este anno. Além das justificações dadas por mim na mesma occasião, nas mesmas
folhas, S. Ex. o Sr. presidente mandou uma circular a todos os Srs. cônsules dizendo
que tendo-se levantado alguns boatos relativamente ao tratamento de doentes, e
desejando saber até que ponto erão fundados, precisava que os Srs. cônsules lhe
informassem do que soubessem a respeito.

Além das aceusações que nos forão feitas pelos Srs. cônsules hollandez e belga,
D primeiro sobre o tratamento dos doentes, e o segundo sobre um detalhe administra-
tivo, e aos quaes respondi como abaixo se verá, todos os outros Srs. cônsules elo-
giárão o hospital, notando um ou outro a falta logo remediada de algum enfermeiro
ou impericia delles.

Quanto á falta, que durou os dias que forão precisos para encontrar enfermeiros,
não podia ella estar previnida, pois que tínhamos pessoal para 11G pessoas, e em 5
dias o numero de doentes elevou-se a 244 (!) o que se não esperava razoavelmente,
porque em anno algum a epidemia foi tão forte no mar como neste.

Quanto á impericia dos contractados durante a epidemia, não podia ser remedia-
da de momento porque fomos obrigados a receber enfermeiros que não conhecia-
mos; porém eufcompensação, nas enfermarias onde estavão esses enfermeiros velavão
médicos durante a noite e dia, que sem duvida pudérão e fizerão desapparecer o in-
conveniente da impericia de alguns desses enfermeiros.

Publicamos abaixo os ofíieios dos Srs. cônsules, e as minhas respostas a dous
desses ofíieios, restabelecendo alguns factos mal interpretados, além de um officio
lio qual o Sr. barão de Moreira encarregado pelo corpo consular dirigio ao Sr. pre-
-sidente e empregados do hospital, os agradecimentos pelo bom tratamento que tinhão
recebido marinheiros de suas respectivas nações.

lllm. Sr.—Accuso o recebimento do offiéio de V. S. de 5 do corrente, pelo qual
me roga informar á commissão directora do hospital de Santa Isabel quaes as queixas
que tenhão chegado a meu conhecimento contra aquelle estabelecimento, por constar
á mesma commissão que alguns boatos e queixas infundadas se tèm levantado."É 

com o maior prazer que, em resposta, tenho a communicar a V. S. que não
somente não tenho recebido queixa nenhuma de meus compatriotas que tèm sido



tratados no hospital de Santa Isabel, mas pelo contrario, todos tèm unanimemente
louvado o tratamento que lá tiverão; e ainda ha pouco tempo o capitão Hanscn, da
escuna dinamarqueza Adelaide, que foi acommettido da febre amarella, e tratado no
mesmo hospital, louvou muito o tratamento que lá tivera.

Aproveito esta occasião para testemunhara V. S., á commissão directora, eaos
médicos e mais empregados do hospital de Santa Isabel, o meu sincero reconhecimento
pelo bom tratamento que os meus compatriotas tòm tido no mesmo hospital, um facto
de que já tenho informado a meu governo antes de receber o officio de V. S.

Consulado geral de Dinamarca em o Rio de Janeiro, aos 17 de Fevereiro de 1857.
Illm. Sr. Dr. Francisco de Paula Cândido, Presidente da Commissão Sanitária do

porto, etc., etc., etc.
L. A. Pritz, Cônsul Geral.

Consulado dos Estados-Unidos, Rio de Janeiro, 6 de Fevereiro de 1857.

Illm. Sr.—Tenho a honra de aceusar a recepção do officio datado de 5 do
corrente que V. S. me dirigio, e apresso-me a responder. Até hoje ainda não
tive a menor queixa em relação ao hospital maritimo de Santa Isabel, nem tenho
conhecimento de boato algum contra aquelle estabelecimento.

Prevaleço-me desta occasião para repetir aqui o que tenho communicado nos
meus despachos ao meu governo, « que as medidas tomadas neste porto para o
tratamento dos marítimos doentes ou feridos, pertencentes aos navios estrangeiros,
são admiráveis, e dão honra ao paiz e ás autoridades que tòm a seu cargo a
administração destes nobres estabelecimentos de caridade, que são ornamentos do ^
império e abençoados dos estrangeiros. »

Deos guarde a Y. S.
Robert G. Scott Júnior, Cônsul dos Estados-Unidos.

Illm. Sr. Dr. Francisco de Paula Cândido.

Consulat de France ã Rio de Janeiro.

Monsieur le Docteur. —Vous m'avez fait 1'honneur de m'écrire à Ia date du 5

de ce móis pour me demander si quelques plaintes m'étaient parvenues au sujet du
traitement que reçoivent les malades a rhôpital de Santa Isabel, et m'engager à

vous donner connaissance des réclamations de mème nature qui pourraient m'ètre

faites ultérieurement.
Jusqu'a présent, Monsieur, aucune plaintene m'a été faite contre Fetablissement

que vous dirigez, et je suis Leureux, au contrairo, que cette oceasion se presente pour
moi de vous offrir do nouveau tous mes remerciments pour les soins que vous ne

cessez de donner a nos marins du commerce.
Yeuillez agréer, M, le Docteur, 1'expression de mes sentiments les plus distingues.

Le Cônsul de France, Edmond Brenil.

Monsieur le Docteur Francisco de Paula Cauctido, Président de Ia Junte

dllygtène Publique.
Rio de Janeiro, le 10 Février 1857.
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Consulado de Hespanha em Rio de Janeiro.

Illm. o Exm. Sr. — Respondendo ao oíücio que V. Ex. se servio dirigir-me com
data de 5 do corrente mez para informar a essa commissão directora do hospi-
tal marítimo de Santa Isabel quaes os boatos de queixas que se tenhão levantado
contra aquelle estabelecimento, é do meu rigoroso dever pôr cm conhecimento
de V. Ex., que, longe de ter chegado a meu conhecimento queixo alguma, sem-
pre tenho ouvido fazer os maiores elogios a todos os respeitos relativos a esse uli-
lissirao e caridoso estabelecimento.

Deos guarde a V. Ex. Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 4857.
Illm. e Exm. Sr. Dr. Francisco de Paula Cândido, digníssimo presidente da

commissão directora do hospital marítimo de Santa Isabel, etc., etc., etc.

Antônio de Aranaga.

Illm. e Exm. Sr. —O abaixo assignado, cônsul geral de Hamburgo e gerente
interino dos consulados da Áustria e da Rússia, tem a honra de aceusar a re-
cepção da circular que a digníssima commissão directora do hospital marítimo de
Santa Isabel lhe dirigio em data de o de Fevereiro, e apressa-se em dar as in-
formações exigidas.

O numero dos marinheiros hamburguezes e russos que no decurso dos ulti-
mos mezes forão aeommettidos da febre amarella e outras moléstias foi grande, e
com muita satisfação posso asseverar que nenhuma queixa sobre a administração
do hospital em geral, c o tratamento da parte dos Srs. doutores, me foi apre-
sentada; ao contrario todos os que forão tratados no dito estabelecimento, dos
quaes a maior parte voltarão restabelecidos, confessão sinceramente que tudo quan-
to respeita á admininistração e tratamento pelos médicos é digno dos maiores
louvores. *

Apenas ouvi da parte dos marinheiros algumas observações a respeito da falta
de regularidade e exactidão no serviço dos enfermeiros, o que faz suppor que o
desempenho deste ramo deixa alguma cousa a desejar; cumpre porém acerescen-
tar que todos que assim se exprimem concordão que este mal não provém das
medidas tomadas a esse respeito pela administração, mas sim do avultado numero
de doentes que abi se accumulão, como também da inexperiência de alguns en-
fermeiros.

Não podendo verificar o fundamento destas observações, e prevaleeendo-me
do conteúdo da circular da Illm. commissão directora, não deixarei de communi-
car immediatamente á Illm. commissão todas as queixas que em qualquer tempo
me forem dirigidas.

Aproveito esta opportunidade para reiterar á Illm. commissão os protestos de
alta estima e consideração.

Deos guarde a V. Ex. Rio de Janeiro, 4 de Março de 1857.
*u.

Ilerman Liebkli.

Illm. e Exm. Sr. Dr. Francisco de Paula Cândido, digníssimo presidente da
commissão directora do hospital maritmo de Santa Isabel.

-/••
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Consulado geral de Portugal no Rio de Janeiro.

Illm. e Exm. Sr.—Tenho a honra de accusar a recepção do officio que V. Ex. me
dirigio com data dc hontem, pelo qual me informa, que tendo chegado ao conhe-
cimento da commissão dircctora do hospital marítimo de Santa Isabel, que alguns
boatos e queixas se tòm levantado contra aquelle estabelecimento, devido sem duvida
a inexactas informações, e desejando providenciar qualquer abuso que por acaso te-
nha havido, V. Ex. deseja que eu informe a referida commissão de quaesquer
queixas que tenhão chegado ao meu conhecimento, c mesmo que quando as hajão,
sejão levadas immediatamente ao conhecimento da mesma commissão, para dar as
necessárias providencias.

Posso asseverar a V. Ex. que por parte dos capitães dos navios portuguezes sur-
tos neste porto ou de seus consigna ta rios não tem chegado ao meu conhecimento
queixa alguma por falta de promptas providencias, e do melhor acerto no trata-
mento.

O que se propalou no publico, é que os enfermeiros no fim do mez passado
não erão sufficientes para tão crescido numero de doentes; mas essa falta já se acha
cabalmente remediada com a entrada de novos enfermeiros e serventes, afim de que
se faça o serviço com toda a regularidade, como é dos desejos da Illustre commis-
são, que vigia com tanto acerto sobre o bem-estar dos doentes que se recolhem ao
mencionado hospital.

Deos guarde a V. Ex. muitos annos. Consulado geral de Portugual no Rio de
Janeiro, em 6 de Fevereiro de 1857.

Illm. e Exm. Sr. Dr. Francisco de Paula Cândido, presidente da commissão
directora do hospital marítimo de Santa Isabel.

Barão de Moreira, cônsul geral.

Illm. Sr.-—Em resposta á obsequiosa carta de Y. S. com data de 5 deste mez,
sinto ter de informar á directoria do hospital marítimo de Santa Isabel que effecti-
vãmente alguns factos em desabono do dito hospital tèm chegado ao meu conheci-
mento.

Ha pouco mais ou menos quatro semanas que um capitão hollandez de grande
respeitabilidade me relatou o facto de um moço dinamarquez, que depois de ser tirado
de sua cama como morto, e seu corpo juntado com os mortos que ião transportados
ao cemitério, acordou da syncope em que estava, e sendo novamente reconduzido
ao seu leito restabeleceu-se, \o que demonstra grande deleixo da parte daquellas

pessoas encarregadas da inspecção dos doentes.
O mesmo capitão me diz também ter visto, sem a menor attenção ao estado

do doente, distribuir por negros aos doentes colheres de calomelanos que se achavão
sobre uma mesa em papel aberto. 1

Não me lembro mais das outras queixas do dito capitão, mas ouvi ultimamen-
te de outro capitão, que, como eu, estava espantado^ facto relativamente ao tra-
tramento dos novos doentes, que são mettidos nas camas dos que morrerão quasi
no mesmo momento em que os outros são removidos.

Ouvi também queixas a respeito dos negros, que comem o arroz e bebem a sopa

destinada aos doentes.



Ml

Repito sentir muilo dever dar estos informações, porím a verdade e o interesse

da humanidade exigem de mim aquella franqueza.
Deos guarde a V. S. Rio de Janeiro, 7 de Fevereiro de 1BS7.

lllm. Sr. Dr. Francisco de Paula Cândido, presidente da direciona do hospital

de Santa babel. ^^ 
} ^^ ^^ ^ ^ Puiz08.Baixos.

Consulat general de Bclgiqiic a Rio de Janeiro.

Monsieur le Président.-Me prévalant de l'invitation que vous avez bien voulu

itfadresser le 5 de ce móis de porler à votre connaissancc les plaintes qui pourraient
nVôtre faltes sur iMiôpital de Santa Isabel, je viens réclaracr auprès de vous, non

conlrc le service sanitaire, mais seulemcnt conlrc un détail, ndmimslrnlil.

Le 51 Aoí.t 185a, le -11 Scptembre 1855, le 15 Février 1856 et le 20

Oclobre 1856, j*ai prié M. le secrétaire de Ia commission directrice de me laire

parvenir une 
'expédilion 

d'actc de décès de Peler Jansen.
Me recevant pas cet acte, j'ai recouru, le 22 Janvier 1857 a lobhgeance de

M. radministrateur de 1'hôpital, le priant de me faire délivrer 1 acte en queshon.
Le môme iour fécrivis égalemcnt a cc fonctionnaire, lui demandant 1 acte de

décès d'uh nommé Charles Liévens, ctle 50 Janvier jc pris Ia liberte de lui demandei-

celui d'un nommé Petrüs Aldernagb. Aucun de ces actos ne ma ete adresse.

La faute ne peiit en ètre que d'un oubli, ou du peu d importance que 1 on

attaehait aux actes que je demandais. ,.,,,.
Mes dcvoirs consulaires nrobligcnt de Ia façon Ia plus slncte a faire parvenir

tous les aclcs de décès de mes nationaiix à mon gouvernement, qui y attacbe une

sérieuse importance pour le bon ordre de fdiation dansles familles, et les questions
de suecession

Jc pi-ends donc Ia liberte, M. le Président, de renouveler auprès do vous mes

demandes anlérieures, et vous pricr de vouloir bien me faire délivrer les actes

suivanls, dont j'acquiterai le coút.
i • Acte de décès de Peter Jansen, fds de Jans Olsen et de Nielsen Margaretba,

né le 20 Mai 1829 h Deleborg, en Finlande (Russie), maitre d'équipage à bord du

hrick belge Charles Rogicr, capitaine Moller, entre í» 1'hôpital le 16 Juillet 1855,

et v décédé quelques jours après." 
2 • Acte de décès d'un inarin belge nommé Charles Lievens, decede a Jurujuba

en 1856. Malheureusement j'ignore Ia date du décès, et Ia nationalité du navire.

5.° Acte de décès de Petrus Aldernagb, matelot à bord du navire belge Emma,

et décédé a Jurujuba le 5 Janvier 1855.
Outre ces actes, je vous serais égalcment reconnaissant, M. le Président, de

vouloir bien y faire joindre celui de Jean Charles de Visser, fds de Hichel et de

Jansen Marie Angeline, né h Anvers le 12 Octobre 1855, novice h bord du brick

belge Rio Packet, et qui, suivant les rapports qu'on m'a faits, serait décédé le 19

ou le 20 de ce móis. # ;
Je vous offre, M. le Président, mes meilleurs remerciments pour les bons

offices que vous voudrez bien- me prèter, et vous prie d'agréer Fassurance de ma
considération três distinguée.

Le Cônsul General ad Ínterim de Belgique, Victor Peclier.

A M. Francisco de Paula Cândido, Président de Ia commission directrice de
1'hôpital maritime de Santa Isabel, l\ Jurujuba.
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P. S. fapprends a 1'instunt que le nommé Greven Jeuni, flls de Evert

Aclswickt et de Jeunis Harmlie, né le 5 AoiU 1798 á Onde Pekel (üoilande), marin
h bord dubrick belge IUo Packet, est déctfdó le2l Février. Jedésirèrais également
en recevoir Tactc de décòs.

Le Cônsul General ad ínterim, Victor Peclier.

Rio de Janeiro, le 24 Février 1857.

Illm. e Exm. Sr.—Em resposta ao officio de V. Ex. de 9 de Fevereiro, no
qual me ordena que informe a respeito das queixas que forão dirigidas a V. Ex.
pelo Sr. cônsul da Hollanda, em contestação a uma circular por V. Ex. endereçada
a todos os Srs. cônsules para saber se erão ou não fundados alguns boatos que se
tinhão espalhado relativamente a este hospital, tenho a honra de informar a V. Ex.
que todas estas communicações dadas pelos capitães hollandezes ao Sr. cônsul, ou são
inexactas, ou resenlem-se de má apreciação de factos, como vou provar a V.»Ex.

Diz-se no officio < que um moço dinamarquez, depois de ser tirado de sua cama
como morto e seu corpo juntado com os mortos que ião transportados ao cemitério,
acordou da syncope em que estava, e sendo novamente reconduzido ao seu leito, restabe-
leceu-se, o que demonstra grande deleixo da parte daquellas pessoas encarregadas da ins-
pecção dos doentes. • V. Ex. não ignora que temos no estabelecimento uma sala reser-
vada para os doentes graves que iucommodüo seus companheiros; aquelles são para
ahi passados em dous casos, ou quando estão tão graves que a morte os pode sor-
prehender na enfermaria, e então mal impressionar os que perto delles se açhão, ou
então quando em delírio e não deixão socegaros outros; como V. Ex. vè, nesta me-
dida nada ha perder e tudo a ganhar, pois que os doentes em qualquer dos dous casos
não se incommodão moralmente com a mudança, e por isso nada perdem, e nem se-
quer affectão o moral, ao passo que os outros doentes que estão na enfermaria dei-
xão de ter diante dos olhos um quadro bem triste, e que os faria acobardar a não ser
removido; dado o caso que o doente falleça, é então conduzido para o deposito dos
cadáveres, que se acha a uma distancia de 100 braças do hospital; dado o caso po-
rém que o doente melhore, é reconduzido para a enfermaria, pela mesma razão pela
qual elle foi removido, isto é, evitar que soffra alguma má impressão moral pela
estada entre companheiros tão graves; ora, podendo afiançar a V. Ex. que nenhum
doente foi conduzido em syncope ou em qualquer outro estado para o deposito dos
cadáveres, desde que estou no hospital (5 annos), e por outro lado tendo-se dado o
facto de ter passado da sala dos graves para a enfermaria um moço dinamarquez que
se salvou e que antes estivera em delirio que incommodava a toda a enfermaria, eu
sou levado a crer. que o capitão reportou-se a este facto, eque, ou por engano, pertur-
bação ou má informação, o que é mais provável, pensou que era deposito de cadave-
res, o qual provavelmente elle nunca vio no hospital, o que não era mais que sala de
graves. --x" --^r

Assim, pois, apresentado o facto coiiiò elle se passou, V. Ex. pôde bem apreciar
que o que deu motivo á informação do capitão foi justamente uma má apreciação de
factos, e o que se passou relativamente ao moço' dináiítarquez tem-se passado com
diversos outros doentes; o que é natural poise que não é só quando o doente está per-
dido que é para ahi passado, porém também quando em delirio que incommode os
outros doentes.

Releve-me V. Ex. que nesta occasião eu apresente-me resentido pela pecha de
5
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deleixado que ffio injustamente nos íoi lançado, e que nunca felizmente ouvimos de

SZii porque fazem-nos justiça. Mais abaixo le-se no officio: , O mesmo

Z tüo Z7m lambem ter visto, sem a menor attenção oo «tado do doente, dista-

S» por negros aos doentes colbercs de calomelanos que sc achavüo em uma mesa em

papel aberto. _r _,
Esta accusaçüo é tüo extravagante que só por ter obrigação de obedecer a \. Ex.

eu vou rebatè-la. Para provar o contrario do que avançou o capitão respeitável basta

que V. Ex. saiba que só uma ve/, desde o principio deste anno, foi dado neste hosp*

tal calomelanos na dose de 8 grãos em minha presença, e quando nenhum capitão

estava no hospital. Pelos reccituarios V. Ex. poderá convencer-se do que acabo dc

dizer O que deu lugar aquella asserção foi o seguinte: alguns doentes cm circum-

stancias especiaes tem um pouco de assucar em um prato sobre o banco de entre-

cama. para adoeár a água que bebem, c não é admirável que um servente desse uma

colher de assucar com água a um doente; 6 claro que o assucar foi tomado por ca-

lomelanos, o qual demais em parte alguma podia ser aviado pelo pharmaceutico em

tal quantidade que pudesse ser dado ás colbercs, pois que administra-se as pequenas
doses, como V. Ex. não ignora.' 

Passemos ao terceiro ponto; di/. o officio: « Ouvi ultimamente de outro capitão

que como eu, estava espantado do facto relativamente ao tratamento dos novos docn-

tes que são mcltidos nas camas dos que morrerão quasi no mesmo momento em

que os outros são removidos. » Outra inexactidão. Desde 1855 houve uma ordem dc

queimar-se todos os colchões onde tivessem morrido doentes de febre amarella; esta

ordem tem sido cumprida religiosamente, e para verificar-se basta que ^. Ex. tem-

bre-se da grande conta de colchões que foi apresentada nestes dous últimos mezes, por

causa do grande numero delles que tèm sido queimados e substituídos por novos;

além disto, como já disse no principio deste officio, os doentes quando graves ou em

delírio são removidos para sala_especial, a roupa de cama mudada, o colchão quei-

mado se está sujo, para o outro que entrar encontra-lo limpo, dc maneira que so a

cama de ferro não é mudada. Quereria esse capitão que também se mudasse a cama de

ferro?... Não acho nisto conveniência, e além disso seria essa uma despeza fora da

orbita das despezas razoáveis.
Como poderia ter visto este capitão, o que ninguém ainda vio, metter-se doente

que chegava em uma cama donde sahia um morto, se .antes de morrerem, como pela
terceira vez digo, são removidos da enfermaria? Só em um caso, e é este quando o

doente entra moribundo, e que é directamente conduzido á sala dos graves, ainda

assim a cama que o receberia estaria como as que recebem todos os passados, com

colchão e lençóes limpos.
Ainda aqui fomos victimas de inexactidões. Quasi ao terminar lè-se o seguinte:

¦t Ouvi também queixas a respeito dos negros que comem o arroz e bebem a sopa

destinada aos doentes. * Só ignorando-se a maneira pela qual se faz este serviço

poderia dar-se credito a semelhante informação; como V. Ex. sabe, as dietas são

distribuídas pelo enfermeiro-mór aos enfermeiros, estes, acompanhados de seus aju-

dantes e serventes, vão por cada leito repartindo conforme está marcado pelo me-

dico na papeleta; de maneira que os serventes são velados pelo enfermeiro e aju-

dante e também estes inspeecionados pelo enfermeiro-mór; cada doente sabe do

que lhe compete, porque se lhe diz quando o medico marca a dieta, de sorte que
faz logo sua reclamação no caso raro de se lhe não ter dado a ração que lhe per-

tencia- acontece, além disto, que muitas vezes eu acompanho a distribuição nas en-

fermarias, e que nunca assisti a reclamações senão por exigir algum doente mais do

que lhe compete ou pôde comer.

*_*

*
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Eu estou bem convencido, porque ó rcsullado de trabalho meu, que com muita

diffieu Idade um doente deixará de receber o que se lhe marca. Não duvido que um

ou outro negro bebesse sopa ou comesse arroz, porém o que nSo creio é que fos-

sem esses alimentos destinados aos doentes.
Terminando esta informação, soja-me permittido dizer a V. Ex. que é-nos bem

sensível que semelhantes informações fossem dadas ao Sr. cônsul, quando no hospital

todos os empregados se sacrificarão para salvar os doentes perdidos que nos erâo

enviados pelo capitão do brigue Vasco da Gama c barca Johanna Cátharina. Com

os esforços empregados pudemos salvar a maioria dos do segundo navio, quatro dos

do primeiro navio que tiverão vomito-preto, e entre elles o primeiro piloto c sobri-

nho do capitão, os quaes de certo poderáõ dar informações mais exactas da maneira

pela qual são tratados os doentes neste hospital.
Eli seria bem feliz se todas as aceusações que forem dirigidas ao hospital forem

da ordem destas, por isso que todas cilas não forão senão um complexo de inexaeti-

dões, com as quaes alguns capitães abusarão da crcdulidaclc doSr. cônsul.

Deos guarde a V. Ex. Hospital marítimo de Santa Isobcl, 26 de Março de 1857.

Illm. c Exm. Sr. Dr. Francisco de Paula Cândido, digníssimo presidente da

commissão sanitária do porto. .Dr. Bento Maria da Costa.

Illm Sr - Inclusas remetto a V. S. as certidões de óbito, reclamadas por V. S,

em tres officios. de diversos indivíduos fallecidos neste hospital, assim como as re-

clamadas em officio que por V. S. foi dirigido a S. Ex. o Sr. presidente, queixan-

Mm administração; cumpre-me notar a V. S. que, longe de ter sido esqneci-

mento ou pouca attençao ás reclamações feitas por *| Si. a razão da demora na re-

mossa de $3 certidõ s dependeu de causas muito diversas, que forão: 1», afluência

Imuio abalho, de interesse immediato e directo dos doentes; *, a vontade que

inha eu de mandar a V. S. quanto possível esclarecimentos sobre as reclamações;

5° a falta de dados para alguma das certidões pedidas, o que produzio muito tra-

Mfio de percorrer por mais de quatro vezes .4,544 nomes afim de poder verifi-

car-se se com effeito estarião alguns indivíduos, senão com o mesmo nome ao me-

nos com algum semelhante aos pedidos; isto foi o que aconteceu justamente, além

Tc—Me,*__,, «i- no livro esiav, matricuMo ?£M_W<_*£
a 19 de Julho de 1855, e que no officio dizia-se entrado a 16 de Julho, com o cha-

mado Charles Lievens, que apenas como único dado mandou-se-nos o nome e dis-

se-se que fallecèra em 1856. «A-.i_„m
Não tendo sido possivel, não obstante todo o trabalho, encontrar-se nenhum

íallecido neste hospital com o nome de Charles Lievens eu remetto, aV. S

annexa, a relação não só dos nomes de todos os Belgas fallecidos em 1856, como

também de um Dinamarquez pertencente á tripulação de um navio • da mesma nação,

que sendo semelhante ao reclamado, pôde bem ser que seja do indivíduo de que

se trata -como V. S. vè, não houve demora por causa de pouca importância ou

esquecimento, porém sim pela razão de querer esclarecer quanto de mim depen-

desse o que V; S. pedia; podendo ter respondido. se não quizesse tomar o tra-

balho de verificar, que quanto a Peter Jansen não constava do livro respectivo en-

Irado no dia marcado no officio por V. S., e quanto a Charles Lievens, nao cons-

tava absolutamente nada a respeito no supracitado livro, e então teria respondido

immediatamente; eu preferi alguma demora para dar esclarecimentos, como o

¦ s*Va
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iiço actualmente, provavelmente com muis vantagens para o Uni que V. S. pre-
tende.

Deos guarde a Y. S. Hospital Maritimo de Santo Isabel, 28 de Fevereiro
de 1857.

,.aj. Ulm. Sr. VictorPecher, digníssimo cônsul geral da Bélgica.

Dr. Bento Maria da Costa.
p

l.Im. e Exm. Sr.—É com muita satisfação que vou co-imunicar a V. Ex.

que tendo-se reunido hoje 24 do corrente o corpo consular estrangeiro, afim

de escolher um de seus membros para lazer parte da commissão directora do hospital
maritimo de Santa Isabel, em virtude do decreto de 5 dc .laneiro dc 1852, fo-
rüo patenteados pela mesma corporação os relevantes serviços que V. Ex., na

qualidade de presidente da referida commissão, tem prestado aos subditos de suas
respectivas nações, que, acommettidos da febre reinante, forão recolhidos e promp-
tamente soceorridos naquelle hospital, onde receberão o mais humano tratamento,
zelo e solicitude por parte dos Srs. médicos assistentes e mais empregados su-
balternos. .

O corpo consular, de quem tenho a honra de ser órgão, incumbio-jne de
transmittir a V. Ex. e aos Srs. médicos da visita e do hospital os seus mais cor-
diaes agradecimentos, assegurando a V. Ex. que levará ao conhecimento de seus

respectivos governos o relevante serviço que se ha prestado na presente quadra
aos seus concidadãos.

Deos guarde a V. Ex. muitos annos. Consulado geral de Portugal no Rio de
Janeiro , 24 de Março de 1857.

t - : i; í: í iü"

lllm. e Exm. Sr. Dr. Francisco de Paula Cândido, presidente da commis-
são directora do hospital maritimo de Santa Isabel.

Bardo de Moreira, cônsul geral.
¦ <?w"l,v' 'ti-''-..-i. • j . ¦' -. (,-'
.. >í 5 ¦ «• .; 'V '.:,",
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Obras necessárias.
.-"¦<<• '?*¦?) ¦ ¦-V -'V -; *i'".'i-v'..'..f ¦ - fV '¦- v ....

No meu anterior relatório tinha apontado como de necessidade as seguintes
obras: murar o páteo do hospital, e escorar parte da muralha que sustenta o
aterro do páteo do lado direito, cortar o morro pela parte posterior do edifício,
construir uma nova cozinha, fazer conduzir água para a cozinha e enfermarias, lazer-
se construir um cáes e ponte para atracar o vapor, preparar-se uma sala de banhos,
fazer o cemitério, o horto pharmaceutico, calafetar todo o assoalho do sobrado
do ediücio novo, augmentar a pharmacia^ «despensa e rouparia, construir-se sala
mortuaria, adoptarepôr em execução latrinas, e finalmente augmentar o hospital.

De todas estas obras, forão' realisadas duas: cortou-se a parte do morro, e
construio-se a ponte para atracar o vapor.

Antes de expender algumas idéas suggeridas pelas necessidades em que nos
vimos no anno de 1856, consinta-se-me que insista na conveniência da realisação
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de todas estas obras, cujas vantagens expuz ligeiramente no meu precedente relatório,
tendo passado ainda todo aquelle anno a lutar com as difficuldades que da falta
dellas deviüo resultar. . . • .

Entre todas existem algumas que traziSo também economia, como sejao o
encanamento de água e a sala de banhos. Para poder trazer toda a água necessária

para o serviço, dous serventes nüo süo sufíicientcs algumas vezes; tomando como
numero ordinário dous, e tendo de pagar pelo aluguel delles e sustento 720$ annuaes,
teremos água, nao com abundância c por um preço que podia ser menor, como
vou tentar provar; qualquer obra que tivesse de ser feita no sentido de apro-
veitar e encanar água para o hospital nao excederia, termo médio, a 2:500$,

quantia abaixo da despeza que se tem de fazer em quatro annos, continuando-se com
o processo actual de abastecimento de água; a única desvantagem 6 a de adiantai-te
uma vez o dinheiro que teria de ser pago em quatro annos; porém, em compensação,
temos água mais barata, mais abundante, e sem o incommodo de tè-la dc transportar.

Murar o iáteo do HOsrmL.-Já sem appcllar para elegância, regularidade e

symetria do páteo (mais largo 28 pés de um lado que de outro), este melhoramento .

é ainda urgente pelo lado da fiscalisação e boa ordem do estabelecimento; pela boa

ordem, porque nüo ha meio de obstar que um ou outro convalescente saia, il u-

dindo a vigilância dos enfermeiros, despojem as arvores dos vizinhos próximos dos

fruetos, embriaguem-se, voltem ao fiospital a fazer desordem, e sobretudo recaiao;

pela fiscalisação, para obrigar a fazer tudo que tiver de entrar ou sahir, passar por
uma única porta, onde um porteiro examinará na sahida os objectos que forem sus.

peitos: fechada esta única communicaçâo com o exterior do estabelecimento, nao

haveria receio, o que não acontece agora, de penetrar no estabelecimento pessoas
estranhas ao serviço, que nem sempre limitarão suas visitas á simples curiosidade....

' Construcçao de latrinas.-E' esta também uma falta sensível, e para a qual

já chamei a attenção da commissão, quer em meu anterior relatório, quer em diver-

sas outras oceasiões. Este melhoramento é urgentemente reclamado, pois a commissão

está informada, o que aliás de simples intuição se concebe, que o estado actual de

cousas é incommodo a todos, maxime em tempos de affluencia de doentes.

Augmektar o iiosriTAL.-Em 1851 a 1882, quando este estabelecimento era cha-

mado lazareto, havia apenas o edifício velho que ainda hoje funeciona, e em quasi
toda extensão em que está o edifício novo não havia senão um vasto armazém, nao

forrado e não assoalhado, para onde recolhia-se grande numero de doentes por falta

de outras commodidades. t
Sendo ministro S. Ex. o Sr. conselheiro Gonçalves Martins, foi o lazareto eleva-

do a hospital por decreto de 4 de Março de 1853, o qual creou mais uma com-

missão especial que devia dirigi-lo. ^
Esta fez construir uma enfermaria na ala direita do ediücio novo, que pode

admitür 20 doentes no tempo ordinário, e 28 nos epidêmicos.

Em 1834 foi antorisada pelo actual ministro do império o Exm. Sr. conselhei-

ro Pedreira a continuação da obra conforme reclamara a commissão quando S. Ex. vi-

itcfu o 
"stabekcimento; 

e então construirão a ala esquerda, o vestibulo logo con-

SlíSÜSiaíS falta de espaço, eo sobrado que oecupa o centro do edl-

fico reunindo o numero de doentes que pôde admitür o antigo edifício (oG) e

f loÜFpi temos 112 para marinheiros, e 24 no sobrado para officiaes, isto e,

156 leitos no gráo máximo, já havendo accumolaçao. ..
Accresce que as diversas repartições, como sejão pharmacia, escriptorio, dispensa,

|„IÉ. não comportão o expediente a que são hoje destinados, assim como tam-

y^

±^Jê,.. ........uíJ-..„ .i. „. r^.-
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bem não ha casa para moradia de empregados, cujo numero tem sido augmcnlado
proporcionalmente ao numero de doentes.

Nolando-se mais, que estas construcções forão feitas no tempo em que o hospi-
tal em um anno, o maior numero de doentes que havia recebido em de 1,548,> que
só no de 1855 tratárito-se 2,101, no de 185(5, 2,452, e em 1857 até Março, 1,05»,
o que mostra a progressão constante no numero de doentes, progressão que tem
sido notada desde a fundação do hospital, e que de certo irá adiante, mio só porque
o nosso porto cresce cada anno de importância commercial, c como conseqüência
maior aiflucncia de navios, como porque é de suppòr que os colonos viráõ cm maior
abundância, c que provavelmente quando acommettidos de febre amarella deverão
ser dirigidos a este hospital para prevenir quanto possível uma epidemia em terra,
considerando finalmente as difficuldades por que passámos este anno, no qual o nu-
mero de doentes em tratamento no hospital e enfermarias anncxas chegou a 244,
numero muito além de sua capacidade; resolvi, por todas estas razões, instar para
que seja augnientado o hospital, que já este anno nao pode bem corresponder aos seus
fins por falta de espaço; difficuldade que será tauto mais séria quanto mais demorada
for a deliberação de levar a effeito as obras.

Sob o n. 1 e 1 A apresento o esboço de um plano que, provavelmente não sendo
completo, tem a vantagem de mostrar as principaes divisões consideradas, c chamar
a attenção para este ponto, afim de que as obras que tiverem de começar sejão de
antemão debaixo de um plano previamente admittido.

Desejando seguir o plano adoptado para o hospital Riboissicrc, que Paris deve
á philantropia da imperatriz Eugenia, o qual é considerado hoje como o primeiro
por ter combinado a elegância ás conveniências hygiçnicas, fui neste empenho retido
pelos accidentes do terreno em que tem de ser construido o estabeleeipiento, os
quaes obrigarião a despezas muito mais avultadas do que segindo-se o plano que
apresento. , ", 

.if<;.;.,;/ Míj.-; i?m. ri.s:ff ;,..;., u ,;.,, ¦ •
Observando as determinações do decreto 1,103 que creou o hospital, eu lembro

á commisão que por meio de subscripções, com as quaes se pedisse á generosida-
de dos cônsules, consignatarios, capitães e capitalistas, a somma em que approxi-
inativamente fosse orçada a obra completa, não esquecendo também considerar o
que fosse necessário para montar o estabelecimento convenientemente quando che-
gasse á conclusão, poder-se-hia talvez com mais promptidão completar o hospital,
e desta sorte prestar convenientemente os serviços que na actualidade, sem meios
proporcionaes, são delle reclamados. ç . 

*

Para costeio, aproveitando ainda um dos artigos do decreto citado, eu propo-
nho á commissão pedir ao governo imperial o augmento proporcional ás despezas do
hospital, não só da taxa de 800 rs. segundo creio que pagão os marinheiros, assim como a
de 2$000 por cada mastro, taxas que até agora têm sido applicadas ao hospital da
Santa Casa , que me parece deveráõ reverter em favor do hospital marítimo de
Santa Isabel. h''l7 " 7lml- * -i ... . : ;\t. t Ifííií { *l > '< :t

ii', . ;, . . , i . . "

Colonos.

Dos colonos chins importados por conta da repartição das terras publicas, re-
colHèrão-se a este hospital no mez de Março 234, desses tiverão alta 225, passarão
para Abril 51, no de Abril fallecerão 2, sahirão curados 5, no de Maio falieceu 1,
sahirão 7, no de Junho entrou 1, sahirão 4, no de Julho sahio 1, em Agosto não
houve movimento, em Setembro sahirão 4, em Oulubro entrou 1, sahirão 2; os res-

¦*
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tantos forão passados cm Novembro para bordo da fragata Paraguassú por ordem de
S. Ex. o Sr. ministro do império.

A despeza com esses colonos, que foi tomada cm separado, foi de 2.041$548.
Recebòrão-se mais, de 22 a 24 de Dezembro, 42 colonos chins importados por

particular; a pluralidade delles vinhüo aífeclados dc ophtliulmias purulentas (8 cegos), e
os outros com;escorbuto, febre perniciosa, bronchitis e pneumonia.

Nesta oceasião o numero de doentes no hospital subio a 169, e não estando o
estabelecimento montado proporcionalmente, eu consultei a commissão se podia com-

prar mais camas de ferro ; se podia abrir, além da enfermaria do Cliarita, a da Ilha
do Caju, se devia augmentar a roupa dc cama, e finalmente por conta de quem
devião correr essas despezas.

A commissão sujeitou á consideração de S. Ex. o meu officio relativo a estas

questões, e S. Ex. declarou: Io, que os colonos chins e outros quaesquer pertencen-
tes a empresas particulares devem ser tratados nos hospitaes públicos a expensas de

quem os mandar vir, ou tomarem a seu serviço, não se fazendo despeza alguma
com elles por conta do governo; 2o, que devem os ditos colonos serem recebidos no
hospital marítimo, uma vez que possão ser nelle accommodados convenientemente, e
não prejudique o tratamento dos enfermos a que o mesmo hospital é especialmente
destinado.

Tendo sido recebidos no hospital até então colonos, ou emigrantes passageiros de
navios que fazião escala, arribavão, ou finalmente dirigião-se directamente ao nosso

porto, pela maioria acommettidos de febre amarella, foi preciso mudara marcha
do serviço á vista das declarações de S. Ex., que acabei de apontar.

Algumas duvidas ainda se me apresentarão e erão: Io, se á vista do acerescimo
de serviço podia augmentar o numero de empregados; 2o, se as despezas com os
colonos devião ser pagas pelo importador directamente, ou se a commissão preferia,
como eu julgava melhor, marcar uma diária para cada colono que se tratasse; 5o, se

não obstante haver febre amarella a bordo de três navios que trazião colonos, recu-
saria recebè-los, com risco de poderem os doentes seguirem para cidade, e ahi des-

envolver-se a epidemia, ou se devia tomar o expediente de abrir enfermarias extra-

numerárias, e prevenir assim que a febre fosse levada á cidade; 4», sendo o aviso

de 50 de Novembro, devião os colonos que já se achavão no hospital antes desse dia

também pagar, ou de que data devia começar a contar; 5°, como se devia proceder
a respeito dessas contas; 6% sedada a hypothese de não caber mais doentes no hos-

pitai e enfermaria da Charita, devia abrir a enfermaria da Ilha do Caju; alem destas

questões eu considerei á commissão que seria conveniente, para evitar questões, pre-
venir ao's importadores ou engajadores por meio de annuncios, ou de qualquer ou-

tra maneira, que os colonos que daquella data em diante se tratassem no hospital

ficavão obrigados a uma diária que seria paga pelos primeiros.
A commissão respondeu-me que podia augmentar o pessoal no caso de urgen-

cia, devendo elle ser pago pelo hospital, uma vez que se marcava aos colonos uma

taxa que devia ser paga pelos importadores ou engajadores, igual a que o hospital da

misericórdia cobra em casos idênticos; que devia receber qualquer emigrado se ti-

vesse febre amarella, sem attenção a quem devia pagar as despezas; que devui come-

cara contar os dias em que se achavão no hospital, considerando desde o da entra-

da, e no caso de negarem-se ao pagamento os indivíduos respectivos, participar a

commissão; que autorisava-me a abrir, no caso ne necessidade, a enfermam da lIU

do Cam, dando-me um voto de confiança para as emergências de urgência, pai ti,

cípando immediatamente as medidas tomadas em taes circumstancias.

Ponderei em uma das sessões, que não acreditava de necessidade separar a es-
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cripturaçüo do fornecimento de colonos da do hospital, por isso que ia dar mais

trabalho c complicaçüo, o nüo conhecia a utilidade uma vez que os colonos pagavüo
o tratamento pelos dias de estada no estabelecimento, e nüo pelas despezas de forneci-

mento; a commissão nüo obstante ordenou que fossem tomadas cm separado.

Em conformidade a estas decisões, temos procedido ú cxccpçüo das contas do

tratamento de colonos aos importadores que süo dirigidas por quinzenas dircctamentc

á commissüo, para depois seguirem o seu destino, em conseqüência de uma deliberação

posterior. .,
Apresenta-se, quanto a mim, agora uma necessidade a satisfazer, o que ja em

algum tempo mereceu a attenção do Exm. Sr. conselheiro Gonçalves Martins quando
ministro do império, e a do presidente da commissüo; quero lembrar a conveniência de

um estabelecimento que servisse ao mesmo tempo de deposito de colonos recem-clie-

sados, e também para observar o estado sanitário delles, fazendo-os seguir

as regras bygienieas, por cuja falta süo tantos victimados pela febre, como anterior-

mente já ponderei. ...
Creio bem que será preferível para esse estabelecimento uma ilha bem ventila-

da e abundante de água, e que possa dar desembarque com todo o tempo.

Para boa disciplina e evitar confusões, seria melhor que fossem construídos vastos

armazéns independentes uns dos outros e arejados, e com proporções para receber

cada um de 100 a 200 pessoas convenientemente, separados uns dos outros e com

terreno mareado, além do oecupado por ediücio, para passeio; tendo alem disso

cada um duas salas de banhos para obriga-los a lavar-se; a roupa de cama e fato

limpo devia ser fornecido pelo estabelecimento, fazendo-os lavar a que trouxessem,

e mesmo desinfectar em casos especiaes (quando já com febre a bordo quando des-

embarcassem); a alimentação podia ser fornecida pelo capitão ou consignatario, ou

então pelo estabelecimento; todavia parecia de maior vantagem que fosse fornecida

pelo estabelecimento, para prevenir contestações e difíiculdades quando um estabele-

cimento não observa constantemente um mesmo modo de proceder. j>.R«
Um perito seria encarregado de visitar diariamente o estabelecimento, e examinar

se os preceitos hygienicos são observados, se a alimentação é de boa qualidade, se

os colonos estão com roupa limpa, etc; e além disto, se algum caso de moléstia

apparece, para fazè-lo remover para o hospital que fôr ordenado, dando parte ao

presidente da junta central de hygiene das irregularidades que porventura tiver en-

contrado.
Uma diária seria marcada a cada colono para indemnisar o governo, ou empresa

que se quizesse encarregar desse serviço, das despezas feitas com construcções, roupa,

alimentação, etc.
Desse estabelecimento serião então removidos os colonos para onde quem qui-

zesse contractar os seus serviços os levasse; podendo haver no estabelecimento um

encarregado de cada navio, ou importador para effectuar os contractos com os pre-
tendentes que para ahi se dirigissem.

Eu penso que, usando deste expediente, as probabilidades de uma epidemia de

febre amarella no porto e na cidade diminuem, ficando a cidade livre de ter fron-

teira focos representados pelos navios em que estão os colonos, que quasi sempre sao

muito perseguidos pela febre por terem em actividade todos os elementos para isto.

Na hypothese de ter já apparecido a febre a bordo do navio que tiver a desem-

barcar os colonos, seria útil fazè-lo desinfectar antes de tomar o ancoradouro res-

pectivo, seguindo o processo já experimentado com o Spy e Express que nos deu

tão lisongeiros resultados. ,
A tomarem estas medidas e outras que a prudência e sciencia aconseihao, e

>
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No dia f de Junho forão eaviados para este hospital 59 l9^|çi^|Oa

_ _££&_%£ SSS **—- ta>w* ^^ °°m

cio Jí SS$-aS navios de 6»e,,o: de« dia cm ftft ...tom caso Sc

manifestou mais a bordo. curárão-se 55 e fallecèrão 6.

L de meu uavu w^i ^i^Uâvi p imáFirmino Vellez, medico der _í« ssss !*3fr ---• * *—
te em conduzir os doentes Ao|f^I^
bem os dos doutores acima ^«SgSa^oS tomarão a respon-
e dia, como médicos conscienciosos, a %?^es f^àkto transes bem
sabiiidade do tratamento deites , desinfectarao o navio , e passarão p

SSs, e no entretanto bem ^y^m^mm e 6 além disso
Esta reclamação de mM^y)íM e« o eret n obstante não fazer

ae tanta equidade, que o propio |^^&|",G|Í^ 0 aviso a que me re-
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negócios estrangeiros.

«!tf.¦.•¦»;.-..'; -y-ry -; ¦''

%:

"¦¦¦ .V ' íi -.Yy.-'-

ayYYY. , •" . y-yYY-, ¦.:..-¦..



EMWr-MWj^

Dr. Azevedo aos officiaes e tripulação io navio .Expms, quando forão acoinmetlidos

da febre amarella. b i - yüj j ! .
Deos guardo a V. S. ^ , _,ueo Lu/s iYrfmra rfo Couto Forcas.

Sr. Dr. Francisco dc Paula Cândido.

i Y \ y ikOp flyf.i 0 ¦ >.».' í* tf

Traducçüo da cópia annexa ao aviso n. 75-dirigido ao ministério
do império em 16 de Outubro de 1856.

;' s

'

N 4—Rio de Janeiro, 14 dc Outubro dc 185S.-Sr. ministro -O Sr. Jer-

ninèhnm iá dirkio a V. Ex., em nome do almirante britannico desta estação, os:seus

S^ro^ecimentos pelos serviços prestados aos officiaes e tripulação do

navio de S. SI., Fios Drs,Paula Cândido, c Azevedo, quando elles se achavao acom-

Sol da febre amarella; e agora o conde dc Clarendon ordena-mc que reitere

esses agradecimentos ao governo do Brazil, cm nome do governo dc S. il.

Prevaleço-me desta oceasião para renovar a Y. Ex. a segurança da mais eleva-

da consideração. ,P,Campbell Scarlelt.
,

A S. Ex. o Sr. José Maria da Silva Paranbos, ministro e secretario de estado

dos negócios estrangeiros.

jrm

Serviço religioso.

Foi nomeado a 20 de Janeiro um capcllão com o ordenado de 1:400#00Q, o

«uai é obrigado a soecorrer os doentes a todas as boras que é reclamado ou o estado

delles exige; foi substituído interinamente por um outro, por ter pedido sua demi-

são o primeiro. %\
A falta de paramentos quasi impedio que pudesse funccionar este empegado; os

aue existião erão emprestados, e com a sabida do capellão exonerado ficou o estabe-

lecimento privado delles; o Sr. presidente autorisou a compra dos essenciaes, e

graças a esta autorisação possuehoje o estabelecimento os objectos nenessarios para os

misteres de nossa Santa religião.

Serventes.

Havião em Dezembro do anno de 1855,18 Africanos livres ao serviço do hospital,

destes fallecèrão 2, 1 no anno de 1856, de elephantiase dos Gregos, e o outro este

anno de febre amarella; ficámos pois reduzidos a 16.

í A affluencia de doentes este anno obrigou-nos a tomar maior numero que do

costume, de serventes alugados. 4. , , 7
Ainda insisto em pedir mais Africanos livres, porque os que estão actualmente

não podem só fazer todo o serviço, e além disto o numero delles reduz-se cada vez

mais.



'#' -45 —
. rWt U
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'-Durante todo o anno de 1850 nüo funccionou.
Um porteiro continua a tomar conta do estabelecimento. »-_,„
Pelas ultimas communicações que tive, soube que o; mor tinha carregado com

a ponte ahi mandada construir.
* - y " '¦ ' *' 5 ¦

t ü i * I

Estabelecimento da Ilha do Caju.

Comprado pelo governo imperial por occasiüo das quarentenas, este estabeleci-
mento tem-se conservado annexo ao hospital até agora.

Foi occupado pelos colonos chins c pelos marinheiros do brigue de guerra ingiez
Express durante o anno dc 4850, o neste anno prestou-nos grande auxilio, recebendo
os convalescentes de febre amarella que passavao deste hospital.

Apezar de alguns reparos apressadamente feitos ultimamente, a casa carecera
talvez ainda de algum concerto mais radical.

E' de conveniência fazer medir as terras que lhe pertencem.
Suppõc-sc geralmente que este estabelecimento reúne as condições para receber

colonos; cumpre-me corrigir este engano. . t
Coniquanto esteja situado perto do hospital a casa que ahi existe, que nao e de

construcção solida, não pôde admittir convenientemente mais de 50 pessoas; è cons-
truida sobre terreno secco, que está regularmente plantado, porém não tem água boa
e nem abundante.

Um porteiro está encarregado da sua conservação.

Despezas do hospital.

Pela conta corrente annexa sob o n. 2, apresento a receita, despeza, e saldo do
dinheiro que recebi no thesouro para compras que têm de ser feitas a dinheiro.

A importância das despezas ordinárias e extraordinárias subio a 85:756075o,
não se incluindo i:8S9#774 despendido com a enfermaria do cholera, esoecorros
á povoaçao da Jurujuba no mez de Janeiro.

Esta somma é distribuída da maneira seguinte:
Despezas ordinárias do hospital (mappa n. 5). •. • 56:9370751

extraordinárias (mappa n. 4). .... 2:8170o61
com o vapor (mappa n. 5) 19:6170111
com colonos das terras publicas (mappa n.6). 2:6410548

i com » no mez de Outubro (idem). 1600228
i com . emNovemb.eDezemb.(idem). 1:5820774 „aMr„-

——' ¦——— oo: 7500/55
A subtrahir : importância das contas mandadas aos importadores

e engajadores de colonos para pagarem o tratamento dos mesmos, que .
«verão alta ou fallecêrão, até 51 de Dezembro (mappa n. 7). . , . 4:07o#500

79:681#255
Se descontarmos a importância das despezas extraordinárias. , 2:8170361

que nao pode entrar em calculo de comparação com o anno de 1856,
pois que não houve uma igual verba nesse anno, teremos. . . . 76:^08J2

Comparando esta quantia com a despeza de 1857. . . ... 69:3550217

acharemos a differença de ......«•• * * • ¦ 7:5080675

»
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augmento que houve com o accrescimo de 335 doentes no anno de

Í85G descontados 48 doentes de cholcra-morbus em Janeiro, cuja

dcsnJza correu pela respectiva verba mencionada (mappa n. b.

Estabelecendo a proporçüo, teremos que a despeza no anno de 18ob

ougmentou em relato à de 1855, na proporção de 0 %, e o numero de

doentes na de 13 %, desprezadas as fracçíies.

ÈM

Hospital Marítimo do Santa Isabel, 24 de Abril de \ 8 >* .

Dr. Bento Maria da Costa.
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Saldo do anno de 1855 • •
Janeiro 8— Soldada á tripulação do vapor em Novembro 212/800

„ 24 — Contas de botes alugados a José Luiz da Silva.. 288/000

Fevereiro 19 — Despeza a: dinheiro do mez de Dezembro (no
hospital) 173_W_5

« »»— Idem (no lazareto) 150/332
» « —- Soldada do mez de Dezembro á tripulação . . 223/600
n v — Despeza a dinheiro do mez de Janeiro 212/630

Abril 12 — Soldada do mez de Janeiro á tripulação 223/600
„ „ _ Despeza a dinheiro do mez de Fevereiro 133/100

Maio 21 — Soldada á tripulação no mez de Fevereiro 216/140
» » — Idem do mez de Março 223/600
,, .„ — Despeza a dinheiro no mez de Março ......... 139/085

Julho 31 — Conta de costuras de Maria Dutra 68/440
„ „ — Despeza a dinheiro do mez de Fevereiro .• 113/005

•» » — Soldada á tripulação em Abril ... 220/000
« » — Idem em Maio. . jjfj|; Jí. Jffjt JJ|; .JE. •llÈf/ • 223/600

, >» » —Despeza a dinheú^^nj0feio"J^ TJ, JE&.J^fJb** 159/065

Agosto 14 — Soldada á tripulação em Junho  .-.:. . . 220/000
» •• —Despeza a dinheiro em Junho  120/920
v » — Conta de costuras de Maria Dutra ......... 70$960

Outubro 23 —Soldada á tripulação em Agosto ..... ..... 223/600
v » — Lavagem de roupa a Salvador Corrêa 42/760
•• * — Despeza a dinheiro do mez de Julho 116/795
„ ,, — idem do mez de Agosto ... 169/880
« » —Idem do mez de Setembro 235/830
„ „ _. Conta de costura de Maria Dutra ......... 83/800

Novembro 19 — Annuncios ao Jornal do Commercio 12/480
» » — Idem ao Correio Mercantil 10/400
» » —Conta de costuras a D. Olympia Vianna. . . 163/200
» » — Conta de roupa lavada a Salvador Corrêa. . 75/400
n n — Soldada á tripulação em Setembro 220/000

Dezembro 3 — Conta de costuras de Maria Dutra 34/300
•> v — Lavagem de roupa a Salvador Corrêa 31/200
>• •> — Despeza a dinheiro de Outubro 184/825
„ ,, — Soldada á tripulação em Outubro 210/052

536^833

500PX)

759#G07

356^700

57

s 784^110

411/880

.&¦

872/665

48|p80

460/377

5:745/277
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IMnlictro dcupenrililo com couíhn paga» dlrectamente pela »<lnilni*lrnç.ío
do hoMiiiiai.

Janeiro 5 —Soldada á tripulação em Dezembro ?,,. 223/G001 ¦''¦: n 31 — Despeza a dinheiro de Janeiro  212^030
436^230

Fevereiro 5 — Soldada á tripulação em Janeiro < 223^600
n 29 — Despeza a dinheiro em Fevereiro  133/100

356jjí700
Março 4 — Soldada á tripulação em Fevereiro  216/400

n 31 — Idem em Marco i; 223/600
„ ,, _ Despeza a dinheiro em Março _ < 139/085

579^085
Abril 5 — Feitio de roupa a Maria Dutra  70/960

w » — Aviamentos, botões, etc 4/600
» 30 — Despeza a dinheiro do mez de Abril  113/005

188#565
Maio 21 — Feitio de roupa a Maria Dutra  68/440

» 22 — Soldada á tripulação em Abril : ;. . . 220/000
288#440

Junho 1 — Despeza a dinheiro em Maio  159/065
» » — Soldada á tripulação em Maio.. ... . . . |g • . .'*-** 223/600

Julho 16 —Idem em Junho  22O#00O
« » —Feitio de roupa a D. Olympia Vianna  163/200
„ „ _ Despeza a dinheiro de Junno  120/920
» 31-Idem de Julho  116/795

620^915
Agosto 2 —Soldada á tripulação em Julho ........... 215/600

y, 7 — Conta de annuncios do Jornal do Commercio. . . 12/480
» » — Idem do Correio Mercantil 10/400
» »— Feitio de roupa a Maria Dutra . . 83/800
n 31 — Despeza a dinheiro de Agosto 169/880
„ „ _ Conta de roupa lavada a Salvador Corrêa. ..... 42/760

534^920
Setembro 4 —Soldada do mez de Agosto % c. .. 223/600

„ 3o — Despeza a dinheiro em Setembro. ......... 235/830459/430

Outubro 4 — Lavagem de roupa a Salvador Corrêa  75/200
„ 24 —Soldada em Setembro :................ | 220/000
„ t, —Conta de costuras a Maria Dutra.......... 34/300
„ 31 — Despeza a dinheiro em Outubro . . .  184/825

514/325
Novembro 5 — Soldada á tripulação do vapor em Outubro, . . 210^052

» » — Lavagem de roupa a Salvador Corrêa . . . . . . 31/200
„ 30 — Despeza a dinheiro de Novembro no hospital. . 224/396

n — Idem com colonos 9/575 £&£íL2475/223
Dezembro 5 — Lavagem de roupa a Salvador Corrêa . . ... 71/720

>i — Soldada á tripulação de Novembro 220/000
,, » — Dous mezes de gratificação pelo augmento^do -Qinnfí

ordenado ao machinista IW-tt.
» 31 — Despeza a dinheiro em Dezembro no hospital. 16*plO'» .--Idem  26#240 

,oomu 499/179
li. il * 

- '

Dinheiro despendido. ........** 5:^nf!LC.
Dinheiro em caixa a 31 de Dezemhro ........... >y« «w#ww

¦ ¦ii l

5:745/277
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N. 3.—MAPPA das despezas ordinárias feitas no hospital marítimo de Santa Isabel durante o anno de 1856.

,_VX- ¦*%*¦¦^í_ . *

VERBAS.

Aluguel de uma casa .-«#....•.
Botes para conduzir cadáveres
Carne verde ...»-•-%>.•. • • •
Charutos
Colchões e travesseiros
Camas de ferro
Despezas diárias a dinheiro

5 

Ordenados . . . 
Comedorias •.-
Serventes alugados

Feitio de roupa '....'
Gallinhas e ovos
Lavagem de roupa de doentes. . . ......
Louça
Lenha
i llcil lllclLTct .... ...... • . . . . ......
Pão
Panno para curativo
Roupa para doentes

» para Africanos livres
Seccos e molhados  . -
Sanguesugas

Totaes mensaes.....
Total annual de 1856, 55, 54, e termo médio .

JANEIRO.

26/000
225/520
72/000
90/000

212/630
1:215/282
225/965
114/838

329/280
78/600

15/000
315/000
324/464

645/060
180/000

4:069/639

FEVEREIRO.

30/000
24/000
194/600
72/000

133/100
1:193/271
231/019
120/000

202/800
89/520

45/000
579/330
357/120
32/000

1:842/340

546/580
160^000

5:853/680

MARÇO,

30/000
72/000
188/160
72/000
96/800

139/085
1:175/803
219/476
120/000

534/480
155/880
60/800
30/000
629/185
412/320
64/000

777/830
240/000

5:017/819

ABRIL.

30/000
152/000
195/300
60/000
1C8/000
300/000
113/005

1:183/331
167/000
120/000
75/560
406/960
107/840

45/000
529/606

64/000

710/900
120/000

4:917/190

MA IO.

30/000
152/000
197/400
72/000

159/065
1:158/870
120/000
104/516
68/440
472/160
127/080

75/000
1:015/247
343/216
64/000

980/440
80/000

5:219/434

JUNHO.

30/000
56/000

218/400
60/000
100/800

120/920
1:180/324
120/000
105/999

480/320
150/120
141/700
39/000
548/340
364/000
32/000

1:067/030
80/000

4:894/153

JULHO.

30/000
56/000
226/940
72/000

116/795
1:212/963
135/000
120/000
163/200
412/240
80/840
25/600
90/000

448/460
285/440
64/000

925/340
160/000

4:624/318

AGOSTO.

30/000
16/000

244/440
24/000
168/000

169/880
1:329/720
135/000
120/000
83/800

233/840
114/640

24/000
433/640
244/840

87/930
622/950
80/000

4:163/680

l

SETEMBRO.

30/000

258/580
48/000
84/000

235/830
1:305/666
135/000
120/000

237/440
163/240

57/000
592/600
253/444
32/000

707/120
160/000

4:419/420

OUTUBRO.

30/000

278/880
72/000
180/800

184/825
1:321/980
142/741
80/000
34/300
334/160
127/360
100/800
24/000
659/260
286/756
38/000

903/490
200/000

4:

NOVEMBRO.

30/000

200/000

210/000
312/740
224/396

1:358/33_
145/500
06/000

395/680
135/680
57/520
75/000
711/840
224/128
38/000

776/350
160/000

5:121/138

DEZEMBRO.

30/000

151/620

81/000

156/510
1:310/696
140/000
80/000

197/920
70/600

24/000
566/400
203/248
19/000

542/710
80/Q.OO

TOTAES
DAS DESPEZAS

VERBAES
DE 1856.

3:656/604

330/000
554/000

2:579/000
624/000

1:212/400
612/740

1:966/041
14:946/256
1:916/701
1:271/353
425/300

4:237/280
1:401/400
386/420
543/000

7:028/908
3:637/664
447/000

1:842/340
87/930

9:205/800
1:700/000

56:956/433

TOTAES
DAS DESPEZAS

VERBAES
DE 1855.

i mi

340/645
275/400

2:010/980
796/000
663/600
335/000

1:835/527
13:618/005
1:821/637
1:338/38_

4:133/040
975/240
533/860
491/400

5:570/510
4:137/500
444/975

7:495/726
1:400/000

48:483/429

TOTAES
DAS DESPEZAS

VERBAES
DE 1854.

TERMOS MÉDIOS1

3G0/000
325/000

1:376/076
634/392
669/000

2:060/688

\ 16:080/000
1:266/840

6:704/820
1:697/952
530/172
474/500

5:217/432
3:722/004
435/192

6:793/860
1:000/000

53:347/928

3431548
384/800

2:185/652
684/797
848/333
473/870

1:954/085

16:127/533

1:292/192

5:025/046
1:357/864
483^484
503/000

5:938/950
3:832/389

7:798/462
1

52:929/263

***yã-í
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N. 4. — MAPPA das despezas extraordinárias feitas no hospital maritimo de Santa Isabel no anno de 1856,
ijá___t1|

VERBAS.

Concerto de instrumentos de cirurgia. . . .
» de camas de ferro

Instrumentos de cirurgia. 
Ordenado ao porteiro de Maricá

* ao cia Ilha do Caju . 
Ordenados atrazados do capeMo
Objectos lithographados

Totalidade mensal
» annual

JANEIRO. FEVEREIRO.

20/000
20/000

40/000

MARÇO.

15/800

50/000
20/000
20/000

1:121/000

1:226/800

ABRIL.

72^000

20/000
20jf000

112/000

MAIO.

20/000
20/000

JUNHO,

40/000

20/000
20/000

223/000

JULHO.

>

20/000
20/000

715^101

263/000 785/161
•«*!

•¦"":

*L%

AGOSTO.

¦¦£)â%í~.' _

20/000
20/000

SETEMBRO.
mi

20/000
20/000

110/000

OUTUBRO.

40/000 150/000

20/000
20/000

NOVEMBRO.

40/000

20/000
20/000

DEZEMBRO.

40/000

40/000
20/000
20/000

TOTAL
DAS DESPEZAS

VERBAES.

80/000

15/800
72|000
90#000

220/000
220/000
745/161

1:454/000

2:816/961

***«&$,
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N. 5.—Mappa das despezas feitas com o vapor—Santa Isabel—da visita sanitária, durante o anno de 1856.
s.»*

M
VERBAS.

Carvão de pedraLenha.
Ordenados de três médicos

de um interprete. . . . . ... . .
do mestre . . . . . : . . . . /. . .
do machinista. . . ; . . . .'...,. \

Soldadas da tripulação . . . .... . . . v. .
Botes em serviço. .... ...........
Pharmacia.
Contas de Guilherme Fox, por azeite, es-

topa, graixa, e diversas miudezas. . . .

JANEIRO.

Totaes mensaes
Total da despeza do anno,

480/000
15/000

500/000
90/000

120/000
120/000
223/600

100/000

108/080

1:756/680

FEVEREIRO.

360/000
15/000

500/000
90^000
120/000
120/000
216/400
24/000

212/920

1:658/320

MARÇO.

360/000
15/000

500/000
90/000
120/000
120/000
223/600

16/000

1:444/600

ABRII,.

480/000
30/000
500/000
90/000
120/000
120/000
220/000

45^200

1:605/200

MAIO.

480/000
15/000

500/000
90/000
120/000
120/000
223/600
16/000

1:888/480

JUNHO.

480/000
15/000
500/000
90/000
120/000
120/000
220/000
40/000

60/160

1:645/160

r JULHO.

384/000
15/000

500/000
90/000
120/000
128/702
215/600
40/000

102/440

1:595/742

.!•

AGOSTO.

432/000
30/000
500/000
90/000
120/000
130/000
223/600
8/0Ó0

85/200

1:618/800

SETEMBRO.

288/000
15/000

500/000
90/000
120/000
130/000
220/000

8/000

100/940

1:471/940

OUTUBRO.

432/000
30/000
500/000
90/000
120/000
130/000
210/052

211/480

1:723/532

NOVEMBRO.

288/000
15/000

500/000
90/000

120/000
130/000
220/000
57/500

187/540

1:608/040

DEZEMBRO.

432^000
30/000
500/000
90/000
130/000
130/000
246/517

6/000

36/100

1:600/617

TOTAL
DAS DESPEZAS

VERBAES.

4:896/000
240/000

6:000/000
1:080/000
1:450/000
1:498/702
2:662/969

199/500
100/000

1:489/940

19:617/111
íj  1/1 1-1 II II
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N. 6.—MAPPA das despezas feitas durante o anno de 1856 com cholericos, colonos chins da repartição das terras publicas, colonos chins vin<
na galera portugueza Soberana, e colonos em geral pertencentes a empresas particulares, cujas contas não forão incluidas nas do hospital

VERBAS.

Aluguel de casa  . . :
Botes em serviço
Carne verde
Charutos ,
Despezas a dinheiro
Cfallinhas e ovos. „ .
Lenha
Lavagem de roupa
Medicamentos
Ordenados
Panno para curativo
Pão
Sanguesugas
Seccos e molhados

Totaes mensaes
Totaes das differentes divisões, e total geral do anno.

CHOLERICOS.

Janeiro.

68/700

28/580
14/384

330/933
54000

467/267
494/862
19/200
86/736
55/200

239/800

COLONOS CHINS DA REPARTIÇÃO DAS TERRAS PUBLICAS.

Março.

27^000
5/880

1:859/662

Abrü.

30/000

20/480

285/120

368/480

49/420
12/000

157/920

Maio.

74/760

50/000

52/000

49/420

370/760

50/000

49/600

174/360

Junho.

50/540
12/000

30/000

50/000

38/400

Julho.

38/780
36/000

55/520
42/000

306/340
50/000
25/600
20/200
4/800

318/725

Agosto.

180/940 897/965

52/080
8/928

17/437

63/290
50/000
6/400
17/400

45/933

Setembro.

261/468

36/960
6/576

5/600
12/875

41/980
50/000

15/516

35/395

Outubro.

205/902

30/100
5/880

10/720
11/625

57/820

20/616

26/677

Novembro.

3/920

1/500

5/800

2/436

4/579

Total.

163/438 18/235

27/000
342/440
81/384

229/760
146/437

475/230
300/000
32/000

236/648
4/800

765/849

2:641/548

COLONOS CHINS
da

gal. Soberana.

Outubro.

40/040
7/704

9/440
5/062

32/080
16/129
1/900
19/668

28/205

160/228

COLONOS GERAES.

Novembro.

192/080

9/515
126/400
38/250
33/600
177/280

7/600
141/180
37/600
180/295

943/800

Dezembro.

107/520

26/240
59/360
29/531
61/000
123/900

6/950
80/688
6/400

137/385

638/974

Total.

<
§ü
mZ
<

g

299/600

35/755
185/760
67/781
94/600

301/180

14/550
221/868
44/000

317/680

68/700
11 27/000

710/660
103/472
35/755
755/893
273/280
94/600

1:275/757
810/991
67/650
564/920
104/000

1:351/534

1:582/774 6:244/212

%
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MAPPA contrastando as despezas feitas com os colonos em geral durante os mezes ae «ovemnro e uezemnroae ww^rm comas ren,

a^^VignSos dos navios ^os quaes forão tomados os ditos colonos, mostrando a differença a favor do Thesouro Publico Nacional.

COSTAS AOS COtfSlCNATABIOS.

B. A. Vieira Mendonça. ....#§•••***•*
Antonio Joaquim de Cerqueira .«.«§«•««•»
Galera brazileira Pontida «....•#•
Manoel de Almeida Cardoso . .*•«•*<«••«
João de Araújo Coutinho Vianna . 4«a*«Q*««
Galera portugueza Bella Portuense. « 4 • * « * « •
José Marcolino Pereira de Moraes . * - • « « « • •
Sr. Campos, morador na ilha das Enxadas *¦:•«.
Manoel Ferreira Machado. ...«••-.«••««4
Patacho portuguez Pomom •««••#«»
João Antonio de Oliveira Valporto » . • < * * 4 * *
Viuva Teixeira «.4*4***4
Anacleto Fragoso Rhodes. . * ê

Ra. t • i.-...# • . i

Novembro.

193/500
103/500
280/500
628/500
277/500
25/500
12/000
15/000
22/500

1:558/500

Dezembro*

111/000
63^'000

258^000
1:168/500

6040500
150/000

67^500
49^500
27/000
18/000

2:517/000

Total.

304/500
166/500
538/500

1:797/000
277/500
25/500

616/500
165#000
22/500
67/500
49f500
27/000
18/000

COITAS DOS OBJECTOS FOBXECIDOS*

4:075/500

Carne verde ....•...•.•••••••••••
Gallinhas. ....... «••...#?..•• .4.
Lenha ...** + ..• 9 ... • . . .
Lavagem de roupa ..««.••«.••«••••••
Medicamentos . ., * ¦ « _> • * . •- . .«••««••*
Panno para curativo « . . . 4 . • .
Peixe, leite, etc, e despezas diárias a dinheiro . , «
PãO • . . • m ê . . • ê 0 . . #*•••*••
Seccos e molhados ..««•••¦..•«««.4..
Sanguesugas. . . 4 * 4 • - 4 « - < • 4 - * . • « * •

IVovembro.
¦?*

Differença para saldar . . • . • mm

192/080
126/400
38/250
33/600
177/280
7/600
9/515

141/180
180/295
37/600

943/800

XvS. . • 4 • • • • *

I

ita tf.

Dezembro.

107/520
59/360
29/531
61/000
123/900
6/950

26/240
80/688
137/385

6/400

638/974

y -*•

Total. *«.-

299/600
185/760
67/781
94/600
301/180
14/550
35/755

221/868
317#680
44^000

1:582/774
2:492/726

4*075/500

\ tf , - 
tf-tf"** 

--*,.

S* E, ou O, Hospital Maritimo de Santa Isabel, Si de Dezembro de 1856.
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Termo dc contraçto que faz o Governo Impe-
rial com Joaquim Pereira lianna de Lima
Júnior e João Frederieo Russell para o
serviço da limpeza das casas da cidade do
Rio de Janeiro e do esgoto das águas pio-
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1
•¦'Termo de coutraclo que faz o Governo Imperial com Joaquim

Pereira Viuniiu de Uma Jimlor e Joito Frederico Itii»aell
paru o serviço du limpesa das caftas da Cidade do ltlo de
Janeiro, e do esgoto da» a$ua* pluviaes*

0 Governo Imperial, autorisado pela disposição do Art. 11 do Decreto n.° 719
de 28 de Selembro de 1853, o § ±° do Art. 17 do Decreto n.° 884 do 1.° de Ou-
lubro de 1856, contraria com Joaquim Pereira Vianna de Lima Júnior c Joüo Fre-
dorico Kussell o serviço da limpesa das casas da Cidade do ltio de Janeiro e do
esgoto das águas pluviaes, obrigando-se os Empresários a fazer os respectivos tra-'
balhos por districtos, debaixo das seguintes condições:

Os Empresários obrigão-sc por si c seus suecessores a construir c estender á
sua custa na Cidade do Rio de Janeiro, dentro dos limites designados c até as dis-
iancias marcadas no plano por elles apresentado ao Governo Imperial, o qual, ru-
bricado pelo O.lieial Maior da Secretaria (1'Estado dos Negócios do Império, fará
parte deste contracto, todas as obras necessárias para o estabelecimento de hum sys-
lema completo de despejos e esgoto das habitações, semelhante ao adoptado cm Lei-
cester e outros lugares da Inglaterra.

Igualmente obrigão-se a construir, dentro dos mesmos limites, as vallas c canos
destinados ao esgoto somente das águas pluviaes, que se aehão marcados no dito plano;

S.a

Obrigao-se mais:
§ 1.° A collocar á sua custa nos primeiros andares de todos os prédios de so-'

brado, no pavimento térreo desses, e nas casas denominadas térreas, hoje existentes,
ou que para o futuro se edificarem dentro dos ditos limites, sejão quaesquer desses
prédios —públicos ou particulares —no lugar mais apropriado para o íim proposto'
e escolhido de combinação com o proprietário, hum cano para despejos (soil
pipe) de barro vidrado por dentro ou ferro fundido, de quatro polegadas de dia-
metro, syplião [syphon írap) de duas polegadas de diâmetro, com as respectivas bacias
cm cima [reccplacle).

Os proprietários que, alem dos canos que a empresa fica obrigada a collocar a
sua custa nos lugares acima designados, quizerem ter no mesmo pavimento maior
numero dclles, pagarão aos Empresários tanto a importância da mão d'obra, como
a dos materiaes empregados na sua construcçao.

Os proprietários que quizerem ter nos segundos e terceiros andares e nos sotãos
canos para despejo, pagarão da mesma maneira aos Empresários tanto a importância
dos materiaes como o custo da mão d'obra.

Sc os prédios não se acharem edificados nos alinhamentos das ruas ou estradas,
a despesa com os encanamentos desde a parte exterior do prédio até os conduetores'
de esgoto serão por conta dos proprietários.

Nas reedificações ou reparos dos prédios as reconstrucções ou concertos dos
canos de despejo, pro\ ementes de taes circumslaTitjias, serão feitas por conta dos
proprietários.

Huma tabeliã organisada pelos Empresários, segundo o preço por que a mão
d'obra e materiaes lhe tiverem importado na construcçao do primeiro districto
que se fizer, depois de approvada pelo Governo, servirá para se calcular a impor-
tancia de todas as obras que os proprietários tiverem de pagar aos Empresários.
Essa tabeliã será reformada de tres cm tres annos.

Os despejos das habitações irão ter aos conduetores das ruas por canos subter-
raneos de barro vidrado de seis polegadas de diâmetro.

A esses canos farão também conduzir os Empresários as águas dos telhados que
cahirem nos fundos das casas e as das áreas ou patcos.

Todas as aberturas [inlets) serão perfeitamente tapadas [traped).

¦¦¦_i

;•¦
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§ 2.° A collocar o ass mtar, conforme se acha delineado no plano das obras tra-
çaclo por E. Gotto, engenheiro civil, conduetores subterrâneos de tijolo e canos dc
barro vidrado por dentro com òi necessários declives e diâmetros, para que todas
as matérias feeaes e líquidos lançados nos canos das habitações cheguem o mais
brevo possível aos tanque, de juntar (reaeiving tanks).

A construir, alem das entradas latoracs nos ditos conduetores, tanques para
juntar água para lavagem dos canos (flushíng tanks) comportas nos conduetores
para ajudar a mesma lavagem (flasking galego ventiladores [ventilating sliafts), o
bem assim a encanar á sua custa dos encanamentos das ruas a necessária água
para os flushing tanks sem prejuízo, quer no presente quer no futuro, do abasteci-
mento da população.

§ 3.° A montar cm cada hum dos três districtos, cm que se achSo divididas as
obras nos lugares marcados no plano, hum tanque de ferro fundido, machinas, e
apparelhos dc desinfecçüo.

O vapor será a força empregada para tirar osdcspcjis dos ditos tanques. Lan-
çados por esse meio dentro dos tanques de precipitar [precipitating tanks) todos os
líquidos, depois dc perfeitamente separados dos sólidos, irüo despejar-se no mar pelasrespectivas embocaduras (flood oütlets).

Cada desembocadura no mar (ouáet) será feita cm hum nivel inferior ás mais
baixas marés, c terá as válvulas denominadas self aclinj lide flaps epont siocks),
além das conhecidas pelos nomes de (sei/ acting floode tèoage flaps.

§ 4.° A desinfectar e precipitar, por meio de agentís chimicos, todos os despejos,
c filtrar os líquidos antes de os despejar no mar.

Nas oceasiões porém dc grandes trovoadas ou aturadas e grossas chuvas, queproduzâo grandes enchentes, os despejos passarão, durante ellas e as enxurradas,
directamente pelos flood outlels para o mar.

§ o.° A construir nas direcções marcadas no plano da obra três grandes vallasde tijolo e cimento, com seus competentes ramaes, com as capacidades e declivesdemonstrados no dito plano.Essas vallas receberão todas as águas pluviaes que costumlo cahir nas ruase praças, as que desaguarem dos telhados nas frentes dos prédios, e todas as mais
que não tiverem esgoto natural para o mar pela superfície das ruas. Para queeste artigo possa ser posto em execução se providenciará por meio de posturas,ii fim de obrigar todos os proprietários a encanar tanto na frente como nos fundosdos seus prédios, até a superfície dos terrenos, todas as águas dos telhados.

Os Empresários farão por conta dos proprietários taes encanamentos, caso ellesnao os tenhão promptos na oceasião em que os ditos Empresários tiverem de cons-truir as obras nos seus prédios.O importe desses encanamentos será pelo proprietário pago promptamente aosEmpresários pela tabeliã de que trata o % 1." da condição segunda.
§ 6.° A collocar nas ruas da Cidade, nos lugares marcados pela autoridade com-

petente, decentes e apropriados vasos e latrinas para uso do povo; e a conduzir água dosencanamentos das ruas, tanto para a lavagem dos ditos vasos como para a das latrinas.Os desenhos e orçamentos dessas obras serão apresentados ao Governo, de cujaappro-vação dependerão antes de os Empresários darem principio a ellas.As despesas com os objectos necessários para a construcção dos referidos vasose latrinas e sua collocação, as de sua conservação e limpesa, ebem assim as de con-duSãoodas a?uas' a c,ue se relfóre este §' correrão por conta da Municipalidade.
S 7.° A indemnisar os conservadores das calçadas das despesas que fizerem com arestauração das que tiverem desmanchado nas ruas, praças e mais lugares públicos, eos proprietários do damno que causarem aos seus prédios.Não se entenderá por damno as obras que nos prédios se tiverem de desmanchar

para o assentamento ou construcção dos canos de despejos.
Quando as calçadas não tiverem conservadores por contracto, serão obrigados os

próprios Empresários a refazel-as á sua custa, e a satisfazer as indemnisações aos pro-pr^tarios, na^conformidade do que se acaba de declarar.
§ 8.° A conservar á sua custa todas as obras que se construírem, as machinase os apparelhos que montarem para a execução deste contracto, durante todo o tempodo privilegio, mantendo-as sempre em perfeito estado de acção, excepto as de que tratao <*. b.° da condição segunda.

9.° A dar principio ás obras a que se compromettero por estç contracto, dentro de
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praso de tlesoilo mozes, contados da data do mesmo contracto, c a concluir todas as
obras propostas no praso de seis annos, contados do dia em que as começarem.

Na falta de cumprimento de huma {ou de outra destas duas obrigações, a Com*
panhia poderá ser multada pelo Governo na quantlaSlo oito contos de réis. O mesmo
(inverno lhe marcará, depois do imposta a multa, mais um anno para o começo ou
ultimação dos trabalhos, pagando os Empresários dahi em diante pela mora década
novo atino até o segundo (máximo de tempo a que poderá chegar a nova prorogaçüo)
quatro contos de réis.

Findo o segundo anno de prorogaçfio, c imposta a multa do ultimo, será esta
seguida da perda do privilegio, c caducará o presente contracto; salvo se a mora for
proveniente de causa imprevista ou invencível por parte dos Empresários c julgada tal
|ielo Governo Imperial sobre Resolução dc Consulta da Secção dos Negócios do Império
do Conselho d'Eslado.

Perderão lambem os Empresários o seu privilegio e todos c quaesquer direitos
resultantes deste contracto, si depois das obras concluídas forem declarados inhabi-
litados para continuarem seus trabalhos, ou as conservarem paradas por mais de oito
mezes consecutivos.

§ 10 À construir nos ruas que de novo se abrirem, dentro dos limites marcados
no plano, todas as obras necessárias para esgoto e despejos das habitações que nellas
se forem edificando.

§ li. A formar, á requisição do Governo, novos districtos fora dos limites mar-
cados no plano, a fim dc nelles se estabelecer o mesmo systema dc despejo e es-
goto propostos.

Esta obrigação porém só terá effeito se a importância da taxa que nos novos
districtos se tiver de receber nüo fôr menor que o juro do dinheiro em que estiverem
orçadas as obras por fazer, calculado esse juro a nove por cento ao anno.

Os futuros districtos ficarão em tudo sujeitos ao que neste contracto se acha
estatuido para os tres nelle designados.

3."
O Governo por sua parte se obriga:

§ t.° A conceder aos Empresários ca seus suecessores privilegio exclusivo por
noventa annos contados da data em que o contracto fôr assignado, para que
elles facão e conservem á sua custa, dentro dos limites designados e até as dis-
tancias 

* 
marcadas no plano das obras por elles firmado e archivado na Secretaria

d'Estado dos Negócios do Império, todas as obras necessárias para a execução do
systema proposto pelos mesmos Empresários para despejo e esgoto das habitações, e
da Cidade do Rio de Janeiro.

Findos os noventa annos do privilegio, pertencerão ao Governo, sem mdem-
nisação alguma aos Empresários, todas as obras conslruidas, machinas e apparelhos
montados e todo o mais material da empresa então existente; se porém durante o
praso do privilegio os Empresários, cm virtude do § lida condição segunda,tiverem
construído novos districtos, alôm dos tres ora propostos, o Governo lhes pagara, no
fim dos noventa annos, o custo desses novos districtos, dedusidos tantos noventa avós
quantos forem os annos que elles tiverem servido.

§ 2.° A reconhecer nos Empresários o direito de, durante os noventa annos de
privilegio, só elles poderem fazer ou assentar construcções sobre os canos da sua
empresa, devendo estabelecer, ou fazer estabelecer, pelos meios competentes, penas
contra aquiles que infringirem a disposição deste §* além do ônus da demolição.'§. 

3o A dar-lhes a propriedade dc todas as águas filtradas e estrumes preparados
nas machinas e apparelhos da sua empresa. ,

<& 4.° A pagar-lhes por semestre, nos primeiros 15 dias dos mezes de Janeiro e Julho
de todos os annos por que durar o privilegio, metade da taxa autorisada pelo § 3.°

parte i.» do Art. 11 da Lei n.° 719 de 28 de Setembro de 1853, á razão de qua-
renta e dous mil réis annuaes por cada hum dos prédios sujeitos ao imposto da décima
urbana, em que o systema de despejos se achar em execução.

<S 5.° A dar-lhes durante todo o tempo do privilegio, o direito de cobrar nas mes-
mas épocas marcadas no § antecedente, directamente dos proprietários dos pre-
dios ou edifícios não sujeitos ao imposto da décima urbana, a mesma taxa annual
de quarenta e dous mil réis por cada hum dos prédios ou edifícios em que o sys-
tema do despejo se achar em execução.



A taxa de que trata o § 4.° da condição terceira será paga aos Empresários, cm-
bora o prédio esteja por alugar ou em concerto, huma vez quo nelle Jd esteja em
execução o systema do despejo.

Todos os prédios ou edifícios,- que para o futuro se construírem nos limites mar-
eados no plano, ficarão sujeitos á mesma taxa do dito § 4.° da condição terceira e os
Empresários faraó ncllcs á sua custa as mesmas obras especificadas no § l.°da con-
dirão segunda.

§ 6.° A mandar fazer o alistamento dos prédios em que o systema de despejos se
achar em execução, pelos lançadores da Hccebedoria do Município, conjunetamento
com o lançamento da décima urbana, e nas épocas em que este se fizer.

Em quanto as obras de todos os districtos nfio se acharem completas, os Empresários
darão mensalmente parte ao Governo do numero de casas em que as obras se acharem
concluídas o o systema funecionando.

A folha para pagamento aos Empresários da taxa annual de quarenta c dous mil
réis será organisada semestralmente pelo alistamento dos prédios feitos pelos lançadores.

Os Empresários só terão direito ao recebimento (la taxa nos prédios em que o
systema tenha funecionado pelo menos seis mezes.

S 7.° A fazer com que pela Illma. Câmara seja paga aos Empresários, semestral-
mente, nos mezes de Janeiro è Julho, durante o tempo do privilegio, a quantia de seis
contos de réis pelo custeio, conservação e limpesa das vallas de esgoto das águas pluviaes.O primeiro pagamento dessa quantia só terá lugar seis mezes depois de promptasas ditas vallas.

§ 8.° A fornecer aos Empresários durante o tempo do privilegio, sem ônus algum,
dos encanamentos das ruas, toda a água necessária para o supprimento dos flushmg tanks
c lavagem dos vasos e latrinas publicas, huma vez que nao prejudiquem com isto o abas-
tecimento da cidade.

A permittir também que elles se sirvão para o mesmo fim de todas as águas pu-blicas nüo aproveitadas, de fontes, riachos ou regatos dentro dos limites das obras
propostas.

§ 9.° A conceder aos Empresários, por espaço de trinta e três annos, despacho livre
de direitos de importação e expediente a todas as machinas, apparellios, utensisvcon-
duetores, canos, tanques, animaes para remoção de aterros ou conducção de materiaes,
c bem assim de todo o material necessário á construcção e conservação das machinas e
obras propostas, que elles tiverem de importar de paizes estrangeiros.

A mesma isenção de direitos será concedida durante o tempo do privilegio no despa-
cjio de todo o carvão de pedra e agentes ou «meios chimicos, que os Empresários tiverem
de importar de paizes estrangeiros para uso das machinas c apparclhos de desinfecção.

§ 10. A conceder igualmente despacho livre de direitos de exportação de todo o es-trume que os Empresários prepararem nas suas machinas e for exportado para paizesestrangeiros.
O goso destes favores será sujeito a regulamentos fiscaes, que o Governo poderáestabelecer para prevenir abusos.

§ 11. A mandar desde ja tirar no Archivo Militar, e no praso o mais rápido possível,huma copia exacta do plano da obra pelos Empresários apresentado e assignado, a fimde ser a mesma copia, depois de rubricada pelo Official Maior da Secretaria d'Estadodos Negócios do Império, entregue aos Empresários para por ella serem executadasas obras propostas.
§ 12. A fazer com que as respectivas Autoridades auxiliem os Empresários, a fim de

que sejão punidos na forma da Lei todos aquelles que destruírem quaesquer obras, ou
praticarem qualquer acto de que resulte damno aos estabelecimentos e obras da empresa.Taes obras serão durante o tempo do privilegio consideradas como obras pertencentes aoEstado.

__.•

Aos Empresários e aos seus prepostos, logo que se der principio ás obras a cujaconstrucção se obrigão, será franqueada de dia, com aviso de vinte e quatro horas deantecedência, entrada em todos os prédios e edifícios públicos, ou particulares, áreas,
quintaes, chácaras, campos e mais lugares por onde houverem de passar, ou em que tive-rem de se fazer obras concernentes á empresa, a fim de que elles procedão á construcçãoou assentamento dos conduetores, canos de despejos, vallas de esgoto, e mais obrasnecessárias para a execução do systema proposto.
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À autoridade competente, a quem os Empresários deverão recorrer immcdiamente

que da parte de qualquer pessoa ou autoridade lhe for feita opposiçflo ou apresentado
embaraço á livre construcçãò das obras, prestar-lhe-ha, sempre que for necessário, o
sou apoio dentro dos limites logacs, para que elles prosigüo nas ditas obras.

5.'

Depois de promptas as obras ninguém, sob qualquer pretexto quo seja, po-
derá oppor-se a que durante o dia os propostos dos Empresários as examinem, con-
cortem, o limpem nus prédios ou edifícios cm que se acharem construídas, ou por onde
passarem, sempre porém com aviso prévio de vinte quatro horas, e procurando os
Empresários combinar com o proprietário ou morador do prédio a hora mais conye-
niente para os exames e concertos, sempre que isto for possível.

e.»
Os preposlos dos Empresários andarão sempre munidos de hum titulo passado

pelos mesmos Empresários c authcnticado pela Policia, que serão obrigados a exhibir
quando sc apresentarem em qualquer casa c lhes for isto exigido para os casos das
duas condições antecedentes.

Nos canos de despejos das habitações será permittido somente lançar as matérias
fecaes e os líquidos de qualquer natureza que sejão do uso das casas.

8."

A Hlma. Câmara Municipal providenciará a respeito da diária extracção dos
lixos das mesmas casas, a fim de que não sejão lançados nos canos de despejos.

O.*
»

Quando aconteça partir-se, obstruir-se ou inutilisar-se qualquer cano de des-
pejo, syphon, ou qualquer obra da empresa, o morador do prédio em que isto acono
tecer deverá, sob sua responsabilidade, mandar immediatamente dar parte do acontecid-
á administração da empresa, a qual enviará em continente hum seu preposto, a fim do
examinar a causa da avaria e promptamente repara-la. Verificado que a avaria foi pro-
cedente de culpa do morador, será elle obrigado, dentro de oito dias, a indemnisar aos
Empresários a importância das obras que se tiverem feito para pôr o cano em estado de
funecionar; se porem se conhecer que a avaria procede de má construcçãò das
obras, ou de qualquer defeito das peças empregadas, ou de outra causa alheia á acção do
morador, todas as obras que se fizerem serão por conta dos Empresários, sendo estes
multados, se no praso de três dias não tiverem feito os concertos, em quantia equivalente
ao valor da obra que for necessária para os ditos concertos.

to.a
Se na execução das obras propostas sc tiver de tocar em algum dos canos

de água potável ou gaz existente nas ruas, os Empresários farão saber por escripto
ao proprietário de taes obras o que he necessário fazer-se para evitar qualquer damno
aos ditos canos, a fim de que dentro do praso o mais breve possível faça elle mesmo
o que for preciso, e apresente a conta da despesa para ser immediatamente paga
pelos referidos Empresários.

Fica todavia declarado que só por extrema necessidade e precedendo licença do
Governo, ouvidos em curto praso os interessados, poderá a empresa tocar nos canos
de água potável e de gaz.

11.a

Se o nivelamento da Cidade, abertura de canaes ou novas ruas, o calça-
mento destas ou qualquer obra, que por ordem ou privilegio do Governo tenha de
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M fazer, causar damno, desvio ou alterado ás obras dos ^SÍS^moSS
ou a pe_»a a quem for concedido o privilegio he obrigado a paga aoijoouMnoj
as despesos quê estes forem forçados a fazer para as pôr em pcrrelio esiauo oo

^0 
mesmo acontecerá se o damno for causado por alguma das empresas existentes,

ou por qualquer indivíduo.

_».•

Se durante o tempo do privilegio se abrir nesta Cidade $fe#íJg*
naes, será pcrmiUido aos Empresários, em caso de necessidade, lançar nel« ns
águas filtradas dos despejos das casas, c as das vallas de esgoto das WgWWW
fazendo elles para esse fim á sua custa todas as obras «pftM g8gsempre salvos os casos de inconveniente para a saúde publica, ou contrários ao um

para que o canal he aberto, ou ôs suas condições scientificas.

13 a

Qualquer discordância que houver entre o Governo c os Empresários, ou
entre estes e os particulares a respeito de seus direitos o deveres c seus ™sPecl"0*
interesses, será decidida sem mais recursos por árbitros nomeados dentro de 0110 mus»
pela seguinte maneira: , ... , ^_í__A-.

Se ambas as partes concordarem no mesmo arbitro, este decidira a questão,
quando não cada huma nomeará o seu arbitro..

Quando os dous árbitros não concordarem, cada huma indicara hum terceiro, <
dentre os dous aquelle que for escolhido pela sorte decidirá a questão dcünitiva-
mente. O sorteio será dispensado quando ambas as partes concordarem nesse ler-
ceiro arbitro.

14 »

Se a questão versar sobre ponto scienlifico, os árbitros deverão ser enge-
nbeiros, podendo os Empresários escolher para seu arbitro pessoa de fora do paiz.
Nesta ultima hypothese correrão por conta dos mesmos Empresários todas as despesas
de viagem e estada no Império.

15 a_**_-_L_*» .

, Sempre que houver necessidade de recorrer-se ao juiso arbitrai, huma das
partes dará aviso á outra dessa necessidade e do nome do arbitro escolhido.

Se dentro de oito dias do aviso a outra parte deixar de nomear o seu arbitro e
de intimar essa nomeação á primeira, o ponto cm questão será considerado como
concluido e abandonado pela parle assim em falta. Em todos os casos de juiso
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 árbitros,
pertence a estes o direito de resolver quem pagará as custas.

'¦ 
te.» 

*:'

Os Empresários terão o direito de desapropriar, secundo a Lei para os casos de
utilidade publica, os terrenos, os prédios e construcções, e as sobras das águas cujo
uso tenha sido dado a particulares, que forem necessários para execução das obras
a que se obrigão pelo presente contracto.

Logo que os Empresários derem principio á construcção das vallas de es-
goto das águas pluviaes, o Governo e a lllma. Gamara Municipal porão a süa dispo-
sição todas as vallas, canos e mais lugares dos esgotos existentes para serem apro-
veitadas nos serviços da limpesa e esgoto da Cidade, guardadas todas as regras que
forem necessárias á bem da saúde publica.

- "xM"-

¦ 
y..\ ¦¦¦¦
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O systema proposto para o despejo das matérias fecaes o líquidos do serviço
das casas só se estenderá às montanhas ou morros comprehendidos no perímetro
das obras ora projeetadas, depois de completos os tres districtos da Cidade, se assim
os Empresários o julgarem conveniente.

tf*,1
«

Correrão inteiramente por conta dos Empresários, c estes deverão imprcleri-
vclmentc rcalisar antes que comece a prestar serviço o seu systema cm qualquer
ponto da Cidade, todas as obras dc dcsInfceçSo que por elles forão propostas c que;
como complemento do mesmo systema, conslão dos projectos c trabalhos examinados
em Londres pelos engenheiros Steplienson c outros, sem que por isso possão em
tempo algum pedir indemnisação ao Governo. .

Correrão também por conta dos Empresários todas as despesas que forem pre-
cisas para manter-se o cosleio, o para a conservação das referidas obras de desinfccçuo.

Destas obrigações não serão dispensados, ainda quando o produclo da venda das
matérias desinfeccionadas não corresponda cm qualquer tempo aos interesses que es-
pcrào tirar. to*

Fica expressa c positivamente ajustado entre o Governo c os Empresários o
secuinte *

1 .• Que no caso de não ser sufficiente o capital orçado para todas as obras c ser-
viços a que os Empresários se compromeitem, serão estes obrigados a augmentar x>
mesmo capital tanto quanto for necessário para o dilo fim, sem que esta obrigação
importe elevação da taxa ou de quesquer ônus para o Governo, ou para os parncu-
lares, alem dos declarados no presente contracto. ,

2." As obras deverão ser feitas parcialmente e cm cada districto de per si, dc
modo que não só se atlenda o mais possível á commodidadc dos proprietários o a que
haja o menor transtorno no transito publico, mas também afim de que s.rvao 

^de
ensaio para as dos outros districtos. Sc o ensaio feito no primeiro dislr cto for-sa-
tisfactorío, o Governo immediatamente o declarara por acto official, cmm' Emp™**"
rios terão direito perfeito a rcalisar os dos districtos seguintes, Se pomn dei-se a
hypothese contraria, caducará o presente contracto cm todos os se^f^^ca-
râò os Empresários obrigados a repor â sua custa, no fted^cm^»e.ale™™n
se achavão, as ruas c casas, sem que por este facto possão em tempo algum. ca qual-
quer titulo que seja exigir a menor indemnisação direcla ou ™d'^»enJ-;

3.° A escolha do districto, que deverá ser considerado o primeiro Pa'a° começo
das obras c para fazer-se por elle o ensaio, será feita pelo Governo de accoido com
os Empresários.

Os Emprasarios serão obrigados a fazer adoptar nas ^M^S Semdo privilegio tiverem de construir todos os melhoramentos ?u« eT°™°d^fnJ0™™
reconhecidos pela experiência, c houverem ja sido admittldo^1e^n^°™ "°n^ 

atema que em virtude deste contracto se vai estabelecer para o despejo e esgoto nesta
Corte. _,_,

Mimm£^M d ^ mã *8 a ¥^â s , . ...,.,,...-.:-,.:: Im
A pena de caducidade será imposta em ^MBMM^^^Secção dos Negócios do Império do Conselho d'Estado, c o Decreto que a impuzer

produzirá desde logo todos os seus effeitos.

sa.a
O Governo expedirá os regulamentos ou instrucções que |p|g||f§g

para a observância 
"das disposições deste contracto «andandoc#f ™ execução

o systema proposto no districto do ensaio, a proporção que as obras tio mesmo ou
tricto se forem completando satisfatoriamente. , v V ( / m^Smm^ mm.
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Pela falta de preenchimento das condições do contracto, o Governo terá o
direito de cominar multas de hum a quatro contos do réis, as quaes serão co-
bradas executivamente.

«5.*

A Illma. Câmara Municipal providenciará na fôrma da Lei a fim de serem de-
vidamente punidas as pessoas que commcttercm abusos no despejo das casas e
edifícios particulares, impondo-lhes multas.

Deverão ser publicadas as providencias que a mesma Illma. Câmara tomar neste
sentido, antes dc começar a funecionar o primeiro districto.

86.*
No caso de querer o Governo que alguns dos seus Engenheiros sejão in-

struidos no que he relativo ás obras que para desenvolvimento c execução do sys-
tema se tiverem dc fazer, os Empresários lhes darão franca entrada em todas as
obras da empresa.

Se os Empresários quizerem organisar Companhia para levar a efieito a sua em-
presa, somente a poderão incorporar fora do paiz. Terão direito neste caso a trans-
ferir o presente privilegio a qualquer Companhia que se organisar ou que já se achar
organisadá, ou a qualquer Empresário ou contractador cm paiz estrangeiro, conü-
nuando porem os mesmos Empresários a serem responsáveis para com o Governo Im-
perial pela execução da dita empresa e das disposições deste contracto, caso o mesmo
Governo não queira aceitar a responsabilidade do novo Empresário, salvo se fôr pres-
tada huma caução de quinze mil libras, a qual será depositada no Banco de Ingla-
terra como garantia do cumprimento deste contracto, recebendo quem a depositar o
devido juro. A caução será levantada logo que a empresa tiver completado as obras
do primeiro districto. |

¦ ¦&!$&&: -'«fia

Se para o futuro, ou durante a execução das obras propostas so tiver conhe-
cimento de que alguma disposição necessária ao bom andamento ou regularidade foi
omittida no presente contracto, o Governo Imperial e os Empresários, depois de con-
cordarem em artigos additivos ou explicativos dos pontos omissos, ou não claros,

,,,.7,, os poderão acerescentar a este contracto para que facão parte delle.
7* 71, r J 7'7777 Mè 7,.: '%?¦ 
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:-' íS^ítiJí» .& r-?*i* &••.&'£?-<As disposições do presente contracto, que dependerem de kctò Legislativo, serão
levadas ao conhecimento do Poder competente para obterem a sua approvação.

Em fé do que se lavrou o presente contracto, assignado pelo Illm. e Exm. Sr. Luiz
Pedreira do Coutto Ferraz, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e
Secretario d'Estado dos Negócios do Império, pelos Empresários —Joaquim Pereira
Vianna de Lima Júnior e João Frederico Russell, e pelas testemunhas—Joaquim
Xavier Garcia d'Almeida e Manoel Corrêa Fernandes. Secretaria d'Estado dos Ne-
gocios do Império em vinte cinco de Abril de mil oitocentos cincoenta e sete.—Luiz
Pedreira do Coutto Ferraz.—Joaquim Pereira Vianna de Lima Júnior.-*João Fre-
derico Russell.—Joaquim Xavier Garcia d'Almeida.—Manoel Corrêa Fernandes.

777|
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RELATÓRIO
MÊÊÊt *,r * : m

nA

MPECTORIA GERAL DA INSTRUCÇAO
IV

PRIMARIA E SECUNDARIA

HO MUIVICIPIO MBA. CORTE
»

Apresentado ao Illmo e Exmo Sr. ministro e secretario de estado dos negócios
do império em 21 de Abril de 1857, em execução do artigo 3° § 5° do
regulamento de 17 de Fevereiro de 1854.

i

t§, *

III"10 e Ex"° Sr.

Reportando-me, quanto ás necessidades mais urgentes, ao que tive a honra
de expor a V.*Ex. no relatório passado, indicarei apenas no presente o que de
mais importante tem occorrido na repartição da instrucçao primaria e secun-
daria do municipio da corte.

Secretaria.
*-

Pela demissão concedida ao Br. Manoel de Oliveira Fausto, foi nomeado por
decreto de 16 de Janeiro do corrente anno para o lugar de secretario desta
inspectoria geral o bacharel Theophilo das Neves Leão.

Não obstante o oneroso trabalho que pesa sobre o limitado pessoal que
compõe esta repartição, continuão os amanuenses que auxilião o secretario a
perceber o exíguo ordenado de 60$000 rs. mensaes. Além da insistência que
fiz no relatório passado , invoco de novo a attenção de V. Ex. para a anomalia
de taes ordenados.

Conselho director.
yyy,:'^-7y:77 7.y--.-%:.ylf':y-y ¦- y":ryy7.y--7:[ ¦¦y,,'-*-:*.'..!..*.;;.'.-.y-yyyyf^ y.-vy^í¦#¦>*.,--v;:t'yy.-yyy^y-'' yyyyíP^^^syyyy-.^-^^y^y^ ^7<7,-yy.-7-7?7 
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Decorrido mais de um anno depois da ultima nomeação dos membros
substitutos de conselho director, dirigi-me a V. Ex., por officio de 13 de D

é
sH-wiuiu» uo «m»»- «.^v^., —igi-tne a w. m., por omcio ae io ae De-
zembro uMmo findo, «fim de que, á vista do disposto no art. 8P do regulamento
de 17 de Fevereiro de 1854, resolvesse V. Ex. como julgasse conveniente.

'* 'y m' ^'; I
INST. l
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Por aviso de "22 do mesmo mez foi-me communicado que continuavão por
mais um anno no exercicio de suas funcções os ditos membros e substitutos
que tinhão terminado o prazo fixado noquelle artigo, e de então até a presente
dota a única modificação porque passou o pessoal do mesmo conselho foi a
occasionada pela demissão concedida ao Dr. Francisco Octaviano de Almeida
Rosa, por aviso de 1*4 de Janeiro do corrente anno, sendo nomeado para sub-
stitui-lo, por decreto da mesma data, o Dr. Joaquim Marcos de Almeida Rego.

Como tive a honra de ponderar a V. Ex. no relatório ultimo, falia apenas
para completar o conselho director, na fôrma do supracitado artigo, a nomeação
de mais um membro, professor publico.

Organisado porém como se acha, tem o conselho funecionado, sempre que
o exigem as disposições do regulamento, e continua a prestar os serviços que
se deve esperar do zelo, e da dedicação de seus membros pela instrucção do
paiz.

* 4

Delegados.

Pelas razões ponderadas no officio de 14 de Outubro do anno passado,e que tive a honra de dirigir a V. Ex., creou o decreto nü 1845 de 18 Novembro
do mesmo anno um novo districto de inspecção do ensino primário e secun-
dario, tendo por limites os da parochia de S. Chrislovão.

Continuão entretanto os delegados a auxiliar mais ou menos efficazmente
a execução do regulamento.

No relatório passado manifestei a V. Ex. a intenção de reuni-los em con-
ferencias, desenvolvendo a idéa estabelecida pelo regulamento para os pro-fessores, chamando a um centro commum as observações que a bem do
ensino a pratica lhes possa ter suggerido, e procurando organisar um systema
uniforme de inspecção para as escolas publicas e particulares. :

No lugar competente mencionarei os resultados obtidos nas duas conferências
que com esse intuito convoquei, a Ia em 28 de Março do anno passado, e a
2a a 31 de Janeiro do corrente anno. m^l eu o'

Ainda julgo conveniente uma retribuição que compense o árduo trabalho a
cargo dos delegados, segundo tive a honra dé propor a V. Ex; no relatório a
que acima me retiro.

' • YY/VfY SYY jí'7-YrY|£»íi Se f5£SU*" V."f,"'' isYY7i < "V.t H1 fi J|;
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Instrucção primaria, nomeação e remoção de professores; movimento de seú
pessoal durante o anno de.4856...f7.i.YiK nb .^xyyyxm nh mímmm to tt>;liw
^Começarei este artigo por declarar a V. Ex:. qtie W vantagens sabiaméíite
concedidas aos professores primários pelo regulamento de l?'de Fevereiro dè
1854, e aviso dé 8 dé ^eiilbréi a vista dá elevação dé;préeoi a qüe tem subido
c^^nérosdè primeira nécé^
thluâ^ os^professo
achavãò antes dá réforníà tealisada <enrl854;^ A i ifí 1 J3í 1
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É facto que entrego á consideração de V. Ex. sem desenvolver todo seu

alcance em tão importante ramo da instrucçào publica.
. Até a data do relatório passado existião creadas no município da corte 18
cadeiras primarias do Io grão para o sexo masculino, todas providas, á excepção
dadelrajé, que o foi logo depois em José Theodoro Burlamaque, que mais se
distinguio entre 5 concurrentes que comparecerão ao concurso para seu pro-
vimento.

Addicionando a nova cadeira da Ilha do Governador, creada por decreto de
14 de Setembro do anno ultimo Ando, e a da freguezia dè Guaratiba, pelo
decreto de 24 da mesma data, ficará completo o quadro das escolas primarias
do Io gráo para o sexo masculino creadas até o presente, como verá V. Ex. do
mappa annexo. <
i A primeira das duas ultimas cadeiras foi provida por decreto de 29 de No-
vembro ultimo em Marcos Bernardino da Costa Passos, substituto das escolas
publicas primarias, equiparado aos adjuntos do 3o anno, e sem dependência
de concurso, em virtude do art. 41 do regulamento de 17 de Fevereiro, en-
trando somente em exercício no dia 3 do mez próximo passado, quando se pôde
obter casa com accommodações para escola.

Nos concursos a que se procedeu para o preenchimento da 2a cadeira, ins-
crevêrão-se, da vez primeira, quatro concurrentes, comparecendo dous que não
forao julgados habilitados, e por ultimo concorrendo apenas o adjunto Antônio
Joaquim de Miranda, habilitado, foi provido por decreto de 4 do corrente, e
segue aflm de entrar em exercicio.

Pela jubilação do professor de Paquetá Venancio José da Costa, por decreto
de 5 de Dezembro próximo findo, foi também aquella cadeira posta a concurso,
continuando entretanto a exercê-la interinamente o dito professor jubilado.

Tendo-se inscripto quatro oppositores, compareceu apenas Joaquim José de
Souza Ribeiro que, habilitado, foi provido, por decreto de 4 do corrente, e vai
entrar em exercicio.

Além das onze cadeiras do ensino primário para o sexo feminino creadas e
providas até a data a que acima me refiro, figura no mappa annexo (n. 2) a
nova cadeira da Ilha do Governador, creada por decreto de 14 de Setembro
do anno próximo findo, e provida, pelo de 27 de Dezembro do mesmo
anno, em D. Anna Joaquina da Costa Passos que, em attenção á superioridade
de algumas das provas, foi classificada em primeiro lugar na ordem de mere-
cimento em relação a outra oppositora cujas habilitações forão também reco-
nhecidas.

O mesmo motivo que causou a demora da abertura da escola de meninos
novamente creada para essa freguezia, como expuz a V. Ex., deu lugar a
a que a de meninas só pudesse funccionar do dia 3 do mez passado em
diante.

Resta somente para completar o quadro do movimento dos professores de-
clarar que pela demissão concedida do exercicio do magistério publico a
D. Eulalia Emilia Nervi, acha-se vaga a cadeira publica de primeiras letras
para o sexo feminino da freguezia de Santo Antônio, regida interinamente
pela professora adjunta D. Joanna Amalia de Andrade, tendo sido publicados
os editaes para o respectivo concurso.
v Resumindo, existem presentemente creadas no município da corte 32 cadeiras
de ensino primário para ambos os sexos, sendo 20 para o masculino, e 12 para
o feminino, ou 13 se incluirmos a escola particular do curato de Saiita Cruz,
regida por D. Maria Joaquina Antunes da Silva que, por aviso de 14 de Janeiço

*
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de 1856, recebe uma gratificação na fôrma do art. 57 do regulamento para dar
instrucçao primaria ás meninas pobres do curato.

Destas 32 escolas apenas se acha por prover a da freguèzia de Santo Anto-
nio para o sexo feminino, como fica dito. EstiverSoem exercicio durante todo o
anno passado e até a presente data 29, sendo 11 para o sexo feminino, e18

para o masculino, regida interinamente a de Irajá até 3 de Junho, época em

que o professor actual entrou em exercício, e a de Paqüetá desde a data da ju-
bilucâo do professor até o presente.

Das tres que restão para completar o numero total de 32, duas se achao em
exercicio desde o dia 3 de Março próximo passado, sendo uma para o sexo fe-
minino, e outra para o masculino, seguindo nesta dota o "professor que tem de
tomar posse da terceira e ultima. \

Edevo assegurar a V. Ex. que para o provimento das novas cadeiras pro-
curou-se sempre que os indivíduos propostos pudessem reunir ao zelo, e á
dedicação que delles se exige, habilitações necessárias á melindrosa missão

que lhes cumpre no sacerdócio do ensino.
t\?,,

Professores adjuntos: substituição das escolas.
' A "

r * ¦ ¦•
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Já tem prestado relevantes serviços a classe dos professores adjuntos.
Deve-se-lhe a vantagem de se não interromper o exercicio das escolas, quando
por qualquer motivo se acha impedido o respectivo professor; o que antes se
não conseguia, havendo apenas um só substituto.

Além dessa vantagem da immediata substituição, não menos úteis setor-
não como auxiliares das escolas de numerosa freqüência. Impossível seria
exigir que um só professor regesse escolas, como temos algumas, de cento
e tantos alumnos de freqüência effectiva. av;..•..oq i ; . ; ! . . .... i

A não ser pois o recurso dos professores adjuntos, teria sido indispensável
ou crear novas cadeiras, ou deixar grande numero de meninos pobres sem o
beneficio da instrucçao gratuita. Infelizmente a exiguidade dos vencimentos

que lhes são marcados, hão convida concurrentes com as habilitações neces-
sarias, c seria para desejar que seus vencimentos pelo menos fossem elevados
ao duplo do que hoje percebem. Sem duvida 240*000 é quantia insufllciente
até para o vestuário que o professor adjunto é obrigado a usar, afim de com-

parecer aos actos de seu magistério.
No decurso do anno ultimo apenas foi nomeado, nas condições do art. 35 dò

regulamento, o ex-alumho da escola da Candelária, José Joaquim Xavier,
sendo ainda preciso recorrer ao art. 43 do mesmo regulamento para prover
as escolas de freqüência mais numerosa, cujos professores necessitavão com
urgência de quem os substituísse e auxiliasse no exercicio de suas funeções.

Com este intuito forão propostos pelo conselho director e nomeados interi-
üámente, com à condição de sujeitarem-se a exame, cujo resultado lhes còn-
firmaria a nomeação, dous pretendentes epie a éeus requerimentos juntarão
documentos em abono dá aptidão necessária. f / t

Os resultados porém desses exátües não forão satisfáctorios. 1 $l
Dentre seis dè oito professores adjuntos! até então em exercicio nas diffe-

réíitès escolas de mais numerosa freqüência, è <Jue comparecerão, só se acha-
W> Süfficiénte e Misfaétortómèntè háfeilitatítòs; Joséi Joaquim Xavier e Afttonio



Ignacio de Mesquita: quanto aos outros, se bem que não mostrassem aprovei-
tamento pela pratica do magistorio, entendeu eomtudo a commissao examina*
dora que devião ser considerados habilitados, attenta a grande necessidade
que urgia para as escolas de adjuntos, e terem ainda de passar por novas pro*
vas de habilitação; cora o que se conformou o aviso de 10 de Fevereiro do cor-
rente anno.

Na mesma oceasião foi habilitada pelas razões referidas, uma ex-alumna da
escola publica da freguezia de Santa Anna, incluída nas disposições do art. 35
do regulamento, sujeitando-se a exame; por não ter ainda sido resolvida a du-
vida que o foi por aviso de 2 de Fevereiro do corrente anno.

E devo declarar a V. Ex., que os hábitos, a educação e os costumes que
infelizmente dominão ainda entre nós, tem suscitado embaraços e difficul-
dades no devido desenvolvimento da classe das professoras adjuntas.

Não se prestâo a ir auxiliar a regência de escolas fora de seus domicílios,
resultando que raras vezes se encontra para adjunta pessoa que não seja da
familia ou da intimidade das professoras proprietárias. Esta circurastancia
eircumscreve demasiadamente o numero das candidaturas, aliás já muito
limitado pelas causas acima indicadas; convindo talvez, emquanto não se pôde
remover esses obstáculos, ampliar o numero das escolas primarias para o sexo
feminino, nas freguezias mais populosas da cidade.

Estas e outras difficuldades e embaraços me fazem referir ao que tive a
honra de expor a V. Ex., em meu relatório anterior, acerca da conveniência
de novos ensaios com o fim de estabelecer entre nós as verdadeiras escolas
normaes.

O fim dessas escolas é objecto da mais subida ponderação para todo e

qualquer systema de instrucção, que sem este elemento por certo não preen-
cherá a missão de seu destino. ^

Em breve apresentarei a V. Ex. o resultado dos exames a que se vai pro-
ceder para o preenchimento do quadro dos professores adjuntos, exigido pelo
regulamento e disposições respectivas. y

,.. 11

Regimen e economia das escolas.
-¦t

Reporto-me ao que tive a honra de expor a V. Ex., em meu relatório an-
terior, acerca da falta de cumprimento em que continua o art. 48 do regula-
mento que divide as escolas primarias em escolas de Io e escolas de 2o gráo.

Persisto em considerar os internatos para a instrucção primaria como
único meio capaz de remover as difficuldades com que se luta nas freguezias
de grande extensão fora da cidade.

Os ensaios para a creação definitiva desses estabelecimentos, que tencionava
fazer em uma casa que possue o Mosteiro de S. Bento na Ilha do Governador,
encontrarão difficuldades que obrigão a escolher outro lugar para suaexecu-

ção. Nada porém se poderá conseguir de modo, permanente, sem a edificação
de prédios próprios ; mas a prudência pedeque secomeqempor edificaraa
cidade as casas próprias para escolas, de que sentimos grande faltar Espero

que a companhia para edificação de ipredios possa neste sentido prestar valioso
concurso : e para esse fim já dei alguns passos; « comquanto essa companhia
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esteia em trabalhos preliminares e de organisaçâo, espero que em breve

possa dar começo a essas edificações a que ligo a maior importância par» tacili-

tar o ensino primário, náo só nas freguezias de fora como nas da cidade.
I *.; ¦¦¦%: ¦ ç,

I IfIII

Freqüência das eseô.as
.« ' ' *.. i

• I.»

Freqüentarão as escolas publicas de primeiras letras em :

s 1464 alumnos. 1702 alumnos. (2216 alumnos.

1854^909 masculinos. 1855^131 masculinos. 1856)^]3 masculinos.

(555 femininos. ( 571 femininos. ( 743 femininos.
-• ¦ ¦ í - I

Comparando-se estes algarismos vê-se que a freqüência do anno passado
excede a de 1855 em 514 alumnos, sendo 342 do sexo masculino, e17_ do

feminino, excesso superior ao do anno de 1855 em relação ao de 1854, prin-
cipalmente quanto ás aluranas. #; 

A incúria, a pobreza das familias, e muitas vezes a longitude da escola mo-

tivão a irregularidade que se observa na freqüência principalmente das aulas
defórada cidade. #

*••

Regimento interno, disciplina, material e asseio das
eseolas.
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Oobiecto deste artigo tem sido o das conferências de professores e delegados,
até hoie convocadas. São matérias da competência de longa pratica e expe-
riencia do ensino. Assim a com missões de professores presididos por delegados
tenho encarregado o exame que do me parece mais urgente, e exige maior estudo
e applicação. -' ' \ • f j-

A tabeliã da distribuição do tempo, e das matérias do ensino pelas diversas
classes das escolas, encontrava duvidas e dificuldades da parte de algunsjiro-
fessores. Submettidas as conferências forão removidas, e vigora hoje a tabeliã,
dando lugar á uniformidade tão necessária, e que tanto deve facilitar os exer-
xiiciôs escolares^ .V Kí i

Dentre os compêndios admittidos nas escolas eonvinha extirpar algumas

proposições, por serem umas pouco orthodoxas, outras contrarias^aos principio,
dé nosso systemà governativo, e outras inexacta3 quanto á matéria do ensino;,
oü enunciadas sem a clareza necessária á intelligencia dos alumnos/ km ;i>

' jíAsCommissões encarregadas deèsas/revisôes «cabão de dar seus pareceres
indicando asTcóíi«cçõé& a que se deve-attender nas edições subsequentes dos
cotílpendios a que se referetn. « «v^fcU . T< tftJ v l' r -n v'f '-> >¦ l *t><
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Os moveisdas escolas exigião algumas modificações aconselhadas pela pratica,
sendo novas peças suggeridas pela observação e experiência como indispensa-
veis á disciplina, e bom andamento dos trabalhos escolares. —

Depois de diversos trabalhos de commissõesespeciaes para esse Um nomeadas
e de serem estudados os moveis das escolas publicas, comparados com os dos
estabelecimentos particulares do mesmo gênero, que nada mais puderao fome-
cer, obtivemos modelos que, segundo o parecer dos .professores, a cuja consi-
deração e exame forão submettidos, reúnem as condições necessárias; sendo
admittidos para a montacão das escolas novamente creadas, e para o futuro
fornecimento das que se achão montadas, no caso que a experiência confirme
as vantagens que se esperão de sua adopção.

í OI ' <,* ?>¦ *•

Não menos áttenção exigia o calculo das consignações para o asseio e despezas
miúdas das escolas. , ¦. .

Defeituosa é a base que achei adoptada, e continua a ser ate hoje seguida.
Entretanto pende da approvação de V. Ex. o resultado dos trabalhos da res-

pectiva commissão ] que me parece remover os inconvenientes mherentes ao
systema actual.

Aguardo finalmente, entre os resultados de alguns outros trabalhos, o da
commissão encarregada de estudar o regimento interno das escolas, epropor
as alterações necessárias afim de applica-lo ás escolas para o sexo feminino,
trabalho de grande urgência e importância, e que logo que tenha por acabado
e completo submetterei á consideração de V. Ex. ;,":íp .; £;:;:": • ,,

È im
mWA <í:?$ka€iía§$ yjt m Methodo de ensino.
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Nenhuma mudança se tem dado por ora no methodo de systema de ensino
seguido nas escolas,*que«ontinúa tf ser o prescripto pelo regulamento- ; .

;-;r:v;, ,:, ;;:"..;•'¦; &f f ':: • : A$qm30 Ék %$$&&$$& tó§ Mb -AAA^ iu.O . Ü|D ú íaá

Entretanto o methodo deleitara repentina ou methodo portuguez de Castilho,
cuiòs ensaios nestacôrte estão longe de se considerar decisivos para .autonsar a
completa reforma que importa a sua adopção , existe ainda em experiências: nas
províncias 

"de Alagoas, Pernambuco è Bahia. Aguardemos poi ora seus resul-
tados, que talvez nos habilitem ía&rmatf nm.juizo:Jdefiniti?o sobre ais conve-
nièncias desse methodo;; No: emtanto;ensaios semelhantes $efazem presente--
mentenesta eèrte j nas escola^ publicas das freguezias de Santa ; Anna Ji 5>anta
Rita de dous systemas de leitura, organizados, um pelo professor PttbbQO do
primeiras letras da freguezia do GampoGrande; Francisco A™s da hdva^asti-
feio, eoutro peloèâeharel em matteuiaticas^duardodeSaPefeirade^astr^,
ambos dirigidos pelos pt?oprios autores, segundo o parecer do Gonselho,©irector

-faço votos íjparé queijos «esultadoa t>btido& corresponda©; á; êxpteetatwaídos
atítor^edogóqueAMÍUsem as-Éxpéríeneials eonvienientéfidesareio^esultMo
ao conhecimento de V. Ex. yyy^yyryAM^é^iê^^n^^m^mii-
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Instrucção secundaria

Collegio de Pedro II.

Este collegio, objecto constante da solicitude do governo, é ainda o único
estabelecimento regular de instrucção secundaria publico do município da
corte.

Pelo movimento crescente de sua matricula verá V. Ex" que continua a gozar
de confiança.

# __T

1855
57 internos, J
39 meio-pensionistas>l62
66 externos. i

MATRICULARAO-SE í

1856 1857 até o 1° trimestre
96 internos. 122 internos. J
76 meio-pension. >265 63 meio-pension. >275
94 externos. 90 externos.

No anno passado a affluencia de alumnos para o Io anno do curso de estudos
exigio a divisão das respectivas aulas em diversas secções de que forao encar-
regados como professoressupplementares, além dos cathedraticos que as região,
o bacharel João Antônio Gonçalves da Silva, Dr. Saturnino Soares de Meirelles,
e os repetidores bacharel Manoel Buarque de Macedo Lima, e padre Miguel
Joaquim de Araújo. Repetindo-se no corrente anno a mesma exigência lorao as
ditas aulas também divididas em secções, incumbindo-se de rege-las os supple-
mentares Dr. Saturnino de Souza e Oliveira, o bacharel Eduardo de Sa Pereira
de Castro, o repetidor de ma th ematiens f& charel Manoel Buarque de Macedo
Lima, e o de latim José Francisco de Souza Bracarense.

Auxiliarão da mesma sorte no anno próximo passado a regência da cadeira
de geographia e historia moderna, os bacharéis João Antônio Gonçalves da
Silva e Theophilo das Neves Leão, este no 3% 4o, 5o e 7o anno do curso, e
aquelle no 7°, de que presentemente se acha encarregado o conego Dr, Joaquim
Caetano Fernandes Pinheiro.

Y

Por Decreto de 18 de Abril foi provido, mediante concurso, naçadeira de
phvsica e chimica, até então regida pelo Dr. Emílio Joaquim da Silva Maia; o
Dr. Saturnino Soares de Meirelles, e foi a única alteração que se deu no pessoal
dos professores do collegio, que proseguem com zelo, mtelligencia e assi-
duidade no pleno deseriipenho de seus deveres. Os lugares de repetidores que
se achão providos na fôrma dos arts. 42 e seguintes do Regulamento de 17 4e
Fevereiro de .855, são apenas o de latim por José Francisco de Souza Braça-
renâe. e _> de mathemathicas pelo bacharel Manoel Buarque de Macedo Lima,
achando-se vago o de grego e allemão, e interinamente preenchidos os de
íraBoe. e inglez por João Luiz Keating, -e ode philosophia e rhetorica por
Manoel José Garcia, W

'. ¦'. ',' "\ i ¦ 7 ," - ' ! * ' ** *' ! .''.'''''•

m «aappa «ittiexi. verá V. Êâ o msww d« alumnos^que no anno ultimo
findo comparecerão a exame e as ápprovaçòes que obtivefrão.
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Hoje que pretende o governo estabelecer o internato deste coilegio nas
condições necessárias á sua completa existência e desenvolvimento, devo refe-
rir-me a uma lacuna geralmente reconhecida em nosso systema de euucaçm&e^
cujos eíTeitos visivelmente se manifeslão na rnocidàde que nos rodeia: quolro^
dizer a deQciencia e o total abandono em que se acha entre nós a educação
physica.

Não devião os Gregos a seus gymnasios somente a elegância das formas e
proporções por que erão conhecidos: a robustez da intelligencia, a agilidade
de espirito, admiradas em suas producções clássicas, erão ainda adquiridas na
arena dos gymnasios.

As nações modernas do maior illuslração restabelecera o systema completo
de educação dos antigos, e os exercícios gymnasticos introduzidos nas escolas e
coílegios,* tem produzido vantagens taes , que hoje são considerados parte-•-, p1
integrante desses estabelecimentos.

|A saúde, a robustez, a elegância, a agilidade, a intrepideze o próprio desen-
volvimento da intelligencia, são os principaes resultados desses exercidos me-
thodicamente desenvolvidos.

Parece-me pois que se não devia hesitar em admitti-los no Internato ,
creando-se uma aula de gymnaslica convenientemente montada, e que pudesse
servir até de modelo para'os coílegios particulares, procurando-se assim dar os

primeiros passos afim de restaurara educação physica, sem a qual todo e

qualquer systema será incompleto.

m Cadeiras avulsas.

Quanto ás cadeiras avulsas de instrucção secundaria das quaes apenas duas
ainda se achão em exercicio, reporto-me ao que já tive oceasião de expor a
V. Ex. no relatório passado.

Ensino particular.

Do mappa annexo, verá V. Ex. que existem presentemente autorisados no
municipio da côrte 83 estabelecimentos particulares de instrucção, dos quaes
37 são para o sexo feminino, e 46 para o masculino, desses estabelecimentos
52 se oceupão com a instrucção primaria, e 31 com a secundaria, sendo dos

primeiros, 28 para meninos,*e 24 para meninas, e entre os segundos, 18 para
meninos e 13 para meninas.

Os professores que se habilitarão ou obtiverão diplomas expedidos pela
inspectoria geral, do principio do anno passado até o presente, são em numero
de 46, e dos quaes 23 para a instrucção pHmaria e 23 para a secundaria.

Desses 46 são do sexo masculino 27 e do sexo feminino 19. ,
WST.
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O numero total de alumnos de ambos os sexos que freqüentarão os duW

tes estabelecimentos particulares de instrucçao primaria sobe a 4,415, dos

m aes 1,556 p.-rtencem oo sexo feminino, e 2,859 ao masculino.

V

*

I*

II

i

babnUacâo para o magistério particular; e de 22 indivíduos qi
nados ncssaPconformidado e,n diversas matérias, apenas 5 forao i^^
litados, sendo 2 para a instrucçao primaria, 1 para francez, 1 paia latim, 1

para inglez e 1 para mathematicas elementares.

Como tive a bonra de expor aV. Ex., nos exames geraes para a matricula

nos cursos superiores do Império, a que se procedeu em Novembro passado,
os resultados forão mais satisfactonos. m AD oomi;nlM

Erão 79 os exames a fazer , dos quaes se effectuárao 66 com os seguintes

resultados: 14 reprovados e 52 approvados, sendo 2 com í'W^

provas escriptas como as oraes, revelarão sensível melhoramento nos estudos

clássicos.

• Xonvindo harmonisar-se a pratica seguida nesta corte, relativamente á época

daquelles exames para a matricula nos cursos superiores, com o estabelecido

para as Faculdades de Direito e de Medicina, nos arts. 55 e 80 dos respectivos
esíalutos, ordenou-se por aviso de 5 de Fevereiro do corrente anno que
tivessem os referidos exames annúalmente lugar, em Novembro e Feyereuo,
e se bem que os alumnos que comparecerão ultimamente fossem pela maior

parle ou os próprios que tinhão sido infelizes nos exames passados de Novembro
ultimo, ou os que nesse intervallo se prepararão; comtudo de 120 exames
effecluados, 2 merecerão approvação distincta, 66 approvaçao sem distincçao,
sendo 52 inhabilitados. #

¦'»•• 
-•

¦i
.¦. ti

&

Yv ií Quanto ao estado da instrucçao primaria e secundaria das províncias do.

Império, reporto-me ao que já expuz a V. Ex. no relatório passado, e limitar-
me-hei ainda este anno a apresentar apenas o quadro do numero de estabele-
cimentos de instrucçao públicos e particulares que nellas existem.

Continua a falia de remessa de documentos indispensáveis, e de contorna-
dade em alguns que tenho prementes-

Deos guarde a V. Ex. —Inspectoria geral da instrucçao primaria e secunda-
ria do municipio da corte, 21 de Abril de 1857. .-|é.

ó^$£!'¥&&<á#.£jg§i|S %'\

EuzpiQ W QuEiftós Coi_inho Matxosq Câmara,,

^u:'.y:u Inspector-geral.
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N. 1. j
Quadro demoiislraüvo do pessoal dos professores públicos dc primeiras letras com a data

de suas nomeações ou remoções.

FREGUEZIAS.

• .

a *

a »

. *

. »

• *

Sacramento
S. Josó . .
Candelária.
Santa Rita.
Sant\Anna.
Santo Antônio
Gloria
Lagoa
Engenho Velho
S. Christovão
Inhaúma
Irajá
Jacarepaguá 
Campo Grande
Guaratiba, Ia cadeira . . . .
Idem, 2a dita
Santa Cruz  .
Ilha do Governador, Ia cadeira.
Idem, 2a dita
Paquetá. . . :.•>,' .

ESCOLAS DO SEXO MASCULINO

NOMES DOS PROFESSORES.

Polyearpo José Dias da Cruz
Joaquim Fernandes da Silva
Luiz Thomaz de Oliveira
Cândido Matheus de Faria Pardal
•loâo José Moreira.
Francisco Antônio Augusto de Sá
Francisco Joaquim Nogueira Neves. . . ,
João Rodrigues da Fonseca Jordão . . . .
João Ferreira Moscoso
Joaquim José Cardoso de Siqueira Amazonas.
Joaquim Sabino Pinto Ribeiro
José Theodoro Burlamaque
Manoel Joaquim da Silveira. ......
Francisco Alves da Silva Castilho
Estevão Josó Pires
Antônio Joaquim de Miranda. . .
João Antunes da Costa e Silva. . .
José de Moraes
Marcos Bernardino da Costa Passos. . . .
Joaquim José de Souza Ribeiro. ......

ADJUNTOS.

. .

. .

........José Joaquim Xavier . .

Antônio Ignacio de Mesquita Júnior. . .

João Rodrigues da Fonseca Lessa. . . .

Francisco Rodrigues d*Assumpção

Jacintho Lopes de Azevedo . .

Frederico Carlos Ferreira da Cruz. . . .

DATAS DE SOAS NOMEAÇÕES.

JL

Nomeado

»

»

Rf^novido
Removido
Nomeado
Removido
Nomeado

»

Removido
Nomeado

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

por decreto de 9 de Novembro de 1855.
de 9 de Novembro de 1855.
de 9 de Novemhro de 1855.
de 6 de Dezembro de 1837.

da cadeira de Inhaúma por decreto de 25 de Setembro de 1855.
da cadeira de S. José por decreto de 17 de Outubro de 1855.

por decreto de 10 de Maio de 1837.
da cadeira de S. José por decreto de 25 de Janeiro de 1856.

por decreto de 9 de Novembro de 1855.
» » de 28 de Junho de 1848.

da cadeira do Sacramento por decreto de 25 de Setembro de 1855.

por decreto de 18 de Abril de 1856.

»

»

»

»

»

»

»

de 18 de Maio de 1842.
de 5 de Fevereiro de 1849.
de 6 de Dezembro de 1837.
de 4 de Abril de 1857.
de 18 de Maio de 1842.
de 9 de Outubro de 1834.
de 29 de Novembro de 1856.
de 4 de Abril de 1857.

. • . . •

• *

Nomeado por portaria de 11 de Janeiro de 1856, em exercicio na escola
de Santo Antônio.

Nomeado por portaria de 24 de Janeiro de 1856, em exercicio na escola
de Santa Rita.

Nomeado por portaria de 12 de Novembro de 1855. Rege actualmente
a escola do Campo Grande.

Nomeado por portaria de 13 de Agosto de 1856. Em exercicio na escola
de Santa Anna.

Nomeado interinamente por portaria de 13 de Agosto de 1856. Escola
(\pi Palita Anna

Nomeado por portaria de 2 de. Fevereiro de 1857. Em disponibilidade

por não ter entrado em exercicio.

Secretaria da instrucção primaria e secundaria do municipio da corte, em 21 de Abril dè 1857.

fcô •->>
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f'P •',.,*

O secretario

Bacharel Theopbxlo das Neves Leão.
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N. 2.

Quadro dcmonsIralWo do pessoal das professoras publieas de primeiras letras com a data

de suas nomeações.

FREGUEZIAS.

Sacramento . . .

S. José .....

Candelária. . . .

Santa Rita. . . .

Sant'Anna. . . .

Santo Antônio . .

Gloria. . . . . .

Engenho Velho . .

S. Christovão . .

Lagoa. . . .

Paquetá

Ilha do Governador

Santa Cruz. . . .

. .

i

ESCOLAS DO SEXO FEMININO

NOMES DAS PROFESSORAS.
i

D. Anna Joaquina de Oliveira e Silva.

D. Thereza Fortunata da Silva.

D. Catharina Lopes Coruja

D. Francisca de Paula Moraes e Lima.

D. Eliza Tanner .

Vaga e em concurso

D. Francisca Albina Ferreira . . . .

D. Maria Thomasia de Oliveira e Silva.

D. Clara Maria da Gloria Ribeiro. . .

D. Anna Euqueria Lopes Alvares . .

D. Amalia Justa dos Passos Coelho. .
*.

D. Anna Joaquina da Costa Passos. .

D. Maria Joaquina Antunes da Silva .

• . *

DATAS DE SUAS NOMEAÇÕES.

Nomeada por decreto de 13 de Novembro de 1835

,, » » de 4 de Dezembro de 1837.

j » » » de 15 de Março de 1843.

,, ,, » de 20 de Abril de 1837.

¦ ¦:¦;::¦...

)) » )) de 9 de Novembro de 1855.

D

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

ADJUNTAS.

D. Joanna Amalia de Andrade

D. Alcida Brandelina da Costa.

D. Sophia Tanner

de 9 de Novembro de 1855.

de 21 de Dezembro de 1855.

de 24 de Maio de 1841.

de 10 de Maio de 1853.

de 23 de Novembro de 1855.

de 27 de Dezembro de 1856.

Por aviso de 14 de Janeiro de 1856, recebe uma gratificação na fórma

do art. 57 do regulamento, para dar instrucção primaria ás meninas

pobres dessa freguezia.

DATAS DE SUAS NOMEAÇÕES E ESCOLAS EM QUE SE ACHÍO EM EXERCÍCIO.

•' . 
" •- ; ( " J§;.: *|-Á:jyf*|ír;S

Nomeada por portaria de 12 de Novembro de 1855. Bege actualmente

a cadeira da freguezia de Santo Antônio.

Nomeada por portaria de 10 de Novembro de 1855. Em exercicio na

escola da Gloria. j

Nomeada por portaria de 10 de Fevereiro de 1857. Em disponibilidade.

Secretaria da instrucção primaria e secundaria do municipio da corte, em 21 de Abril de 1857
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O secretario

Bacharel Theophilo das Neves Leão.
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Demonstração do numero de alumnos de ambos os sexos que durante oanno de 1856 freqüentarão os estabelecimentos públicos e particularesde instruccão primaria e secundaria do municipio da corte.

«...
tr f 

" 
_

ENSINO PUBLICO* »

"I

,*#¦ INSTRUCCÃO PRIMARIA. » « t

ESCOIAS 391! MENINOS.

*

FREGUEZIAS

Sacramento. . .
S. José . . . .
Candelária .\ .
Santa Rita. . |Sant'Anna . . .
Santo Antônio. .
Gloria .....
Lagoa .....
Engenho Velho .
S . Christovâo • .
Inhaúma . ...
Irajá . . ,
Jacarepaguá . . .
Campo Grande . .
Guaratiba . . . .
Santa Cruz. . . .
Ilha do Governador.
Paquetá .... ,..

• #- •

NUMERO DE ALUMNOS
TRIMESTRES

*~~"" ^^^^^amm^m^-^^^^mttm^^^^^' *^»_

1° 2° 3o 4o
1 126 181 190 185

37 69 109 112
62 68 75 75

120 148 164 160
160 190 223 234
120 136 143 136
62 63 71 75
60 64 76 78
46 43 47 54
44 75 77 85
20 25 25 18
66 36 48 48
19 24 32 34
9 11 9

44 43 * 45 46
31 31 31 32
28 28 35 19
75 77 73 73

I 1,129 1,312 1,473 Tm
i§

. . • ?

OBSERVAÇÕES.

"-'*.¦¦¦¦'' 'f¦¦¦'¦'''¦ "* ¦

-.'•

9

ESCOl&S S£ MEBriMAf.

NUMERO DE ALUMNAS I
FREGUEZIAS trimestres CffiSE&VACÍíES

,103 j 84 133 129 ~" ' " :¦;¦ ''

. .,.' '41 58 78 81

: ¦¦¦¦ 63-;ff m : MA:,, st-tv.

- *71 -45 49 
'45 

|

Sacramento. . . ./ .
S. José
Candelária . . . '•'/?.
Santa Rita. . .....;„
Sant'Araia; -;:.; ./,...
Santo Antônio. •. ; .
Gloria . I ... . . . .
Lsgôa.......
Engenho Velho .? . .
S. Christòvlo. . . .
Paquetá ... . . é.

''^X.^^-^f-Ã^y^



ENSINO PUBLICO

INSTRUCÇÂO SECUNDARIA
.__^_______~_____«-_--.

ESTABELECIMENTOS

Collegio de D. Pedro II

I AULAS AVULSAS

Aula de Latim.
Dita de rhetorica.

• • • • • •

Numero de Alumnos.

• • • • •• • •

TOTAL. • • • •

265

20
2

287

OBSERVAÇÕES.

*•,

¦*

^•¦ijj»

.>¦

i/t*

\

'-':
yyy.b

%v

ENSINO PARTICULAR

INSTRUCÇÂO PRIMARIA.

ESTABELECIMENTOS. Numero. Alumnos.
i

Para meninos
Para meninas . ..•••••

28 11,219
24 I 754

ifjt

f

INSTRUCÇÂO SECUNDARIA.
•*.

Para meninos
Para meninas

TOTAL • • . •

18 1,661 1
13 781
83 4,415

<¦#¦

.-H

.,-*>

REGAPITULAÇÂO
,*, M

Estabelecimentos públicos de instrucçâo primaria e secundaria a saber:
O OI A

29 escolas primarias com alumnos • • • • *'*

collegio de instrucçâo secundaria com alumnos ..... #><>

aulas avulsas com alumnos., ........ • • . 2,503
¦'M-'

Esbelelecimentos particulares de instrucçâo primaria e secundaria, a saber:

52 escolas ou collegios de instrucçâo primaria com alumnos. . 1,973

31 collegios ou aulas de instrucçâo secundaria com alumnos. . 3,44*

• Total de todos os estabelecimentos públicos e particulares de^ ¦

: ¦ instrucçâo primaria e secundaria.

1I
• I'!

': %

la-

y-y

í y
iy

1*9:m

:-¦¦

\y£.

.. ;v y . ¦ • • • . *• • -V

4,415

6,918

: í\~
ly.y

íy

I

Rio de Janeiro, 21 de Abril de 1857,
Bacharel Theophilo das Neves Le£o. y>
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N 5
Mappa estatístico dos trabalhos cdo movimento das matrículas do Collegio de Pedro Segundo, durante o anno lectivo de 1856

SÉTIMO ANNO.

CONTRIBUINTES. gratuitos.

SEXTO ANNO.

CONTRIBUINTES. GRATUITOS.

QUINTO ANNO.

CONTRIBUINTES. GRATUITOS.

QUARTO ANNO.

CONTRIBUINTES. GRATUITOS.

TERCEIRO ANNO.

CONTRIBUINTES. GRATUITOS.

SEGUNDO ANNO.

CONTRIBUINTES. GRATUITOS.

PRIMEIRO ANNO.

CONTIUBUINTES. GRATUITOS.

Matriculárão-se
Approvados com distineção em tudo.

Idem idem em algumas matérias. .

Idem sem distineção.
Reprovados. ...

Não fizerão exame
Retirárão-se
Perderão o anno. . . . . • •

Fallecerão
Forão premiados. . . . . .

Tomarão o gráo • . . •

NATURALIDADE DOS ALUMNOS.

Matriculárão-se

7 2

V>Ju7k7 7.7"-'7.:^
">7.27;. i

Idem sem distineção

Forão premiados. .

Tomarão o gráo. .

"== *
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Approvados com distineção em tudo.

Idem idem em algumas matérias..

Reprovados. .

Não fizerão exame . . .
Retirárão-se
Perderão o anno
Fallecerão

Secretaria do Collegio de Pedro Segundo, em 31 de Janeiro de 1857. Bacharel Evawsto Nunes Pires, Secretario.
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N.6.
Quadro demonstrativo do numero de alumnos que, segundo os últimos documentos existentes na secretaria, frequentão

os estabelecimentos públicos e particulares da instrucção primaria e secundaria em todo o Império.

ENSINO PUBLICO. m*im PARTICULAR. | ||
© *^ *^ __\

^^^^^^^^^^^^^^m**^—- ***** ' >.___,____«_*-^-B^^^^^^^^^^^^ 52 flJ —* __,

MÜMCIPIO D.\ CORTE instpcção primaria, instrucção secundaria. instrucção primaria. instrucção secundaria. |. |»

Numero dc escolas. Numero de alumnos. Numero dos estabelecimentos c dos alumnos. Sumcro dos estabelecimentos. Numero dos alumnos. Numero dos estabelecimentos. Numero dos alumnos. f % J g.

IMPÉRIO ... . 
0§.oÍ2Í^*5 _..-..'«5_»'..Sí*lí

_\
„,.«.  20 12 32 1,473 743 2.216 1 col. com 15 ca.l. 265 1 2 22 17 _2S7_ 28 _ _j_ ________ Jl _l 3L !____ ______ _*L __L -——.
I^IH.HH. 

~1T 
li 

~oi" ~53Õ 
77~ Tm Tlyc. . 7 ¦¦ _32 £ ^ _7_ _32_ _^_ _J _8_ _146_ __18_ _164 _£_ jj:i_ _5 51_ __. 53_ 954_

Minas ~~7 lã" 
~97~ "ÕTãsê 

1,333 10,719 2 » «20.» 255~ .. 177 20 432  
",V.. 

..._ _____ ____ __\ \__ _____ ______ ______ _.3i ._18'ÜÜL
_____ _.___ """"""' ç\\â 7 0^7

Bahia  166 29 195 6,364 1,318 7,682 1 » » 16 » 175 ^_ ^.^ ____ j^^ ^^ 
• • • • j'^ ^^ ^^ _^J__ _______ ________ UU —— UU — * ¦

'moÍ.aneir.;V..;.; ~líi 
77 I^T ^2 l^õl T,5-_ 1117.  

~7~ 
7 ____ ± _____ ____ 

'___ 
_____ _____ J_ _5!^1^_ Jll- -- J*L _i2l J1!. _!^_ 6l571

in^~::~~ iíí üf ""ht 
^ Tm 

'ma ~z~\z~ i^r^_m_n__^_ >____ y___ ___ ____ ____ _m _j _°_ __ __ __.__?_ __i
"_. 

Pedro 17. 
~tT 

IT 
"Ião" 

2,330 1,324 3,65/, 1 lyc ¦> „ 5_ _.^ ^0_ _92_ _ J_ __3_ _"_ JM_ _74 g» ¦__. ______ ______ ______ ___£. j___ ft'0M

I»erPambücl^nn~ 
"¥ 

g 
"iT 

£2^4 
~732 

Tm gg 13 „"" _127_ _7_ ^5_6_ _20_ J83_ _38_ _3_9_ _77_ M3_9_ _671_ J,810 _5_ ^^ __5 91_ 91_ 1»7 8^720

Ceará T7T 51 23 U 2,813 693 3.506 1 lyc »» 201 8 180 15 _38j_ ^___ ____• *_ ___ __.'___ _^._1_ ______ __±_ ______ _____ J^llí —H __L _Í_^L

A|a86aS 17. 
~W\1T ~ 

T^ 
~703 

T,m TV1 ¦¦ _86_ J>_ J[_ _£_ Jhh_ _1_z_ ____ ____ J*__ ___ _*_ ______ _____ __1H_ Jlll. _LLZ_ 111! íü ______L
l^aTT~rrr^ 

~58" "Í2" ""t7 
149Í 

~422 
2,613 1 » >¦ . _70_ J_ _10_ JU_ _ 80_ _10_ __6_ _16_ _598_ _9ft_ _692 

-__^ 
^.^ ^^ ___ ^^ _-• 97_ 3,385

11^111711 
~ü~li~ 111 .~T,m  rs 210 is 210 15 ______^___- L.__._: í__jill_m____?!L—^_J_ri

Rio Grande do Norte. 36 9 Zi5 891 200 1,091 1 ath. » 7 » .... 6 76 13 76 .... .... j^^ fo?_v#- jj- "V. JL1*1- -llll. — — —— —3Ç- —1 1—

1^111177717 
~~26 6 32 1,338 178 1,516 1 lyc - 5 ,, 77_ _^ _:111_ _5_ _77_ ^^ ^^ ^^ _lli:_ w^ ^^ ^v_ .V___. ___y _____ ______ ____, ÍL _l!Ü_

Pàr-tfvbay..;:.;;;~ít~_^t^"^i;^tt. .._6j. 122 _______________^1._7i._i3_l_í^^m--^U^._^i_^ti-.—6±j^l—— "" .«> 4a o.S 2.0A 210 51/i .... ^^ 2,209
Santa Calharina  33 13 46 1,236 459 1,695 _±  

^ •••• 7 _____________ 
Iá._±_Z __^i: —

l^S^nTo:^r. 
_ÜT ~ 

ÍT r7.5 31 
~756 

l col. * 7 . _55_ 
>2 1J_ _9_ _66_ y^ ^.^ ^-^ ^_•__£ ^^ rv _-.-_ •___ ^____1 ______ __^_ ___L^ g. __JLL

Amazonas  Ti" T 
"íe" _^i ""1 ~ÍS 

 
_3 

51 3 ________  _____ J___ ü _H1^ -llll- H-fU 4^- -^- J- —^

Matlo-Grosso 16 Zi29 3_i Zj63 j-  llll Jl. —11 H.  "" — 

111^:1117— 
_2TH"TTTTTT7T17171  .y,,.' ;3,........,v3[ 7__Z 9__±__io_^^^^^ _______¦__^__ i!_^__iii_

i^^o~z^:~^"-ít~^—in-,mX_^_ io» ¦¦•¦ ____________ J\ •- 24  723 •¦ "•• -•••'- ¦-=-—z^n .ts^rpr wnste;, ^^pri» ^ 233.,««1233| ,M 428 g ^ .».m\ w |»169 ^^s ^ 5,255| 2,452 ^
, ______________-__-_----_-------_-_-__^ 1 nr ••

Secrelaria da Inspectoria Geral da instrucção primaria e secundaria do municipio da Corte, em
O Secretario, Bacharel Theophilo das Neves Leão.

y

*

*



n

"

#. •Si

**

ANNEXO
a»

'4t

¥

,s*.

TE».
Memórias Históricas

*

das Faculdades de Direito e de Medicina.
•*$&&* ''< fe

íj£ .".
:**.



MEMÓRIAS HISTÓRICAS

DOS

ACONTECIMENTOS NOTÁVEIS DE 1855 E 1856

APRESENTADAS Á «CONGREGAÇÃO DOS LENTES

f

DA FACULDADE DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO

EM CUMPRIJMENTO DO ARTIGO 197 DOS ESTATUTOS
s»

PELO

DR. THOMAZ GOMES DOS SANTOS

LENTE DE HYGIENE DA MESMA FACULDADE.

*>

Tendo sido encarregado de relatar os factos mais notáveis, que nos annos
de 1855 e 1856 tiverão lugar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
sabe a Congregação que motivos me inhibirão de apresentar-lhe em tempo
esses relatórios ; agora o faço, mas como pezar, que me causa a imperfeição,
que a este trabalho deu o meu estado de saúde.

RELATÓRIO DE 1855
M . 5

Os principaes acontecimentos, que no anno de 1855 occorrêrão na Facul-
dade de Medicina, cifrão-se nos concursos e nomeações, que completarão o
seu pessoal; ena ordem com que continuarão a ser exercidas todas asfunc-
ções do magistério, apezar dos desastres produzidos pela epidemia, que então
grassava : Lentes e alumnos, reunindo á dedicação da mocidade a firmeza develhos práticos, acudirão á desgraça publica ; 

'todos 
elles se dedicarão ao

allivio desse grande infortúnio ; não havia hora para o descanso, não se fazia
escolha de^ doente, não se perguntava a distancia do chamado : Lentes e
alumnos forão empregados em árduas commissões; alguns, afastados da escola,
forão servir em pontos remotos; entretanto, na hora determinada subia o
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lente a sua cadeira, e, como nos tempos ordinários, expunha aos poucos ouvin-
tes, que restavão, as matérias de seu curso.

A Directoria, a Faculdade e os alumnos se mostrarão superiores á grandeza
da crise. *j ja J

Devendo, em virtude das instrucções que baixarão com o decreto de 12 de
Dezembro de 1854, preencher-se douslugares em cada secção da Faculdade,
forao abertos tres concursos: para a secção cirúrgica apresentárão-se os Srs.
Drs. José Thomaz de Lima, Antônio Ferreira França, e Lucas Antônio de
Oliveira Catta Preta ; para a de sciencias médicas os Srs. Drs. José Joaquim da
Silva, Antônio Ferreira Pinto eFrancisco Lopes de Oliveira Araújo ; para a de
sciencias accessorias o Sr. Dr. João Joaquim de Gouvéa. O Sr. Dr. Francisco
Lopes de Oliveira Araújo foi constrangido a desistir do concurso na prova
oral, por grave incommodo de saúde ; os outros concurrentes habilitados pela
Faculdade, forão por ella apresentados á escolha do governo, que nomeou
para a secção medica os Srs. Drs. Antônio Ferreira Pinto e José Joaquim da
Silva por decreto de 18 de Setembro de 1855; para a cirúrgica os Srs. Drs. An-
tonio Ferreira França e Lucas Antônio de Oliveira Catta Preta por decreto de
24 de Outubro do mesmo anno ; e para a de sciencias accessorias o Sr. Dr.
João Joaquim de Gouvêa por decreto de 28 de Setembro de 1855.

As repetidas sessões da Faculdade que trouxerâo estes concursos, suas
provas tão longas e numerosas, muito influirão para que em algumas cadeiras
não fosse completo o curso.

Ás nomeações dos oppositores, outras se seguirão em conformidade dos
estatutos : assim nomeou o governo imperial para o lugar de preparador de
anatomia e operações o Sr. Dr. Antônio Ferreira França, oppositor da secção
cirúrgica; para preparador de chimica e medicina legal o Sr. Dr. João Joaquim
de Gouvêa, oppositor da secção de sciencias accessorias; foi igualmente no-
meado official da secretaria o Sr. Dr. Joaquim Gomes Vieira, ajudante do bi-
bliothecario o Sr. Dr. Lúcio José da Silva Brandão : os Srs. João José Pereira
Vahia, Francisco Caetano Martins, Deolindo de Paula e Oliveira e Antônio
GomesEsteves, obtiverão a nomeação de porteiro, bedel e continuo.

A medida que cora suas acertadas nomeações completava o governo o
pessoal da Faculdade, e dava providencias para que ella pontualmente cum-
prisse seus deveres, afastava a epidemia para longe de seu seio alguns mem-
tros desta corporação, alguns empregados seus e muitos estudantes. Os Srs.
lentes Dr. Francisco de Paula Cândido, e Dr. Francisco Ferreira de Abreu; o
Sr. Dr. José Maria Lopes da Costa secretario da Faculdade, o Sr. Dr. Joaquim
Gomes Vieira official da secretaria, o Sr. Dr. Lúcio José da Silva Brandão aju-
dante do bibliothecario, e cento e quarenta e um estudantes tiverão esta sorte,
honrando a Faculdade de Medicina desta corte com seu zelo e abnegação.

A ausência de dous lentes, de tres empregados superiores, e de numerosos
estudantes ; os trabalhos sanitários, de que se encarregarão, já por ordem do
governo, já por determinação espontânea, muitos dos membros restantes da
Faculdade, não impedirão que fossem feitos os cursos com grande regulari-
dade: disso terá a Faculdade prova, ouvindo as noticias, que sobre elles vou
resumidamente expender.
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CURSOS DA FACULDADE.
im "jjL

1° ANNO.

Physiea medica.
¦¦¦¦ ..-..

Tendo o Sr. Dr. Francisco de Paula Cândido tomado assento na Câmara dos
Deputados desde o começo de Maio, e sendo, linda a sessão, encarregado de
velar na saúde publica tão gravemente compromettida durante a epidemia
cBolerica, foi encarregado deste curso o Sr. Dr. Francisco José do Canto Mello
Castro e Mascarenhas, lente substituto da secção de sciencias accessorias.

0 Sr. Dr. Canto e Mello começou a leccionar no dia 7 de Maio, servindo-se,
como de compêndio, dos elementos de physiea experimental, e de meteorologia
de Pouillet 6a edição, adoptado para o mesmo üm pelo Sr. Dr. Paula Cândido :
explicou as doutrinas, de que são objectos a gravidade, o calor, o magnetismo,
e a electricidade, não podendo por mingoade tempo tratar das acções mole-
culares, da acústica, da óptica, da calorimetria eda meteorologia. O Sr. Dr.
Canto e Mello louva em termos summamente honrosos a seus discípulos, peloexcellente comportamento e constante assiduidade, de que durante todo o
seu curso derão prova : aponta a falta de um grande numero de apparelhos
necessários ás demonstrações de physiea como um dos mais graves embaraços
com que teve de lutar, e amargamente se queixa das estreitíssimas proporções
do gabinete, em que se não podião dispor na ordem conveniente os raros
instrumentos, que pertencem á sua aula.

Chimica medica.

0 Sr. conselheiro Dr. Joaquim Vicente Torres-Homem, na exposição das
matérias de seu curso, conformou-se á ordem estabelecida no compêndio, de
que é autor, apresentando porém a seus ouvintes as descobertas modernas
e as modificações, que nestes últimos tempos tem soffrido as theorias da
sciencia, que professa. Tratou theorica e praticamente dos corpos simplices
nao metallicos ; das combinações, que esses metalloides formão entre si;
dos caracteres, e preparação dos oxydos não metallicos; da água e do ar ; dos
oxyacidos e hydracidos ; e terminou o curso com a descripção e demonstração
pratica, dos metaes, seus oxydos e saes, que tem applicação em Medicina,° e
fazem parte dos objectos da Toxicologia. *; y 

* 
]

OSr. conselheiro Dr. Torres Homem fez sete sabbatinas durante o anno, e
deu 79 lições, muitas das quaes durarão mais de hora, sendo em quasi todas
ellas interrogados os discípulos sobre a matéria da lição anterior. Pela falta de
tempo, e de alguns mineraes indispensáveis, não se pôde tratar da minera-
logia e da geologia, como o desejara o professor, sendo este constrangido a
circumserever-se em breves noções de geologia, e a limitar-se em mineralogia
a algumas considerações sobre o estado dos mineraes em jazidas, e a maneira
de reconhecê-los já pelo massarico, já pelos processos chimicos. m
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Anatomia dcscriptiva.

O Sr. Dr. José Maurício Nunes Garcia não pôde continuar o sou curso além
de Abril: moléstia grave fe-lo ceder sua cadeira ao Sr. Dr. José Ribeiro de
Souza Fontes, lente substituto da secção cirúrgica, depois de ter demonstrado
parte daosteologia. O Sr. Dr. Fontes, á excepção dn angiologia e nevrologia,
cuja exposição nâo permiltio a escassez de tempo, completou o curso de anato-
mm descriptiva, demonstrando sobre o cadáver todos os objectos, que des-
creveu.

â° ANNO.

Botânica e zoologia.

O Sr. Dr. Francisco Gabriel da Rocha Freire fez o seu curso completo, con-
sagrando os primeiros seis mezes do anno lectivo á botânica, e os últimos dous
á zoologia. Dividio em tres partes as matérias de sua exposição: conteve a pri-meira ura resumo da historia da botânica, o estudo dos*orgãos vegetaes em
todas as suas relações, e o exame das principaes classificações; do qual resul-
tou a preferencia dada ao methodo de Jussieu, modificado por A. Richard. Nasegunda parte foi incluida a exposição dos caracteres das famílias naturaes
mais importantes, e indicárão-se os gêneros e espécies principaes exóticas enacionaes, notando-se coma possivel precisão, depois do estudo de cada familia,
gênero e espécie, as propriedades medicinaes de que são dotadas. Na terceirae ultima parte finalmente deste curso, forão expendidas noções geraes sobre aorganisação e funeções dos animaes; as principaes classificações zoológicas, eespecialmente a de Cuvier, assim como os caracteres das classes com a indica-
ção das ordens, gêneros e espécies.

O curso foi feito em 75 lições.

Chimica orgânica.

Tendo sido esta sciencia pela primeira vez em 1855 objecto de um curso es-
pecial nesta Faculdade, pareceu-me conveniente aproveitar em mais larga me-dida as notas, que me forneceu o Sr. Dr. Ezequiel Corrêa dos Santos? lentesubstituto da secçào de sciencias accessorias, encarregado deste curso pela au-sencia do Sr. Dr. Francisco Bonifácio de Abreu, que por commissão do governose achava na Europa. ô

A Faculdade poderá assim melhor apreciar a direcção que deu este senhorao ensino, e ajuizar dos numerosos embaraços, com que teve de lutar na exe-cuçao de sua tarefa.

n Jí r™ #T ^ Ezequiel considere a chimica, anatomia e physiologia,normal e pathologica ou a exposição dos princípios immediatos normael emórbidos, que constituem o corpo do homem no estado de saúde ou demo-lestia, como um dos mais philosophicos estudos, entre os que se referem áorganisação humana; não foi comtudo nesse ponto de vista que encarou asciencia no seu curso. *V
Tres razões, além de sua excessiva modéstia, o moverão a proceder assim.

r , .. . . . '"'.í'», Mi V v.í^^ ¦'¦¦;. •"".*. ' l' " ' **V,FF~ ' '"'¦¦'¦' Xy' ¦



1" A maior parte das hypothesos modernas do cbimica physiologica se nãolundao em demonstrações experimentaes; e como sciencia positiva, a cbimicanao admitlc verdades quo nâo sejão demonstradas. Os princípios im.nediatos,ob idos artilicialinente, sao de certo substancias, mas nâo substancias or"ani-sadas; e sao as organisadas, e não as orgânicas, que fazem parlo do or-anismo ¦
estas, a nao ser conhecida a sua origem, poderião até confundir-se com assubstancias mineraes.

A força vital é portanto ainda hoje necessária para a explicação dos nheno-menos physiologicos, que pela maior parte escapão a toda investigação exoe-rimental;' ° • "
2° São tão poucos os conhecimentos, que neste ponto de vista nos fornece acbimica orgânica, e tanta falta do harmonia entre elles se encontra que nem

podem formar uma sciencia nova, nem constituir o objecto de um curso
3a Erão somente ouvintes do curso alumnos de pharmacia; e ignorandoestes a anatomia ea physiologia, escusado era expôr-lhes doutrinas, para ouese nao acharão convenientemente preparados.Com estes três motivos, dos quaes os dous primeiros são por assim dizeressenciaes, pois que se ligão á natureza do objecto, e o terceiro meramenteacculental, e sem valor permanente, outras razoes militárão para que o SrVi: Lzequiel desse a este primeiro curso proporções mais restrictas, e direcçãomais positiva. Faltava preparador, faltava laboratório, pois que aquelle quelinha a sua disposição era inteiramente impróprio, e se achava desprovido deinstrumentos, apparelhos e reactivos: os poucos reaclivos, que nelle se encon-travao, eslavao impuros e falsificados.
0 Sr. Dr Ezequiel decidio-se a estudar os produetos do organismo fóra dainfluencia da vida; e conformando-se á ordem estabelecida por Orfila na 8aedição do seu Compêndio, soecorrendo-se do Tratado de Cbimica de Pelouseda Cbimica orgânica de Milton, das lições de Chimica de Malaguti, das obrasde Miathe, Robm e Verdeil, expôz em seu curso o que ba de positivo nasciencia, sacrificando, quando a isso a estreiteza do tempo o constrangia, osobjectos quo so erão de interesse scientifico, aos quaes de mór proveito erão

para o medico pratico e pharmaceutico.

Physiologia.

Havia-se proposto o Sr. Dr. Lourenço de Assis Pereira da Cunha coma appro-vaçao da faculdade a completarem dous annos este curso: no primeiro profes-sana as doutrinas relativas á vida de relação, embryologia, etc., e no segundoas que tem por objecto a vida orgânica; devendo tanto neste como naquelleser expostas, em forma de prolegomenos, as idéas geraes, cuio complexo éconsiderado como a philosophia da sciencia.
Não pôde realisar-se em 1855 este projecto: os estudantes, que tinhão deIrequentar durante este anno a aula de Physiologia, não estavão sujeitos pelosestatutos a seguir o curso dous annos; forçoso era dar-lhes, ainda que resumi-damente, o maior numero possível das noções mais importantes da sciencia:

por isso determinou-se o Sr. Dr. Cunha, depois de ter tratado da vida de rela-
çao, a oecupar-se com a innervação e suas theorias, e a fazer a seus ouvintes aexposição das funeções orgânicas. Uma grave enfermidade, que pôz em perigoa^vida do Sr. Dr. Cunha, lhe não peroailtio executar completamente este planaralgumas funeções em pequeno numero deixarão de ser explicadas.



6

3* ANNO.

Anatomia geral e pathologica.

Os trabalhos microscópicos da Allomanlia tem nestes últimos tempos alterado

profundamente as doutrinas hyslologicas; mas os resultados dessas observações
circulavão em 1855 dispersas nos jornaes de Medicina c em monographias
Allemães; foi somente era 1857 que chegarão ao Brasil os últimos folhetos
dos Elementos da Hystologia humana de Kollicher, vertidos era francez:
vio-se portanto o Sr. Dr. Francisco Praxedes de Andrade Pertence obn-

gado a adoptar como compêndio de anatomia geral a obra de Heule, tra-
duzida do allemão por Jourdan. Os primeiros quatro mezes do anno lectivo
forão empregados na exposição da Anatomia geral, os quatro últimos na de
Anatomia pathologica: no ensino desta ultima sciencia servio-lhede compêndio
a obra de Forster, que se harmonisa com os progressos da Hystologia moderna.

0 Sr. Dr. Pertence fez demonstrações praticas todas as vezes que para ellas
lhe forão ministrados meios.

Pathologia geral.

Professando o Sr. Dr. Antônio Felix Martins que a Pathologia geral abrange
todos os factos contrários ao estado normal, e todas as questões que lhes dizem
respeito, e que á Pathologia geral pertence coordenar estes factos segundo suas

principaes afinidades, formando grupos ou classes distinetas, dividio o seu
curso em duas partes, estudando na primeira a moléstia de um modo abstracto,
debaixo de todas as suas faces, ou relativamente ás suas diversas causas, symp-
tomas, marcha etc., e na segunda o que se refere ás diversas classes de altera-
cões consideradas em geral. *

A primeira parte foi completamente desempenhada; na segunda porem so-
mente pôde ser estudada a inflammação; mas foi esse estudo feito com o maior
escrúpulo, e assevera o Sr. Lente que seus ouvintes tornarão evidentes pelos
seus exames as vantagens da nova cadeira.

0 Sr. Dr. Felix Martins deu oitenta lições, apezar de seus trabalhos não só
na commissão central de saúde publica, como também na Provedoria do Porto,
e das numerosas interrupções que motivarão os concursos.
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4° ANNO.

Pathologia Externa.
o
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p Sr, Dr. José Bento dà Rosa fez o seu curso em conformidade com o pto-
gramma por elle apresentado e approvado pela Congregação. Tratou das mo-
Ipstias ^ós ény^deros "craneanòs, e dos orgaõs nèlles contidos; das dos órgãos
p^tóál^cof^mP^ii6^ll, IpéatólS espinhal; cias do peseoçcv paredes tho-
racicas, é ViSòeráltt é %ÉffiS|^
racicas e vísceras respectivas. Nâo foi possível ao professor completar o curso



de pathologia cirúrgica, porque, segundo o assevera elle, a exposição de suas

doutrinas reclama o duplo do anno lectivo. Fizerão-sc as sabbatinas que deter-
uainão os Estatutos. ,

# Curso de pathologia interna.

Não pôde este curso ser feito em sua totalidade pelo Sr. Dr. Joaquim José da

Silva * crave enfermidade afastou o professor de sua cadeira, na qual durante

o três últimos mezes do anno lectivo foi substituído pelo Sr. Dr Francisco âe

Menezes Dias da Cruz, lente substituto da secção medica. O Sr. Dr. Cruz nao

feKuio em suas lições a ordem em que tinba lecconadoo Sr Dr. Silva: grassava
a cholera morbus'; muitos estudantes, mesmo dos annos inferiores, nnhao de

ser empregados em commissões sanitárias; c todos, sem distincçâo de anno,

deseiavão com ardor prestar seu soccorro na publica desgraça : o lente de pa-
thoíiUa interna, deixando para tempos normaes a ordem regular do ensino ,
nroeurou tornar efficazes os serviços de seus alumnos, fazendo a exposição da

epidemia que nos ílagellava, e das moléstias que mais eommummente a com-

plicavão, como a gastro-enterite, a meningite, a encephahle a myel.te, a pneu-
monia, a pleuresia e a peritonite agudas. Asdescr.pçoes patbologicas ajuntou o

Sr. Dr. Cruz minuciosas indicações de tratamento, sem as quaes inúteis tenao

sido as suas lições para a actualidade.

Curso ie partos, moléstias de mulheres pejadas e recem-nasádos.

O Sr Dr LuizdaCunlia Feijó se teria exactamente conformado ao program-
ma por elle apresentado em Faculdade e approvado pela Congregação, se as

freqüentes interrupções oceasionadas pelos concursos lhe nao tivessem escas-

seado o tempo. Convencido, como está, de que em matérias como a que professa,
o mais útil ensino é o pratico, sacrificou a exposição das moléstias da gravidez
de que aliás se dão suffioientes noções no curso de Pathologia interna ao

estudo das operações que podem ser reclamadas pelos partos. O tratado de

partos de Caseaux foi o compêndio adoptado pelo professor.

5° ANNO.

Curso de matéria medica e therapeutica,
,:7..;777. 7

O Sr. Dr. João José de Carvalho explicou em sua aula o tratado philosophico
experimental dos soecorros therapeuticos de Giacomim.

Está convencido o Sr. lente de que deve seguir-se em Medicina um sys-

tema* mas não considerando elle como systema senão o methodo fiel na

exposição dos factos, somente adopta como princípios os que comprehendem

toãos os factos da mesma ordem. Apezar portanto de servir-se como com-

iendio, da obra systematica de um chefe de escola, deprehende-se das notas,

que me transmittio o Sr. Dr. Carvalho, ser eclectico o seu ensino.
7 ¦!*¦.¦: ò — ,** -¦ .,'-. "¦ :¦'.} "7 ¦"' ti'tiÍ7 ¦'.*'?- íí'".) '-77*7' ¦ , 1 . XY 7' 7.' -.. 'í" -7.7'; 7* ",T '~~'-:'Y ¦>£' \" 
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6* ANNO.

Curso de hygiéne e historia da medicina.

O curso de bygiene foi completo; servindo ao professor de compêndio o
tratado elementar de hygiéne privada e publica de Becquerel. Da historia da
medicina somente foi exposta a da bygiene, e fez-se em três lições um
rápido esboço da escola Hippocratica. ,

Medicina legal.

O Sr. Dr. Francisco Ferreira de Abreu, fiel ao programma de ensino, que
em Março de 1855 offereceu á consideração desta Faculdade, e que foi por
ella approvado, dividioa matéria do seu curso em quatro partes distinetas:
Ia noções preliminares, em as quaes comprehendeu o estudo das attesfações,
dos relatórios, das consultas niedico-legaes, e da nossa legislação relativa a
estes instrumentos; 2* a cirurgia legal; oa a medicina legal propriamente dita;
e 4a emfim a toxicologia; adoptando como compêndio para as primeiras partes
o Tratado de Medicina Legal do professor Orfila, e para a ultima o tratado de
toxicologia de Christison e o de Flandin.

Antevendo o professor pelas razões que serão abaixo expendidas a neeessi-
dade de sacrificar uma ou outra parte de tão extenso curso á boa e completa
exposição das doutrinas concernentes ás outras, resolveu-se a dar pleno
desenvolvimento ás Ires primeiras partes, destinando apenas para a quarta
os dous últimos mezes do anno lectivo. A razão desta preferencia não foi de
certo ter-se considerado como de menor importância a toxicologia , mas sim a
ausência quasi absoluta de materiaes indispensáveis ás demonstrações praticas,sem as quaes se não pôde dar ao ensino desta sciencia o desenvolvimento
conveniente. Accrescia a esta razão outra de igual peso, a angustia do tempo:
esta circumstancia única, embora todas as outras condições fossem vantajosas,
seria, na opinião do professor, sufficiente para obstar que se possa em um
só anno lectivo expor todas as matérias, de cujo ensino se acha encarregado;
para um curso completo de Medicina legal e Toxicologia, aífirma elle são neces-
sarios dous annos; só neste prazo de tempo poderáõ os alumnos alcançar
conhecimentos, que, além de um aturado estudo de theoria, exigem multi-
plicados exercícios práticos. As numerosas reuniões da congregação, motivadas
pelos concursos deste anno, a explosão da epidemia cholerica e uma febre
biliosa, que afastou do ensino o professor durante 15 dias, somente lhe
permittirão leccionar 64 vezes. Nestas lições, depois de algumas considerações
geraes, e de brevíssimas noções bistorieas sobre a sciencia, depois da indicação
e discussão das regras geraes, que devem servir de base á redacção das attes-
tações, dos relatórios e das consultas medico-legaes, entrou em matéria, e
tratou suecessivamente das idades, das questões de identidade, dadefloração,
estupro, casamento, gravidez, parto, nascimentos anticipados e tardios, super-
fectação, infanticidio, aborto, da exposição, substituição, suppressão e sup-
posição de parto, da vitabilidade fetal, da paternidade e maternidade, das
moléstias simuladas, dissimuladas e imputadas, das qualidades intellectuaes

yy m
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e moraes, da morte, da superveniencia, da asphyxia , das ofTensas physicas,
e do envenenamento pelas principaes substancias mineraes, fazendo por
oceasião de cada uma dessas grandes questões o devido estudo e interpretação
rigorosa da legislação nacional a ellas concernente. O professor de medicina
legal não pôde assistir aos exames de seus discípulos, que nelles demonstrarão
quanto lhes fora proveitoso o seu ensino: em Novembro deixou a côrte, o foi
com permissão do governo para Quissamãa, onde se receiava que o flagello
epidêmico produzisse grandes desastres; pouco depois chegarão tristes noticias
do Rio Grande do Sul, o mal ahi grassava com violência extrema; para ali foi
mandado çelo governo imperial o nosso collega, que, devotando-se pelos
seus patrícios, partio immediatamente sem nenhuma outra vantagem além
da passagem, que gratuitamente lhe foi dada. Ao chegar á sua provincia natal
teve o Sr. Dr. Abreu a ventura de nâo encontrar oceasião para dar maiores
provas de sua dedicação: o mal foi cruento e rápido, dizia o professor, eá
nossa chegada, a excepção de alguns casos, só encontrámos lutoe lagrimas.
Ja antes fora o Sr. Dr. Ferreira de Abreu convidado pelo governo para estudar
no Pará a epidemia, cuja natureza não era ainda perfeitamente conhecida,
aceitou elle promptamente o encargo; mas não se realisou a commissão ,
porque nesse mesmo tempo começarão na côrte os estragos da affecção, que
grassava no Pará: o Sr. ministro da justiça incumbio-o então de coadjuvar aos
médicos encarregados do tratamento dos cholericos na casa de correcção, e
pôde o nosso collega dar provas exuberantes do seu zelo.

*
Curso de Pharmacia.

A falta da officina Pharmaceutica, que, apezar de terminantes disposições
dos estatutos, não foi ainda creada, impedio ao Sr. Dr. Manoel Maria de Moraes
e Valle de dar ao seu curso a perfeição que quizera e seguramente pudera,
se outras tivessem sido as circumstancias, em que se achou. Entretanto foi
feita pelo Sr. lente a exposição de todas as espécies de medicamentos desde
a mais simples até as rnais compostas; derão-se as regras de sua preparação,
e com ellas as convenientes noções de chimica mineral e orgânica, insistindo
especialmente o professor nas desta ultima sciencia, porque poucas erão as
que nesse anno podião possuir os alumnos.

Esta foi a primeira parte do curso; na segunda começou-se a tratar de cada
substancia em particular; foi examinada a sua composição, e explicadas as
diversas manipulações por que passa antes de ser ministrada: não pôde ser
completa esta segunda parte do curso, sendo o professor constrangido a
limitar-se á exposição daquellas substancias, que devem suas propriedades á
cellulose, albumina, fecula, assucar, pectina, ácidos vegetaes, gomma, mu-
(úlagem, resina e óleos esáenciaes. A perda de muitos dias lectivos em razão
dos concursos; a necessidade de minuciosos detalhes, que teria dispensado o
ensino pratico; a precisão, que tinhão os alumnos de noções de chimica
orgânica, forão os obstáculos, que não permittirão ao Sr, Dr. Valle completar
o seu curso.

Curso de Clinica externa.

O Sr. Dr. Manoel Feliciano Pereira de Carvalho começou este curso por
tres lições preliminares, cujos objectos forão: a origem, progressos e impor-

M. H. 2
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umcia da clinica externa, e modo de vantajosamente scrtn"0^£aonJ^
hospitaes; a origem . os recursos, as incertezas e os erros do diagnostico nas

moléstia cirúrgicas; finalmente as indicações e contra-ind.caçoes das opera-
2è regra?a que na pratica da cirurgia se deve conformar o homem
ronscieneioso, que conhece a sua seiencia e arte.

Seg io-se â estas lições o ensino de Pathologia externa junto ao leito dos

doentes que em numero de 32 continha a sala destinada á clinica: e forao
visitadas mulheres, que ofierecião á observação lesões próprias de seus sexos :

a duração das visitas foi sempre subordinada á importância, gravidade e com-

plicacão dos curativos. . . , * „ j„
Na'composição de suas lições soecorreu-se principalmente o prolessor de

boas monographias, não se limitando nellas a expor os factos com clareza, mas
esforcando-se em exbibir as particularidades concretas da moléstia observada,
e emdeterminar a influencia das causas no desenvolvimento dos phenomenos,
de maneira que se pudesse formar dessa moléstia uma affecçao individual, um

quadro especial. . .. -k
Guiava ao professor o mesmo espirito: quando tratava das indicações, nao

enumerava os agentes therapeuticos, os methodos e processos operalorios
aconselhados para esta, ou aquella lesão; procurava sim determinar as condições
especiaes, que aponlavão com preferencia esta medicação, ou aquelle methodo
operalorio. Por vezes recorreu aos meios operatorios, mas sempre levado por
motivos sólidos, e indicações positivas, pois que — conservar—é o principio,
que segue na pratica da cirurgia: confiando na autocracia da natureza, o Sr.
Dr. Manoel Feliciano se lisongêa de ter muitas vezes afastado com proveito o
emprego de operações.

fifi fi ... ' -'

Curso de clinica interna.

Bem quizera o aSr. Dr. Maneei de Valladão Pimentel ter-se exactamente con-
formado a todas as disposições dos estatutos em relação ao seu curso; masuma
das mais importantes, a que prescreve lições oraes, não pôde ter execução; a
administração do hospital negou a sala, que para esse fim fora nquisitada: hmi-
tou-se portanto o professor a fazer junto ao leito dos doentes as considerações
que o caso clinico exigia. í. . „

Nos primeiros quatro mezes teve lugar o curso de clinica interna na enter-
maria dos homens: erão os enfermos pela maior parte colonos portuguezes,
trabalhadores da fabrica de gaz, feitores de chácara, e carroceiros; suas moles-
tias em Abril, Maio, e Junho erão as mesmas que na mesma época se costuma
observar em outros annos, a saber: febres intermittentes, e renitentes,
embaraços gastro-intestinae?, catarrhos, pneumonias, pleurisias; e com faci-
lidade cediâo em geral ao tratamento conhecido; erão estas as affecçoes agudas,
o mesmo se observava a respeito das chronicas; a phtysica pulmonar, lesões
do coração e do fígado, hydropisias, cachèxias paludosas, e affecçoes syphih-
ticas, nada apresentavão de especial. Muitos d'entre elles forão curados, e
outros melhorarão seu estado: os casos, que terminarão pela morte derao
lugar a autópsias, que muito concorrerão para exerèitar o# alumnos no
diagnostico, e ampliar s^usconhecimenlos deanafomíapathdlogica. 7 ^

Do mez de Junho e Agosto começarão as moléstias agudas a manifestar carae?
ter mais iravf^ c«sos de febr(? typhoide, e
verdadeiro typb contaeioso em Monos recém-chegados, principalmente em
alguns que já doentesleÉmhãrcárão de um navio chegado do Porto, em que

m



durante longa viagem vicrão os passageiros agglomcrados. Pouco durou a pror
pagação desta aflecção aos doentes que de outras enfermidades erão tratados
na mesma sala; medidas hygienicas, depleções sangüíneas locoes, limonadas
vegetaes, sudorificos, brandos evacuantes, banhos geraes, e afinal os tônicos*
forão sufficientes para a cura da maior parledos enfermos. No mez de Agosto
foi o curso transferido para a enfermaria das mulheres, onde pela maior parte
se observarão as moléstias chronicas, que de ordinário ali se mostrão, lesões
de utero, de ovarios, aífecções venereas, hydropisias, e phthisicas: tão adian-
tadas se achão commummente as lesões orgânicas nestes casos, que raros são
os que se curão.

À 17 de Setembro foi interrompido nesta enfermaria o curso de clinica: já
então largamente lavrava a epidemia, que tantos estragos fez na cidade «. pro-
vincia do Rio de Janeiro; e o professor, dando de mão a todo outro estudo,
concentrou sua attenção no terrível ílagello.

Resolvera a administração do hospital que nenhum cholerico fosse tratado nas
enfermarias deste estabelecimento, abrindo novas enfermarias para as victimas
da epidemia no edifício das recolhidas; para ali foi mandado o Sr. Dr. Valia-
dão que, rodeado ainda de grande numero de seus discípulos, continuou com a
mais perfeita calma dc espirito suas lições sobre a cholera-morbus nessas mes-
mas salas, em que a mortandade se elevou a 60 °/0- Mas bem de pressa ficou o
professor sem ouvintes; nâo que a nossa digna mocidade o tivesse abandonado
para fugir aos golpes do ílagello; não: os estadantes do 5o e 6o anno, todos elles
imitarão a seu mestre, dispersárão-se pelos pontos em que a cholera ameaçava
de maiores estragos, e em que suas victimas menos soccorros podião esperar:
todos elles se dedicarão; e muitos tiverão a felicidade de prestar grandes ser-
viços. Sentimos não consignar aqui os resultados das observações clinicas
sobre a cholera-morbus, que nos forão communicadas pelo Sr. Dr. Valladão:
são ellas de grande importância; mas já esta noticia vai por de mais longa, e
julgamos que trabalhos desta ordem merecem publicação mais apropriada.

São estes, senhores, os factos occorridos na Faculdade durante o anno de
1855, que mais dignos me parecerão de menção; terminarei portanto aqui
meu relatório, ajuntando-lhe o seguinte quadro estatístico dos trabalhos
escolares nesse anno.
¦; l' tf "7

Rio de Janeiro _ de Abril de 1857.

Dr. Thomaz Gomes dos Santos,
Lente de hygiene.

•*'Conforme.

Dr. José Maria Lopes da Costa.
Secretario.

Foi lida, e approvada unanimemente pela congregação, em sessão de 15 do
corrente mez. Secretaria da Faculdade de Medicina do Rio dé Janeiro, 16 de
Maio de 1857. =.¦¦¦¦ -.¦ ^ S^Üffi.

i Dr. Lopes da Costa,
"::¦¦ 
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DOS FACTOS NOTÁVEIS OOCORK1D08 NA FACULDADE DE MEDICINA DO RIO DE JANB1HO

DURANTE O ANNO DE 1856.,
*<#<.

¦ Dos acontecimentos dignos de menção, que tiverão lugar nesta Faculdade
em 1856, um dos mais importantes é sem duvida sua transferencia para o
edifício que hoje occupa: não se acha ainda a Faculdade perfeitamente accom-
modada, e só' poderá funccionar com toda regularidade, quando se tiver
estabelecido um edifício especialmente construído para ella. Nao pode uma
grande escola, theorica e pratica ao mesmo tempo, dar a seus trabalhos toda
a perfeição em local que para outro fim foi destinado em suas construcçoes ;
não bastão salas numerosas e grandes; o ensino theonco e pratico da me-
dicina, e das.sciencias accessorias, tem exigências muito especiaes, que devem
presidir á formação do plano geral do seu edifício e á distribuição de
suas divisões. Entretanto muita gratidão deve a escola de medicina^ desta
corte ao Exm0 Sr. conselheiro Dr. Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz, então mi-
nistro e secretario de estado dos negócios do império, por ter-lhe, em troca de
uma casa arruinada de proporções exiguas e pessimamente collocada, dado o
vasto edifício, que antes abrigava as recolhidas da Misericórdia. O antigo
recolhimento das orphãas, edificado junto ao hospital da Misericórdia, presta
á Faculdade desta corte uma grande vantagem, de que estão privadas muitas
das melhores escolas de medicina da Europa; os cursos de clinica se fazem em
lugar tão próximo, que se podem considerar como feitos no recinto da tacul-
dade: numerosas e vastas salas dão larga accommodação aos actos grandes,
á congregação, á bibliotheca, á secretaria, aos gabinetes e laboratórios, as aulas
theorieas e ás praticas. . tè^sfàz

Foi durante o ministério do Ex»» Sr. conselheiro Dr. Luiz Pedreira do Coutto
Ferraz que mais se empenhou o governo deS. M. I. no aperfeiçoamento do

ensino medico: a reforma de 1854, a creacão de novas cadeiras, a nomeação
de lentes, que não posso louvar porque m'o veda sua modéstia, eporhm
o estabelecimento da Faculdade em local, que se nao e de todo apropriado,
é sem nenhuma duvida muito vantajoso, são benefícios de que nunca se

esquecerá a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. ^yy
É porém de iustica o declararmos que este ultimo melhoramento se deve

em parte ao S.^ conselheiro Dr. Joaquim Vicente Torres Homem, director
interino da Faculdade, que com o seu incansável zelo e reconhecida sagacidade

pôde eni breve tem^ transformar em escola de medicina um convento de

recolhidas. 0 Sr. conselheiro Dr. José Martins da CruzJobim, quando,
terminada a sessão legislativa, reassumia as funcçõés de director terminou

os Trabalhos do Sr. Dr. Torres Homem:,a ambos deve faculdade agrade-

cLento, e muito me apraz servir-lhe de órgão nesta uccasiao. 
^ 

anno

só um concurso se ..brio. Devião em 1855 ser preenchidos dous lugares de

onpositor da secção de scienciasaocessonasi conforme as instrucções do^e-

cfeto de 12 de Dezembro de 1854; tendo-se porém apresentado um con.

cm renTe único, o Sr. Dr. João Joaquim de Gouvêa, foi este, depois de suas
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provas, nomeado pelo governo para um dos dous lugares : o concurso de 1856
teve por fun preencher o outro. Concorrerão os Srs. Drs. José Thomaz de
Lima, que já nos concursos do anno antecedente disputara um lugar de
oppositor. e José Maria Chaves, que pela primeira vez se apresentava: forão
ambos julgados dignos pela Faculdade, e o Sr. Dr. Chaves, que na ordem do
merecimento obtivera o primeiro lugar, foi pelo governo nomeado op-

Completou-se em 1856 a legislação das Faculdades de Medicina, sendo

posto em vigor o decçeto n. 1764 de 14 de Maio de 1856, que approva o
regulamento complementar dos estatutos de 28 de Abril de 1854 ; não pôde
porém nesse anno ser o regulamento executado em todas as suas partes,
pois que somente foi communicado á Faculdade em fins do anno lectivo.

Tendo o Sr. Dr. Joaquim Gomes Vieira, official da secretaria, pedido a
sua demissão, o governo Ib'a concedeu por decreto de 13 de Setembro de
1856, e por outro decreto da mesma data foi nomeado para substitui-lo o Sr.
Dr. Antônio José de Souza Rego.

Para os lugares de chefes de clinica medica e de clinica cirúrgica forão
chamados pelo governo os Srs. oppositores Dr. Antônio Ferreira Pinto e Dr.
Lucas Antônio de Oliveira Catta Preta: o Sr. Joaquim Pires da Costa foi no-
meado continuo; e em conformidade do regulamento nomeou o Exra0Sr. director
ao Sr. Antônio Pinto de Souza Mascarenhas conservador dos gabinetes de chi-
mica mineral e de medicina legal.

Deveríamos agora, como o fizemos na Memória de 1855, apresentar o rela-
torio dos cursos de 1856; mas não tendo os Srs. lentes feito nelles mudanças
graves, referirão-se pela maior parte ás notas, que para a composição daquella
Memória me forão dadas então: exporemos portanto unicamente o que a res-
peito de seus cursos nos foi communicado pelos Srs. lentes de anatomia des-
criptiva, de physiologia e de pharmacia.
¦¦¦...-. •.-

Curso de anatomia descriptiva.

A cadeira de anatomia descriptiva foi oecupada desde o principio do anno
lectivo pelo oppositor o Sr. Dr. Antônio Ferreira França. Este curso foi es-
sencialmente pratico; o Sr. Dr. França conseguio demonstrar em peças por
elle preparadas, tudo quanto ensinava theoricamente; o systema nervoso foi
estudado com grande cuidado, merecendo especial attenção os seus centros,
para o que, além de cérebros frescos, empregárão-se muitos outros endureci-
dos no álcool e no ácido azotico.

Curso de physiologia.
tftftftftf V tftf rtf 'tf' 
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O Sr. Dr. Lourenço de Assis Pereira da Cunha pôde neste anno dar muite
maior extensão ao seu curso; á completa exposição das noções geraes de phy-
siologia séguio-sè o estudo analytico das funeções da vida orgânica; assim a
digestão, absorpção, respiração, circulação, nutrição, secreçÔes, calor ani-
mal, etc, forão, cada uma dellas em particular, estudadas aceuradamente pelo
professor, e explicadas com a clareza que comporta o estudo actual da
sciencia. $¥M # P§Í ÔIS *$ ni

A attenção dos ouvintes, e o^ aproveitamento que pelos seus exames mos-
trarão ter alcançado, satisfez plenamente ao Sr, Br. Lourenço de Assis Pereira
da Cunha.



Curso de pharmacia.

O progràmma e methodo seguido no curso pharmaceutico durante este
anno forao os mesmos que no antecedente; tirarão porem delle os alumnos
muito maior vantagem, por isso que encontrando e les reunidas na obra,

que em começo do anno dera á luz o Sr. Dr. Manoel Mar.a de Moraes c Valle,
todas as noções geraes, que antes só se achavão disseminados em Soubeiran,

pôde o lente «nupar em torno dessas noções numerosos detalhes e explicações.
Ainda assim, muito lamenta o professor a falia de officina pharmaceut.ca ; sem
ella, apezar do maior zelo no lente, e de toda a appbcação dos alumnos, nao

pôde ser o ensino completo e perfeito. Não é somente das conveniências da
sciencia e da arte que deduz o Sr. Dr. Valle razões para reclamar a prompta
creação desta aula pratica, militão ainda em seu favor considerações, que se
fundão na equidade: todas as aulas do curso pharmaceutico, que estão hoje
^m exercicio, pertencem ao curso medico; e não está em actividade qnelle
que, por assim dizer, épuramente pharmaceutico: entretanto os alumnos de

pharmacia pagão taxas iguaes ás dos estudantes de medicina !!!

Fazemos votos para que no fim do corrente anno tenha o digno professor
de pharmacia a certeza de que não será obrigado a repetir as mesmas queixas
no futuro.

Taes são, meus senhores, os principaes suecessos do anno findo: tudo correu
na mais perfeita regularidade; lentes, empregados e alumnos cumprirão todos

elles suas obrigações exactamente: nem o contrario podia recear-se, pois que
para se não desviar da honrosa senda que trilha, tem a Faculdade empregados
e alumnos perennes incentivos na consciência de seus deveres, no zelo escla-

recido de seus dignos directores, na sabedoria dos estatutos, e muito prin-
cipalmente na Alta Protecção Que Vela pela fortuna das sciencias e letras

brasileiras. Terminaremos, senhores, esta nossa tão resumida memória,
ajuntando-lhe o quadro estatístico dos trabalhos da Faculdade durante o anno

lectivo de 1856.

Rio de Janeiro, A de Maio de 1857.
¦¦¦¦'.¦, W ¦'¦- ''
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Dr. Thomaz Gomes dos Santos.
; Lente de hygiene. ^W7'*-' ; •.

;-i!t!

Conforme.

Dr. José Maria Lopes da Costa,
Secretario.

Foi lida, eapprovada unanimemente pela congregação, em sessão de 15 do

corrente mez. Secretaria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, lb de

Maio de 1857.

p:^^|: ;;;j^J:p ^ |^ Maria i0pes úa Costa, éMífi:- 5 ~?M
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OÜADRO ESTATÍSTICO DO RESUtTADO DOS TRABALHOS DA FACULDADE DE MEDICINA DO RIO

DE JANEIRO NO ANNO LECTIVO DE 1856.

CURSO MEDICO.
-»

ANNOS J I
<S I

MOVIMENTO DAS AULAS 1 T~ 1——T~~~~ V^^ O
1° 2o 3o U° 5o 6o H I

Matricula-se  À hM 30 168
. í plenamente  24 32 22 17 107

Forao approvados \ ^implcsmentc. . . . 2 .. l/i 16 « U 5?
Deixarão de fazer acto 1 •. • 3
Fallecèrão ¦ i •• •• ó
Perdeu o anno.  •• •• 4 •• •• *
Doutorárão-se •• •• •• •• "• '

CURSO PHARMACEUTICO.

ANNOS J

MOVIMENTO DAS AULAS -^~~^T T~^ &
Io 2o 3o g

Matriculárão-se . .  1 I 8 15
. „ , < plenamente .•  lil 5

Forao approvados { £implesmeme 6
Deixou de fazer acto  . . . a . • • .. •• *
Forão reprovados a • ..»...••• • • • a • • • 3 •• 3
Formárão-se . • . •  .. •• •• '

*" ' 

NATURALIDADES. I~ nm F7F~ m
CURSOS -fe ô fe -§ 2 S * . I .' M i s 11 % ii i I i -i i i•I m i I | I,$ * « | í s | g

' ¦ ¦¦¦ f1 .1,"',. _— ¦

Medico.. . . . . . 105 h 2 13 L\ 17 2 2 8 Zí 1 5 1 168

Pharmaceutico . . .10 1 .. 1 11 .. .. 1 ••  15 I

Observações. — Além dos 27 alumnos que tomarão gráo, doutorárão-se mais 10 que o deixarão de receber
no anno próximo .findo. Forão considerados habilitados para exercer sua profissão no Império 3 médicos estran-
geiros, 1 cirurgião, 1 pharmaceutico e 1 parteira. Durante o anno lectivo forão admittidos a exame os alumnos
seguintes: do 2° anno medico, 1 que foi approvado nimine discrepante; do 3» anno medico, 12, dos quaes 3 forão
approvados optime cum laude, 2 nemine discrepante, 2 simpliciter e 5 reprovados; do 4o anno, 12, dos quaes 2
forão approvados optime cum laude, 8 nemine discrepante e 2 simpliciter; do 5o anno, 14, dos quaes 1 foi
approvado optime cum laude, 11 nemine discrepante e 2 simpliciter; do 6° anno 7, dos quaes 2 forão appro-
vados optime cum laude, 4 nemine discrepante e 1 simpliciter; do 2° anno pharmaceutico, 1 que foi approvado
nemine discrepante, e do 3° anno pharmaceutico, 2 que forão approvados simpliciter.—Secretaria da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 1856.

Dr. José Maria Lopes da Costa, Secretario.
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Memória histórica dos acontecimentos notáveis
do anno de iM, apresentada para servir
de chronica á Faculdade de Medicina da
Bahia.

<

Determinando o Art. 197 dos Estatutos das Faculdades de Medicina que
na scssüo de encerramento dos trabalhos annuaes a Congregação encarregue a
hum de seus Membros de apresentar na primeira sessão do anno seguinte huma
memória histórica, na qual se relatem os acontecimentos notáveis do anno findo,
e se especifique o gráo de desenvolvimento, a que houver sido levada nesse
mesmo período a exposição das doutrinas tanto nos cursos públicos, como nos

particulares, mais huma distineta prova de benevolência me destes, meus illustres
collcgas, elegendo-me na sessão de 13 de Dezembro ultimo para nesta de hoje
exhibir-vos este trabalho, que nos he imposto por Lei; trabalho certamente de
honra, porém desta vez hum pouco mais árduo para quem houvesse de elabo-
ral-o, á vista do numero das oceurrencias havidas no anno próximo passado, de

que me cumpre tratar: dando-se, além disso, contra mim hum certo desfavor,
e bem fundado desanimo pela consciência, que tenho, de nâo poder correspon-
der a vossa expectativa, e entreter a vossa attenção com aquella excellencia de
idéias e elegância de estylo, com que tão brilhantemente souberão captal-a os
dous dos ornamentos desta Faculdade, que me antecederão em trabalhos deste

gênero, historiando hum delles (1) a instituirão dos estudos médicos e o seu
desenvolvimento entre nós até 1854 inclusive, e o outro (2) os vanadissimos
suecessos do calamitoso anno de 1855.

Embora porém desajudado pela matéria, quer por hum pouco anda e quasi
monótona em si mesma, quer por menos momentosa em sua generalidade, di-

gnando-vos convencer-vos de meus bons desejos quanto á execução do preceito,
a que tenho em vista dar cumprimento, e feita por mim aquella franca decla-
ração, á que deveis dar todo peso, porque com ella presto huma sincera ho-
menagem ao elevado mérito desses dous collegas, hum dos quaes ser-nos-ha sem-

pre de bem saudosa memória (3), permittí que esfoutro, senhores, submetta
á vossa approvação este escripto mesquinho, e vol-o offereça na esperança de

que não só vos não dedignareis de aceital-o, como até, por maior cumulo de
vossa bondade para commigo, lhe corrigireis as faltas, dando-lhe assim vossas
luzes a perfeição, de que necessite, para ser do publico benignamente acolhido.

Ainda esta Capital e outros pontos da Província não estavão de todo livres do

terrível Hagello da cholera epidêmica, que tão intensa e extensamente os assolara
desde 21 de Julho de 1855, dia em que os primeiros casos delia forao aqui ob-
servados e na povoação do Rio Vermelho, nomeados pelo Governo d entre os Pro-

fessores públicos, em tempo opportuno e á requisição do Sr. Conselheiro Director
interino (4\ aquelles que devião ser examinadores, entrado o mez de Fevereiro,

principiarão os trabalhos da Faculdade, conforme o Art. 80 dos Estatutos, pelos
exames preparatórios, os quaes, assim como nos mais annos anteriores, torao fei-

tos com toda regularidade sob a presidência do mesmo Sr. Director, ou de algum

(1)0 Sr. Dr. Malaquias Alvares dos Santos, Lente de Medicina legal.

( 2 ) 0 Sr. Dr. Manoel Ladisláo Aranha Dantas, Lente de Pathologia externa.
.( 3 ) 0 dito Sr. Dr. Malaquias Alvares dos Santos, prematuramente fallecido

em 25 de Novembro de 1856. "J
(4)0 Sr, Conselheiro Dr. Jonathas Abbott, Lente de Anatomia descnptiva.



mm 2-

outro Lente nomeado por cllle, quando acontecia simultaneamente dar-se outro
serviço, em que nflo podesse elle deixar de ter parte.

Terminados esses exames cm numero de 215, dos quaes 31 forüo de latim,
57 de francez, 29 de Inglez, 25 de historia c geographia, 21 de philosophia
racional e moral, e 50 de arithmetica, geometria, c álgebra ate equações do
primeiro gráo, notando-sc na totalidade dclles 36 reprovações, 76 approvações
simplesmente, e 103 approvações plenamente, matriculárflo-se no primeiro anno
34 estudantes, a saber: 18 no Curso Medico, c 16 no Pharmaceutico.

Dando-se a respeito dos Estatutos o que sobre elles disse a meu ver com
máximo acerto o digno Lente Sr. Dr. Aranha em sua memória histórica, refe-
rindo-se aos exames preparatórios, c sendo, como ninguém duvidará de allirmar,
de summa vantagem, que os alumnos, que houvessem de matricular-se, pos-
suissem a maior somma de conhecimentos preliminares, muito ganharia a sciencia.
se entre as matérias dos sobreditos exames figurassem também a rethorica c a
língua grega: esta, como hum estudo de indispensável necessidade para a boa
intelligencia, e comprehcnsão das matérias do ensino, e da tcchnologia da scien-
cia, e mais ainda obrigando a Lei aos doutorandos a apresentar no fim de sna.v
theses alguns aphorismos de Hippocrates, sem que elles estejão habilitados a
beber na fonte limpa de seus escriptos originaes a sua divina doutrina, e sim
em huma ou outra versão, que por mais bem feita que seja, nem sempre es-
tara de accordo com o verdadeiro espirito de suas idéias: e a rethorica por ser
essencialmente proveitosa a quem no progredir do seu tirocinio acadêmico, ou
no exercicio de sua futura profissão, terá de redigir observações clinicas, escre-
ver para o acto de seu doutoramento dissertação e theses, fazer lição oral,
e discorrer por escripto e de momento em concursos, relatar trabalhos de que
o Governo houver de incumbil-o, fatiar em conferências, leccionar talvez em
alguma cadeira, compor huma obra scientifica, &c.

E nem este meu pensar he de agora; pois que assim já reflexionei e es-
crevi, quando por oceasião de sermos particularmente ouvidos, por determina-
ção do Aviso da Secretaria do Império de 24 de Setembro de 1853, sobre as
disposições do projecto de Estatutos, de que cada hum de nós recebera hum
exemplar, tive a honra de apresentar minhas observações em 22 de Outubro do
mesmo anno, a fim de serem remettidas em tempo aquella Secretaria d'Esla-
do, conforme se nos ordenara, incluindo eu nellas a idéia do muito que também
conviria que os matriculandos, em vez dc serem examinados em preparatórios
na Faculdade, viessem já habilitados com o Bacharelado em letras por qualquer
Licêo Provincial, em que se ensinassem as supraditas matérias. E á respeito des-
tas, quando mais huma ponderação se me consentisse fazer, eu não hesitaria em
lembrar o estudo do allemão, ainda que fosse livre ao estudante o ser examinado
nelle ou no inglez, em qnanto não se creasse no Lycèo a cadeira daquelle ídio-
ma, a cujo exame ficarião obrigados, de então em diante, os que se malricu-
lassem no Curso de Medicina.

Continuando o trabalho das matrículas, e ainda antes da época legal de
ellas começarem, e também depois do prazo decretado para o seu encerramento,
recebeo o Sr. Dr. Director diversas communicações da Presidência desta e de ou-
trás Províncias, especialmente Alagoas e Parahyba, scientificando-o de estarem
nellas commissionados pelo Governo, para tratar dos cholericos, vários acade-
micos, a fim de que estes não ficassem inhibidos de proseguir no seu currículo,
por não poderem aqui apresentar-se.

Apreciando em sua alta sabedoria esta oceurrencia, o Governo deS. M. o Ini-
perador, por não ter podido ser prevista na Lei a extraordinária circunstancia, quese estava então verificando, da impossibilidade daquelles alumnos cumprirem a
disposição dos Artigos 87 e 91 dos Estatutos, em solução ao conteúdo de hum
oílicio do mesmo Dr. Director a semelhante respeito, datado de 23 de Janeiro,
fez baixar o Ayíso de 4 do Fevereiro, pelo qual se dignou resolver, que durai.-
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tc o tempo, em que os ditos acadêmicos exercessem aquellas commissOcs, cm
que estavflo com autorisaçfio prestando serviços públicos e importantes, nüo de-
vifio ser prejudicados quer em suas matrículas, que poderiflo efleilunr por pro-
curoçfio, quer quanto ás folias, que dessem, as quaes seriüo consideradas como
justificadas.

Para mais facilmente chegar ao conhecimento dos interessados, fui logo
aquella resolução publicada cm Edital pela Secretaria da Faculdade nos jornaes
desta Capital, e bem assim a da prorognçflo do prazo das mesmas matrículas
até 3 de Abril, com que por Aviso de 23 de Fevereiro pelo Governo Imperial
forno os estudantes também favorecido?.

Como porém acerca das faltas a amplitude da suprema concessão fora tal,
que a continuação po sivel da epidemia, a longitude dos lugares, as cautelas
preventivas, os commSlos individuaes, c varias outras circunstancias poderiâo
dar lugar a que o anno Icctivo se escoasse, sem alguns dos alumnos com-
missionados náquelle serviço sanitário terem ouvido huma lição, e no fim deite
se apresentassem para os exames, sem estarem de modo algum preparados,
quando aliás o Art. 147 dos Estatutos expressamen!e determina que quarenta
faltas, embora, abonadas fuzem perder o anno, a Directoria vio-sc na precisão de
olhciar ao Exm. Sr. Ministro do império em 18 do citado mez de Fevereiro, não
só accusando a recepção do mencionado Aviso do dia 4, e dando parte de havel-o
posto em execução, mas também ponderando o que deixo dito no tocante ás
faltas, a fim de com tempo se obviarem duvidas, que não deixarião de appa-
recer entre a mesma Directoria amiga de seguir a Lei, c os estudantes nem
sempre dispostos á dar-lhe fiel cumprimento.

Chegada ao alto conhecimento do Governo Imperial a ponderação da Dire-
ctoria, houve elle por bem declarar em Aviso de 14 de Março que, ficando
delia inteirado, tomaria o seu objecto na devida consideração, e opporluna-
mente resolvendo o que lhe parecesse mais acertado, o communicaria em tem-
po, para se prevenirem aquelles inconvenientes, cumprindo que no entretanto
se observasse o determinado no referido Aviso.

E de feito, em additamento aquelle outro de 14 de Março, respondendo
o Governo por Aviso de 20 de Outubro ao Officio do nosso Director de 22 de
Setembro, relativamente á habilitação dos alumnos, que por ordem do mesmo
Governo Geral, ou dos Presidentes de Provincia, estiverão empregados por oc-
casião da epidemia do cholera-morbus, mandou declarar-lhe para sua intelligen-
cia e execução, e á fim de o fazer constar á Congregação, que as faltas dadas
pelos referidos estudantes durante todo o tempo, em que se acharão náquelle ser-
viço, náo devião ser contadas, e em hypothese alguma os podião prejudicar em
suas habilitações para os actos de seus respectivos annos.

Magnânima e bem merecida decisão! Por quanto aos intrépidos jovens, que
se dedicarão aquelle humaníssimo serviço, e nelle tanto se distinguírão, bem
pudéramos appropriar as nobres expressões dos commissionados Francezes, manda-
dos pelo seu Governo cm 1821 a Barcelona, para alli observarem a epidemia da
febre amarella:

» Envoyés par le gouvernement, disaient~ils, notre désintéressement doit ré-
« pondre au caractére de notre mission; au milieu d'un fléau aussi épouvantabíe
<( et qui atteint presque tous les habitants, nous serions indignes de Ia noble
« mission que nous avons recue, si, pour veiller á notre propre conservation,
« nous refusions notre ministére á Ia population indigente ou non: nous ne vou-
« lions pas que cet acte d'egoisme et de barbárie souille notre memoire. » (5)

5 ) Histoire medicai de Ia fiévre jaune observée en Espagne, et particulié-
rement en Catalogne, dans 1'année 1821, par MM. V. Bally, François, Pariset.
Paris, 1823 in-8. de 664 pages, ayec 2 cartes.
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No í.° de Março reunida a Congregaçüo em virtude do Art. 97 da Lei regu-
lamentar, para distribuir as horas das aulas, verificar a presença dos Lentes, e
nomear os Substitutos, que deveriAo leccionar nas cadeiras, cujos proprietários se
achassem impedidos, foi designado o Sr. Dr. Seixas para reger a de Pathologia inter-
na, por estar em Valcnça o Sr. Dr. Queiroz em commissâo do Governo, ficando
ulteriormente sem effeito a designaçAo, que ella então também fizera do Sr. Dr.
Faria para a de Matéria Medica na falta do Sr. Dr. Velho, que estava doente,
por se haver restabelecido este nosso collega antes do dia da abertura das aulas.

daquella mesma sessão o Sr. Dr. Aranha apresentou a memória histórica,
dc que fora encarregndo, e de que já tive o prazer de faltar, relativa ao anno de
1855, a qual, depois delida por elle, fui unanimemente approvada pelaCongre-
gaçüo, e recolhida em seu original á Bibliotheca da Faculdade.

Abertas as aulas no dia 15, como os Estatutos ordenão, fechárão-sc no dia
seguinte por causa das ferias da semana santa, para serem dc novo francas aos
alumnos desde 31 do mez de Março ate 30 dc Outubro, em que fonlo encerra-
das, conforme he de Lei.

Poucos dias depois de estarem em seu andamento os trabalhos do anno le-
divo, esmerando-sc cada hum dc nossos honrados collegas no desempenho de suas
obrigações, na sessão que teve lugar em 9 de Abril, foi lido o Aviso da Secretaria
d'Estado dos Negócios do Império de 27 de Fevereiro, communicando haver o
Governo deS. M. o Imperador, á contar de 25 do mesmo mez, concedido per-missão ao Lente de Clinica externa para continuar a leccionar em sua cadeira,
mediante a gratificação annual de 400<2TOOO, por ter-se realisado á seu respeito
a condição do Art. 54 dos Estatutos.

Por identidade de razão foi também concedida em 1G de Maio, á contar do
dia 10, igual permissão e a mesma gratificação ao nosso distineto collega Sr.
Dr. Antônio Polycarpo Cabral, Lente dc Clinica interna, não constando até o
presente ter-se-lhe expedido Carla do Conselho, que parece ser inherente aquella
Imperial concessão, em quanto que á quem vos dirige neste momento suas ex-
pressões, foi ella já conferida em 19 de Novembro do anno passado.Por esta subida merco, de que sou originariamente devedor á honra de es-
tar exercendo o magistério nesta Faculdade ha mais de 25 annos, e sobre tudo
a inexhaurivel munificencia do Governo de S. M. o Imperador, que se dignou
julgar-me apto para continuar a empregar-me no mesmo'exercício, cumpre-me
nesta nossa primeira reunião do anno significar da maneira mais solemne o meuvivíssimo reconhecimento, e deixar perante vós registrado nestas paginas o protestode minha eterna gratidão para com o Excelso Protector das letras, o nosso muitoAugusto e Sábio Monarcha, que assim Houve por bem laurear-me com o preclaroTitulo, que acabo de receber.

Encerrado em 9 de Fevereiro o prazo das inscripções para o preenchimentodos seis lugares de Qppositores, sendo dous para cada secção, mardados pôr áconcurso por Aviso do Ministério do Império de 12 de Junho de 1855, observa-das em tudo pela Faculdade as Instrucçòes de 14 de Dezembro de 1854, á queo dito Aviso se refere, e que com elle baixarão sobre o provimento desses luga-res, separou ella o de cada secção, e começando pelo das Sciencias Cirúrgicas
para o qual se havião inscripto os Drs. José Afifbnso Paraíso de Moura, AdrianoAlves de Luna Gordilho, Manoel Maria Pires Caldas, Reynaldo Américo de Andradee Francisco Pereira de Almeida Sebrão, dadas por elles as devidas provas pro-cedeo-se a votação, cujo resultado foi obter o primeiro lugar da lista o DrGordilho, o segundo o Dr. Moura, e o terceiro o Dr. Sebrão.

Levada á Augusta Presença de S. M. o Imperador a apresentação ou propostadaquelles três concurrentes, datada de 23 de Abril, recebeo-se em sessão de 17de Junho a communicação official de 30 de Maio de terem sido nomeados os DrsAdriano Alves de Lima Gordilho e José Affonso Paraíso de Moura, o primeiro
por Decreto de 26, e o segundo por Decreto de 28 do mesmo mez; os quaes
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como sc achassem nn sala próxima, forão chamados, c tomarão posse em virtude
dos Decretos, que apresentarão de suas nomeações, designando logo a Directoria
no Dr. Gordilho, para Preparador de Anatomia c Operações, c ao Dr. Moura para
Chefe dos trabalhos da Clinica externa, no exercício dos quaes empregos entrarão
ambos no dia seguinte, vencendo cada hum delles 1.200$ rs annuaes, que a Fo-
cuidado lhes marcou na fôrma da Lei, e que forno approvados em 5 de Julho,
conforme o communicou á mesma Directoria o Ofíieial Maior interino da Secretaria
iFEstmlo dos Negócios do Império cm Ofiicio daquella data.

Na mesma sessão dc 17 de Junho rcsolveo unanimemente a Congregação con-
sullar ao Governo Imperial, sobre o requerimento á cila então apresentado pelo
Dr. Sebrâo, que, havendo sido contemplado na lista tríplice dos propostos para
os dous lugares da secção das Sciencios Cirúrgicas, e não tendo sido nomeado
Oppositor, pedia que a Faculdade houvesse de considerar valiosa a sua inscripçOo
para concorrer á das Scicncias Médicas, attendendo ao ter sido elle pelicionario
hum dos que sc inscreverão paradia por oceasiãò do concurso, que para o lugar
dc Substituto fura antecedentemente annunciado, c por Ordem do Governo deixou
de ser levado a cíTeito.

Proseguindo-se nos trabalhos, fez-se o concurso da Secção das Scicncias Ac-
cessorias, para o qual havião-sc inscripto o Dr. Cypriano Barbosa Betamio, que
ultcriormenle á inscripçõo falleceo na Cidade de Santo Amaro, viclima de sua he-
roica dedicação, e de seu excessivo lidar na maior força da epidemia, e os Drs.
Francisco Rodrigues da Silva, Antônio Mariano do Bomfim, por procuração, e
que não compareceo, Ignacio José da Cunha, que depois officiou a Congrega-
ção retirando-se, e Antônio Militâo de Bragança, sobre o qual eo Dr. Rodrigues,
únicos que passarão pelas provas, procedendo-se á votação em 17 de Julho, ob-
teve unanimemente o primeiro lugar da lista o Dr. Rodrigues, e não foi incluído
no segundo o outro candidalo, por haver o escrulinio produzido G votos em seu
favor e 14 contra.

Subindo também á Alta Presença de S. M. I. a apresentação d'aquelle con-
currente Dr. Francisco Rodrigues da Silva, datada do dia seguinte, como hedas
Instrucções, Houve por bem o Mesmo Augusto Senhor nomea-lo Oppositor da
mencionada Secção Accessoria por Decreto de 17 de Dezembro, com o qual apre-
sentando-se elle a Directoria, foi empossado em 12 de Janeiro ultimo, e incum-
bido nesse mesmo dia de inventariar o Laboratório Chimico.

Por ordem do Sr. Dr. Director, o novo concurso para o outro lugar de
Oppositor desta Secção está já annunciado por Edital de 10 de Fevereiro próximo
passado, marcando o prazo de 6 mezes para a inscripção dos candidatos.

í Quinze dias depois da apresentação d'aquellc concurrente, devendo dar-se
começo ao concurso para os dous lugares de Oppositores da Secção Medica, reu-
nida a Congregação no 1.° de Agosto, e tendo-se de entrar na ordem do dia,
(entrega dos pontos para theses), á requerimento do digno Substituto Sr. Dr.
Alves resolveo também unanimemente esperar pela resposta do Governo sobre a
admissão do Dr. Sebrão, visto como em 18 de Junho tinha-se representado ao
mesmo Governo a semelhante respeito.

No dia 2 a Directoria, enviando por copia o seu Ofiicio de 18 de Junho,
>elativo á pretenção d'aquelle Doutor officiou ao Excellentissimo Sr. Ministro do

Império, cornmunicando o oceorrido, e de novo pedindo, que se dignasse dar
suas ordens, a fim de que se cumprisse naquella parte o Aviso de 12 de Junho
de 1855: e reiterou ainda o mesmo pedido em Officio de 20 de Dezembro ul-
timo.

Pendente assim este objecto de decisão superior, e entendendo a Faculdade
que, em face dos Arts. 67 e 70 dos Estatutos, a não devia fazer, que não fosse
o aguardar respeitosamente as determinações do Governo para lhes dar execução,
em resposta ao Officio da Directoria de 20 de Dezembro, baixou o Aviso do Mi-
nisterio do Império de 11 do mez próximo passado, declarando que, á vista do
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que dispõe o Art. 97 do Regulamento, nfio pode o Dr. Francisco Pereira de Al-
meida Sebrão ser admitlido á concorrer para o provimento dos lugares de Oppo-
sitores da Secção das Sciencias Médicas desta Faculdade, por estar lindo o prazo
das inscripções, nao lhe valendo a circunstancia de se ter inscripto para a Secçüo
das Sciencias Cirúrgicas, por exigir cada concurso huma inscripção particular.

Assim, pois, não admitlido o Dr. Sébrüò, achão-sc inscriplos para o con-
curso aos dous lugares de Oppositores da Secção Medica os Drs. Joaquim Antônio
de Oliveira Botelho, Luiz Alvares dos Santos, Demetrio Cyriaco Toutinho, Auto-
nio Alvares da Silva, Ludgero Rodrigues Ferreira, João José Barbosa de Oliveira,
e Luiz José da Costa.

Em sessão extraordinária de 26 de Julho foi apresentado pelo nosso Director
o Regulamento complementar dos Estatutos de 14 de Maio do anno passado, que
com as Instrucções para a aula de Pharmacia pratica de 12 do mesmo me/, rece-
béra com Aviso do Ministério do Império de 15 também de Maio, para terem a
devida execução.

Distribuído n'aquclla reunião hum exemplar á cada membro da Congregação,
tem todos elles, como era de esperar, c tanto quanto he possível no que respeita
ás funções, que exercem na Faculdade, envidado seus esforços a bem do desempe-
nho d'estes seus novos deveres, sentindo sim mui vivamente cada hum d'elles nâo
se haver ainda estabelecido até o presente a oflicina Pharmaceutica, o horto Bola-
nico, a Clinica de partos, essas escolas praticas emfim, consignadas nos Eslututos,
cuja falia continuando á ser muito prejudicial, convém fazer desapparecer quanto
antes organisando-se todas ellas, a fim de que satisfeito este desideratum, de que
nâo pode a inslrucção prescindir, deixe o ensino medico de ser incompleto entre
nós, como necessariamente irá sendo, em quanto o que se aprender for em sua
máxima parte desacompanhado da respectiva c indispensável pratica.

Providente como he o Governo Supremo do Império em todos os ramos da
publica administração, alenta-nos a animadora esperança, de que será benigna-
mente ouvido este nosso brado de amor pela sciencia, e da mesma sorte tomado
em consideração o que acerca deste importantíssimo objecto pedio ao Ministério
do Império o nosso Director em seu officio de 15 de Dezembro ultimo, por ocea-
sião de participar o encerramento dos trabalhos do anno passado.

Na mesma sessão de 26 de Julho não só fez-se leitura do Aviso da Secretaria
do Império do primeiro daquelle mez, acompanhando por copia o Decreto n.° 849
de 31 de Maio, permittindo, que os alumnos do Curso Pharmaceulico, admittidos
antes da publicação dos Estatutos, podessem matricular-se no segundo anno medico,
como também á vista do Art. 35 do Regulamento indeferio-se hum requerimento,
em que os estudantes do quinto anno pedião ser dispensados do novo exame de
Pathologia interna, por terem já sido n'ella approvados no anno anterior.

Tendo a Directoria, em data de 12 de Maio pedido providencias ao Governo,
para que os Lentes ou não servissem no Jury, se tanto fosse possível conceder-
se-lhes, ou quando exercessem as obrigações de Jurados, deixando conseguinte-
mente as funeções do magistério, não sofíressem descontos em seus vencimentos,
como ex vi do Art. 130 dos Estatutos tinha já suecedido á alguns de nossos collegas,
inclusive o mesmo Dr. Director, foi-lhe respondido por Aviso do Ministério do
Império de 18 de Julho, lido em Congregação do 1.° de Agosto, que, não caben-
do nas attribuições do Governo autorisar que os Lentes fossem isentos de servir
no Jury, pelo Art. 321 do Regulamento complementar ficava prevenido o abona-
mento das faltas, que por aquelle motivo houvessem de dar.

Tendo officiado á Directoria o Collaborador e Preparador dos trabalhos Chi-
micos e Pharmaceuticos Manoel Rodrigues da Silva, pedindo, se lhe declarassem
as suas obrigações á vista dos Artigos 223 e 233 do dito Regulamento, visto que
nem este nem os Estatutos positivamonte o excluião do seu emprego, em verdade
superior ao do Conservador, de que trata o citado Art. 233, e entendendo a
Directoria não poder solver as duvidas propostas por aquelle antigo Empregado,



reeorreo oo Excellentissimo Senhor Ministro do Império em 5 de Agoslo , envian-
do o próprio Ollicio do mesmo Collaborador, a (im dc que se dignasse resolver
sobre o seu conteúdo, e ponderando mais que os Òppositores incumbidos,
pelos Estatutos c Regulamento complementar, do trabalho das preparações á cargo
do sobredito Empregado, com quanto pelos concursos mostem-se habilitados, ne-
ccssitAo com tudo de exercicio para desempenharem praticamente as respectivas
funcções, convindo por isso aproveitar-se a longa pratica do officiantc, destinando-
se-lhe hum lugar, que não o rebaixe, c sim equivalente ao que elle com aptidão
e actividade já zelosamente exercia a mais dc vinte annos.

De novo tendo recorrido ao Ministério do Império o Directoria cm 20 de
Dezembro, pedindo a solução deste objecto, como lhe fosse respondido, em 11
dc Fevereiro próximo passado, não ter sido recebido aquelle primeiro officio,
fazendo-se portanto necessária huma segunda via do mesmo, para ser tomado na
devida consideração o seu conteúdo, deu-se cumprimento a essa urdem em 28do
referido mez que lindou.

Em sessão de 3 dc Setembro leo-se hum Aviso da Secretaria do Império de
17 dc Julho, ordenando a remessa mensal ao Governo Imperial dc hum mappa das
faltos dos Lentes, e mais Empregados da Faculdade com a declaração dos motivos
justificativos das mesmas.

Comprehendcndo alguns annos dos Cursos Médicos c Pharmaceulicos quatro
Cadeiras, e pelo Art. 30 do Regulamento tendo os estudantes de ser examinados
por três Lentes, deliberou-se naquclla sessão que esses três examinadores deve-
rido arguil-os em todas as matérias do anno, revesando-sc o trabalho pelos quatro
Lentes do mesmo.

Communicando o Sr. Conselheiro Director ter mandado abrir a Bibliotheca
dc manha e á tarde, na fôrma do Art. 176 do Regulamento, e mostrando a
experiência que ninguém n'clla comparecia de tarde, por indicação do mesmo
Sr. Dr. Director accordou a Faculdade representar ao Governo, para que a aber-
lura (Faquellc estabelecimento só tivesse lugar de manhã, prorogando-se diária-
mente por mais duas horas, isto he, até as quatro da tarde, ficando porem
adiada essa representação para o principio do anno corrente.

No sentido d'aquellc accordo tendo-se dirigido ao Excellentissimo Ministro do
Império a Directoria em 2 de Janeiro ultimo, foi-lhe respondido em 30 de Ja-
neiro do mesmo mez não poder ter lugar a modificação pedida, por subsistirem
os motivos, que dictárão aquella disposição do Regulamento.

Na sessão de 3 de Outubro não só teve leitura o Aviso do Ministério dolm-
perio dc 12 de Setembro, que acompanhou o Decreto Legislativo de 21 de
Agosto, autorisando o Governo a mandar matricular nas Escolas maiores os alumnos,
que por motivos justificados não tivessem comparecido no prazo legal para as ma-
triculas d'aquelle mesmo anno, como também receberão-se dous Officios da Fa-
cuklade de Medicina do Rio de Janeiro, a saber: hum do Dr. Director interino,
acompanhando a remessa das theses alli sustentadas nos annos de 18/i9 á 1856,
e outro do Dr. Secretario, aceusando a recepção da memória histórica desta Fa-
cuidado de 1855.

Encerradas as aulas em 30 de Outubro, e reunindo-se a Congregação em 3
de Novembro, á ella forão apresentados três Avisos da Secretaria d'Estado dos
Negócios do Império: o 1.° de 8 de Outubro, exigindo hum orçamento somente das
despezas, que se houvessem de fazer com o expediente ordinário da Faculdade,
c com os objectos restrictamente indispensáveis para a devida execução do Regu-
lamento complementar dos seus Estatutos: o 2.° de 20 do mesmo mez, do qual
já tive oceasiâo de tratar, quando fallei dos acadêmicos, que na quadra epide-
mica estiverão empregados no serviço sanitário: e o 3.° de 24 também do mesmo,
ordenando que as disposições do Regulamento concernentes aos exames vagos só
deverião ter applicação no fim do corrente anno de 1857, e d'ahi em diante.
Do que tudo ficou-se inteirado para dar-se-lhe execução.
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Ico-se depois hum Officio do F.xccllcntissimo Presidente desln Provincia do
21 do citado mez, communicando ao Dr. Director que ao Ministério da Fazenda
fora já requisitada a expedição das ordens, para ser posta á sua disposição a quan-
tia dc 994*000, necessária para a terminação das obras do salão dos doutora-
mentos, de que adiante tratarei. ,

Em seguida a Directoria nomeou o Oppositor Sr. Dr. Moura para presidir a
tirada dos pontos para os exames; c marcando-se o dia 0 para elles principiarem,
a Congregação designou os Examinadorcs para os diversos annos pela ordem se-
cniinte *n 

Para o 1.° anno do Curso Medico os Srs. Drs. Magalhães, França, c Alves;

para o 2." os Srs. Drs. Rebouças, Gomes, e França; para o 3." os Srs. Drs. Go-
incs, Pcdroza, c Ccrqucira; para o 4.» os Srs. Drs. Gocs, Sampaio, e Aranha;

para o 5.° os Srs. Drs. Queiroz, Velho, c Alencaslro; c para o 6.° os Srs. Drs.
Raplisla, Osório, c Faria.

Para o 1.° anno do Curso Pharrnaceutico os Srs. Drs. HtfgalMeSi Franças c
Taqucs; para o 2.° os Srs. Drs. Rebouças, França, c Ccrqucira; e para o 3.° os
Srs. Drs. França, Velho, c Osório. „ , , « .

Para as Clinicas o Dr. Antunes, e os Srs. Drs. Cabral eFaria*
Concluio-sc o trabalho d'aquclla Congregação, babililando-sc 207 estudante.-;

para os exames. .
Na sessão, que teve lugar no dia 15 para a nomeação dos Examinadorcs para

astheses, o Sr. Conselheiro Director communicou á Congregação que os exames
ião-se realisando com toda a regularidade, suppridos da melhor maneira possível
os impedimentos dos Lentes oecupados nos trabalhos eleitoraes, que naquellá
epocha occorrèrão, c lançando elle mão dos Oppositores para aquelle fim na con-
formidade da Lei: igualmente participou, que os exames práticos estavao em dia,

por ter havido cadáveres para os mesmos.
De todas as oceurrencias porôm, que se derão huma houve, que Jeno-ncs

o coração. Em 25 de Novembro, naquellc mesmo dia cm que havia 15 annos,
fora empossado Substituto da Secção Accessoria ¦ e em que também cpmplelárâo-se
Í3 mezes de se haver finado o merilissimo Lente jubilado desta Faculdade, nosso
amigo e presadissimo Director de sempre saudosa memória S;. Dr. João Francisco
de Almeida, o seu digno successor na cadeira de Medicina legal, por três vezes
meu discípulo sempre distineto em quasi sete annos consecutivos, em que sob
minha direcção freqüentou aulas diversas (6), o nosso talentoso e estudiosissimo
eollega Sr. Dr. Malaquias Alvares dos Santos entregou sua alma ao Creador.

Silentium verbis facundnis!
Reunida extraordinariamente a Congregação em 29 do mesmo mez, e a re-

querimento do Conselheiro Director, e do Lente Dr. José de Góes Siqueira, tendo
ella deliberado por votação unanime supplicar aS. M. o Imperador huma pensão,
que, abrigando da nudez e da fome a desolada viuva do Lente infeliz, e os
seus sete desvalidos filhos na mais tenra idade, houvesse de remunerar nelles os

( 6 ) Rhetorica, de cuja cadeira publica estive incumbido desde 22 de Março
de 1827 até 14 de Abril de 1832, nos impedimentos de seu proprietário o Rev.mo
Conego Provisor Dr. José Ribeiro Soares da Rocha. Anatomia, cuja cadeira regi no
antigo Collegio Medico Cirúrgico, em quanto seu proprietário Sr. Conselheiro Dr.
Jouathas Abbott gosou da licença para ir á Europa desde 29 de Julho de 1830 até
25 de Agosto de 1832. E Clinica externa, de que sou cathedralico desde 2i de Maio
de 1833, e cujo Curso em virtude da Lei de 3 de Outubro de 1832 sempre foi fre-
quentado pelos Estudantes do 2.° ao 6.° anno inclusive até 28 de Julho de 1856,
em que forão dispensados de frequenta-la os alumnos do 5.° e 6.° anno, con-
forme o Edital do Sr. Dr. Director d'essa mesma data, por ser posto em execução
o Regulamento complementar dos Estatutos de li de Maio do anno próximo passado.
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bons serviços daquelle nosso Collega, nomeou huma commissão dos Drs. Gocs, Ara-
nha, o Antunes, para redigir essa representação, a qual, tendo sido aprc-
sentada alguns dias depois, foi por todos approvada e assignada, c rcmcüida com
oflicio do Dr. Director do 13 de Dezembro á Presidência da Provincia, pedindo-lhe
que se dignasse interpor sua valiosa informação, c dirigil-a ao ExcèÜentissimó
Sr. Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios do Império.

Na mesma sessão dc 29 de Novembro leo-sc hum requerimento, em que o
Dr. Salustiano Ferreira Souto pedia ao Governo de S. M., na forma do Art. 59
dos Estatutos, ser transferido de sua cadeira do Ghimica orgânica porá a de Me-
dicina legal, que Yagara; ao qual requerimento acompanhava outro dirigido á
Congregação pelo mesmo Lente, para que ella désse informação a respeito.

Retirando-se elle da sala, procedeose á votação sobre a vantagem da trans-
ferencia pedida, a qual, tendo sido reconhecida por todos contra os votos dos
Srs. Substitutos Drs. Scixas c Freitas, ficou certa a Directoria dc n'essc sentido
informar, como cficctivamenlc o fez ri.aquella mesma data, não só com a decla-
ração de que o Sr. Dr. Alexandre Braulio de Magalhães Taques era o Substi-
tuto mais antigo da Secção das Sciencias Acccssorias, a que pcrlcnciâo as duas
cadeiras, de que se tratava, como também pedindo, conforme unanimemente
rcsolveo-se á requerimento do Sr. Dr. Gocs, que qualquer que fosse o Lente Ca-
thedratico de Chimica orgânica, se dignasse o Governo Imperial manda-lo á Lu-
ropa estudar as respectivas matérias.

Havendo chegado ás mãos do Sr. Conselheiro Director hum diploma falso,
com que no interior desta Provincia José Martins Teixeira se inculcava por Doutor
cm Medicina por esta Faculdade, e como tal publicamente andava curando de
Medicina, e alardeando outros titulos, que nunca lhe forão conferidos, officiou .
o mesmo Sr. Director ao Dr. Chefe de Policia em 23 de Maio, remettendo-lhe para
os fins da Justiça o dito diploma, no qual, ad instar dos verdadeiros impressos
em pergaminho, todas as firamos dos Lentes e a do Dr. Secretario erão manifes-
tamente falsas, bem como o figurado registro no verso, sendo porem verdadeiras
as verbas do Sello e dos direitos da Fazenda, com quanto viciadas em suas datas,
c verdadeiro também o Sello pendente da Faculdade, acerca do qual não pôde
haver duvida, de que elle fora subtraindo de algum diploma authenlico, cortan-
do-se-lhe o travessão do pergaminho, de que com a fita pendera.

No dia 11 de Junho suscitando-se no alpendre da Faculdade huma alter-
cação entre alguns estudantes da 1.°, 2.° e 3.° anno, alguns soldados da guar-
da, que de ha muitos annos havia naquelle ponto, menos prudentemente euten-
dendo dever ingerir-se por hum modo mais activo naquella questão, puxando das
baionetas contra os estudantes desarmados, motivarão entre estes hum distúrbio,
no qual alguns ficarão maltratados. De então em diante, removida d'alli a dita
guarda, que era de 15 praças, conserva-se dentro do hospital no pavimento infe-
rior delle apenas huma força de 9 homens junta á enfermaria da prisão.

Em virtude do Art. 239, e de conformidade com o Art. 233 do Regulamento
complementar dos Estatutos, precedendo proposta do respectivo Lente, nomeou a
Directoria em 5 de Outubro a Leopoldo Florindo de Albuquerque Mello para o lu-
gar de Conservador do Gabjnete de Physica com o vencimento, que lhe fosse
arbitrado pelo Governo Geral, á cuja confirmação submetteo aquelle seu acto por
officio de 8 do mesmo mez, igualmente communicando ter prestado o dito Em-
pregado a competente fiança (no valor de 3:000$000), e sido empossado no
dia 6.

Dando também o Art. 241 do Regulamento hum Conservador ao Gabinete Ana-
tomico, e contando o desta Faculdade já o numero de 277 preparações dignas de
ser conservadas, a mesma Directoria autorisada pelo precitado Art. 239 in fine,
attendendo a que Antônio José do Valle, que exercia o emprego de Guarda do
mesmo Gabinete, tinha sempre desempenhado com zelo as suas obrigações, no-
meou-o em 15 de Dezembro para Conservador delle, com o ordenado e a gratifi-
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coçüo que ao Governo de S. M. Imperial prouvesse marcar-lhe, ficando sem efieilo
a sua antiga nomeação de Guarda, logo que o mesmo Governo se dignasse eoiilir-
inar-lhe a que ultimamente lhe foi conferida.

Nas preparações acima enumeradas, devidas ao trabalho e donativo dos es-
tudontes de Anotonia dos annos anteriores, comprchendem-se quatorze peças de
Anatomia humana e comparada, apresentadas no fim do anno próximo passado
pelos alumnos do 3.° anno Medico, c mais quinze objectos de historia natural
offerecidos no correr do mesmo anno pelo humaníssimo quarfannista Francisco
de Assis de Azevedo Guimarães, hoje talvez matriculado na muito illustre e dis-
linda Faculdade do Uio de Janeiro.

Alguns mezes depois que o nosso aclivissimo collega Sr. Dr. Jonathas
entrou no exercício, cm que tüo dignamente está, das funcções de Director,
tendo mandado declarar por Edital de 30 de Julho, que os livros da Bibliotheca
não sahiriüo delia, c que os que estivessem em poder de particulares devião ser

quanto antes recolhidos, ordenou que todos elles fossem catalogados, e para
melhor c mais prompta realisaçno desta idéia, o merilissimo Lente de Physio-
logia Sr. Dr. Gomes espontaneamente oíTercceosc para coadjuvar ao Dr. Bihiio-
thecario nesse longo, minucioso, e importante trabalho, o qual vai muito adian-
tado, e de perfeito accordo com os Artigos 173 c 17/* do Regulamento, c ainda
mais adiantado estaria, se este nosso collega, que de muito bom grado prestara-
se a este serviço até no tempo das ferias, nâo estivesse quotidianamente cm-

pregado desde o principio de Fevereiro próximo passado, e tel-o-ha de estar até
o fim do corrente Março, na commissão dos exames preparatórios por nomeação
do Governo desta Provincia.

No anno, cujos acontecimentos relato, este estabelecimento, possuidor de
cerca de quatro mil volumes, adquirio por compra a obra de Bourgery e Ja-
cob 1 vol. em 8 o, com 1 atlas em foi. grande, com estampas coloridas, e os
donativos seguintes:

Memória histórica dos acontecimentos notáveis do anno de 1855, pelo Dr.
Manoel Ladisláo Aranha Dantas.

Physiologia das paixões e affecções (3.° vol.) pelo Dr. Alexandre José de
Mello Moraes.

Memórias diárias da guerra do Brasil pelo Dr. Alexandre José de Mello Mo-
raes, e Commendador Ignacio Accioíi de Cerqueira e Silva.

Relatório apresentado em 1856 á Assembléa Geral Legislativa pelo Exm. Sr.
Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios do Império, Luiz Pedreira do Coulto
Ferraz.

Dito da Thesouraria Provincial do anno de 1853 pelo Dr. Álvaro Tiberio de
Moncorvo e Lima.

Considerações sobre a cholera morbus epidêmica no Hospital de São José
de Lisboa, pelo Dr. Pedro Francisco da Costa Alvarenga.

Diccionario Francez c Hollandez por P. Marin e J. Hollrop, e Hollandez e
Francez por P. Marin e E. Zeydelaar, 2 vol. em 8.°, 8.a ed. offerecidos pelo
Dr. João Antunes de Azevedo Chaves.

Dito Francez e Allemão, e Allemão e Francez para uso dessas duas na-
ções, 2 vol. em foi., 5.a ed. offerecidos pelo Dr. João Antunes de Azevedo
Chaves.

Mappa do anno de 1855 a 1856 das pessoas que, acommetlidas da cholera
morbus forão tratadas no Hospital da Caridade desta Cidade, offerecido pelos
acadêmicos, que então alli espontaneamente trabalharão, Dr. Manoel de Aragão
Gesteira, Dr. Francisco José Teixeira, Dr. Josó Augusto Barbosa de Oliveira,
Dr. José Ignacio de Oliveira, Joaquim Martins Pereira, e Francisco de Assis de
Azevedo Guimarães. *

Houve mais algumas acquisições por compra, a saber:
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Para a Secretaria hum timbre para a correspondência expedida pela Facul-
dade. (7)

Para o Gabinete dc Physica duas espingardas de compressão dc ar, tendo
huma dellas a forma dc bengala.

Reconhecendo mais a Directoria a necessidade de se adaptar o salüo grande
aos actos solcmnes da Faculdade, para os quaes fora sempre destinado, pouco
tempo também depois de ter entrado cm exercicio, recorreo ao Governo dc Sua
Magestade Imperial em 21 de Dezembro de 1855, pedindo com a maior instan-
cia a necessária autorisação, c os precisos meios para se effeituar aquella obra;
e como se dignasse o mesmo Governo immcdiatamcnte acceder á aquelle pedido,
consignando a quantia de 2.000^000, conforme foi communicado por Aviso dc
3 do Janeiro do anno passado, a qual fora solicitada precedendo orçamento,
-por oceasião do doutoramento dos nossos alumnos em 12 de Dezembro ultimo,
feitos os archibancos c douloraes, e retirada a balaustrada para lugar mais com-
modo, todos nós tivemos o prazer dc ver 300 á /i00 pessoas gozando por igual
da bella vista daquella apparatosasolemnidade, o que ate enlüo jamais suece-
dera ainda á hum numero de espectadores muito mais limitado.

Antes do findar do anno passado, havendo sido concedida, conforme o
OÍTicio do Governo da Provincia á Directoria, datado de 31 de Outubro, a con-
signaçüo de mais 994^000, em que fora orçado o complemento daquella obra,
achão-se já feitos o sobresoalho do dito salüo, e os dous passadiços sobre as
escadas da Secretaria e Bibliotheca com o fim dc vedar por elle a passagem,
ficando a cargo de outro collega relatar-vos na primeira reunião do anno pro-
ximo futuro a conclusão do mais, que está em andamento.

Por ordem do Governo da Provincia, e á requisição da Directoria de 7, e
15 de Maio, foi promptamente reconstruída a sala das dissecções em todo o
seu tecto, que ameaçava desabar.

No decurso do anno o Sr. Dr. Scixas substiluio não só na cadeira de Pa-
ihologia interna ao Sr. Dr. Queiroz, quando ainda commissionado em Vallença
nos dias 15 de Março, c 1, c 3 dc Abril, apresentando-se o Sr. Dr. Queiroz
no dia 5 do mesmo, no qual, c de então em diante leccionou: como também
na dc Hygiene e Historia da Medicina ao Sr. Conselheiso Dr. Baptista, quando
doente em 5, 7 e 9 de Maio, e na de Physiologia ao Sr. Dr. Gomes, quando
servindo no Jury, desde 3 até 20 de Setembro.

Partindo para o Rio de Janeiro cm 30 de Abril o Sr. Dr. França, para ir
tomar assento na Câmara dos Deputados, foi regida a sua cadeira de Chimica e

( 7 ) Segundo os esclarecimentos que obtive do Sr. Dr. Secretario o expe-
diente da Secretaria durante o anno próximo passado foi o seguinte:

Actas das Congregações—20. Ditas relativas á dous concursos —23. Apre-
sentações ou propostas dc candidatos para Oppositores — 2. Cadernetas para os
lermos de exames—12. Ditas para a marca das faltas dos estudantes—18. Cer-
tidões—392. Copia da memória histórica do Sr. Dr. Aranha —1. Diplomas re-
gistrados e expedidos de Doutores em Medicina — 37. Ditos de Pharmaceuticos— 11.
Editaes—30. Guias para alumnos, que forão para o Rio de Janeiro —7. Ditas para
pagamento de direitos e emolumentos dá Fazenda—421. Informações em reque-
rimentos—11. Lançamentos de aberturas de matrículas —215. Ditos de encerra-
mento d'ellas —207. Mappas das faltas dos Lentes, e mais Empregados —3. Dito
estatístico dos trabalhos da Faculdade—1. Nomeações que se lavrarão —4. Officios
recebidos e archivados —132. Ditos registrados e expedidos—106. Quadro dos
Lentes segundo suas antigüidades—1. Registro de títulos que se verificarão—3.
Representação em favor da viuva e dos 7 filhos do Dr. Malaquias— 1. Termo de
tlefesa de theses— 37. Dito de encerramento de concurso —1. Dito de fiança—1.
Ditos de exames inclusive preparatórios—204.
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Minoralogia pelo Sr. Dr. Toques desde 2 do Maio até 4 de Setembro, cm que
o Sr. Dr. França apresentou-se, c Icccionou daquelle dia em diante, tendo o
mesmo Sr. Dr. Taqucs, por motivo de moléstia, sido também substituído naquelle
serviço pelo Sr. Dr. Alves desde 11 até 20 de Agosto, em que deo-se por prom-
pto, e fez a competente lição.

Ausentando-se depois para fim idêntico o Sr. Dr. Góes, Lente dc Pathologiu
geral, foi substituído pelo Sr. Dr. Faria desdo 3 de Junho até 18 dc Setembro,
apresentando-se no dia 20 do mesmo na sua cadeira, cm cuja regência continuou
daquella data em diante.

Deixando de comparecer desde o dia 2 de Maio o Sr. Dr. Malaquias por estar
eommissionado pelo Governo, conforme o Oílicio da Presidência da Província de 2!)
de Abril, foi substituído na sua cadeira dc Medicina legal pelo Sr. Dr. Freitas,
que, começando á regcl-a no dito dia 2 de Maio, continuou nesse trabalho até
o fim do anno lectivo.

Chamado o Sr. Dr. Magalhães á servir no Jury, esteve substituindo-o na sua
cadeira de Physica o Sr Dr. Alves desde 4 até 20 do mez dc Setembro.

O Sr. Dr. Souto, para tratar de sua saúde, utilisou-sc de seis mezes de
licença, que com o vencimento do seu ordenado obteve do modo seguinte: 60
dias concedidos pela Presidência da Provincia em 27 de Maio, c começados á
contar em 2 de Junho, em que aquelia primeira licença foi apresentada: 3 me-
zes concedidos pelo Governo Geral em 14 de Junho, e contados do 1.° de Agosto
dia da apresentação dessa segunda licença: e finalmente mais 1 mez, concedido
pelo Governo Provincial em 31 de Outubro, e começando a contar do 1.° de
Novembro, sendo esta terceira licença apresentada no dia 3 do mesmo. Pelo
que, desde o dia 2 de Junho acima dito até o do encerramento das aulas,
foi esse nosso collega substituído na sua cadeira de Chimica orgânica pelo Sr.
Dr. Cerqueira, apresentando-se da licença em 29 do referido mez de Novembro.

O Ajudante do Bibliothecario Dr. Fiel José de Carvalho, em razão de ir
tomar assento na Assembléa Provincial, foi também subaStituido por duas vezes
uo decui\so do anno pelo Continuo empregado na Bibiiotheca Manoel José dc
Freitas Paço desde 14 de Maio até 14 de Julho, e de 6 de Outubro até 13 de
Dezembro, em que se encerrarão os trabalhos da Faculdade.

Matriculárão-se nos diversos annos da Faculdade 215 alumnos, a saber: 185
no Curso Medico (8), e 30 no Curso Pharmaceutico (9).

No Curso Medico fizerão exame 176 (10), perderão o anno por faltas 5

( 8 ) Sendo 18 no 1.° anno; 17 no 2.°; 46 no 3.°; 46 no 4.°; 29 no 5.°; c
29 no 6.°: naturaes—125 da Bahia; 13 de Pernambuco; 11 do Rio de Janeiro: 8
da Parahyba; 5 de Sergipe; 4 do Rio Grande do Norte; 4 do Ceará; 4 do Maranhão;
3 de Alagoas; 3 do Pará; 1 de Minas Geraes; 1 deGoyaz; 1 do Rio Grande do
Sul; 1 da França; e 1 da Itália.

( 9 ) Sendo 16 no i.° anno; 2 no 2.°; e 12 no 3.°: naturaes—23 da Bahia;
2 de Sergipe; 2 de Fortugal, 1 d'eiles de Goa; 1 do Rio de Janeiro; 1 do Rio
Grande do Sul; e 1 de Alagoas.

( 10 ) Sendo approvados plenamente 138, a saber: 16 no 1.° anno; 12 no 2.°-
28 no 3.°; 28 no h.°\ 26 no5.°; e 26 no 6.°; naturaes—90 da Bahia; 11 de Per-
nambuco; 6 do Rio de Janeiro; 5 de Sergipe; 5 da Parahyba; 4 do Rio Grande do
Norte; 4 do Maranhão; 3 de Alagoas; 2 do Ceará; 2 do Pará; 1 de Minas Geraes-
1 deGoyaz; 1 do Rio Grande do Sul; e 1 da Itália. Approvados simplesmente 38
á saber: 1 no l.°anno; 2 no 2.°; 17 no 3.°; 16 no 4.°; c 2 no 5.°: naturaes —
28 da Bahia; 5 do Rio de Janeiro; 3 da Parahyba; 2 de Pernambuco; 1 do Cea
rá; e 1 do Pará. Reprovados 2, á saber: 1 no 1.° anno; e 1 no 4.°: naturaes —
da Bahia; e 1 da França.
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(11), deixarão de fazer octo K (12), o doutorárao-se, recebendo logo, como

he de costume entre nós, os seus competentes Diplomas no acto do doutora-

mento, 28 (13).
No Curso Pharmaccutico forüo examinados 27 (14), perderão o anno por

faltas 2 (15), falleceo 1 (16), e tirarão titulo, mediante exame dc Pharmacia

pratica 8 (17). ^ * JO- _•
acerca dos 55 estudantes commissionados pelo Governo cm 18oo, que dei-

xárüo de fazer acto naquelle anno, e dos quaes, como diz em seu ünal a me-

moria do Sr. Dr. Aranha, já se tinhfio apresentado alguns, cumpre aqui notar,

que por Aviso do Ministério do Império de 20 de Fevereiro do anno passado em
resposta ao officio da Directoria de 22 de Dezembro daquelle predito anno, foi

communicado ter merecido a approvaçüo do Governo Imperial o parecer da Con-
ffregaçüo, pelo qual elles forao considerados cm circumstancias de serem admit-
tidos aos respectivos exames, depois dc pagas as competentes matrículas.

Destes estudantes, no principio c decorrer do anno, forüo examinados 46,

í saber- 41 no Curso Medico (18), e 5 no Curso Pharmaceutico (19), douto-
w

(li) Sendo 3 do 2 o anno; 1 do 3.°; e 1 do 6.°: todos naturaes da Babia.

( 12 ) Sendo 1 do 4.° anno; Ido5.°; e 2do 6.°: naturaes—3 da Bahia; e 1

( 13 ) Sendo 20 da Bahia, a saber: Ludugero Vieira de Azevedo; João Ba-

ntista dós Santos Júnior; Baldoino Athanasio do Nacimento; José Ignacio de Oh-

veira- Josó Francisco dc Oliveira; Hermelino Cczar da Silva; Francisco Bcrnardi-

no Fiúsa; Antônio Mariani Júnior (*); Francisco da Silva Moraes; José Ribeiro San-

ches* José dc Aquino Tanajura; Francisco José Teixeira; Luiz Victor Homem de

Carvalho; Antônio Joaquim Rodrigues da Costa ("); Antônio Garcia Pacheco Bran-

dão- José Augusto Barbosa de Oliveira; João Francisco dos Reis; Antônio Duarte

da Silva- Aristides Justo Cajueiro de Campos; c Augusto César Sampaio Vianna: 2

do Rio de Janeiro, á saber: Francisco de Assis Negreiros Castro , e Manoel Nunes

da Costa: 2 de iSergipe, a saber: Galdino de Carvalho |c Andrade, e Antônio

Rodrigues de Sousa Brandão: 1 de Pernambuco-Pedro Antônio César: 1 de Ala-

goasijoso Francisco Dias Cabral: 1 da Parahyba-Antônio da Cruz Cordeiro; e 1

de Goyaz—Joaquim Semsobrenome. a„„qo.
(14 ) Sendo approvados plenamente 12 á saber: 6 no 1 ° anno; e 6 noá.°

na uraes-8 da Bahia; 1 do Rio de Janeiro; 1 de Sergipe; 1 do R» Grande do gnk

e de Portugal .Wovados simplesmente 14, a saber: 7 no 1.° anno; 1 no 2.';

e 6 wM naturaes-13 da Bahia; e 1 de Alagoas. Reprovado 1 do 1.° anno,

natural de Goa.^ 
^ ^ ^^ ^^ da Bahia: 1 d'elles perdeo o anno por nSo

ter pago no tempo competente a segunda matricula.
(16) Do 2.° anno, natural da Bahia.

1? ) Sendo 5 da Bahia a saber: Domingos Gomes Borges; José Vicente de Oh-

veira Mendes- José Augusto Barbosa de Oliveira; Gald.no Fernandes da Silva; e

So BiSista Dias- 1 do Rio de Janeiro-João Francisco de Castro: 1 de Sergi-

ne-Anton o sè aphm de Almeida; e 1 de Alagoas-Cândido José de Moraes.
pe-Antonm^erap 10 no 3.»; 8 no 4.»; 9 no 5.»; e 3

no 6.°
( 19 ) Sendo 1 no 1.° anno; 3 no 2.°; ei no 3.°

(?) Devia doutorar-se em 1855, esteve ausente por oecasiáo da epidemia, e veio

fT^ForeSroque!TrToinha'dos seus companheiros, depois da ..locução Io
Sr cinselheiro Director, recitou em nome de todos elles o discurso, com que ter-

minou-se a solemnidade do acto dos doutoramentos.



rárõo-se, e reccbôrüo no acto do doutoramento seus Diplomas, 9 (20), e mediante
o respectivo exame pratico obteve 1 o titulo de Pharmaceutico (21). Por igual
exame flcárüo habilitados para exercer a profissão Phnrmaceulica mais 2 outros
(22), em virtude das Resoluções da Assemblca Geral Legislativa de 29 de Julho
de 1835, o 4 dc Julho dc 1836.

Houve tres verificações de títulos dc Doutor cm Medicina, sendo dous pela
Faculdade de Paris (23), e hum pela Universidade de Hoslock (24).

Pertence a este lugar o referir que tendo requerido á Faculdade José
Hcriquc de Proença exame de sufliciencia, á fim de se proceder á verificação do
titulo, que elle apresentara dc Doutor em Medicina pela Universidade de Gicssen,
convocada a Congregação para nomear os examinadores, no dia designado para
isso compareceo elle, e abrindo mão da sua pretenção, rcstituio-se-lhe o seu
requerimento com os documentos, que o acompanhavão.

Quanto á exposição das doutrinas, c ao gráo, a que cila chegou dc des-
envolvimento entre nós durante o ultimo anno lectivo, tanto nos Cursos publi-
cos como nos particulares, de que a Lei agora me obriga á fallnr, com quanto
o menos azado para tratar deste ponto em vossa presença, se me permiüirdes,
direi, que, á reconhecer-se toda a vida do homem pouca c breve para a dila-
tada cultura da longa sciencia, que professamos, ou por outra, como dizia o
experimentado Zimmermann, não podendo a Medicina progredir, senão quando
a somma dos vastos conhecimentos dos outros cada hum puder addicionar os que
por si só tiver adquirido, he dc nossa obrigação confessar que nesse andar,
nüo direi infanlil, porém menos veloz, com que cm geral as sciencias tem ca-
minhado em nosso paiz, apenas foi-nos possível dar alguns acanhados c mal
seguros passos no extenso campo, que tínhamos de percorrer naquelle curto pe-
riodo de mezes, e sob a pesada influencia de huma atmosphera ainda nüo de
todo desinfeccionada e benigna.

Se porém, deixando o rigor destes termos, e depondo por hum pouco a
vossa reconhecida modéstia, quizerdes reflectir no que entre nós naquelle tempo
passou-se, e no que leo-se, c no que praticou-se, e se outrosim á tudo isto
se houver de ajunlar o bom grado e a pontualidade, com que os deveres do
magistrado forão desempenhados, então mais amigos da verdade que de Platão,
também necessariamente confessaremos, que, sectários todos do progresso das
lettras, mantenedores do credito da Faculdade, e gratos aos poderes do Estado,
que nos collocárão nestas cadeiras, temos tido a fortuna de estar sempre em
dia com a sciencia, guiando-nos o nunca amortecido clarão da alampada, que
recebemos das mãos de nossos Mestres, os quaes tanto se esmerarão comnosco,
e nos recommendárão, que da mesma sorte brilhante legássemos a sua luz aos
nossos vindouros.

Faltando-nos todavia, como já disse n'outro lugar deste escripto, alguns dos
preciosos recursos, que a Lei quiz, que tivéssemos, e he de crer que breve-
mente os .teremos á nossa disposição para complemento do ensino, de que
todos nós estamos encarregados, nenhuma modificação nelle deo-se nas aulas

( 20 ) Sendo 5 da Bahia, á saber: João Antônio Saraiva; Pamphilo Manoel
Freire de Carvalho; Eulalio da Costa Carvalho; Alexandre José de Barros Bitten-
court; e Frederico Relave: 1 de Sergipe—José Lourenço de Magalhães: 1 do Ma-
ranhão—Manoel Alves da Costa Ferreira: 1 de Pernambuco—Bernardo José Affonso:
ei de S. Paulo—Daniel Frederico Júlio da Silva.

(21 ) Cândido do Prade Pinto, natural de Alagoas.
( 22 ) Polycarpo José Pinheiro, e Juvencio Pereira do Couto, ambos da Bahia.¦( 23 ) De João Jacques Anatole Ramaugé, natural de Carvoll, departamento

de Ia Niévre, e Thomaz Victor Bejlin, natural d'Argentein, departameato de F
Orne.

( 24 ) De José do Rego Raposo, natural de S. Miguel, ilha dos Açores.
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theoricas, alôm daquellá que a quotidiana observado própria, e a eseolhiíki
leitura dos aulhores exigiüo, que se üzesse na diária exposição das doutrinas,
cumprindo por esta oceasião dizer, que, havendo feito o nosso collega Sr. Dr.
Aranha alguns melhoramentos no seu tratado dc Pathologia externa, que serve
de compêndio da sua cadeira, tem já entre mãos alguns trabalhos, para dar á
publico cm dous volumes huma segunda edição daquellá sua obra.

Pelo que respeita ás aulas, para cujos trabalhos' practicos ha já prepara-
dores; força he com prazer declarar que os alumnos muito ganhánlo, e o
ensino vai mais desenvolvido com as optimas acquisições, que fizemos, poden-
do eu sobre este ponto cerliíícar-vos, pelo que mais dc perto me toca, que
ajudado pelo digno Oppositor Sr. Dr. Moura, designado para os exercícios Cli-
nicos sob minha direcção, cm tudo que está á nosso commum alcance, tem-
se feito o que os Estatutos e o Regulamento complementar dispõe, inclusive as
visitas da tarde, ordenadas pelo Art. 303 do mesmo Regulamento, as quaes tam- *

bem sempre compareci.
A' íim de que este ramo do ensino mais prompia c melhodicamenle possa

chegar ao gráo de desenvolvimento, que a Lei tem em mira, que se lhe, dè.
reiterarei, se he preciso neste lugar, se acaso elle he competente, o requeri-
mento, que tive a honra de apresentar na Congregação de 13 de 1'ezembro,
pedindo já então pela segunda vez a nomeação dos Internos, em verdade in-
dispensáveis para o melhor andamento c mais feliz êxito do serviço, que me
está encarregado: requerimento, repito, cujo espirito ou sentido, para execução
dos Artigos 278 c seguintes do Regulamento, foi oííicialmente levado pelo Sr.
Conselheiro Director ao conhecimento do Provedor da Casa da Misericórdia, de
quem está pendente este objecto.

Dando-se este passo, que necessariamente algum dia ha de dar-se á bem
do ensino e da humanidade, porque a razão o ensinúa, e a Lei o ordeua,
estou convencido, de que os alumnos da Clinica externa tirarião delia o máximo
proveito, se, do mesmo modo que praticão os da interna para com esta\ ap-
plicassem-se aos trabalhos daquellá nos últimos annos do seu tiracinio, quando,
já vencidos os estudos da Pathologia geral e os da externa, e quasi a concluir
os da interna, freqüentassem a Medicina Operatoria (ao contrario do que actual-
mente acontece), e bem assim a Therapeutica e a Hygiene, estudos estes in-
dispensáveis para se progredir no trabalho Clinico: o qual deve ser sempre o
complemento daquelles outros Cursos, e nunca hum preliminar delles, como

para assim dizer está suecedendo entre nós, vendo-se a dita Clinica mandada
ser só freqüentada pelos alumnos do 3.° e 4.° anno, os quaes ainda não estu-
darão aquellas outras matérias, a cujas lições terão de assistir do 5.° anno em
diante, para serem nella examinados depois do 6.°, isto he, dous annos pelo
menos depois de não haverem-na mais freqüentado, o que nunca a meu ver
concorrerá para o melhor plano de estudo.

Tendo-me assim enunciado acerca dos cursos públicos do ensino, a bem
do qual, releva declarar, os meus nobres Collegas, que o dirigirão, Cathedra-
ticos e Substitutos, condignos ornamentos desta Faculdade, empregarão com
feliz resultado todos os recursos, de que podião dispor, resta-me para terminar
este trabalho, de que me incumbistes, tão somente dizer em honra dos novos
ornamentos, que também a abrilhantão, que o digno Oppositor Sr. Dr. Gordi-
lho, depois de ter concluído hum bello Curso particular, que dera de partos,
abrio e completou hum outro de operações com geral satisfação de seus ou-
vintes, rematando estes seus recommendaveis trabalhos com algumas explicações
e demonstrações em cadáveres, relativas ao objecto das cadeiras de Anatomia e
de Medicina Operatoria, de que he Preparador, e cujos honrados Srs. Lentes
atíirmão ter elle dado, sob este ponto de vista, distineta conta de si.

O digno Oppositor Sr. Dr. Moura não só desempenhou optimamente os exer-
cicios, que lhe estão encarregados pelo Art 106 dos Estatutos, e tudo mais

¦ 
•*#- 

•



16 -

„„, m tocava praticar cm qualidade de Preparador e Chefe los tratmlhos do

EiíSn» também dco excellentes provas de grande estudo c habi-

AÈ. „ 
"f 

\fZ nart cvuar que fez dc Medicina Opcratoria á contento dos que o

o Sio Rnaímêntordig^ Substituto Sr. Dr. Seixas no pouco temno, em que
SercêSS o T cadeira de Physiologia , deo mais desenvolvimento as suas pro-
^S^S%am outras particulares, e mostrando ncllas o gosto,
?Í quf se fdedicalo ao estudo da sciencia, e ao do explanado das suas

Àsora temos de fundear; mas antes dc arrear a vela convém affirmar-vos

aue se no decurso da viagem cahi em alguma omissão, necessariamente .»-

voluntária ou empreguei algum termo menos cm relação com as dcferenc.as

de que tod s vó? sois credores, aceitando de bom animo quaesqncr correcçoes

com que houverdes de bonrar-me, signif,car-vos-hei com a maior doc.hdade o

-t'2^:*; -., * o decidas, „orCm mm«M
que |para o fim que a Lei quer que escrevamos, entendi que nem mais nem

ine"rers^oXVr"agradado; mas, se por fatalidade, me houver suece-

dido o ãntrario, relevai-mc° sim, eu vos peço, porém que.xa.-vos unicamente

W&mfr, tffi á vossa escolha c disposição tantas pennas e tao bem

aparadas, q2izestes lembrar-vos de mim, que entre ellas nunca fui, nem sere,

d8S 
Cdade de Medicina da Bahia 2 de Março de 1857. -Dr João Antunes

de Azevedo Chaves, Lente de Clinica externa.-Conforme, Prudenc.o José de

Sousa Brito Cotigipe, Secretario.

Foi apresentada, lida, e approvada unanimemente em sessão 
J^v^Jlj

em Congregação da Faculdade de Medicina 2 de Março de 1857.-Prudenc.o José

de Sousa Brito Cotegipe, Secretario da Faculdade.

#--.
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Memória hinioriea acadêmica apresentada a Coei-

gregaçáo «los Lentes «la FaeuUlatle «le MPireilo «Io
Mtectfe na primeira sessão do co**rentc anno> pelo
MPr. *Bosè Antônio de M<tigueiã*edo.

Q/efiAoèaf.

Nomeado na Secção do encerramento para apresentar a Memória Histórica
Acadêmica dos acontecimentos mais notáveis do anno lindo, em cumprimento
do art. lGi dos Estatutos, que regem esta Faculdade, confesso-vos que se não
fosse a obediência á lei é o respeito ás determinações desta respeitável corpora-
çüo, mio tomaria sobre mim semelhante tarefa, porque me considero como o
menos habilitado para oíTertar-vos hum trabalho, que possa corresponder á vossa
expectativa e merecer a approvação de pessoas tão illustradas. Alem de que o
meu embaraço lie tanto muior quanto mais manifesta me parece a inferioridade da
Memória, que vou ler-vos agora, comparada com a que vos foi lida o anno pas-
sado pelo hábil Lente, que me prceedeo no desempenho de igual dever.

A Faculdade de Direito, Srs., tendo atravessado o anno findo ainda sobre a
zelosa e illuslrada direcção do Exm. Sr. Barão de Camaragibe abrio e encerrou
os seus trabalhos sem que durante o anno tivéssemos a lamentar algum daquelles
acontecimentos, que por vezes nodoárão a historia da Academia de Olinda, nem a
testemunhar actos de desreipeitos e insubordinação. Tudo correo pacificamente,
nenhum distúrbio houve que merecesse reparo, e esse estado de ordem c regu-
laridade, tão apreciável em hum estabelecimento de tanta importância, he hum
testemunho manifesto da força moral, do prestigio e solicitude daquella direcção.

Tendo sido abertas as aulas no dia designado pelos Estatutos da Faculdade,
quasi todas as cadeiras forão regidas pelos respectivos Lentes á excepeção das
quatro seguintes: a de Direito Romano, a de Direito Natural, a do Adminis-
trativo, e a de Direito Publico e das Gentes.

A cadeira de Direito Romano durante todo o anno deixou de ser lida pelo
seu mui digno proprietário o Dr. Manoel Mendes da Cunha Azevedo, cujos graves
soffrimcntos, que ainda hoje o conservão no leito da dôr, privarão a mocidade
do muito que tinha a aprender com as explicações de tão consummado juriscon-
sulto. A sua falta, porem, foi supprida a principio pelo Sr. Dr. Loureiro, que
accumulou a cadeira de Direito Romano desde k de Abril até o dia 20 de Maio,
tempo em que a entregou ao Lente Substituto o Dr. José Bonifácio de Andrada c
Silva, o qual, tendo poucos dias antes tomado posse do seu lugar foi para ella
designado, e eíTectivamente a regeo até o dia 15 de Setembro. Mas adoecendo o
Dr. José Bonifácio foi a cadeira de novo accumulada pelo nosso collega o Sr.
Dr. Nuno desde o dia 25 de Setembro até o encerramento das aulas.

As três outras cadeiras em conseqüência de acharem-se occupados os seus pro-
prietarios em varias commissões forão lidas desde o principio até o fim do anno
por Lentes Substitutos da maneira seguinte: a de Administrativo pelo Dr. Vicente
Pereira do Rego, a de Direito Natural pelo Dr. João Silveira de Sousa e a de
Direito Publico e das Gentes por quem tem a honra de vos dirigir agora a palavra.
Quanto ás cadeiras de Pratica e Direito Criminal, lidas no principio do anno
pelos respectivos proprietários os Srs. Drs. Francisco de Paula Bàptista e João José
Ferreira de Aguiar, forão, depois da ida desses nossos distinetos collegas para o
Rio de Janeiro, como Deputados que erão a Assèmbléa Geral Legislativa, a pri-
meira accumulada pelo Sr. Dr. Loureiro desde o dia 13 de Junho até 22 de
Setembro, tempo em que delia tornou a tomar conta o seu cathedratico, e a se-
gunda, accumulada por poucos dias pelo Sr. Dr. Joaquim Villela (do dia 2 a 9
de Maio)—passou depois a ser regida pelo Lente Substituto o Sr. Dr. Braz Fio-
rentino Henriques de Sousa até o fim do anno lectivo.
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Pe,0 quo acabo de expor-vos À IMgM fJ^aTmn^S>nem tantas, WwWmrjm^^SSSSSLiVSíS regularidade, co.»

tidas mudanças de perceptores.
._ •_ .1.. i

A
mudanças ^WW^v ias cadciras, inclusive os substitutos,

forão designados, a assíüuiaaao que ,,l"ílll€lltlu '* 
ftnhftrAm sobrecarregados como

a maior àpplicaçõo que puderío azer por se 
^JMgf £ogressünn<sinn o reiencia de duas ou mais cadeiras, cxplicao a razão uo iikuvi J ••> .

sciencias Sociaes c Jurídicas e pelo ad.antome o de eus **m^™£lfa
Lentes desta Faculdade, compondo o ^^'^^'^SSSitÜ com b
do indisnutavel mérito. Trabalhos desta ordem feitos poi pessoas Q^Jg?

pÍotS revelão claramente que cilas P^^1^^8 pl°"SSa°' B

seriamente se empenhão pelo progresso e reputação Wggjr. „
Com prazer passo a declarar-vos os nomes A^^^sé£TvS%

-são elles os Srs. Drs. Braz Florentino Hennques <le Sou 
^<*gj»¦*ff g

Castro Tavares, Lourenço Trigo de Loure.ro o o CoclluJ ed 10 A i

Matto Albuquerque. Com prazer disse ~r,.^IS^_?tò_Bb3at6:4 glorianuc immerecida, de pertencer a esta Faculdade nao posso sei nuiiiiut > *

üuc Erderem das produeções de seus dignos Membros, as quaes por coito muito

contribuá-ão para o aagme^to de seu cg-^ 
^^ 

- 
toda , gis.

laçii^vSueSe^uio depois da dato da 
^^J^KSSemStovalioso serviço a todos áquelles que tem necessidade do consulta. »^«cl ™£

esse ramo da nossa Legislação Pátria, e que oons.derao o 
g^g*

pitai precioso para não o consumirem cm buscas de, A«D«toS c Regula
mentos disseminados pela nossa já tão corpulenta çolleççao de Le

O Sr Dr. Joaquim Villela publicando as Instituições de Di.e.lo lut)'lt0 ^
cesiâstico matéria sobre a qual pouco ou quasi nada so tem escriptauno B.a* ,
fez mui Relevante serviço aos estudantes do segundo »* 

|f J|£disciplina. Fructo do aturada leitura em muitos annosgastos no ensino do Di.e.to
Ecclesiaslo, a obrado Sr. Dr. Joaquim Villela he "a°ns^rS£ eSdSDireito, senão também a todos áquelles que nao sendo PW^ n<» Sg
theologcos, e ignorando os fundamentos da fe cathol.ca, ac "fte f« J,x^ütransviar pôr futels, ridículas falsidades bebidas cm l.yros menos p. o e oithodo^

O Sr Dr Loureiro não satisfeito com a publicação de alguns compêndios
sobrei;_£ SIA Q-i. ainda otlerto^nos huma nova edição «rredo
e augmentada das suas Instituições de Direito Cm Bras,lc.ro tSf^Slamelhante obra, e direi até a necessidade, que dolla tínhamos hc bem mamrosta
por que he incalculável a vantagem de encontrarem os estudantes toda a Le-
íiWUrL Pivil Pátria fiel clara e systhematicamcnte compeiidiada em hum so
SÍTaiSMIS'. Mia de'hum código civil entre nós, 

^MMcontinuar a servir de texto ás explicações o velho compcnd.c.de 
gf £*&"»*do qual nem en. Portugal se servem ho e depois da publicação da excellente

obra do Sr. Coelho da Rocha, fazem subir de ponto o apreço em que devemos
ter o trabalho do nosso laborioso e illustrado collega.

Finalmente Srs., o illustre decano desta Faculdade confiou aos Pg^h»Wf
compêndio de Direito Publico Universal, e hum tratado do |pwrfjfe«,
posto que ainda não fosse concluída a impressão dessas obras do Conselheno
Pedro Autran da Matla Albuquerque, todavia, sem receio de errar ou de passar
por exaggerado, desde já nutro a convicção de que a Faculdade de* Direito muito ga-.
nhará com as novas produeções de hum de seus mais fecundos talentos, assas co-
nhecido aqui, e em todo o paiz não só pelos seus anteriores escriptos como também
pelas suas doutas e eloqüentes lições nas cadeiras de Direito Natural, de Direito 1 u-
blico e Economia Politica.
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Eis Sr*., as mais notáveis occurrcncias do anno findo, outras porém tive-

rao lugar quo mo parecem nüo deverem ser omütidas c das quaes passo a
oecupar-mc.

Por Aviso de 7 do Junho do anno findo foi communioado ao Exm. Di-
redor desta Faculdade, que— por Decreto de 31 de Maio tinha .sido mudado, na
mesma qualidade de Lente substituto, de.la para a Faculdade de direito do S.
Paulo o Sr. Dr. João Dabncy ffÀvellar Brotem. Fallando-vos do Sr. Dr. Broteío não
posso deixar de dizer-vos que a sua mudança foi huma verdadeira perda para essa
Faculdade que muito tinha a esperar do distinclo talento e das apreciáveis quali-dades, que lhe reconheccstcs du rante o tempo em quo aqui esteve.

Em conseqüência dessa mudança ílcou vaga huma das substituições, cujo con-
curso foi annunciado em 30 do Junho, com o prazo de seis iríezes segundo a
prescripçflo dos actuaes estatutos, o para elle se inscreverão, como concurrentes
os Drs. Manoel do Nascimento Machado Portclla e Aprigio Justiniano da Silva
üuimarücs, que havido defendido theses, e recebido o gráo de Doutor nesta Fa-
cuidado nos mezes de Novembro e Dezembro do anno passado.

Resta-mo Srs., inteirar-vos dc algumas associações formadas por estudantes
desta Faculdade, as quaes, quer pelas pessoas que as constituem, quer pelos fins
a que se dirigem, merecem qüè por hum pouco chame a vossa attenção acerca
deltas.

As duas associações creadas no anno attrasado, o Alheneo c o Monte-Pio-
Acadêmico, continuão a produzir os fruetos, que naturalmente deverão esperar os
seus instituidores.

O Atheneo tem celebrado regularmente as suas sessões ordinárias e solemnes,
c nestas, feitas sempre em face do numeroso ç escolhido auditório, tem sido reci-
tados alguns discursos, compostos por estudantes, que nem pela doutrina, nem
pela forma desmerecem do vosso apreço. Além de que esta sociedade começou a
publicar no começo do anno hum jornal sob o mesmo nome Atheneo, no qual
.se lêem vários artigos sobre importantes questões de direito, que revelão a appli-
cação e o esperançoso talento dos seus authores. He huma escola pratica onde a
mocidade se ensaia pela palavra c pela penna para as grandes lutas da intelli-
gencia, que hum dia a aguardão no foro ou na tribuna.

O Monte-Pio-Aeademico continuando a soecorrer alguns mancebos pobres, mas
dislinetos pelo talento e reconhecido mérito, se tem feito digno de todos os elogios.
Ambas estas sociedades devem ser alentadas pelo bem que tem produzido, e mere-
cem a vossa coadjuvação, sem a qual não terão a estabilidade desejável, e de que
se tem tornado credoras.

Além destas associações installárão os estudantes de Direito no Convento das
Religiosos Franciscanos sob a invocação de Nossa Senhora do Bom-Consclho, huma
irmandade religiosa.

Não me demorarei em expor-vos todas as circunstancias que precederão e se
seguirão ao pio estabelecimento desta confraria. Dir-vos-hei apenas que a trasla-
dação da Imagem da Padroeira, do convento dos Capuchinhos para o daquelles
religiosos, foi feita em procissão solemne para a qual concorrerão o Exm. Director,
todos os Lentes e Estudantes da Faculdade, as mais gradas pessoas da Provincia
e as mais elevadas autoridades civis, militares e religiosas. Tão grave e ma-
gostoso foi este acto que o venerando Prelado Diocesano, cheio de hum piedoso
júbilo, confessou perante numeroso concurso que a bastantes annos não presenciara
acto tão sublime c edificante. Esta confissão, Srs., feita por hum prelado tão
virtuoso he hum titulo de honra para os estudantes desta Faculdade e para
aquelles que os dirigem.

Não concluirei sem algumas reflexões sobre essas associações, e, sem pretender
fazer o histórico dellas, dir-vos-hei somente que as sãs doutrinas, que procurais
transmittir á mocidade que vos escuta, e também a moderação Política que se
tem feito sentir geralmente no Império, de tempos a essa parte, e que vai congra-
çando todos os indivíduos e todas as classes, outr'ora divididas pela exaggeração e ran-
cor dos partidos, não são estranhas á existência de taes associações. A mocidade estu-
diosa do Brasil parece que não quiz ficar atrás do novo movimento das idéas que
felizmente vão dominando o Império, e, como todos os Brasileiros, também ella
sentio que, em hum paiz onde tanto ha a fazer, não lhes sobra tempo para gas-
tal-o cm mesquinhos ódios e dissenções políticas, sendo todo elle pouco para ser
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consumido no estudo das scioncias, e na meditação e] pratica dos grandes princi-
uios sociacs. , . ,

Sim, Srs., aquellas associações proviío do modo mais formal quo os estu-
dantes da Faculdade de Direito do Recife são dominados por boas ideas, e tn-
lhão agora huma senda da qual fora para desejar que elles nunca tivessem o

Na verdade todos vòs sabeis quantos absurdos c perigos tem produzido os sys-
themas exclusivos, as idéas incompletas, o não ignorais que a maior parte das
escolas celebres em Direito, em Moral, em Legislação, c em Economia Política se
resentem deste defeito, e são com razão aceusadas de, por amor de huma falsa
unidade, se haverem transviado, reconhecendo hum só principio director dos tndi-
viduos c das sociedades, quando a natureza humana e as sociedades humanas são
regidas por duas Leis, por dous grandes princípios, que, posto que diíTerentes, se
prendem todavia intimamente, seauxilião, e se fortiiicão: esses dous princípios são
— a justiça c a caridade. m .

Pois bem, a creação daquellas associações he huma demonstração evidente de
quanto os estudantes de Direito estão compenetrados da idéa que nenhuma socie-
dade humana pode existir hum só dia, c progredir com hum só destes princípios,
e que ao contrario a sua existência e prosperidade dependem do desenvolvimento
harmônico de ambos elles.

Estudando o direito em suas diversas faces, em suas variadas relações, reco-
nhecendo a justiça, isto he, o respeito inviolável á liberdade dos homens entre si,
como a lei fundamental, a grande lei da sociedade e do Eslado, elles estabelecem
o Atheneo. Mas persuadidos que todo o destino humano se não encerra na ob-
servancia dos preceitos da justiça, que esta não he a única lei social, e nem
por cila só puderão os homens e' as Nações altingir os ultimos limites da belleza
moral: persuadidos cm huma palavra que acima da justiça existe outra lei moral
que nos impõe o dever de auxiliar os nossos semelhantes em todos os seus descri-
volvimentos, ainda com o nosso sacrifício, estabelecem o Montc-Pio-Academico.
E deste modo, e por ambas estas associações prestào homenagens ás duas grandes
leis, que completão a moral-social cm toda a sua plenitude—a lei do respeito
inviolável aos direitos de outrem, e a lei da beneficência —a justiça e a caridade.

Ainda não he tudo, Srs., embora a justiça e a caridade abracem todas as
obrigações, que possão encontrar cm seu desenvolvimento o cidadão e os Estados,
o homem e a humanidade; embora muito se lenha a esperar de huma sociedade
onde os preceitos de justiça são vivificados pelas inspirações da caridade, sem que
aquelles sejão alterados por estas; embora scjào tão valiosos estes dous elementos da
ordem c progresso social, que sem hum delles a sociedade poderia correr o risco
de parar, e sem o outro de precipitar-se cm sua marcha; todavia as sociedades
humanas sentem a necessidade de outro elemento, sem o qual os dogmas sociaes
não terião saneção efficaz, todo o poder seria incerto e vacilante, e as injustiças
apparentes, e as desigualdades sociaes serião sem explicação possivel, esse elemento
he—a religião.—E a installação da Irmandade Religiosa de que vos fallei não
será hum valioso testemunho do zelo e apreço que os estudantes desta Faculdade
tem pela Religião do Estado, pelo culto de seus pães ? Não será huma prova da
convicção de que só a Religião oíferece huma verdadeira e real garantia á ordem
e tranquillidade publica, de que só ella pôde sanecionar de huma maneira positiva
e dogmática a moral social, c previnir e acautelar crimes, cuja alçada e investigação
escapão as leis Aumanas?

Por certo que sim.
Antes de concluir, Srs., permitti que chame a vossa attençao sobre a in-

conveniência do lugar, e a impropriedade do edificio em que está collocada a Fa-
culdade de Direito. Tão má he a localidade que, me parece, senão acharia nesta
Cidade huma situação mais incommoda, e vexatória para os Lentes e Estudantes,
nem que melhor arredasse o concurso dos espectadores, que quizessem assistir aos
actos Acadêmicos, ainda quando houvesse firme propósito em descobri-la. E se não
soubesseis que a mudança da Faculdade de Olinda para o Recife foi effectuada
com summa brevidade, e que o administrador da Provincia, que a executara, tudo
envidou a fim de conseguir mudal-a para o bairro central desta Cidade, sendo obsta-
do em seu intento por não achar de prompto hum edifício capaz, nenhuma des-
culpa poderia ter huma semelhante escolha. Mas dahi se não segue que deva sub-



sfaslir o que enlflo se foz por absoluta necessidade, nem que o seja hoje o quenaquollc tempo fora impossível.
Srs., a mudança da Faculdade para o Recife tem, na verdade, apresen-

tado grandes vantagens, nao sendo as menores entre ellas a o;'dem c a nnimaçOo
para o estudo, que se tem desenvolvido entre os estudantes. Porém maior seria este
estimulo se a Faculdade fosse collocada no bairro central da Cidade, em lugar onde
se tornassem fáceis as visitas dos espectadores c das pessoas illustradas, e em edificio
que oíTercccssc aos lentes c estudantes os commodos necessários, e dignos de hum
estabelecimento de tanta importância; e nüo onde existe, nos confins do bairro ex-
tremo da Cidade, para onde só se pode ir cm vehiculos, já por causa da longi-
tudo, já pela impratieabilidade do caminho, que, alòm dc longo, he insupportavel
no verão pelos ardores do sol, e no inverno pelos alagados, o que torna a con-
ducçüo penosa para todos, e sobre modo gravosa para os estudantis pobres.Não silo estes os únicos inconvenientes. O edilicio he acanhado, falto de aceio,
destituído dos precisos commodos, c incapaz, de recebel-os, sendo que qualquertentativa neste sentido, seria huma verdadeira perda para a Fazenda Nacional. Basta
dizer-vos, Srs., que os estudantes não encontrão nelle hum espaço suflTiciente,
onde passem os intervallos das aulas ou aguardem o começo dellas, e por isso
agglomerão-sc nos corredores, nas escadas, nas avenidas das salas, onde por mais
respeitosos, que se mostrem, por mais baixo que se fallcm, produzem hum tal su-
surro, que muitas vezes interrompa os Lentes, que leccionito nas duas salas térreas.

Os mesmos inconvenientes apresentão o Collegio das Artes e a Bibliolheca, exis-
tentes em outro edificio, contíguo ao da Faculdade, sendo que por essa causa tem
sido a Bibliothcca tào pouco freqüentada, ao passo que se observa notável aTIuen-
cia de estudantes ao Gabinete Portuguez de Leitura, que se acha collocado no bairro
central da Cidade. Nem se diga que a falta de bons livros, na Bibliotheca da Fa-
culdade seja a causa da quasi nenhuma freqüência que nella se observa. Não,
Srs., estou inteiramente persuadido que ainda quando as suas estantes estivessem
cheias de boas o modernas obras de consulta, mes:no assim seria a Bibliotheca fre-
quentada por bom pequeno numero de estudantes, que tivessem o animo de vencer,
pela segunda vez e a tarde, tão longa distancia.

Eis o que me pareceo digno de submetter ao vosso juizo, desculpai-me se não
pude satisfazer aos vossos desejos.

Dr. José Antônio de Figueiredo.
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Decreto n° 1,885 A de 14 de Fevereiro de
1857 sobre vencimentos do director, pro-
fessores e mais empregados do Instituto
Commercial do Rio de Janeiro.
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Decreto R. 1888 A de 14 de Fevereiro de 1857.

Approva a tabeliã dos vencimentos do director, professores e mais
empregados do Instituto Commercial do Rio de Janeiro.

.. ¦

Hei por bem ordenar que os vencimentos do director, professores e
mais empregados do Instituto Commercial do Rio de Janeiro, sejão pro-
visoriamente regulados pela tabeliã, que com este baixa, assignada por
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do meu conselho, ministro e secretario
de estado dos negócios do Império, que assim o tenha entendido e faça
executar.

Palácio do Rio de Janeiro, em quartorze de Fevereiro de mil oito-
centos e cincoenta e sete, trigesimo sexto da Independência e do Im-

perio.

<*

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

-/
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Tabeliã dos vencimentos do Director, Professores e mais empregados.:
do Instituto Commercial do Rio de Janeiro, a que se refere o decreto'
desta data.

n*»

*^F'f & • s
«* i*Í'
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i i¦ ;.< . j.jfy

V»
Director • $ v.
Professores de contabilidade e escripturação mercantil,

de direito mercantil, e de economia política, . .;, •
".'¦ 

*

Professor de geographia e estatisticía commercjal.
Professor de calligraphia e desenho linear. . .

Secretario
Porteiro

«mi
ft

ORDENADO.

1:2008000

l:000g000

•'*_

GRATIFIClÇÜO.

l:200j}000

800J000

OOOgOOO

800$000

600g000

Í80g000

f?alãei0 do Rio de Janeiro; em 14 de Fevereiro de 1857
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Instrucções para a Commissão Scientiflca
encarregada de explorar o interior de algumas

províncias do Brasil.



INSTRUCÇÕES

PANA

1 I
?

10 IOIOT UeSA

ENCARREGADA DE EXPLORAR

0 INTERIOR DE ALGUMAS PROVÍNCIAS DO BRASIL. 
'

Rio de Janeiro.—Ministério dos Negócios do Império, em 8 de Abril
de 1857.

*

Sua Magestade o Imperador, conformando-se com o que expoz o Insti-
tuto Histórico e Geographico Brasileiro: Ha por bem approvar e mandar
que se executem as instrucções annexas, por mim assignadas, as quaestem de ser observadas pela CommissSo scientifica encarregada de explorar
o interior de algumas províncias menos conhecidas.

Luiz Pedreira do Coütto Ferraz.

^

Secção botânica.

A secção botânica terá a seu cargo :
Io O estudo dos vegetaes silvestres, particularmente o das arvores que fornecerem

madeiras de construcção, resinas, óleos, gommas, ou outro qualquer producto útil; e o das
plantas que possão aproveitar na medicina e na industria.

Indagará dos homens práticos do lugar o nome indígena e vulgar de cada vegetal,
e seus usos populares.
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Das arvores, além dos rainos, flores e fructos para estudo e formação de hervarios,
colherá amostras da madeira, resina, óleo, etc: de tudo em quantidade sufficiente para
ser distribuído pelos rauséos nacionaes, e mesmo estrangeiros. .

Das plantas que tenhão ou se presuma'terem usos na medicina o nas artes, além dos
ramos, flores e fructos t colherá de suas partes activas quanto chegue para anatyse
chimica e ensaios therapeuticos e industriaes.

De todos os vegetaes mais importantes colherá fructas perfeitamente maduras para se-
menteiras ou tentativas de cultura.

De cada uma destas cousas, não so podendo na occasiao colher exemplares ou pro-
duetos, procurará que alguma pessoa do lugar se incumba de o fazer, indicando-lho *

o modo de o praticar, e de remetter com segurança. * ¦ y
Observará o aspecto geral do paiz quanto á sua vegetação primitiva ou secundaria,

com relação á natureza do terreno e seus accidentes, e ás condições meteorológicas ordi-
narias.
« ,Em cada localidade notará as espécies que naturalmente ahi vegetão, com o fim de
concorrer para o delineamento da geographia botânica do Brasil.

Emfim , notará as matas mais ricas em madeiras de construcçao naval, e em que seja
fácil a sua extracção para serem reservadas.

2o O estudo dos vegetaes cultivados,- e o sjstema de cultivo adoptado no paiz; no-
tando a qualidade das terras, as influencias atmosphericas, e quantos outros accidentes
forem benéficos ou nocivos á lavoura

Secção geológica e mineralogica.

v

No que respeita á parte mineralogica, convém colligir toda a espécie de mineral que
se apresente, quer em grandes massas, quer como componente de rochas. Quando sejão
esses mineraes crystallisados, se deverá procurar o maior numero de indivíduos perfeitos,
tendo em vista estabelecer a serie mais completa possível das combinações crystallogra-
phicas. Se forem mineraes decompostos, investigar-se-ha as matrizes respectivas para
obter os indivíduos na sua fôrma e composição primitiva, estudando ao mesmo tempo
as causas de que possa provir a decomposição actual. Do mesmo modo se averiguará , ao
encontrar mineraes isolados, quaes os agentes que possão ter destruído as matrizes, e se
essa destruição foi geral, ou se é limitada unicamente a certos districtos.

'",..¦. ¦*.<• ¦

n .x ¦?'

Mineraes isolados podem muitas vezes ser transportados ao longe, não s<5 pelas águas
dos ribeiros, mas também pelas torrentes passageiras no tempo das grandes chuvab: estes
mineraes devem merecer attenção muito especial, visto poderem ser indícios de vieiros ou
de formação inclinada que aponta na superfície do solo, em um só ou poucos pontos. E no
caso de se reconhecer esses mineraes como indícios de formação útil, principalmente
metallifera, serão aspesquizas continuadas até que se encontre o tronco donde partirão.

-,./'• .'.."' mX;X:' 
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í Descobertps jazigos metalliferos, se procurará determinar a sua possança, direcção.,
natureza da matriz, e.quaesquer outras circumstancias que possão ter influencia sobre a
sua^ minerabilidade. Eijtrè estas apontaremos às forças motrizes disponíveis, a quantidade
e qualidade de combustível que se encontre nas vizinhanças, distancias doè centros dè po-
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3
pulaçãooudos portos mais próximos, e meios do communicação; devo-se também attcnder
ao abastecimento do raantimentos, que é uma das questões que mais poderão influir sobre
à explorabilidado de uma mina.

Considerações análogas so faraó para as outras matérias dignas de exploração, como
marmórea, cimentos, carvão de pedra, lenhitos, asphalto, schistos bituminosos que possuoser distillados para a producção de naphta, etc.

IV
«4 ¦

¦• í

Também devem ser attendidas as tradições reinantes nas diversas localidades sobre
existência de minoraes, porque alguma lenda de ouro encantado, terrenos exhalando
cheiro sulphuroso, estouros subterrâneos, podem conduzir á descoberta de minas de py-rites em circumstancias favoráveis para supprir de enxofre e de ácido sulphurico, ou de
pedra hume, os nossos mercados, que hoje com dificuldade são fornecidos pelo estrangeiro,
e trazem em dependência muita industria de grande vantagem.'^ Importa examinar com especial cuidado todos os rios, lagos, e terrenos salgados com
vistas de achar salitre (de potassa ou soda), borax, soda, sal de Glauber, caparrosa, sal
ammoniaco, etc, que valha a pena exportar sendo próximo ás costas ; ou sal commum
indispensável para o uso da população e para sustento do gado, sendo no interior.

§

No caso de existir mineração activa nos lugares que tem de ser visitados, ou exploração
metallurgica, serão estudados minuciosamente os processos em uso, estabelecida a relação
entre produeto e forças consumidas, indicando-se os defeitos existentes e os melhoramentos
ápplicaveis.

vi •_'.:-.

Encontrando-se minas ou estabelecimentos metallurgicos abandonados, serão inda-
gadas as causas desse abandono, se dependem do empobrecimento do solo, ou de falta de
gente habilitada para continuar, casos freqüentes na provincia de Minas, S. João de Ypa~
nema, etc, e se estudará quanto fôr gossivel a historia desses estabelecimentos e a pos-
sibilidade de sua reanimação, fazendo um calculo approximado da producção que promettão
para o futuro.

T7TTVII
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Na parte geognostica ter-se-ha de proceder aos exames seguintes ;
y, Io A natureza das rochas, a sua composição, dimensões, direcçao e fôrma dos viei-
ros que possão conter, o rumo e a queda que seguem, principalmente quando stratifi-
cadas.

2o No fendimento primitivo das rochas recommenda-se maior cuidado em estudar
como foi cheio, ajuntando todos os dados que sirvão para complemento da theoria das
betas e vieiros. -.

3o Achando-se rochas differentes,, procurar-se-ha estabelecer os termos de sua su-
perpòsiçãõ, e sua idade relativa..'" 

' :' --Z ^&^®f&^8&$ Bm-:.: tmmy&ãmfú Z^MZ0$M^
4o Deveráõ ser reunidos todos os dados que possão fornecer esclarecimentos sobre a'destruição de formações que tenhão existido, segundo vestígios actuaes, e se os agentes

destruidores foram lentos ou violentos, como águas, erupções, terremotos ou acções chi-
jnicas

J ,';Jp Qual a marcha da dèçonMèi^ò presente dàé * f óchàá ^ seiis ^íõdüètòs e póiHque
agentes é ella conti wada \ qual lia; vegetação çélíúkí' <gfilQ t j^WíP^i1^! b-Sie suía èxisteíieià

jnesí^a (}wn-j3Q$içãp^ e sé ;^là ^ercè uma làc^o vájgtop&|rè qual é a'vége^
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tação substitutiva quo se seguo ató a producçâo de uma camada suficiente para alimen-
tar vegetação vascular capaz de mudar o aspecto do paiz.

6o Os produetos do decomposição deveráõ ser examinados cuidadosamente nas chapa-
das, nos declives, nas bacias e valles, debaixo das águas, porque póde-se dar o caso ana-
logo á decomposição dos granitos do Rio de Janeiro, que produzem argillas vermelhas f
araarellas, azuladas e brancas, terrenos barrentos impermeáveis á affua. assim como
areaes, tão differentes em apparencia, e no entretanto provenientes todos da mesma origem.

7o Não se deve perder cie vista a procura de fosseis de qualquer natureza que sejão,
principalmente foraminiferos e infusonos, que muitas vezes representão um papel tão im-
portanto na petrographia do um paiz , além de caracterisarem perfeitamente as formações
em que são encontrados.

8o Finalmente devem ser delineadas com cuidado as secções importantes do terreno, os
contornos das montanhas, o maior numero de perfis. Rochas de aspecto caracteristico serão
photographadas, e tarabem se fará um nivelamento geológico, e um mappa, no qual se pro-
curará marcar, com a maior exactidão que as circumstancias permittão, os limites das
differentes formações, e os diversos jazigos e betas que nelles se descubram, ficando a
cargo da secção astronômica fornecer as determinações geodesicas que se tornarem neces-
sarias.

vm
Com referencia á agricultura, se procederá ainda a uma collecção dos differentes solos

em quantidade suficiente para que se possa determinar o seu gráo lxygroscopico, de aque-
cimento econservação das temperaturas, assim como as differentes analyses chimicas. As
amostras deveráõ trazer as indicações seguintes : se matto virgem, capoeira, capão,
pasto, alagadiço, etc, ou campo cultivado, e neste caso qual a planta que produz melhor
nelle, si se acha esgotado para uma ou mais plantas, com quantas culturas se esgota, e
que tempo leva a regenerar-se. Acompanharão as ditas amostras uma porção de tronco,
folhas e fruetos dos vegetaes que elles de preferencia produzem, afim de que se possa ana-
lysar as suas cinzas, e determinar à priori, á vista de uma vegetação, quaes elementos se
aeveráõ addicionar ao solo para produzir outra qualquer que se intente , servindo destarte
o estudo geológico do paiz de guia ao agrônomo que procure cultiva-lo.

IX
«

Pdde dar-se o caso de haver em alguns logares falta d'agua, que sequem os rios , e seja
conseqüência disso a destruição da vegetação, mortandade do gado, e fome da população.Ahi deverá a secção geológica proceder a exames das localidades vizinhas, estudar todas as
circumstancias qüe levem a suppôr a existência de água, e então sondar o terreno para for-
necimento de dados práticos para abertura de poços artesianos. Aproveitar-se-ha igual-
mente esse trabalho de perforamento para estudar as camadas sobrepostas do terreno ,como também para determina* a sua temperatura em diversas profundidades, e achar a
que distancia da superfície é invariável o gráo do thermometro, e a rapidez com que o solo
aquece e esfria.

t>\'.U' X 0; ,.!_>i -,; .XX V í-.\." r". i .;:.

Das águas que assim forem obtidas, bem como das dos rios e fontes, se determinará a
qualidade e quantidade de gazes que contenhão; e se ellas mostrarem propriedades quemereção uma analjse mais rigorosa, apanhar-se-ha porção suficiente, que será concen-trada com todo o cuidado afim de que se conservem os saes nellas existentes para ensaioultenor. Nos lugares em que houver águas mineraes se procederá ás operações analyticas
que ^diapetísàvelmçnte devem ser feitas na fonte, remettendo-se porção apanhada com as
preepções necessárias para evitai perda de gazes, afim de que se verifique em algum hos-
pi*alm sm virtudes xm^ixmUúmms^m üm&faià ¦
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XI

Cumpro tombem determinar a quantidade de matéria orgânica que contém as diversaaáguas, e a quantidade o qualidade de matéria inorgânica que acarrotfto em suspeusüo emdiferentes épocasi, narodaln poder calcular o volume de terras levadas annuaknente pelosnos, e probabilidade oue oflerecem da formação de bancos ou de deltas.
Attenta a diffieuldade de obter essas observações em numero sufficiente, ou em circums-tancias sempre propicias, o resultado necessariamente s<5 será uma approximação á verdadecujos limites se irão estreitando com o andar dos tempos; porém mesmo assim inesacto,

pôde fornecer muitos dados de grande utilidade 6 engenharia.

XII

E conveniente estudar com cuidado a formação de bancos em rios e no mar pelas aréas
transportadas pelo vento. Acontece que em alguns lugares pequenas lagoas, bebedouro de
gado, são as vezes completamente obstruídas, elevando-se no seu lugar um cômoro darêa,
e sendo este por sua vez removido deixa uma planície secca, expondo assim as criações á
sede. Bosques mesmo e aldéas inteiras são As vezes cobertas no correr de poucos annos, e
uma tal destruição da vegetação e accumulação de um elemento estéril podem em curto
espaço de tempo reduzir vastos districtos a inhospitos desertos. Com conhecimento, porém,das leis a que obedece esse continuado movimento de enormes massas de aréa, se alcançará
talvez impedi-lo por meio do plantio de arvoredo, como se tem praticado nas restingas do
Baltico e da Hollauda, e como se tenciona mesmo ir invadindo o Sahara, á vista dos bons
resultados que os primeiros ensaios produzirão. Hardy assevera que no fazer vingar as
primeiras cem arvores está toda a diffieuldade: á sombra e ao amparo destas as outras crês-
cem, e com pouco trabalho.

- -

xra

Nas lagoas entulhadas podem existir turbeiras que sirvão de combustível, e se examinará
se depósitos de rios não formâo lenhitos recentes.

Secção zoológica.

«

7- . _ ... .........

A zoologia não se limita a uma descripção simples e rigorosa dos animaes distribuídos
sobre a superfície do globo terrestre, grupando-os methodicamente; nem a conhecer a es-
truetura ao corpo e mecanismo de suas ftincções physiologicas, seus hábitos eindole, seu
modo de viver e de multiplicar, e transformação das espécies : ella oecupa-se também, e é
o mais essencial, do proveito que as artes, a medicina e a economia domestica podem tirar
das numerosas legiões de viventes que povoão o ar, a água e a terra. Concebe-se assim
quão immenso é o domínio deste ramo da historia natural, e as vantagens que resultão do
seu estudo , entendido como deve ser. 77
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y Os animaes dé qualquer paiz podem pois ser considerados sob dous pontos de vista :oú

gèralrnentè comosõtjéètos dè historia natural* e deste modo classificados segundo alguia
sistema particular; ou, estatisticamente como manancial de riqueza, o apreciados ségoíido
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6
a sua importância. Interessa cujo sejão estudados do ambas as maneiras, o que compote
ao membro da expedição scientifica encarregado da parte zoológica.

in

Terá portanto a obrigação de descrever exactamente todas as eapecies de animaes oue
encontrar, vertebrados ou invertebrados, com os seus nomes vulgares e synonymia aos
scientificos, discriminando os exóticos dos indígenas. Notará a degeneração que no Jactes dos
primeiros fez soffrer a transferencia do seu lugar natal, assim como as modificações rela-
tivasácôr, grandeza, costumes, etc, e o lucro que a industria tem obtido, ou provável-
mente chegará a conseguir da suaacclimatação em maior escala. Quanto aos pertencentes
á Fauna do paiz, averiguará o seu habitat peculiar, e a sua abundância ou escassez, dis-
tínguindocom maior attenção os animaes imperfeitamente clescriptos, ou de todo ignotos,
dos que já estão conhecidos, e assignando aquelles pelos seus caracteres os lugares que lhes
cabem no systema geral de Cuvier, ou outro preferido segundo a classe respectiva.

y .'-¦¦¦¦¦¦. »

„

IV

O conhecimento dos seres organisados avulta de interesse quando se trata dos mammi-
feros, entre os quaes o homem encontra seus indispensáveis auxiliares, tanto pelo admira-
velinstincto, como e não menos pela força. A' frente deste primeiro grupo do grande typo
dos vertebrados figura o próprio homem , tão semelhante aquelles pelo plano geral de sua
organisação physiea, mas tão superior por essa sublime intelligencia, que lhe faz contem-
plar orgulhoso a cadôa suecessiva da creação animal estendida abaixo cfelle até confundir-
se na matéria inorgânica. Ficará porém o director da secção zoológica dispensado de
tratar da anthropologia, visto estar privativamente sob a responsabilidade de outro mem~
bro a parte ethnographica dos trabalhos da cornmissão scientifica.

É entre os indivíduos enumerados pela mammalogia que se observa as mais estranhas
variedades nas fôrmas, bem como na estatura. Os grandes mammiferos estão quasi todos
conhecidos ; mas reina ainda muita incerteza quanto ás espécies pequenas, epor isso abre-
se um dilatado campo de descobertas a quem se dedicar ao seu exame. O estudo dos qua-
drupedes não se deve cingir unicamente á sua classificação methodica, como dissemos a
respeito de todos os animaes em geral, pois boje já se começa a comprehender que ella é
um meio de facilitar a determinação das espécies, e não constitue o fim absoluto das invés-
tigações da sciencia : importa averiguar os seus actos, as condições exteriores que se ligão
á sua existência, e a influencia que exercem sobre elles; tudo em uma palavra quanto con-
corra a derramar novas luzes sobre a historia da sua vida. Mas entre todas as noções que se
procurar adquirir, merecem primazia, por importantíssimas, as que se referem aos serviços
que os quadrúpedes podem prestar, pois é a classe de animaes que permitte as mais nume-
rosas applicações ás nossas necessidades : de uns nos utilisamos emquanto vivem, de
outros só" depois de mortos,, ede muitos tanto vivos como mortos. Neste ponto bem longe
estamos de baver aproveitado as riquezas que nos offerece o nosso fértil paiz : a somma
dellas é maior do que suppomos.

Não fallando dos produetos únicos no seu gênero que os mammiferos fornecem ás artes
úteis e de luxo, é copioso ó numero das espécies selvagens que, domesticadas, augmenta-
riao os nossos recursos alimentares. Lamenta F. Cüvier, e com razão, que a anta (Tapirus
americams) viva ainda errante, nos bosques, aocrescentando que quasi todos os pacbyder-
mes até boje no estado de ferocidade tem propensão para os babitôs domésticos : neste caso
estão também todas ãs espécies dos gêneros Q(Bhge%ys,YÍ)asyproct^ etc, nos quaesse comprebendemaspacás, cütias e veados, sem fallar de outras mais ou menos apreciáveis.
O mesmo se dá a respeito dás aves : apenas /algumas pessoas cônservão, por curiosidade,
em suas c^^
Upp^iM^P áiíida ningitèm é$péculòü sobre a. süá mação em grande,imitaMo b <J^ tóeròadòs^ Considerando nas
Modificações é $émôft Má ácéãò dó bõiriem na organisação: ftuiccões

m
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e hábitos dos animaes domésticos, ficaremos convencidos que poucos quadrúpedes mara-
miferos existem cuja domesticação não seja mais ou menos proveitosa.

Immediatamente após os mammiferos apparecera no extenso quadro zoológico as aves,
talvez os seres animados que mais tem attrahido a attenção dos povos, já por seus cos-
tumes e maravilhoso instmcto, já pela suavidade do seu canto % e sobretudo pela ele-
gancia de suas fôrmas, graça de movimento e brilhante plumagem.A ornithologia brasileira deve por conseqüência despertar a curiosidade do perscru-tador da natureza, que será sempre indeninisado com usura das suas fadigas por novas
descobertas, a mdr parte inesperadas. Descrevendo fielmente as aves de todas as ordens,
não se olvidará de registrar quanto fôr relativo a seus hábitos, sustento, reproducção,
nidificação, incubação e criação da progenitura, tanto mais que os costumes da plura-lidade dos pássaros, maximè da America Meridional, são ainda um segredo para o ho-
mem. E como a nomenclatura desta segunda classe dos vertebrados se ache hoje bastante
confusa, porque, sem fallar do abuso do neologismo, das distincções subtis nas espe-
cies e dos desmembramentos não motivados nos gêneros, differindo muito as aves se-
gundo sua idade e sexos, os autores tem freqüentemente tomado indivíduos da mesma
espécie por de outra diversa, dilucidar-se-ha grandes duvidas conseguindo reunir de
cada uma, o que nem sempre será fácil, o macho, a fêmea, e de ambos o novo, o adulto
e o velho. A economia rural, as artes e o fasto põem em contribuição e tirão grande
partido de numerosas aves,: é isto um assumpto merecedor de toda a ponderação para
o commercio

Com as espécies que vierem preparadas é conveniente remetter, sendo possivel, os
ninhos e ovos pertencentes a cada uma, que sao objectos um pouco desprezados nos
musôos, e todavia tão interessantes para o ornithologista como as mesmas aves: é na
construcção dos ninhos que ellas mais nos fazem admirar a sua industria e prevenção para
que a prole não deixe de vingar. Quando na composição dos ninhos entrarem matérias
animaes, de que se servem certas aves, antes de guardados serão embebidos no licor de
Smith, em uma solução de ácido arsenioso ou de strychnína. A perfeito, conservação
dos ovos, principalmente dos pequenos, exige paciência e delicadeza, e em vários au-
tores se encontrão os processos a seguir. Nos gabinetes de historia natural a collecção
de ovos não se deve restringir só aos provenientes das aves; outro sim tem bom cabi-
mento os dos Cheloneos, dos Saureos, dos Ophidios, etc.; é conveniente trazer isto em
lembrança.

VI

Entramos em outra parte da philosophia natural, bem fecunda em resultados inte-
ressantes, a ichthjologia, que tem por fito o conhecimento completo dos peixes, animaes
muito variados, e também dignos em tudo de chamar a attenção do naturalista: di-
versidade de familias abrangendo grande numero de espécies, muitas das quaes, a par
dos mammiferos e das aves, nos abastecem de preciosas matérias empregadas nas
artes e na pharmacia; fácil multiplicação em todos os climas, como está hoje exuberan-
temente provado pelas repetidas experiências dos mais hábeis piscicultores de França ,
da Inglaterra e da Allemanha; e sobretudo prodigiosa fecundidade dos indivíduos, atai
ponto que certas nações se alimentão quasi exclusivamente de peixes, sendo além disso
o seu uso recommendado entre outras pelos dogmas da. religião.
' Resalta do exposto que nunca haverá demasia de esforços tendentes ao progresso da
ichthjologia, para o qual o Brasil muito pddecooperar, pois nossos mares e rios forão
sempre afamados pela variedade de peixes que nelles vivem. As razões expedidas„.çcP
cresce a não menos attendivel de achar-se o müsèo nacional mui pobre neste rama, è
por isso convém formar uma boa collecção de peixes, tanto marinhò§.c fluvíaes, con*-
sültando na sua classificação os magníficos trabalhos de Lacépècle, de Müllèr, a a obra

£*
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monumental de Ouvier o Valencionues, e notando o que se souber acerca da abundância

daquelles animaes, do seu prestimo, maneira de procrearera, de tudo einfim quanto aug- s
monte a massa dos conhecimentos auejíi possuímos.

Isto só se poderei obter satisfactonamente inquirindo os melhores pescadores, íazondo

o sacrifício de acompanha-los om seus arriscados trabalhos, com preferencia depois das

eraudes e aturadas tempestades, e assistindo pessoalmente a essas guerras de paciência
t de astucias, tao férteis de episódios, que senhores dos mystenos do officio elles dm-

Kem contra os habitantes das águas. Tomar-se-ha também indispensável entreter uma .
correspondência regular cora pescadores de diversas paragens, principalmente das mais

piscosas, dando-lhes as convenientes instrucçOes, e pagando com generosidade qual-
quer espécie desconhecida que apanharem, a fim de interessa-los a novas diligencias.
Embora muitos peixes marinhos se encontrem por toda a parte, cora tudo o maior nu-
mero pertence a certos golfos, angras ou praias; e as espécies de peixes de água doce
differem não só segundo os paizes, mas e não menos conforme os rios e lagos em

que vivem. . p _ . r
Constituindo a pescaria um avultado item na riqueza de qualquer paiz, importa ob-

servar o seu estado actual, as causas que empecem o seu progresso e os meios de re-
move-las, descrevendo igualmente os processos e instrumentos empregados para segurar
o peixe, da mesma fórma adoptada por Duhamel e outros aue escreverão sobre a pescaria
pratica.' Adescripção desses processos e instrumentos, na qual se deverá ter em vista as quatro
classes em que os dividiu Lacépède, tornar-se-ha mais comprehensivel eefôr illustrada de
desenhos exaetos, ou ainda melhor acompanhada de unia collecção de modelos das
diversas espécies de curraes ou cercadas, redes, armadilhas, cestos oueóvos, estei-
ras, etc. Com os modelos viráõ também amostras das madeiras, cordas, fibras e outras
matérias de que são fabricados em ponto grande. Desnecessário é lembrar que os yege-
taes usados pelos habitantes do interior, e principalmente pelos indigenas, para embriagar
o peixe, serão contemplados na indagação deste assumpto, tão urgente na actuahdade

que o governo imperial se acha autorisado pelas câmaras legislativas a promover a in-
corporação de companhias para a pesca, salga e secca de peixe no littoral e rios do Brasil.

VII.

Eesta-nos fallar da quarta e ultima classe dos vertebrados, a qual comprehende os
reptís, abundantíssimos no Brasil, e divididos pelos erpetologistas em Cheloneos, Sau-
reos, BatracUos e Ophiãios. Recommendando em geral o estudo e uma collecção bem
conservada de todos, lembraremos de passagem diversas particularidades relativas aos
nossos ophidios. ...

Ao horror e repugnância que â maior parte da gente inspira a vista e a approxima-
cão das serpentes, podemos attribuir a lentidão dos passos da ophiologia; mas esse
horror que ellas excitão, longe de ser um motivo para nos afastarmos do seu exame,
nos prepara os mais estraordinarios espeetaculos. Dificilmente acreditar-se-ha que
ainda se não achão determinadas com certeza as serpentes venenosas do Brasil, cujo
numero é menor do que suppõe o vulgo, no que concordão muitos observadores des- *

prevenidos.
A discrepância dos naturalistas na classificação das serpentes brasileiras, assim como

na sua qualidade venenosa, procede quasi sempre da attençâo dada aoá nomes triviaes
com que são designadas no paiz: por exemplo, appellidão indistinetamente co ira co-
ra? muitas espécies bem diversas do verdadeiro Elaps coralinus: o mesmo suecede a,
respeito da Jararaca, Surucucu, Caninana, Limpa mato, Urutu, e outras que se con-
.fundem ou varião de nomes segundo os lugares. Muito interessa a dilucidação destas
duvidas, determinando rigorosamente as espécies, e juntando a cada uma a sjnonjr-
mia dos seus nomes vulgares. Também é de incontestável transcendência o conheci-
mento da força tóxica das que a possuem, e não menos o dos antídotos apregoados
como mfalliveis para neutralisa-la. x

Outro ponto bem curioso, pelo qual se pronuncião a favor e contra grandes autoridades,
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vem a ser o decantado poder mágico ou sobrenatural attribuido ás serpentes, que so
acredita geralmente exercerem em distancia ama espécie de acçfio magnética sobre os
outros animaes que intentão prear, obrigando-os somente com a vista a approximar-se

pouco a pouco até precipitar-se nas suas tauces; assim como o gráo do fó que merecem os
nossos psjdlos, mandingueiros, ou curados de cobra, os auaes se jactão do possuir o segredo
de brincar impunes com toda a casta de serpentes, zombando do seu veneno, e de fazê-las
obedecer aos seus momos e assobios. Acerca da fascinação dos ophidios é notável o que
se lô na Erpetologia geral de Duméril e Bibron, até hoje a mais accurada publicação sobre
os reptís.

Divergem também os autores tratando do maior comprimento a que chegão as nossas
espécies do gênero Boa, entre as quaes sobresahe a gigantesca Sucurj ou Sucuryu

(Eunectesmurinus, Wagler). Haverá talvez opportunidade de averiguar isto, recolhendo
ao mesmo tempo todas as tradições reinantes entre os sertanejos relativanaente a ser-

pentes monstruosissimas, que elles attestão apparecerem em certas épocas, e de cuja força
narrão prodígios dignos de exornar as viagens de Syndbad o Marinho das Mil e uma

Noites. Não se julgue futilidade o conhecimento dessas tradições teratologicas que a

crença popular, sempre ávida do maravilhoso, vai transmittmdo de bocea em bocea:
archivadas , quando mais não seja servirão de thema para a poesia brasileira.

VIII

Passamos agora a tratar dos invertebrados, divisão vastíssima que abrange os molluscos,
crustáceos, arachnides, myriapodes, insectos, annelides, e termina nos zoophytos,sub-
divisão na qual se jencontra esses seres ambíguos que nos trazem indecisos sobre o limite

de dous reinos, esgotando a paciência dos mais tenazes micrographos, que nelles mtentão

«orprender os primeiros rudimentos da molécula orgânica. a

A respeito dos invertebrados militão as mesmas razões exnendidas para o estudo apro-

fundado dos outros animaes de organisação mais complicada: não repizaremos portanto
o oue fica dito, julgando ocioso especificar como se deve proceder quanto á malacologia,

conchyologia, helminthologia, etc. Exceptuaremos comtudo a entomologia, a qual,
sesrundo o pensar de muitos, não é uma sciencia frivola e própria somente para satistazer

uma vãa curiosidade, mas sim utilissima e digna de oecupar os mais senos espíritos.

As industrias alimentadas pelos produetos dos insectos, escreveu Guérm-Méneyille, dao

trabalho a numerosas populações, rendem sommas consideráveis, e fazem gyrar immensos

canitaes. Alguns exemplos tirados da estatística o provaráõ melhor: a cochonilha indis-

oensavel para as fabricas de França custa annualmente mais de oito milhões de francos;

fa seda dá também cada anno mais de 150 milhões defrancos aos produetores da mate-a

orima, e uma somma mais que dupla á industria propriamente dita, pelas manipulações

Sue necessita antes de ser entregue ao consumo. ítesulta dos mais authenticos do-

cumentos. e das próprias palavras do relatório do mimstro da agricultura em 1850, que
Holo franeez não produz toda a seda necessária para as fabricas, vom ali se importa por
anno mais de 60 milhões sd de seda desfiada, importação que tem subido prodigiosamente.
M e a enfermidade destruidora que tem solido na Europa a lagarta que prepara tão

preciosos fios, explica os grandes esforços hoje empregados peta França para a aclimatação

de espécies exóticas de bichos da seda ua Argélia. a a a aaa :

De sobejo temos dito para recommendar a indagação dos Lepidopteros que produzem
seda devido-se examinar qual a quantidade deffa fornecida por cada espécie, de que
Ktaíl sustentão os bicles, qual a temperatura da província ^de 

quedem a

larvas até á formação dos casulos, etc. Não se receie a prohxidade neste assumpto.

convém escrever tudo quanto se souber sobre a vida e costumes destes insectos, dista-

Sdo as observações pessoalmente feitas das colhidas de outros indivíduos. O verdadeiro

fÜ da seda IBomhix mm, L.) não é o único insecto que produz tão preciosa matéria,

cí:ü l Dr. Chavannes ^ubHcou em |^iÉ|Mi«g^J
diversas espécies de Satmnias, entre as quaes distingue a S. awota e ò. athm, a

R. I.—L.
2
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primeira muito commurn nos arrabaldes desta cidade, e a segunda na Bahia, fornecendo
aquella uma porção de seda sete vezes mais considerável que a do Bombix mori ou do
Cynlhia. Além destas espécies, possuímos outras conhecidas, o provavelmente por
conhecer, de que a industria sericicola muito aproveitaria. Está hoje demonstrado quo
as raças de bichos da seda, como as dos outros animaes domésticos, são susceptíveis do
melhoramento, e que depende da vontade do homem fazê-las dar mais seda, assim como
se obteve que os bois, os carneiros e porcos dessem mais carne e gordura.

Na colheita dos Hymenopteros se deverá attender muito ás nossas espécies de abelhas,
que suo numerosas, fornecem cora em abundância, e um mel mais ou menos perfumado;
e comquanto se não possa avançar que a qualidade dos seus productos chegue a rivalisar
com os da abelha commurn (Ayis mellifica), seria de desejar que se tentasse a sua expio-
raçilo. Na ordem dos Hemipteros existem diversos insectos do gênero Coccus, que
também produzem cêras, das quaes apparecêrão varias amostras na grande exposição
geral de França, remettidas da China, e tão bellas como o sperma-ceti. Os insectos do
sobredito gênero silo communs em todas as províncias do Brasil; já muitos curiosos tem
fabricado velas com a sua cera, e isto presagia um novo ramo de commercio. Ha muitos
outros insectos úteis, cujo exame nâo julgamos necessário lembrar, como por exemplo as
cantharidas; ne:r. também o das numerosas famílias prejudiciaes á agricultura, á hor-
ticultura, á sjlvicultura e áeconomia domestica, que nos causfio maior damno do que
todas as outras c-asses de grandes animaes nocivos. O estudo melhor dirigido dos diversos
ramos das sciencías plrysicas e sua applicaçfio ás necessidades da agricultura tem produzido
resulíados de grande importância, que nenhuma pçssoa instruída contesta actuaímente,
e a entomologia é chamada a representar um papel indispensável nas sciencías agrícolas.

IX

De todas as espécies de animaes colligirá o numero de exemplares que entender (no
caso de encontra-los em quantidade), segundo seu maior ou menor valor scientifico, tendo
em vista que, além do musêo nacional desta corte, outros existem em algumas províncias,
onde convém sejão igualmente depositados, servindo os que sobrarem para fazer-se trocas
com musêos estrangeiros.

Na preparação desses animaes, quer a secco, quer mergulhados em álcool ou em outros
liquidos adequados, conforme a sua natureza, cumpre que haja o maior cuidado, at-
tendendo não só á futura conservação, mas ainda evitando que se destruão ou deformem
alguns dos caracteres exteriores, cuja falta difficultaria ou impossibilitaria depois a sua
classificação. Não será muito avaliar em um quarto a perda resultante do máo methodo
com que são preparados e acondicionados os objectos de historia natural. A Instrucção
arranjada pela administração do musêo de Panz, para os viajantes e empregados nas
colônias, sobre a maneira de colher, conservar e remetter os productos naturaes, servirá
de excellente guia; assim como, e em alguns casos melhor, o Manual do naturalista
preparador de Boitard, e vários outros tratados modernos de Taxidermia, aos quaesse deverá seguir com as modificações que a experiência própria e as circumstancias par-ticulares do paiz aconselharem.

Comquanto a chimica tenha descoberto processos infallíveis para prevenir que se cor-
roínpão e deteriorem os animaes destinados aos musêos de historia natural, todavia muitos
delles, por exemplo peixes, reptís, etc, infelizmente perdem ou mudão algumas de suas
brilhantes cores logo ou poucas horas depois de introduzidos nos melhores liquidos pre-servativos, e mesmo apenas cessão de viver. Havendo certeza, ou desconfiando-se queas cores de alguns animaes virâõ a alterar-se, é indispensável fazê-los desenhar imme-*-
mediatamente com toda a fidelidade de colorido; e quando qualquer inconveniente o não
permitta, recqrrer-se-ha a notas por meio de uma boa escala chromatica. Se todos os
viajantes naturalistas assim praticassem, muitas figuras de animaes, aliás de correctissimo
desenho* que esmaltão as suas esplendidas publicações, não peccarião pelo lado do falsa
colorido, como se observa principalmente na classe dos insectos. As estampas nas obras
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(le historia natural nflo são requinte de luxo, como ha quem acredite; a iconographia

quasi sempre economisa o tempo que pela simules leitura se perde em buscas enfadonhas e
fatigantes, o suppre muitas vezes a diffieuldade de exprimir ligeiras differenças e ca-
raeteres, inexprimiveis mesmo com o soccorro da melhor terminologia.

X

* Concorda ndo todos os naturalistas na necessidade absoluta dos estudos osteologicos,
muito mais depois que a paleontologia começou a confrontar os ossos das gerações
perdidas com os das existentes em nossos dias, para mediante essa comparação simultânea
inferir a que famílias e gêneros de animaes pertencerão aquelles fosseis, nao se desprezará
a remessa de esqueletos inteiros, ou pelo menos os craneos e algumas outras peças mais
importantes para as investigações da anatomia comparada. Nüo carece que os esqueletos
completos venhão armados, pois deste modo se embaraçaria sem vantagem a sua con-
ducção, e até mesmo nunca chegariíío perfeitos; basta arrumar em separado os ossos de
cada espécie diüerente, de maneira que não chocalhem dentro das caixas, e se damnifiquem
roçando uns uos outros: este mal se corrige envolvendo-os em palha, musgo, serradura
de madeira, ou outras substancias idênticas.

Uma collecção de visceras das mais essenciaes, preservadas em licores espirituosos, é
complemento indispensável e fácil de executar-se. Nao tanto nas fôrmas exteriores, como
na organisação interna, se deve procurar os caracteres genéricos e específicos dos animaes,
segundo ensina o immortal Cuvier.

XI

Serão louváveis todas as diligencias afim de que os habitantes do paiz apanhem vivos
alguns animaes menos communs ou mais curiosos, cujos hábitos convenha indagar, e os
remetterá para esta corte em gaiolas apropriadas, dando aos seus conduetores as ins-
trucções competentes: entre estas se recommendará, como muito essencial, além das
maiores precauções quando os animaes forem ferozes, o asseio das gaiolas; que se evite o
excesso de alimentos, extremamente nocivo a viventes presos e privados de exercicio; e
de maneira nenhuma se consinta que sejão instigados ou irritados. Quando o governo
imperial não possa ainda realisar a idéa do digno director do Jardim botânico, o Exmo
conselheiro Cândido Baptista de Oliveira, de crear naquelle estabelecimento um parque
zoológico, á imitação dos existentes em outras nações cultas, onde melhor se sorprenda os
costumes dos irracionaes das nossas florestas, e se faculte oceasião de comoara-los com
outros exóticos, serão esses animaes oferecidos á Sociedade Imperial zoológica de aceli-
matação fundada em Pariz, ou a algum outro núcleo do mesmo gênero, lucrando assim a
sciencia e a humanidade.

XII

É da maior vantagem que o naturalista viajante lance cada noite em um livro as notas

que houver tomado durante o dia, pois estas em papeis avulsos facilmente se podem
extraviar. Além dos seus próprios apontamentos, transcreverá no referido jornal as infor-
mações que lhe ministrarem os habitantes do paiz, aos quaes consultará segundo o conceito
de veracidade que lhe merecerem. De continuo com a natureza diante dos olhos, elles tem
oceasião de observar os animaes em seu domínio, e por isso forneceráõ a respeito noticias
apreciáveis. Nada omittirá de consignar por escripto, que de muito lhe servirão para o
futuro as suas notas: são tantos os objectos de que vai ficando sobrecarregada a me-
moria de um viajante observador, que não deve contar sempre com ella, por mais feliz que
a tenha, y ^': [: --m-r *l- 
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Art 1° A seccao da commissão exploradora, incumbida especialmente dos trabalhos
astronômicos e geographicos, os dividirá em duas classes distinetas; a saber:

1" classe. Esta classe comprehenderá as observações astronômicas e operações topo-
eraphicas concernentes a determinação da posição geographica dos pontos mais im-

portantes do território explorado: e também quaesquer exames e averiguações que se
fizerem sobre objectos cujo conhecimento possa interessar directamente á geographia.

2a classe. Nesta classe entraráõ os trabalhos de mera investigação, que interessarem
immediatamente á physica geral do globo; e bem assim os que tiverem por objeeto a sug-
eestao de importantes melhoramentos materiaes, de que careçüo as províncias visitadas

pela commissão exploradora, uma vez que tenhão elles alguma connexao com a natureza
dos trabalhos incumbidos á referida secçfio.

n

o yy ;:ysy yy bt 8Í> ss Especificação dos trabalhos da l* classe.
¦

Art. 2o Sendo que a commissüo exploradora, no seu traiecto por mar, toque algumas
provincias do Império, dirigindo-se aquella em que tem de encetar os seus trabalhos,
convirá que a secção astronômica aproveite essa opportunidade para determinar a posição
geographica das cidades adjacentes aos referidos portos, se fôr isso praticavel durante os
dias que ahi tiver de demorar-se a expedição scientifica. ;

Art. 3o Nas observações concernentes á determinação da latitude convirá que, além
da altura meridiana, outra se observe em qualquer posiçãp da mesma estrella, antes ou
depois da sua passagem pelo meridiano do lugar, eao mesmo tempo o correspondente
azimuth. •_' - ¦ # 

.
A observação da altura meridiana basta por si só para determinar a latitude do lugar

pelo methodo geralmente praticado, mediante o conhecimento da declinação da estrella
.. observada. •...; -•-=.¦¦•,*:••¦.¦. y.-.v •àteííf.-ítíe*nfr&q %üiUérvn*z "%.•

Recommenda-se porém a observação da outra altura, tomada fóra do meridiano, com
a do azimuth correspondente, para o fim de chegar á determinação da mesma latitude,
empregando'.'òs três ângulos dados pela observação, segundo a nova formula de C."Baptista, a qual dispensa o conhecimento da declinação da estrella,1 Este duplicado trabalho tem por objeeto não somente submetter a mencionada fórmula
ás provas praticas, como também apreciar (pelas differenças que possão apresentar os
resultados comparados dé um e de outro processo) os effeitok da refracção astronômica, a
qual deverá, átfectar diversàiriénte ós elementos empregados nos dous differentes modos de
operar ,e talvez; m^ em alguns casos, declinações pouco exactas, dadas pelas
éphéíüeridésàètrbiíoíiiicas^ ;| "li 

{'¦'"."
Art. 4o Para a determinação da longitude geodesica se fará uso dos chronometros, e das

distancias lunares ao mesmo tempo, todas as vezes qúe estas posèãò ser observadas.-
^' As longitudes assim determinadas serão referidas ao meridiàtio que passa pelo ponto
culminante da rocha, que assignala a entrada do porto do Rio de Janeiro, denominada

vYr^PãQ;'deAssíii!í;ar«:-í:Yi &gg$ feí mí^ h^^mm ^imirnht^i-^^ ph v;yy:y Q
mu A peculiar situação <depe> gigaate^

i achar^&e elle- deseriptò Jaos ai^àes;^
oto^ij)tàétâ^if$& moio ppr4wravQl, a posição dò nosso ffimtixo me?idioma li 3 ú$
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Art. 5o Afim de fixar a posição do ponto d» observação, a que forem reportadas a

latitude e longitude determinadas, convirá orienta-lo em relação a dous outros pontos
notáveis, que se descubrão distinctamejate no horizonte do lugar, pelos seus azimuths
observados com o theodolito; ou, o que ê a mesma cousa, pelos 

rumos a que demorão
aquelles dous pontos, em relação ao meridiano astronômico oo lugar.

Na falta dessas duas balisas naturaes, se fincarão na vizinhança do referido ponto da
observação tres marcos de pedra tosca, de modo que apresentem a menor face rente com
o chão, e sejão collocados em tres pontos quaesquer da circumferencia do circulo, cujo
centro é o ponto da observação. a

Na direcção da vertical que passa por esse ponto, e na profundidade de cinco palmos
pelo menos, se enterrará uma garrafa de vidro commum, fechada hermeticumente ao
maçarico, depois de ser nella depositada uma nota escripta, contendo a expressão numérica
da latitude e longitude observadas, a variação local da açulha magnética de dechnação,
a temperatura e pressão barometrica médias do dia da observação. Esta nota será
assignada pelo chefe da secção astronômica.

Art. 6o Uma vez chegada a commissuo exploradora á provincia, em que deverá encetar
os seus trabalhos regulares, começará a secção astronômica por determinar, com a possível
exactidão, a posição geographica da capital da mesma provincia, procedendo do modo
acima descnpto.

Em todos os pontos da provincia onde houver de fixar-se temporariamente a commissão
exploradora, a secção astronômica fará a determinação da posição geographica dos lugares

que o mereção na opinião delia; com attenção a que taes determinações possão aproveitar

para o futuro á construcção da carta geral do Império, ou venhão a servir de base ás
operações topographicas, aue forem executadas em observância da lei que decretou o
tombamento das terras nacionaes.

Art. 7o Na escolha dos lugares, cuja posição geographica convirá determinar, a secção
astronômica dará preferencia aos pontos situados nas margens dos lagos e dos nos, sem
nunca preterir os que se referem á embocadura destes no Oceano, ou ás confluencias dos

mesmos no interior do território.
Estes trabalhos deveráõ marchar de par com as averiguações relativas á natureza do

leito de cada um dos rios, ao volume das suas águas, e á velocidade da sua corrente; ás

, condições da navegabilidade, ou ao regimen do seu curso; e bem assim pelo que respeita

, iás particularidades próprias dos lagos. t;^
A configuração das montanhas notáveis, ou das serranias do interior da provincia, assim

^como o accurado exame dos portos, bahias ou angras do seu littoral, serão objectos com-
-iprehendidos no desenvolvimento dos trabalhos regulares da secção astronômica.

Art. 8o Os trabalhos precedentemente especificados serão communs ás demais pro-
"vinciás, 

que forem visitadas successivamente pela commissão exploradora.

Entre as observações meteorológicas, conducentes a caracterisar o clima das diversas

provincias exploradas, deverá merecer particular attenção â secção astronômica^ a

apreciação da temperatura media e máxima local, em cada um dos mezes de regular
* ooserváção. . . \,:* .^Vw ^^m • , ¦ •"••'•-£-l'''
m Para: esse fim bastará observar o thermometro ás 9 horas da manhaa, e ás ó horas

¦da tarde, em cada dia: visto que a media das indicações thermometricas, tomadas naquella

primeira hora do dia, representa com approximação satjsfactona a temperatura media de
'cada mez; resultando dahi que a media dos doze mezes é, sem erro apreciável, a tem-

^pe^atura media annual dp lugar.. ^myyry:,-.- Zyyz^olyho^i^tóm^B â #1^.-% .Zã
As indicações thermometricas tomadas ás tres horas da tarde farão conhecer seme-

iJbantemente a máxima temperatura approximada de cada dia, a de cada mez^ea de todo

O chefe da secção astronômica encarregará um dos seu! adjuntos de descrever,
*l'ew umlivra apropriado pára servir- dfc ^rnttt^das \<fer«$ôfev tf/seu çárgo^ 

<?adà um
^dos tràbalhos^exècutadòsf comuè devida^fegutoidadeí e«4.sttní:ç805das províncias a

que dizem iespeitoíimtbetíticandó-«Bícom a «ua aíâignatüra è a ido referido adjunto.
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Trabalhos de investigação.

;tf 

¦'

t. .

Art. 9o. A secção astronômica, todas as vezes que julgar opportuno, fará uma série
de observações de alturas meridianas de um mesmo astro, em dias successivos ou inter-

Solados, 
calculando a latitude geodesica relativa a cada uma das alturas observadas porous modos differentes; a saber: Io corrigindo a altura observada do effeito da refracçao

modificada pelas differenças de temperatura e pressão barometrica da oceasiâo, em relação
& temperatura e pressão consideradas constantes na construcçao da taboa de refracções
astronômicas; e igualmente da parallaxe, se fôr necessário, afim de deduzir desse ele-
mento assim corrigido a latitude do lugar: 2o fazendo a deducção dessa mesma latitude,
sem a correcção devida As indicações do thermometro e do barometro.

A média das latitudes assim calculadas, em uma e outra hypothese, fará conhecer até
que ponto as variações da temperatura e da pressão barometrica poderáõ influir nos rcsul-
tados obtidos nas circumstancias supnostas acima.

. Uma investigação semelhante poderá ter lugar relativamente a duas observações de
alturas meridianas cio mesmo astro, feitas em dous estados hygrometrieos differentes da
atmosphera, conservando-se proxiinaraente constantes a temperatura e a pressão barome-
trica: o que fará conhecer, pelos resultados comparados, a connexão que possão ter as in-
dicações hjgrometricas com os effeitos da refracçao astronômica; se todavia a atmosphera
mais ou menos impregnada de vapores exerce diversa influencia sobre o pheuomeno da
refracçao, o que é contestado por experiências physicas, que tem em seu favor a autori-
dade de homens competentes.

hxt. 10°. A secção astronômica deverá também proceder a exames comparativos dos ef-
feitos da refracçao astronômica sobre as observações de alturas meridianas, feitas na sum-
midade accessivel de alguma montanha ou serra, e na planície adjacente. E bem assim a
respeito da lei do decrescimento da temperatura, em camadas differentes da atmosphera, a
par do decrescimento da pressão barometrica, com o fim especial de verificar se em algu-
mas circumstancias accidentaes tem lugar o facto observado por homens da scieneia, os
quaes asseverão que a variação da temperatura nas camadas superiores da atmosphera,
para uma altura vertical dada, segue em alguns casos a marcha inversa da variação da1
pressão barometrica; istoé, aquella crescente, quando esta decresce.

Convirá por esta oceasiâo comparar as differenças de nivel, dadas pela formula barome-
trica de Laplace, em differentes dias de observação, com os resultados de operações hjgro-
métricas feitas para esse fim: para assim determinar praticamente as condições em que a^referida formula pôde ser applicada com proveito, ou sem erro attendivel; o que não tem
geralmente lugar quando é essa formula empregada para determinar differenças de nivel
comparativamente pequenas.

O extenso e accessivel ylateav, que coroa o cimo da serra do Araripe, na provincia doCeará, no termo da comarca do Crato, offerecerá á secção astronômica as mais favoráveis
condições talvez para levar a effeito os estudos comparativos acima indicados.

Art. 1 Io. A secção astronômica fará observações regulares e aceuradas sobre as variaçõeslocaes da agulha magnética; tanto pelo que respeita á agulha de declinação, em relaçãoao meridiano astronômico, como á agulha de inclinação, em relação ao plano horizontal dolugar ; determinando a grandeza media de cada um desses elementos, os quaes, com aintensidade da força magnética, deduzida das osciljações observadasyfarão conhecer ascondições magnéticas do território explorado, e servirão para verificar por outra parte osresultados da theoria phjsico-mathematica do magnetismo terrestre, em relação aos luea-res da observação. to

^Semelhantemente; determinará a mesma secção o comprimento do pêndulo simples quebate segundos sexagesimaes, nas differentes latitudes» em que possa ter lugar eisaope-ração até o equador. Os resultados assim obtidos darão a intensidade da força da erari-dade em cada uma daquella* latitudes ,6 farão igualmente conhecer a curvatura do arco
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do meridiano, comprehendido entre o equador e o parallelo mais remoto em que seexe-
cutou a referida detcrminaçílo.

Art. 12°. Aehando-sej. commissão exploradora na provincia do Ceará, a qual soffre pe-riodicamente o flagello de séccas devastadoras, con virá oue a secção astronômica, de accordo
com a secção geológica, faça ali os precisos exumes cie scndngem, afim de descobrir os
indícios que possfio servir de guia pura tentar-se Qpportunamente a abertura de um poçoartesiano, o qual (no caso de sortir effeito essa primeira tentativa] possa ser considerado
como norma para a abertura de outros poços, de que eareção diversas localidades da pro-vincia.

Ha dous exemplos recentes do poços artesianos abortes em terrenos apparentemente
análogos aos do Ceará, os ouaes autorisão, pelos resultados obtidos, a que se procedanesta provincia a tentativas desse gênero: a saber, um no Egyplo e outro no deserto Sa-
hara na Argélia. Este ultimo, que fóra aberto até a pequena profundidade de cerca de 30
braças, fornece diariamente aos habitantes do lugar dous milhões de canadas de água po-
tavel, ou 10,000 pipas de 200 canadas. 6 r

Art, 1S°. A secção astronômica fará finalmente, quando tiver opportunidade, um estudo
aceurado : 1° sobre a conveniência e praticabilidade da abertura de communicaçôes fáceis
entre os centros de producçâo do interior da provincia do Ceará e os seus portos; 2o sobre
os melhoramentos de que carecem estes portos, para que sejao accessiveis ás embarcações
que fitzêmo commercio directo com os paizes estrangeiros; devendo merecer-lhe particularattençí.o as peculiares condições que ofiereee a argra deixminada « Porto de Jericoacoára»
situada cerca de 30 léguas a O-N-0 da cidade da Fortaleza.

Secção elhnographica c narrativa da viagem. :í

I

Os principaes elementos que servem para distinguir as raças humanas são : a organisa-
ção physica, o caracter intellectual e moral, as línguas e as tradições históricas. Estes
elementos diversos não tem ainda sido estudados, sobretudo relativamente aos indígenas
do Brasil, de maneira a assentar em suas verdadeiras bases a sciencia da etimologia. Como
é provável que daqui a duzentos annos poucos selvagens existão no seu estado primitivo,torna-se muito preciso que desde já se comece a recolher a respeito delles tudo quanto fôr
possível: até hoje isto se tem feito superficialmente. Além de que, o homem genuíno ame-
ricano pôde ser chamado a compartilhar os bens da civilisação, e voluntariamente prestar-
se á communhâo brasileira, se empregarmos os meios consentaneos com a sua indole e
constituição pbjsiologica nos primeiros tempos. Não é necessário dizer mais para demons-
trar quantas vantagens resultarão para nós do conhecimento perfeito dos autochthones do•Brasil.

n " *

Sendo o ponto mais importante da etimologia, para o estudo do homem pbjsico, o co-
nhecimento do tjpo, só se poderá adquirir noções sufficieutes por meio de desenhos fide-
lissimos do todo, jpriDcipalmente da cabeça, os quaes deveráò ser tirados de face e de
perfil, e mesmo de outras posições favoráveis á demonstração de certos caracteres pro-
prios a distinguir um typo particular, tanto no homem como na mulher.

'"¦'¦.«fe '-'?¦¦ ''k-y >¦¦¦:?'¦¦ '¦'.'*"'¦ e'^ vv.fei-;'.' .l •"" - . *

- 

¦¦ m

Além destes estudos párciaes, importa fazer muitos e variados grupos, porque nelles
melhor se compararáo as ft'rmas e suas variedades, rs attitudes, as pbysíonomias e as pro-
porções geraes do corpo; e para mais segurança haverá o cuidado de medir grande numero
de indivíduos adultos, assim cemo cs seus angules faciaes, procurando por essa occaaifiç
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verificar se a maior abertura do angulo attesta maior intelligencia, como affirma Camper,e se a orelha inclinada para a parte posterior dá o mesmo indicio, como o querem muitos
physionomistas. >

IV
¦ 

¦ 
¦ 

¦•

[ Convém igualmente colligir eraneos de todas as raças dos naturaes do paiz, e moldar novivo algumas cabeças, para á vista de certos dados moraes poder verificar conjunctamenteo que ha de mais positivo no sjstema do Gall : se ha verdade nesta doutrina, a craneosco-Dia deverá encontrar notáveis modificações entre as diversas protuberancias do craneo doÍndio selvagem e as do índio civilisado ou do mestiço, conforme a raça predominante.
A '

Ao tomar a medida da altura do corpo, será bom avaliar sua força por meio do dynamo-metro, ou de qualquer outra maneira approximativa, se nao houver este instrumento Aattitude e a mímica do homem sao indispensáveis, porque n'uma e n'outra se revelaò oshábitos sociaes eo temperamento individual. A posição da cabeça, dos braços e das nernasseja no repouso, na locomoção ou no trabalho, é muito significativa para um observador'porque por ella, pelos seus movimentos, pelo seu assento sobre o pescoço se conhece o in-dividuo, assim como pelo modo com que move os braços, pelo que pende as mãos e nel*maneira e situação dos pés no caminhar : o ocioso tem attitudes bem differentes do'traYa-Uiador A fôrma da mao e dos pés é também de muito .proveito no estudo das raças e portanto deve-se moldar também em gesso muitos indivíduos, para mais placidamente „tXImWfÈf^as rmas dos dedos primeiro e quint0'd0 ™^*àoXl
VI

Particularmente ás mulheres, nao se olvidará apanhar a fórma geral e constante dos m„*eu os externos que revestem o sacro e a bacia, porque na fórma SES mSg"notáveis nas raças, assim como na dos seios e sua collocação mais ou menos apníoxtEoexterno, e mais ou menos vizinha das claviculas: cumpri é^àSSSSS^
gaos, que tem tão mtima relação com todos os phenomenos da sua vidaJÇsica

.:. ,;" ' vn 
'..'. "

i_i 8Para alcançar os desenhos exactos acima recommendados, ha o excellente recurso da h*hographia, que á sua presteza e fidelidade reúne a vantagem de nSoWSevSsS"raveis ou desfavoráveis, pois os seus resultados estão livrfs de tboa a iXncS eSãou de maneira artística: o instrumento produz tal e qual, e em seus desTnE1 ZjITcomparar as fórmas de ambos os sexos, as »^4SSlSSÍlÍl& ss^ssyr ses? m d« me *¦ ?^#>f#s
.4

vih
O estudo da língua é um complemento necessário ao estudo dos caracteres nb W™0 agrammaticas e diecionar os que possuímos de aWumas I.W™. ,W„ •5PP J C0S- As

vários vocabulários, servirá?deUseTes as íSSÍSSIS^Ía^ "7™

boçarumagrammatiçarespectiva, tratando primeiramente doTrS^os seuSTi^"fundamentaes, presente, passado efuturo, comas modificaçõesTa~r j mp°S
depois do substantivo, com as variações decasoenZS li a PT e d° numer05
cia do adjectivo com eile \ ||ÍilÍ|lp|^#Í|Í^p|^verbios com o verbo. Passàr-se-ha apôs a índaear a fihao3nT0c« r 

reSimens» e °s ad-
belecendo tabeliã* comparativas quaL aS^S|||^Slb^^
primeiras necessidades da vida, ônomedetodasasnaHesdo™^ ! q «fesentão as
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a maneira de coutar; convindo exprimir os sons por não haver orthographia. Por eata
confrontação de vocábulos, querepresentoidéas communsã especio humana, se checará
a obter alguns resultados. Muitas de nossas tribus, como por exemplo a dos Botocudos,
tem uma língua muito pobre, que contrasta com a riqueza da Guarany, possuidora de lo-
cuções para ambos os sexos.

,,-íM..

Depois dos caracteres physicos e da lingüística se tratará dos costumes relativos ao in-
dividuo e á família em çeral, estudando-o desde o seu nascimento até á sua morte : nas
differentes phases da vida do homem selvagem se conhece a marcha de sua educação e o
que elle é. No seu nascimento assistimos ás ceremonias familiares; na sua infância aos
seus deleites e educação; na puberdade aos seus ensaios e inclinações ; na virilidade ao
seu consórcio, á sua vida internae externa; e na velhice aos seus conselhos, repouso e fu-
neral. É mister apanha-lo em todos os seus passos, vê-lo nos festins, na caça, na pesca, na
guerra, na lavoura, e nos seus trabalhos industriáes; assim como possuir seus cantos, suas
nenias e epinicios; a fôrma de todos os seus artefactos; a maneira de ferrar-se epin-
tar-se ; o caracter de seus debuxos; a fôrma dos seus moveis, dos seus ornatos festivos,
e a qualidade dos seus arrebiques.

' ; V;
Não se esquecerá recolher quanto se puder acerca de seus conhecimentos estratégicos, de

fortificação, de medicina, de cirurgia, e de meteorologia ; nem os hábitos feminis em
toda esta suecessão de cousas : são factos que ainda não forão methodiea e satisfatoriamente
consignados. Procurar-se-ha igualmente o termo médio da vida do individuo de ambos os
sexos, e se nos seus funeraes e inhumações ha differença entre o homem e a mulher. No
estudo do individuo está uma parte da vida social, mas esta necessita de um estudo mais
amplo e desenvolvido : a planta e fôrma de suas habitações particulares e dos seus aldea-
mentos; o arranjo de suas fortificações, o seu sjstema de segurança mutua, o seu com-
mercio, os meios de que se servem para contar o tempo, e os que empregão em suas
marchas para reconhecerem o caminho na volta, ou para orientar-se nas grandes emigra-
ções. Tratar-se-ha de conhecer a extensão de sua agricultura, o modo porque afazem, e
as plantas mais usuaes de sua nutrição; as farinhas e bebidas que dellas tirão, a qualidade
destas bebidas, segundo as estações e as festas em que são usadas; os meios que empre-

gão na criação dos quadrúpedes e aves, que os seguem por toda a parte : a este respeito ha
cousas muito notáveis.

XI .- .' ::

Será curiosa a organisação de um codigozinho de todos os actos dos indigenas que se
assemelhem a uma espécie de direito publico ou internacional, para destaca-lo do corpo
de suas leis de relação domestica ou social: nos povos analphabetos prevalece o direito con-
suetudinario. Occupando-se da parte respectiva ao commercio, cumpre avaliar pelas suas
permutações qual o gênero que serve de moeda ou unidade de um valor : neste nonto
muito convirá saber o gráo de sua probidade commercial, porque desta se pôde avaliar o
seu estado moral.

;;; y; ; xn . : ¦ -:.::.... 
., .. ; :r,.::y

Será registrado tudo quanto se conhecer a respeito de sua religião, crenças e superstições,
procurando saber-se por que tramites passa o índio que chega a ser Pagé, e se esta es-
pecie de sacerdócio é adquirida por alguma formalidade ou eventos da vida, ou se é trans-
mittida como sciencia exoterica ou hereditária. Outrosim interessa muito apanhar seus
contos, lendas e allocuções diversas *. talvez que a archeologia por meio das applicações de
Viço e seus meios ordinários possa descobrir alguma cousa a respeito de sua origem, ou
pelo menos de sua historia particular. : r, íf , .w

È igualmente de grande utilidade indagar qual a opinião em que elles nos tem, quaeft
suas queixas e receios fundamentaes, para estudar os m^os cierie^

R. !•—I»
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com o fim de chamar & industria tantos braços perdidos, e diminuir o numero de inimigos

XIII

infílíadrCnpÇ?eS e de8enhí58: yr_8e-Jla collee«0es de todM os enfeitea, utensílios,instrumentos de musica, armas, de tudo em fim quanto possa servir de prova da industriausos e costumes dos indígenas, inclusive suas múmias e sepulturas, reparando-se, entre
cardcaeT011111 

** ^ "^ naPosi5a° 9ue ellas occupavüo em relação aos pontos
XIV

fi^STÍ0 
á/art6 

TÍ? daviafem- faráum diário circumstanciado, e com toda a
£^olí±SCr*eVS°* m0°qUe™-de Tíoso emerecedor dem™a duraàteôt atto
âS-_-SaS% ? 

^TJ°rnal Ír& funbe,B D0tand0 lamente tudo quantooccorrer de notável relativo á expedição em geral, e mesmo a cada membro em partLlar.
XV

^w™ ^t af.cidadeYilla8 ou povoações onde a commissão estacionar, diligenciará obtercopas authenticas de documentos interessantes á historia e geograph a do Brasil assmcomo extractos de noticias compiladas das secretarias, arcnfvos e^rioatofcScomo «eclesiásticos; e também copias de manuscriptos imS^^S^S
pertencentes a particulares, no caso de lhe nao serem cedidos os própriosfe$gg| 

J

XVI

e ÍJÍra 
r.ec«ndado ajuntará finalmente o conhecimento do commercio interno

....

Palácio do Rio de Janeiro, em 8 de Abril de 1857,
*- .A

Luiz Pedreika do Coutto Ferbas.

%* ' i 
'£

. . (f.

Tjp. üniveraal de Laemmirt, r. dos Inválidos, 61



4 f»

¦¦ ¦ * 7 l'J

ANNEXO
.#

d)
•

,..,....

;»• Programma
§':" **< !-Wf£ Y", Y .......

/

* , ¦ * V '«-",.. ."•*- ¦¦»*¦¦ ¦** »¦? ¦ ' *» ¦**'¦ * ¦ '¦-* •i'.« »*<' ¦ v. isobre a creaçao de uma opera nacional.
:•'-?• !:\' -7 ¦'•¦¦ .' ¦-..• A .*'.•(.-":»,¦.-y7 "Y "-. .•'';!'x'j' j__

Instrucções concernentes aos alumnos do
Conservatório de Musica que forem man-

¦»¦ __ „. ¦ . í-.

dados á Europa como pensionistas, afim
de se aperfeiçoarem.

í";f-J' -JHZX«£ lír*^li #iiteii |p é #iiéiSf lèlfe^Sil|fl

5Sí;

;::»i; v'.-'',''.'-' \ •.'¦' ¦: ¦'.-. "'.7 ¦¦•'.":¦,' '. .•¦.""'' ¦ 'ÍV '7' '"'í

¦ 
•¦:'¦'¦¦ 

.:..'¦¦'¦¦ 

' 

:- *¦¦. ¦

' 

.¦ 

'' 
¦ 

"' 
¦ 

¦ 

,; ¦ 

•'•.

.' Y'- ' . *'" *¦ y ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦:yyy'yyy.'.

., /'..: *
;r

y^y•%'-•'.''¦¦:¦.''"¦ 7':'Y''' :; 
;',:.¦••'. 

':¦; ¦;"-'¦' yY^-^YY
V,*;- ¦ •¦*¦«,;¦¦ ¦¦¦¦.' '' ''*¦¦•¦ 'A '. ¦ • '** ¦¦¦-' ¦¦'¦¦.'¦.'¦¦. -:.">.-¦

7í|7:¦¦ Y-- ¦.. |y\:YY':;;';,'; ¦ ¦•¦'¦ Y. :: Ys Y;:. ¦: ,rY-.y Y
¦íç'.:yÇY-;..'.';¦¦" ";" 

.¦'¦':•-y-y-v -¦¦/:'¦ - ¦ -:V; ^¦¦'¦^-¦'¦'¦y:';v,:''i--"Y7i.y:.7~'- ::'^.';"*:¦.'.•"¦¦

í?-':;í,y':••:.:..:¦¦; '. '.'.¦.¦ '';;:¦'.':'•;;¦¦"••'";''.; ' v.:-;--;".-.:•. ¦;•¦"•'-'¦ '.".7«7vv>

:YY.Y"Y * ¦ *

YY.—. .y}'.':¦.'.' Y:'YVY. 
' Y. ,- .';:, 

""*Y/-Ylí'Ãi--
¦ ¦¦....". Y.7.yYY

:.-•¦"-.'

-



npffS^pspW;

l*L"""\1.!I.!1.!KOiilMMA

Depois de haver benignamente acolhido a idéia da instituição de huma
Academia de Opera Nacional, destinada a propagar e desenvolver o gosto pelocanto em lingua pátria, e creor hum Theatro Lyrico Nacional em que possa*cr cultivado o natural talento c reconhecida vocação de tontos Brasileiros de
ambos os sexos: o Governo de Sua Magestade o Imperador dignou-se conceder
a José Amat, se rcalisasse a mesma idéia, os seguintes favores:

1.° Dar o titulo de—Imperial-á mesma Academia.
2 o Franquear duas vezes por semana o salão da 2.â ordem do Theatro

Lyrico para as suas representações em dias e horas que não compliquem com
as recitas ordinárias da Companhia com quem o Governo contractar a repre-
sentação de peças lyricas no mesmo Theatro.

3.° Franquear, debaixo das mesmas condições, o próprio Theatro Lyrico,
duas vezes por mez, para o mesmo fim, logo que a Academia possa dar repre-
sentaçòes em maior escala.

4.° Promover e auxiliar a educação e sustento de 4 a 8 meninos de ambos
os sexos, em Casa ou Estabelecimento de reconhecida moralidade, como pen-sionistas, destinados a Academia.

5.° Fazer com que o Conservatório de Musica coopere pelos meios ao seu
alcance á bem da Academia.

6 o Prohibir, durante 8 annos, que em Theatro algum subvencionado peloGoverno Imperial se representem Operas Lyricas em lingua nacional.
Confiando na efficacia destes favores, e desejando auxiliar ao referido con-

cessionário para levar a effeito a creação da dita Academia, e dotar o Paiz com
huma Instituição, que no estado da nossa civilisação he, além de agradável,
útil, e até necessária, os abaixo assignados resolverão promover o estabele-
cimento da mesma Instituição, mediante huma subscripção entre pessoas, que
quizerem associar-se á esta patriótica empreza, debaixo das seguintes

Condições:

l,a Hum Conselho Director, composto de 3 Membros, eleitos annualmente
pela Assembléa dos Accionistas e Sócios da Academia, será encarregado da supe-
rior inspecção delia, e de solicitar do Governo as medidas necessárias para a sua
conservação e progresso.

2.a Hum Conselho Artístico, composto de 5Membros, e também eleito como
dito fica, se encarregará da Administração geral da Academia, entendendo-se
com o Conselho Director em todos os negócios graves.

3.a José Amat, como Emprezario, ficará encarregado da gerencia e admi-
nistração econômica da Academia, e inspecção particular dos seus trabalhos, de
accordo com as Instrucções que lhe serão dadas pelo Conselho Artístico.

4.a A Assembléa da Academia reputar-se-ha constituída logo que se com-
plete a subscripção de 25 Accionistas, 25 Sócios com familia, e 50 Sócios sem
familia. E reunir-se-ha por convite do Emprezario, para proceder á eleição dos
Conselhos, e installar a mesma Academia.

5.a Cada Accionista deverá subscrever pela quantia de 500$000, que serão
realisados em dous pagamentos, hum no acto da subscripção, e outro dous me-
zes depois. Terá direito a 5 cadeiras no theatrinho, e a hum camarote de 2.a
ordem no Theatro Lyrico, durante 60 recitas.

6.a Cada Sócio com familia subscreverá pela quantia de 250^000, que
serão realisados como dito fica. Terá direito a quatro cadeiras no theatrinho,
e a hum camarote de l.a ou 3.a ordem no Theatro Lyrico, durante 30 recitas.

7.a Cada Sócio sem familia subscreverá pela quantia de 6OJE00O, pagos no
acto da subscripção. Terá direito a huma cadeira no theatrinho, e a outra no
Theatro Lyrico, durante 30 recitas;



8.* O produeto destas subscripções seni depositado em conta corrente no
Banco Mauá, e opplicado pelo Emprezario aos aprestos que forem necessários no
soldo do Theatro Lyrico ou onde for mais conveniente, c a supprir a diflcrença
que houver nos primeiros tempos entre a receito c despeza da Academia.

9.a Depois dc installada a Academia, as propostas para Accionistas e Sóciosserlio julgadas por huma Commissão especial, nomeada pelo Conselho Director.
10. Nenhum Accionista poderá transferir a sua acçüo senüo a pessoa aceita

pela mesma Commissüo especial.
11. Os Accionistas e Sócios sHo responsáveis somente pelas quantias com

que subscreverem.
12. A Academia dará representações de canto em língua nacional dc Canta-

tas e Idilios, e também dc alguns actos ou scenas das operas já representadas
aqui. E logo que se ache mais habilitada representará , também cm língua na
cional, algumas das melhores operas italianas, franeczas, e hespanholas ainda
nao conhecidas aqui.

13. Huma vez cada anno pelo menos a Academia dará huma partitura nova
decomposição nacional.

14. A Academia dará 10 por cento do produeto illíquído de cada recita aosautores dc qualquer Opera Lyrica Nacional, que for por cila representada, sendo
4 por cento para o autor do libreto, e 6 porcento para o compositor. Igual
prêmio poderá dar por em quanto aos autores de Cantatas e Idilios em línguanacional, que forem julgados dignos desse favor pelos Conselhos Artísticos e Di-rector.

15. Quando suas circumstancias o permittirem, a Academia poderá designar
prêmios fixos aos autores de Operas Lyricas Nacionaes, que forem, a juizo°dosditos Conselhos, de mérito inquestionável.

16. A proposta para os meninos, destinados á Academia, que tenhão deser educados e sustentados sob os auspícios do Governo Imperial, será feita peloEmprezario, approvada pelo Conselho Artístico, c submettida pelo Conselho Di-rector a consideração do mesmo Governo.
Rio de Janeiro em 25 de Março de 1857.

Marquez dc Abr antes.
Visconde dc Uruguay.
Barão do Pilar.
Francisco Manoel da Silva.
Joaquim Gianini.
Manoel de Araújo Porto Alegre.

k Dionizio Vega,
Izidoro Bevilacqua.
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Hw de Janeiro. — Ministério dos negócios do Império, em 25 de Abril
de 1857.

*
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S. M. o Imperador ha por bem mandar que se executem as instrucçOes
annexas, desta data, concernentes aos alumnos do Conservatório de
Musica, que forem mandados á Europa como pensionistas, afim de se
aperfeiçoarem no estudo da musica e do contraponto.

;?7

uu4t\ Luiz Pedreira do Coütto Ferraz,
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Inslrucções concernentes aos alumnos do Conservatório de Musica que
fòreni mandados á Europa como pensionistas, afim de se aperfei-
coarem no estudo da musica e do contraponto.

Art. Io. *

0 alumno do Conservatório de Musica que for proposto pelo corpo
acadêmico das Bellas Artes para ir á custa do Estado ou do Conservatório
aperfeiçoar-se na Europa em musica e em contra-ponto, terá a mesma
pensão annual de três mil francos concedida pelas Instrucções de 31 de
Outubro de 1855 aos outros pensionistas da academia das Bellas Artes.

Art. 2o.

A pensão ser-lhe-ha paga em trimestres adiantados pelalegação do Brasil no
paiz onde se achar, ou pela legação de Londres, sempre que assim fôr conve-
niente segundo as ordens do governo.

Ser-lhe-ha contada do dia em que for approvada pelo governo a proposta
do corpo acadêmico, podendo receber no Brasil só o primeiro trimestre por
sollicitacão do Director do Conservatório de Musica.

Art. 3\
,' SI • ¦¦•¦*

0 pensionista deverá, dentro do prazo de quinze dias, depois de sua chegada
a Paris, apresentar-se ao ministro brasileiro para que lhe facilite e proporcioneos meios de ser admittido no Conservatório de Musica daquella capital, no qualse deverá inscrever dentro de igual prazo.

à

Art. A°.

Freqüentará o dito Conservatório com a maior assiduidade e zelo, não
podendo em caso algum receber a sua pensão sem apresentar á legação um
attestado de freqüência passado pelo professor ou empregado competente
do mesmo estabelecimento. •

Empregará além disto todos os seus esforços, sollicitando os bons officios da
legação, se forem necessários, para, sem prejuízo do seu estudo regular, assis-
tir aos concertos e reuniões em que se executem musicas clássicas.

Art. 5o. y

Deverá remetter de seis em seis mezes ao mais tardar, ao Director do Conser-
vatono de Musica do Bio de Janeiro, por intermédio da legação brasileira,
as lições ou exercícios quê tiver feito em cada um desses prazos/



Art. 6o.
I

Devera outrosim remetterem cada uma das referidas épocas uma certidão
passada por seus respectivos professores, da qual conste o seu aproveitamento
e progresso. *

•Ali. f . t

é

Deverá tarabem, logo que compuzer ou escrever alguma obra, que mereça
aapprovação do Conservatório em que estiver estudando, ou de algum professor
de nomeada, envia-la ao Director do Conservatório de Musica do Rio de
Janeiro.

Art. 8\
\_-- ••"•' ¦'¦¦f«;' '.V •¦>•«• ' AVf-1-- 
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Tanto o attestado exigido pelo Art. 5o como a obra de que trata o art. 6C

serão authenticados pelo ministro brasileiro, o qual, além disto, informará ao
governo com o que se lhe offerecer acerca do mérito do pensionista, e de
seus progressos e procedimento, ouvindo ou consultando para este fim aos
respectivos mestres, ou a quem convier.

Art. 9o.

Os trabalhos de que faz menção o art. 6o são essenciaes para o governo
resolver se convém que o pensionista vá para outros paizes afim de continuar
a aperfeiçoar sua instrueção musical , e estudar os methodos práticos de
ensino de outros Conservatórios que mereção conceito.

i

Art. 10'.

A' deliberação do governo precederá requisição do director do Conserva-
torio de Musica do Rio de Janeiro, ouvida a junta dos professores. ,

Art. 11°.
fr¦¦

Por cada viagem no caso do art. 9o terá o pensionista direito a uma ajuda
de custo de 300 francos além da sua pensão.***

Art. 12°.
jj

O que fôr premiado em algum dos Conservatórios que freqüentar com
consentimento do governo receberá mais mil francos de gratificação annual
até completar o tempo que lhe tiver sido marcado pelo governo para sua resi-
dência na Europa.

Art. 13°.

O pensionista não poderá dar publicidade a nenhuma composição que tizer,
por pequena que seja, sem sujeita-la previamente á revisão do seu mestre e
sem a approvação deste.

Art. 14°. i

Deverá colligir e remetter ao Conservatório do ilio de Janeiro copias dos

¦
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regulamentos e methodos adoptados no Conservatório de Paris, e nos outros

que freqüentar, e bem assim as obras clássicas e noticias, cujo conhecimento
possão interessar ao estudo e progresso da musica no Brasil, podendo para
este fim sacar contra o dito Conservatório do Rio de Janeiro até a quantia de
oitocentos francos annualmente. • ^

Quando houver mais de ura pensionista na Europa entender-se-hão todos
elles previamente sobre este ponto, afim de que não venhâo duplicatas das
referidas obras ou regulamentos.

Art. 15°.

Deverá também dar noticia ao Director do Conservatório de Musica do Rio
de Janeiro da existência de quaesquer obras clássicas, que possão ser úteis ao
referido estabelecimento.

Art. 16°. '

O pensionista que no fim de dous annos não tiver enviado alguma composi-
ção que mostre o seu aproveitamento será retirado para o Brasil e perderá a
pensão. " ;

O mesmo acontecerá ao que por falta de applicação, ou por seu máo proce-
dimento, for excluído do Conservatório em que estudar: ao que for executado
por dividas ou preso por ellas: ao que fôr convencido de ter apresentado attes-
tados falsos, ou enganado á legação ou ao director do Conservatório de Musica;
e finalmente ao que tiver um procedimento contrario á moral e aos bons cos-
tumes, depois de advertido duas vezes por escripto pelo ministro do Brasil.

Art. 17°.
.<'¦"

No caso de dividas, será o pensionista que fôr executado, e ameaçado de
prisão, soccorrido pela legação brasileira, se ellas não excederem de mil francos
antes de ser reenviado para o Brasil.

#. Palácio do Rio de Janeiro, em 25 de Abril de 1857.

-'- y^y.v \X V;'
H X Luiz Pedreira do Coütto Ferraz.
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ANNEXO
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Dccrelo n° 1,928, de 28 dc Abril dc 1857,
alterando as condições annexas ao Decreto
n° 1,038, de 30 dc Agosto de 1882, re-
lativas á Companhia Santa Cruz, de nave-

gação a vapor.

Decreto n° 1,930, de 26 dc Abril dc 1887:
' Regulamento para a fiscalisação da segu-

rança, consenação e policia das estradas
X- ^'

de ferro. ~-—

'x;.'X''XXx ".":-



Decreto N. 1028 de 28 de AJbril de 1857.

Altera as condições annexas ao decreto n. 1038 de 30 de Agosto de
1852, relativas d companhia Santa Cruz de navegação a vapor entre
o porto da cidade da Bahia até o de Maceyô na linha do Norte, e o
de Caravellas na do Sul.

Attendendo ao que me representou Antônio Pedroso de Albuquerque,
empresário da companhia Sanla Cruz, que tem a cargo a navegação a
vapor entre o porto da cidade da Bahia até o de Maceyó na linha do
Norte e o de Caravellas na do Sul; e conformando-me com o parecer
da secçào dos negócios do Império do conselho de estado, exarado em
consulta de 7 de Julho de 1855: hei por bem, em virtude da autori-
sação dada pelo decreto n. 632 de 18 de Setembro de 1851, alterar as
condições annexas ao den. 1038 de 30 de Agosto de 1852, segundo as que
com este baixão, assignadas por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do
meu conselho, ministro e secretario de estado dos negócios do Império,

que assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro, em 25 de Abril de 1857, trigesimo sexto da

Independência e do Império. Com a rubrica de S. M. o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

r.
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Condições a que se refere o decreto 1VT° 1928 desta data, pelas quaes são
alteradas as do decreto IVo 1038 de 30 de Agosto de 1852.

í'

A subvenção de 60:000$000 réis, concedida pelo governo imperial a Antônio
Pedroso de Albuquerque, emprezario da navegação a vapor entre o porto da
cidade da Bahia até Maceió na linha do Norte, e na do Sul até Caravellas, por
decreto n° 1,038 cie 30 de Agosto de 1852, será augmentada com a quantia
annual de 24:0009000 rs.

m

A tabeliã pela qual se tem de regular os preços dos fretes e passagens, será
organisada pelo governo imperial, de 8ceordo com o emprezario ou companhia,
que incorporar, nos termos do artigo 7o das condições annexas ao referido
decreto, cessando porém a base estabelecida no mesmo artigo, e que consistia
em não poder o máximo daquelles preços exceder a 10 °/o do que se pagar em
barcos de vela.

O governo imperial, de accordo com o emprezario, ou companhia que incor-
porar, designará os portos intermédios, em que devão os vapores fazer escala,
á proporção que se forem removendo os obstáculos, que ainda tornão alguns
difficeis/e o emprezario ou companhia por sua parte se habilitarem a ter
vapores capazes de entrar nos menos importantes , porém nunca inferiores
á tonelagem e forca fixadas no artigo Io das condições annexas ao supracitado
decreto. O prazo para o cumprimento desta condição, não poderá exceder de
18 mezes.

4a

Os ancoradouros dos vapores do emprezario ou companhia em qualquer das
escalas das duas linhas de navegação, serão designados pelos presidentes das
respectivas provincias, depois de ouvirem os capitães dos portos.

Ficão concedidos ao emprezario ou companhia os favores outorgados á corn-
panhia brasileira de paquetes a vapor, organisada nesta corte, e que constão
dos artigos 15, 16, 17 e 19 do decreto n" 767 de 10 de Março de 1851.

y"
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Os nacionaes empregados a bordo dos vapores do emprezario ou companhia

Íozaráõ 
da isenção do serviço activo da guarda nacional e do recrutamento,

'ara este fim será pelo emprezario, ou companhia, entregue ao presidente da
respectiva provincia, de seis em seis mezes, uma lista por elle assignada, con-
tendo os nomes dos que se acharem nestas circumstancias, e na qual, de pis
do primeiro semestre, só poderáõ ser contemplados os indivíduos que tiveí^m
pelo menos tres mezes de effectivo exercicio.

Convencidos o emprezario ou companhia de qualquer abuso sobre este
objecto, em detrimento do serviço publico, ser-lhes-lia imposta administrativa-
mente a multa de cem mil réis a um conto de réis, ou pelo governo imperial,
pu pelo presidente da provincia, com recurso para aquelle. *

Durante os primeiros dous annos, contados da data destas condições, a Com-
jfanhia não será obrigada a fazer mais de uma viagem mensal na linha do Sul.

8'

Fica entendido que os lugares de quatro passageiros gratuitos de que trata o
mesmo decreto n° 1038, na sexta condição, emquanto estiverem preenchidos
por ordem do presidente de uma das provincias, não poderáõ ser concedidos
em outra emquanto forem occupados.

Palácio do Rio de Janeiro, em 25 de Abril de 1857.

Luiz Pedreira do Cotjtto Ferraz.
'*,'¦-¦
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, Rio de Janeiro. — Ministério dos negócios do Império, em 25 de Abril
de 1857.

S. M. o Imperador ha por bem mandar que se executem as instrucções
annexas, desta data, concernentes aos alumnos do Conservatório de
Musica, que fôrem mandados á Europa como pensionistas, afim de se
aperfeiçoarem no estudo da musica e do contraponto.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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DECRETO N.« 1.930-do 20 dc Abril de t8_7.

Approva o Regulamento para a fiscalisação da segurança, conservação c volicia das
estradas dc ferro, em virtude do § U do Ârt. t.° do Dccnto n.° 041 de 2G

de Junho de 1852.

Em virtude do § 14 do Art. l.° do Decreto N.° 641 de 20 dc Junho de 1852,
Hei por bem Âpprovar o Regulamento para a íisealisaçflo da segurança, conservação
e policia das estradas de ferro, o qual com este baixa, assignado por Luiz Pedreira
do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro c Secretario d*Estado dos Negócios
do Império, que assim o tenha entendido, c faça executar. Palácio do Rio de
Janeiro em vinte seis de Abril de mil oitocentos cincoenta csete, tngesimo sexto da
Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

Capitulo I*

Construcção e conservação.

Art. l.° As estradas de ferro servidas por locomotivas, ou sejão administradas
_ .' . 

r\ i_: ~.C«__<.>i 
/mi r>f\v mi*ilifii<M> in.l.VU.Ilf. n.l Tf-rn..-

Art. 1. as esirauas ue iciru suiviua*. \fvi iv_wi..^vt.^, v,« —,,-- ~;
rclo Estado, ou por Companhias anonymas, ou por qualquer indivíduo ou Corpo-
ração são vias publicas, e como taes sujeitas ás regras geraes da Legislação concer-
.lentes ao armamento, esgoto das águas, edificação lateral, e quaesquer outras na
parte em que não forem contrariadas pelas disposições do presente Regulamento

Art 2 o Qualquer destas estradas será cercada de ambos os lados em toda a
sua extensão.extensão. Á ¦; . ~ . . «*__¦¦¦,___£•

\rt 3 ° Na Cidade do Rio de Janeiro e nas Capitães das Províncias, ate meia
le<ma além do ponto que for designado pelo Governo, e dentro das \illas atravessadas,
se°farão cercas ou muros, que não deixem passagem a hum homem.

Exceptua-se o caso em que seja indispensável percorrer longitudinalmente huma
rua publica, porque entao será o transito sujeito ás regras especiaes que o Governo
julgar conveniente prescrever.

Art. 4.° Fora dos limites do Artigo antecedente far-sc-hao vallas ou cercas capazes
de vedar a passagem a bois ou cavallos. y x ... ,

Onde se fizerem cercas, seráo de preferencia as vivas de espinho de qualquer
espécie, que a administração da Companhia mandará dobrar pelo menos huma vez
cada anno, sob as penas impostas nas Posturas Municipaes da Corte para os que nao
cumprem semelhante obrigação em seus terrenos. nitYmiP™

Art 5 • Nas divisas de terreno oecupado por huma estrada de ferro ninguém
poderá edificar senão muro ou parede sem porta ou janella; deixar beirada de telhado

para a parte da estrada de ferro; nem correr para esta as águas pluviaes que calmem
sobre o «"«««o tejhjjj^ 

g tmem e , sua orientação tornarem prejudiciaes as
edificações lateraes por causa da sombra, a Administração da estrada de ferro terá o
direito de marcar a máxima altura dos muros divisórios, nao excedendo de três

Gs a mTnim_ dfstancia delles em que poderá qualquer levantar prédios ou plantar
arVX 

gSSSSSo, quando.offcnder a propriedade de alguém haverá
recurso para o juizo arbitrai, e da decisão deste para o Governo na Corte e para os
Presidentes o^™das. ^ ^ ^^ ^ qu DflS
divisas da estrada de ferro, compete à Administração desta marcar o armamento.

Art 8? As disposições dos Arts. 5.» e 6.» não vedao a conservação dos predros
antetrTuleXÍqu\Dndo 

estes se houverem de reedificar, terá a Administração da
estrada o mes^direito que compete ás Câmaras Municipaes para regulansar as
oonstrucções.



Ari. 9.° As referidas disposições silosomente appllcavois ás estradas do forro
propriamente ditas.

As estações, os armazéns, e mais dependências ficão sujeitas ao direito commum
cm relação aos visinHos confrontantes.

Art. 10. As estradas do ferro não poderão impedir a navegação dos rios ou ca-
nacs, nem a circulação do quaesquer vias publicas, que de facto prestassem ser-
vidão ao tempo da concessão do qualquer estrada de ferro, ou de outras, que para
o futuro se abrirem, satisfeitas porem as cláusulas dos Artigos seguintes.

Art. 11. As pontes ou vii.duetos sobre os rios c canaes terão a capacidade
necessária para que a navegação nao seja embaraçada, podendo porem ser obrigados
os donos dos barcos a arriar os mastros, se assim o exigir a altura das pontes,
que serão lixas.

Art. 12. Os cruzamentos com as ruas ou caminhos públicos, existentes ao tempo
da concessão, podem ser superiores, inferiores, ou, quando absolutamente se nào
possa fazer por outro modo, aó nivel, construindo-se porém por conta da Companhia
ou pessoa a quem pertencer a estrada de ferro as obras que os mesmos cruzamentos
tornarem necessárias, ficando lambem a seu cargo as despezas com os signaes e
guardas que forem precisos para os porlOes durante o dia, e a noite. Terá neste
caso a Administração da estrada o direito de alterar a direcção das ditas ruas ouça-
minhos públicos, com o fim dc melhorar os cruzamentos, ou de diminuir o seu
numero, precedendo consentimento do Governo, e salva a disposição do <Sn 11 do
Art. 1° da Lei dc 20 de Junho de 1852.

Art. 13. As vias publicas, que se abrirem depois da concessão de huma estrada
de ferro, poderão atravessa-la superior ou inferiormente, ou, quando for absoluta-
mente indispensável, ao nivel, com tanto que não lhe imponhão o ônus das obras
necessárias, nem qualquer outra despeza.

Os cruzamentos ao nivel não poderão estabelecer-se sem o consentimento expresso
da Administração da estrada de ferro, de cujas decisões haverá o recurso do Art. u'.ü

Art. 14. Em todos os cruzamentos superiores ou inferiores com as vias ordinárias,
o Governo terá o direito de marcar a altura dos vãos do viadueto, a largura destes,
e a que deverá haver entre os parapeitos cm relação ás necessidades da circulação
da via publica que ficar inferior, ouvindo sempre a Administração da estrada de
ferro.

Art. 15. Se o cruzamento for de duas estradas de ferro, a dc mais moderna
concessão ficará sujeita aos mesmos ônus que as estradas ordinárias novamente abertas.

Art. 16. Em todos os cruzamentos dc nivel haverá portões de hum c outro lado.
Nos cruzamentos com as estradas publicas fecharão habitualmente a estrada de

ferro, abrindo-se somente para darem passagem aos comboys.
Serão construídos e collocados de modo que fechem a estrada publica até a pas-sagem dos comboys, apenas for avistado ou esperado qualquer trem.
Art. 17. Nos cruzamentos dc caminhos do uso particular serão assentados sobre

estes os portões ou canccllas, abrindo-se para a parte dos terrenos a que derem com-
municacão.

Art. 18. A Administração da estrada de ferro poderá recusar passagens sobre os
trilhos, quando assim julgar conveniente, a particulares, e fechar as que tiver conce-
(lido, com tanto que pague as devidas indemnisações, ou compre os terrenos privadosde servidão.

Da recusa porém permittida neste Artigo haverá o recurso do Art. 6.°, com effeito
suspensivo.

Art. 19. Sempre que huma estrada de ferro seguir ou cruzar ao nivel huma
rua ou estrada ordinária, os carris não poderão ter mais de huma polegada de altura
sobre o chão da rua; em taes cireumstancias se farão rampas lateracs, subindo oudescendo, as quaes nunca terão maior' declive do que 5 °/o', podendo todavia ter
declive inferior a 5 %» huma vez que o seu comprimento não exceda a 5 braças.

Art. 20. A Administração de huma estrada de ferro será sempre obrigada a
dar esgoto ao leito da estrada e valletas lateracs.

Os donos dos terrenos contíguos não poderão embaraçar o mesmo esgoto, nem
vedar que para conserva-lo se facão ern seus terrenos as obras necessárias.

Os que interceptarem ou destruírem qualquer destes esgotos, alem de resta-
belece-lo á sua custa, soffrerão a multa de vinte mil réis.

Art. 21. Quando o leito da estrada for superior aos terrenos Meraes, a Admi-mstração providenciará para que nos ditos terrenos não fiquem estagnadas maiságuas do que antes de construir-se a estrada de ferro.



Os interessados poderão compolür civilmento a Administração da estrada do
.jjrio ao cumprimento deste preceito.

Art. 22. Sendo os carris assentados em aterro, nenhuma escavação se poderá
fazer em distancia menor do que a altura do aterro, contada esta distancia do pé

fi

do tatude.

nim
ExceptuSo-se os aterros de trinta palmos o d'ahi para cima, para os quaes a mi-

a distancia das escavações poderá ser sempre de trinta palmos.
Penas: multa de cincoenta mil róis além da obrigação de obstruir as escavações.
Art. 23. A menos de cincoenta braças de distancia de cada hum dos carris exte-

riores da estrada de ferro, ninguém poderá depositar matérias inflammaveis, nem
construir casas cobertas de sapé, folhas do palmeira, casca de páo ou de qualquer
substancia inilammavel.

As que já existirem serAo reformadas ou mudadas mediante indemnisação.
Os infractores não tcrÇo direito a reclamaçãoalguma, em caso de incêndio ou

explosão produzida por faíscas da fornalha da machina, e serão responsáveis civil e
criminalmente pelo damno causado por taes incêndios ou explosões.

Art. 2i. Kxceptuão-se das regras precedentes os depósitos provisórios de pro-
duetos agrícolas no tempo de colheita.

Ainda neste caso porem incumbe aos donos acautelar-sc contra o incêndio casual
produzido pelas faíscas da fornalha da locomotiva, não podendo por tal motivo
ter direito a indemnisação alguma.

Art. 25. A Administração da estrada de ferror fará derribar as matas, ou
arvores que houver em terrenos devolutos, na distancia de dez braças de hum
c outro lado da estrada.

Quando os terrenos forem oecupados por particulares, procurará entender-se
amigavelmente com esles, recorrendo á desapropriação, se não quizerem chegar a
accordo.

Art. 2G. He prohibido:
í.° Fazer cavas em lugares d onde as chuvas possfio levar as terras para as vai-

letas de esgoto da estrada de ferro.
2.° Atulhar as vailetas por qualquer modo.
3.° Encaminhar para a estrada de ferro águas pluviaes ou quaesquer outras.
4.° Vedar de qualquer modo o escoamento da estrada de ferro.
o.° Depositar materiaes ou outros objeetos quer na estrada de ferro quer em lu-

gares d'onde possão correr ou rolar para ella.
6.° Plantar arvores, cujas ramagens cubrão qualquer porção do recinto da estrada

de ferro.
T.° Deixar animaes mortos á flor da terra a menos de cem braças de distancia

dos trilhos exteriores.
Penas* multa de cincoenta mil reis, e obrigação de reparar o damno causado.
Art. 27. He também prohibido, e se reputará crime, ainda que do damno

causado não resulte desastre :
1.° Introduzir de propósito animaes dentro do terreno oecupado pela estrada

2.° Cortar as cercas para lenha ou para qualquer fim, sem que seja na epocha de
dobra-las, e sempre em presença de hum guarda da estrada.

8.° Arrancar a gramma ou outras plantas dos taludes.
i.° Derribar os postes e marcos. ,
5 ° Destruir no todo ou em parte qualquer obra pertencente a estrada de ferro.'Penas: 

multa de cem mil róis, alem das mais em que incorrerem segundo o

^ 
* 
\rt ^' tò estando murados ou ediíicados os terrenos latcraes á estrada de ferro,

poderá a Administração d*esta por oceasião de reparos depositar temporariamente
materiaes nos ditos terrenos, e tirar os de que carecer durante as obras que estiver
fazendo, com tanto que indemnise os prejudicados por qualquer damno causado.



Capitulo II*

â*aiMa ãa$ eiirarta* ale ferro e êuaê dependências. *

Art. 29. Nenhuma estrada de ferro será aberta ao transito publieo sem ter-se
previamente reconhecido por exame mandado fazer pelo Governo na Corte, c pelos
Presidentes nas Provincias, quo oflerecc a devida segurança.

Art. 30. Todas as regras policiaes estabelecidas para as estradas de ferro, ou
seja nos Regulamentos do Governo ou nos da respectiva Administração devidamente
approvados, comprehendorão, além da estrada de ferro propriamente dita, os talu-
des, cavas, fossos, caminhos latcraes, desvios, estações, armazéns, cercas vivas,
muros, pontes de embarque, ollieinas, depósitos, c quaesquer obras de que de-
penda o trafego da linha férrea.

Art 31. Ao entrar cm serviço huma estrada de ferro deverá a respectiva Admi-
nistraçào apresentar ao Governo huma | lanta descriptiva de toda a linha e obras acces-
sorias, a qual será depositada nos Arehivos públicos.

Por esta planta sc resolverão quaesquer duvidas que na pratica possa oíTerccer a exe-
cução do Artigo antecedente, e dos seguintes.

Art. 32. As estradas de ferro e as suas dependências assignaladas na planta nâo
serão sujeitas á policia municipal.

O Governo Imperial as fará inspeccionar, e punir as infracções pelos meios de-
finidos neste Regulamento.

Art. 33. Todas as pessoas e vehiculos que entrarem nas estações ou palcos,ou em qualquer ponto dos terrenos pertencentes á estrada de ferro, ficarão sujeitos!
em quanto ahi permanecerem, aos Regulamentos c Instrueções concernentes ao ser-
viço e policia das estradas de ferro.

Art. 34. Nenhuma infracçào do regimen das estações e dos carros, commcttida
por estranhos, será punida senão depois que o infractor for advertido com palavrasurbanas sobre a regra a que deve sujeitar-se, e desprezar a advertência.

Art. 35. Em todas as salas de espera das estações estará patente, cm lugar bem
accessivel á vista, hum quadro contendo em typos bem legíveis os Arts. 33 e 34.

Art. 36. Haverá sempre no escriptorio de cada estação hum ou mais exem-
plares do presente Regulamento, de todas as instrueções concernentes ao serviço e
policia da estrada de ferro, que poderão ser examinados e consultados por qualquer
pessoa; não tendo porem esta o direito de o levar comsigo sob nenhum pretexto, nem
mesmo para as salas contiguas.

Cada chefe de comboy terá igualmente hum exemplar, de que fará o uso queentender conveniente para evitar as infracções, e cuja leitura permittirá aos viajantes
que o exigirem*

Art. 37. Extractos do mesmo Regulamento e Instrueções serão fornecidos aosmachinistas, foguistas, guardas-freios, guardas da estrada, e quaesquer agentes ouempregados da estrada na parte concernente às íuneções de cada hum.
Art. 38. Desde o pôr do sol até a chegada ou passagem do ultimo comboyhaverá nas estações luzes exteriores, quer da parte dos trilhos quer da entrada do

publico.
Haverá também luzes nas passagens ao nivel das estradas publicas, sempre

que for necessário.
Art. 39. As horas de partida e chegada de cada comboY e da passagem pelasestações intermedias serão annunciadas repetidas vezes e afllxadas em editaes emtodas as estações.
Não poderão ser alteradas sem aviso ao publico com antecipação de oito dias pelomenos. r
Exceptuão-se os casos em que o contrario exigir a segurança publica, nos quaesa. Administração da estrada se submetterá ás modificações que forem ordenadas peloGoverno na Corte, e pelos Presidentes nas Províncias:
Art. 40. Qualquer estrada de ferro deverá manter hum guarda em cada cru-zamento de via publica ao nivel.
Onde forem longos os intervallos destes cruzamentos haverá maior numero deguardas, de sorte que não esteja a cargo de cada hum mais de mil e quinhentasbraças de via férrea.

*
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Nos visinhanças das grandes povoaçõcs a extensão do braças poderá sor reduzida<K) limite que o Governo marcar.
Art. 41. As obrigações dos guardas, seus distinetivos, os signaes que devemompregar, as multas c mais penas, em quo puderem incorrer pelas infracções quecommetterem, serão definidas cm regimento especial approvado pelo Governo.
Art. 42. Ninguém poderá parar nos cruzamentos ao nivel nem entrar no recinto

da estrada dc ferro senão os empregados da estrada exercendo suas funcções, o as Auto-
ridades nos mesmos casos cm que podem entrar nas casas particulares.Pena: cinco mil réis de multa.

Em qualquer destas excepções os dous guardas mais próximos arvorarão immedia-
lamento o signal dc pararem os trens para evitar-se o perigo.Art. 43. Todos os empregados de huma estrada de ferro usarão de hum distin-
divo bem visível, tendo-o no braço os que servirem nas estações, c no chapeo os
quo andarem nos comboys ou estacionarem na estrada.

Os guarda-freios dos comboys c os simples guardas andarão armados dc sabre: o
chefe dc comboy somente poderá trazer também armas dc fogo.

Art. 44. A Administração de qualquer estrada de ferro terá o direito de reter os
animaes que se encontrarem no recinto cercado da estrada até que lhe sejao pagasa multa c despezas; e quando estas cubrão o valor do animal, o dc faze-lo vender em
leilão publico para seu pagamento.

Art. 45. Ninguém, nem a própria Administração, pode dar ou vender licença
para servidões cm sentido longitudinal da estrada de ferro.

Se alguma se abrir abusivamente não se poderá, para conserva-la, allegar-se
a posse, embora de anno ou de mais.

Art. 46. Nas passagens estabelecidas para commodidade de hum só proprietário,
ou ainda de hum proprietário e seus aggregados ou arrendatários, a via férrea estará
sempre livre, e os portões fechados, abrindo-se estes e tornando-se a fechar, exce-
pto nas horas prohibidas, a cada individuo ou vehiculo que tiver de atravessar a
estrada de ferro.

Art. 47. A Administração da estrada não será obrigada a manter guardas nas
passagens a que se refere o Artigo antecedente.

O proprietário, a quem for concedida a passagem, pôde possuir duas ou mais
chaves dos portões, e entrega-las aquém lhe parecer, com tanto que seja o mesmo
proprietário o único responsável pelas infracções dos Regulamentos.

Art. 48. A cada proprietário, que tiver huma passagem ao nivel, se dará nota
por escripto das horas em que for prohibido o transito atravez da via férrea.

Pena: cincoenta mil róis dc multa por cada infracção.
Art. 49. Todo o oecupante de hum terreno (seja ou não sua propriedade) que

confinar com a estrada de ferro, e estiver delia separado por huma cerca de espinhos,
por elle feita para seu uso, he obrigado a dobra-la huma vez por anno.

Na epocha própria o guarda do districto o avisará, e não se começando o serviço
em três dias, o participará ao chefe da estação mais próxima, o qual fará por escri-
pto 2.a intimação, marcando o prazo de cinco dias.

Art. 50. Findo o 2.° prazo terá a Administração da estrada o direito de mandar
fazer o serviço por conta do omisso e de cobrar delle executivamente a despeza que
com isto fizer.

Art. 51. Os ramos e os galhos cortados serão todos lançados para a parte do
domínio particular, ao qual pertencerão, salvo se a cerca tiver sido feita pela Admi-.
nistração da estrada de ferro.

Art. 52. Penetrando no recinto da estrada ou parando nos cruzamentos qualquer
pessoa estranha , salvas as excepções do Art. 42, o guarda que a avistar, ainda que
esteja no districto de outro, advertir-lhe-ba com palavras urbanas para que saia, e
não sendo attendido a prenderá.

Art. 53. Igualmente deverá qualquer guarda prender quando o puder fazer
dentro do recinto da estrada de ferro, ao infractor dos Arts. 26 e 27.

Art. 54. O guarda, que nestes casos eítectuar huma prisão conduzirá o preso á
estação mais próxima, se a distancia e o tempo o permittirem sem prejuízo de outros
deveres a seu cargo. No caso contrario o entregará ao chefe do i.° comboy que passar,
o qual o deverá conduzir até aquelle ponto.

Art. 55. O Administrador da estação, ouvindo em presença de dous empre-
gados a parte verbal da pessoa que conduzir o infractor, a reduzirá a termo assig-
nado por elle e pelos referidos dous empregados, com o qual procederá na formado
Art. 57 ou 59.
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Art 86. Não podondo prehdcr o infiractor, o guarda tomará notas do que oc-
correr para participar nas oceasiões e pela forma que lho prescrever o seu regimento.

Art. 57. O infractor, que for preso por hum guarda, será posto em liberdade
se quizer pagar na estação, a que for conduzido ou remettido, a multa em que in-
corrco, c, sendo esta arbitrada entre limites, o mínimo da estabelecida pelo Regula-
mento.

Art. 58. Em caso do abuso da parte dos guardas, os prejudicados, pagarão
a multa para se libertarem de constrangimento, terão direito contra 09 ditos guardas
a quaesquer acções civis ou criminaes estabelecidas pelas Leis do paiz, devendo alem
disto a Administração restituir a multa, sempre que a tiver recebido.

Este direito prescreve no prazo dc seis mezes.
Art. 59. Os que recusarem pagar as multas serão remettidos com o termo,

de que trata o Art. 55, á Autoridade Policial mais próxima, a qual procederá como
for dc direito.

Art. 60. Da conducçao destes presos poderão ser encarregados os guardas ar-
mados, mas nunca se empregarão cordas ou ferros.

Art. 61. Todos os objectos esquecidos pelos viajantes nas estações ou nos carros,
não sendo reclamados no prazo de tres dias, serão remettidos á estação que existir na
sede da Administração central, e virão acompanhados de informação escripta do dia e
lugar em que forão achados.

Art. 62. Estes objectos serão recolhidos a hum deposito, é registrados em livro
especial, rubricado na fôrma do Art. 55.

Art. 63. De tres em tres mezes se publicará a lista dos objectos existentes no
deposito, e os que não forem reclamados em dez dias da data do annuneio serão
remettidos ao deposito publico, onde a seu respeito se procederá segundo a Legislação
concernente aos bens do evento.

Art. 64. O mesmo destino terá no prazo de seis mezes todo o volume condu-
zido a frete e não reclamado.

Art. 65. Exceptuão-se das disposições precedentes o volume não reclamado ou
o objectò esquecido que forem responsáveis por pagamento de frete: neste caso a
Administração terá direito de vender em hasta publica, no fim de seis mezes, o dito
volume ou objectò, e deduzido o frete, seguir-se-ha a respeito do restante o disposto
no final do Art. 63.

Capitulo III.

Wnspecpão e fiscalisação *$o trem rotftmfe.

Art. .66. Nenhuma locom otiva poderá entrar em serviço em que passe pelos exa-
mes e experiências quê a engenharia aconselhar, em presença do Engenheiro Fiscal do
Governo, ou de quem o mesmo Governo determinar, o qual terá o direito de exigir
repetição dos ensaios, ou outros que julgar necessários.

Art. 67. A opposição por escripto do Engenheiro Fiscal ou da pessoa commis-
sionada, segundo o Artigo antecedente, que assistio á experiência, suspende o em-
prego da locomotiva; mas a Administração da estrada pôde exigir nova experiência
em presença de árbitros, que decidirão sem appellação.

Art. 68. Será aberto a cada locomotiva hum registro especial do qual conste a
data em que começou a trabalhar, o seu custo, a despeza que costuma fazer por dia ou
por viagem, o numero de léguas que anda, a qualidade, o tempo e o custo dos
concertos que tem tido, e todas as circumstaneias que oceorrerem na duração da
machina.

Art. 69. Ninguém, excepto o machinista e o foguista, poderá subir á locomotiva
ou ao carro das provisões (tender) sem licença escripta de quem dirigir como chefe
a circulação da estrada.

Exceptuão-se o Engenheiro Fiscal do Governo, ou quem suas vezes fizer, decla-
rando os motivos ao chefe do comboy.

Art. 70. Cada comboy será movido por huma só locomotiva, excepto nas ram-
pas que possão exigir machinas de reforço.

Art. 71. A locomotiva ou locomotivas marcharão sempre na frente do comboy;
e só poderão ir na retaguarda ou empurrando os carros nas manobras das estações
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om casos de accideutes, ou por motivos imperiosos c imprevistos. Nestes mesmos casos
só poderão ir por esta fôrma ató a linha de desencontro (lornot) mais próxima, c a
velocidade nunca excederá de duas léguas por hora.

Art. 72. Nos comboys haverá hum chefe a que obedecerão todos os outros em-
pregados. Haverá também pelo menos hum machinista e hum foguista para cada ma-
china.

Art. 73. Deverá haver pelo menos hum guarda-freio por cada trem de seis car-
ros, dous por Irem de 7 a 12, três por trem de 11) a 24, cinco para 25 carros, e
assim por diante.

Art. 74. Cada comboy deverá conter carros das três classes de viajantes cm nu-
mero suiTlcicnto a juizo do Engenheiro Fiscal do Governo, sem que todavia o numero
de vehiculos do comboy exceda ao máximo que o Governo marcará, quando lhe for
apresentada a planta da estrada de que trata o Art. 31.

Art. 75. Nenhum comboy se moverá sem levar a ferramenta e os sobrcsalcntes
necessários para pequenos reparos occurronlcs.

Art. 76. De noite a locomotiva terá hum lampeão ou pharol de côr que fácil-
mente se dislingua de qualquer luz ordinária.

Estes c outros signaes de qualquer natureza que sejão constarão de hum regimento
proposto pela Administração, e approvado pelo Governo, sem cujo accordo nüo pode-
rão ser alterados.

Art. 77. Cada carro dc viajantes deverá conter:
Exteriormente a indicação da classe, numero do carro, c nome da Companhia

proprietária.
Interiormente em caracteres bem legíveis a lotação, c huma instrucção resumida

das principaes regras a que devem sujeitar-se os viajantes.
Art. 78. O assento para cada pessoa não terá menos de dous palmos de lar-

gura c dous e meio de fundo.
Ein cada carro ou compartimento de carro haverá luz nas viagens de noite.

saveis civil e criminalmente por todos os accidentes, que dahi rcsultarem
Art. 80. O Governo poderá exigir que no lugar do deposito das machinas haja

constantemente hum carro com todos os instrumentos e preparos que forem necès-
sarios, para oceorrer promptamente a qualquer accidente; ebem assim machinas do
soecorro ou de reserva, em estado de poderem immediatamente partir, nos pontos
que forem designados pela Administração. A' esta incumbe estabelecer as regras,
que se deverem" seguir nos casos de pedidos de soecorro, e de partida das machinas
rara presta-los. . . â _

Art 81. O Governo na Corte, ou os Presidentes nas Províncias todas as vezes
que julgarem conveniente poderão mandar instituir exames sobre as locomotivas, e
sobre todo o trem rodante da estrada de ferro.

CapituSo IV.

Cireuiação das estradas de ferro,

Art. 8-2. Qualquer passageiro terá direito ao lugar, cujo bilhete houver com-

1)18 
Se por não chegarem os logarcs, ou por outra circumstancia filha de culpa.da

Administração, achar-se aquelle sem o seu lugar, soffrera esta huma multa igual
a dez vezes o valor do bilhete. ,

Art 83 No preço do transporte do viajante se comprehendera o das suas oa-

gagens," com lauto que não tenhão peso maior de 3 arrobas, e hum volume exco
dente de doze palmos cúbicos. ;: , - ^ m

Passando deste peso c volume a Administração da estrada poderá cobrar o res-

P°Ct 
0° enfardamento das bagagens de mais de hum passageiro em hum só volume

n5o dará a este o direito de exceder os limites do Artigo antecedente.
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Art. 8i. Se o viajante ao comprar o bilhete declarar que leva na bagagem di-
nheiro, jóias, pedras preciosas, ou quaesquer objectos notoriamente excedentes em
valor aos que commummente constituem a bagagem própria de hum viajante, u
Administração terá direito de verificar a oxactidfio do manifesto, e poderá cobrar poreste transporte o quo constar da Tarifa, ficando responsável pelos valores manifes-
tados.

Art. 85. Em falta da declaraçflo precedento a Administração responderá pelasbagagens, mas, perdida alguma, a estimação para a paga só comprehenderá objectos
do uso ordinário dos viajantes, c nao outros valores não manifestados, embora se
prove que cxistiüo.

Art. 86. Sc a Administração vender para a mesma hora bilhetes que excedão
as faculdades do comboy será obrigada a fazer partir outro comboy sem mais de-
mora do que a indispensável á polícia da estrada c á segurança do transito. Não o
fazendo ficará sujeita á cominaçHo do Art. 82.

Art. 87 Nenhum comboy poderá partir de huma estação sem que o machinista
examine com muita particularidade o estado da locomotiva, dos carros dc provisões,c dos freios, c em geral o de todos os outros carros.

Art. 88. N5o se dará signal de partida antes dc se fecharem as portinholas.O dito signal se repetirá dous minutos depois, c só então se porá o comboy
em movimento.

Art. 89. No intervallo entre o 1.° signal de partida c o definitivo ninguém
poderá entrar ou sahir dos carros, excepto por força maior, retardando-se neste caso
o ultimo signal.

Art. 90. Salvo caso de força maior, nenhum comboy deverá parar senão nos pon-tos annunciados ao publico.
A parada onde houver desvios nunca será na via destinada á circulação dos trens.
Art. 91. A velocidade dos carros será diminuída 300 braças antes dc qualquercruzamento ao nivel, ou de qualquer ponto de parar, por forma que o comboy

possa parar completamente antes de chegar a qualquer dos 2 pontos, se assim o
exigirem as circunstancias.

Nas estações a diminuição deverá ser tal que as machinas em regra precisem de
novo impulso para chegarem ao lugar de desembarque.

Art. 92. Em qualquer estrada de ferro deverá haver hum regimento de signaes
approvado pelo Governo.

Além do telegrapho clectrico e dos signaes usados nos comboys, se empregarão
signaes fixos na entrada das estações, nos cruzamentos ao nivel de ruas publicas,nas bifurcações, e em todos os pontos que pela maior possibilidade de accidentes
se puderem considerar perigosos.

Art. 93. O Governo terá sempre o direito de exigir precauções especiaes para asfortes rampas e longos subterrâneos.
Art. 94. Nenhum comboy de viajantes poderá exceder em velocidade a 5 léguas

por hora, nem os de mercadorias a 3. Esta velocidade porém poderá ser elevada com
consentimento do Governo.

.Art. 95. Onde os trilhos forem assentados ao longo de huma rua, franca aotransito ordinário, a velocidade não excederá a 2 léguas por hora, ou seja motor
o vapor, ou a força animal.

Art. 96. A pessoa que de propósito collocar sobre os carris algum estorvo
ou destruir qualquer parte essencial da estrada, ou por qualquer modo provocaraccidentes, ainda que estes sejão evitados por acto alheio á vontade do delinqüente,
soffrerá a pena de prisão de 1 a 8 annos, alem da reparação do damno causado áestrada de ferro.

Se porém resultarem contusões, ferimentos, ou mortes, além de soffrer as penasdecretadas neste Artigo, será processado como autor dò taes contusões, ferimentos
ou mortes.

Art. 97. A pessoa que para qualquer fim derrubar matos nas visinhanças daestrada de ferro deverá faze-lo de modo que não obstrua os trilhos.
O infractor será sujeito ás cominações do Artigo antecedente.
Art. 98. Se algum dos crimes de que tratão os dous Artigos antecedentes forcommettido por huma reunião de pessoas que constitua sedição, rebellião, ou insur-

reição, serão por ella puniveis como autores também os que o forem por qualquerdestes crimes, embora o fim delles fosse diverso.
Art. 99. Os empregados que por omissão ou negligencia derem causa a acci-

/



-..¦¦¦-

dentos, so destes n5o resultarem ferimentos ou mortes, scrôo punidos com as penasestabelecidas nos Regulamentos da estrada.
Havendo ferimentos ou mortes, serão alôm disto processados o punidos na forma

do Código Criminal.
Art. 100. O maeliinista ou foguista que abandonar o comboy antes dc completar

a \iagem redonda que principiou, será punido com prisão de 6 mezes até 2 annos,
salvo á Administração da estrada o direito de demissão.

Art. 101. Qualquer comboy poderá transportar, além das malas do Correio,
cartas de particulares, selladas, inulilisando o sello por dous traços de tinta.

A Administração da estrada do ferro não será responsável pelas cartas sem sello
(pie so acharem nas bagagens ou oceultas sem culpa sua nos volumes transportados.

Art. 102. He prohibido a qualquer passageiro:
1.° Viajar nos carros sem bilhete.
2.° Viajar em carro de classe superior da que faz menção o seu bilhete.
3.° Entrar ou sahir sem ser pela porlinhola que o guarda designar e abrir.
4.° Sahir cm qualquer lugar que Dão seja nos pontos da estação, c estando o

comboy completamente parado.
5.° Passar de um para outro carro, ou debruçar-se para fora.
6.° Fumar durante a viagem, excepto em carros designados para este fim, so a

Administrarão julgar conveniente estabelece-los; c nas salas das estações, em quanto
ahi permanecerem senhoras, salvo se a sala tiver aquelle destino especial.

7.° Entrar nos carros (embora com bilhete) cm estado de embriaguez, indècen-
temente vestido, ou levando comsigo cães, ou paeotilha que aos outros incommode,
ou matérias inllammaveis, ou arma de fogo, salvo fazendo neste ultimo caso verificar
por hum Empregado da estrada que a arma está descarregada.

Art. 103. Os cães poderão ser transportados com mordaça nos carros de animaes,
aos preços da tabeliã para carneiros,

Art. 104. Qualquer indivíduo que infringir as disposições do Art. 102, será ad-
vertido com civilidade pelos Empregados da estrada de ferro: se depois de l.a e 2.a
ndmoestação persistir na infracção, será posto fora do estabelecimento, restituindo-se-lhe
o valor do bilhete que houver comprado, se não tiver começado a viagem.

Sc a infracção de alguma das referidas disposições for commettida durante a
viagem, tomar-se-ha nota do facto, e proceder-se-ha na fôrma dos Artigos 55, 57 e
59, a fim de ser-lhe applicada a multa de 20$ a 50» rs. em que incorrerá.

Capitulo \.

Trafego e cohvança tle taxas,

Art. 105. Qualquer tarifa de fretes dc huma estrada de ferro conterá preços
distinetos para as seguintes classes:

1.° Gêneros dc importação em geral.
2.° Ditos de exportação.
3.° Ditos alimentícios, sejão importados, ou produzidos iio paiz, não compre-

hendidas as bebidas espirituosas.
4.° Carvão, lenha, materiaes para construcçao, excepto madeira.
5.° Estrumes e outras substancias de utilidade á lavoura, e de valor insignificante

em relação ao volume.
C.° Madeiras em geral.
7.° Animaes vivos de differentes espécies.
8.° Viajantes das 3 classes.
9.° Locomotivas e carros dc qualquer espécie. ,

Art. 106. As tres primeiras classes serão taxadas por arroba, para cada légua.
A 4.a e 5.a por palmo cúbico.
A 7.a c 8.a por cabeça.
A 9.a por cada legua. ,
As madeiras, por palmo de comprimento, classificando-se as bitolas e taxanao

cada huma em separado. m*in*
Art. 107. Podem ser exceptuados dos preços geraes da tarifa, e pagar maior

frete:
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l.a Qualquer massa indivisível pesando mais do 10 arrobas.
2.° Qualquer volumo excedendo a 50 palmos cúbicos.
3.° Os objectos de maior responsabilidade, como louça, vidros, mobílias, pianos, e

outros.
4.° Os de conducção perigosa como pólvora e outras matérias inílammaveis.
5.f Os de grande valor, como moeda, metacs preciosos, c outros desta natureza,
6.'° Os volumes de bagagem excedente ix permittida segundo o Artigo 82.

Art. 108. A massa indivisível superior a 50 arrobas de peso, ou 300 palmos
cúbicos de volume será objecto de ajuste, e a Administração da estrada poderá recusar
taes cargas, se não lhe convierem.

Art. 109. No calculo dos fretes as íraeções da légua, ajroba, ou outra uni-
dade serão contadas por unidades inteiras, se excederem do 1/2, e por meias unidades
si estiverem abaixo deste limite.

Art. 110. As tarifas approvadas pelo Governo serão publicadas nos Jornacs pelo
menos huma vez por semana.

Nenhuma alteração nos preços se poderá fazer cíTectiva sem annuncio prévio
com hum mez de antecedência.

Art. 111. Das cargas recebidas se expedirá hum conhecimento de talão, cujo
numero será lançado com tinta em cada volume no acto do recebimento.

Cada talão somente abrangerá as cargas que forem remettidas de huma vez por
huma só pessoa a outra, ou huma só firma commercial.

Art. 112. A remessa far-se-ha pela ordem da numeração, salvo convindo o dono
na demora.

Quem quizer ser preferido para huma remessa immediata, com preterição de
outras cargas, pagará frete duplo.

Art. 113. A entrega das cargas se fará, mediante restituição dos conhecimentos,
os quaes, inutilisados por hum carimbo na estação que tiver feito a entrega, serão
devolvidos á que remettèra as cargas.

Art. 114. Em falta do conhecimento, a pessoa á quem forem enviadas as car-
gas, verificada a sua identidade á contento da Administração, poderá recebe-las, pas-sando recibo em hum livro de talão.

Estes recibos para os fins do Art. 113 substituirão os conhecimentos, que ficarão
por elles annullados.

Art. 115. Em falta do recibo precedente, apresentando-se o conhecimento sem
o carimbo da entrega, será a Administração da estrada responsável pelas cargas extra-
viadas; salvos os casos em que na fôrma das Leis cessar esta responsabilidade.

Art. 116. A responsabilidade porém comprehenderá somente o valor real e
immediato dos volumes extraviados, e não os lucros que de sua entrega erão esperados.

Art. 117. O trafego das estradas de ferro, pelo que toca ás avarias dos gêneros,ficará sujeito ás disposições do Código Commercial, sem excepção alguma.
Art. 118. Quem declarar falsamente o conteúdo de hum ou mais volumes para

pagar menor frete, será obrigado a pagar frete duplo dos objectos não manifestados.
Se antes de descobrir-se a fraude extraviar-se hum destes volumes, só poderáreclamar os valores declarados, embora prove concludentemente que outro era o

conteúdo.
Art. 119. Poderá qualquer pessoa reunir muitos volumes em hum só, e pagar o

frete deste, com tanto que:
1.° Se contenha nos limites de peso e volume fixados no Art. 107 §<S 1.° e 2.°,

e Art. 108.
2.° Seja o volume total remettido a huma só pessoa, para a distribuição.

Art. 120. A pessoa que infringir as disposições do Artigo precedente ficará
sujeita ás comminações do Artigo 118. E extraviado o volume, só poderá ter acçãocontra a Administração, a pessoa a quem era remettido o volume total, e não cadahuma daquellas a quem se destinavão os parciaes.Art. 121. Se morrerem animaes transportados por huma estrada de ferro, so-mente se poderá cobrar o seu valor, provando-se que por culpa da Administraçãoiorao demorados mais tempo do que era necessário, que forão maltratados durante aviagem ou excedidas as lotações dos carros.
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< apâliilo VI.

i***h tàihuiN e snbte**raneos.

Art. 122. 0 direito de desapropriação exercido por qualquer empresa da eslrada
de forro, individual ou collecliva, estende-se não somente aos terrenos c bemfeitorias
comprehendidas nas plantas, mas também ás minas de carvão, de arôa, e _s pe-
dfeiras, ou quaesquer materiaes necessários ás construcções situadas nas visinhanças
da eslrada.

Art. 123. Os proprietários de taes minas poderão evitar a desapropriação for-
necendo os materiaes por ajuste amigável c preços razoáveis, ou consentindo na sua
extracção.

Art. 12í. O mesmo direito subsistirá, não só durante a construcção, mas
lambem durante as obras de conservação e reparos que exigirem o emprego dos
materiaes.

Art. 125. As pedreiras c minas sujeitas á explosão, situadas nas immediações
de huma estrada de ferro em cílectivo trafego não poderão ser aproveitadas sem as
cautelas que forem prescriptas pelo Governo, ouvida a Administração, cm relação á
segurança do trafego.

Art. 126. Se qualquer pessoa particular ou mesmo o Estado abrir subterrâneo
por baixo de huma estrada de ferro, em busca d'água ou explorando mina, ou
abrindo via de communicação, ou para qualquer outro fim, será obrigado a fazer as
obras de segurança necessárias; e no caso de desastre, ou de deterioração causado pelo
subterrâneo á estrada de ferro, será responsável não só pelo prejuizo immediato, mas
pelas perdas c damnos resultantes da interrupção do trafego. Sendo pessoa particular,
prestará previamente fiança á contento da Administração da estrada de ferro com
recurso para o Governo na Corte e para os Presidentes nas Provincias.

Art. 127. Aos mesmos ônus fica sujeita a Administração da estrada de ferro, que
abrindo hum subterrâneo para qualquer fim, prejudicar huma via de communicação
ou outra obra publica, anteriormenle existente.

Sc porôm o prejuizo for causado á propriedade particular, haverá opção entre a
indemnisação pelo damno causado e a desapropriação total com approvação do
Governo. _ _

Ari. 128. As minas de carvão que forem descobertas dentro da zona de huma
estrada de ferro, poderão ser exploradas alem destes limites, embora penetrando em
terrenos de particulares, pagando-sc as indemnisações que forem devidas, sem pre-
juizo do que a tal respeito dispuzer a Legislação que regular a exploração e a lavra de
laes minas. _. , ,

Art. 129. A concessão para lavrar, e aproveitar as ditas minas e as de pedras
preciosas, ouro ou qualquer metal, que forem descobertos nos exames preliminares,
ou nos trabalhos definitivos da estrada de ferro, será regulada pela Legislação con-
cernente a este objecto, e pelos contractos celebrados, ou que se celebrarem com
os respectivos empresários.

*
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Inspecção por parte do Governo, e imposição de penas.

Art. 130. Hum Engenheiro Fiscal por parte do Governo exercerá constante
inspecção sobre o estado de toda estrada e suas obras, sobre o material rodante, e
sobre o procedimento da Administração da estrada de ferro.

O Engenheiro Fiscal poderá ter os Ajudantes que o Governo entender ne-

Cada hum delles quando viajar em serviço terá passagem gratuita em qualquer
comboy para si e hum criado, sem que todavia possa transmittir este direito a outras

P<3SS 
Art. 131. O Engenheiro Fiscal examinará sempre que assim o entender conve-

niente, os livros de receita e despeza, e todos os mais relativos a circulação aos



trens e cobranças dos fretes; o tora o direito do exigir e colher os dados neces-
sarios para os trabalhos estatísticos que houver de apresentar ao Governo.

Art. 132. O Engenheiro Fiscal participará ao Governo na Corte, ou ao
respectivo Presidente nas Provincias todas as infracçOes dos Regulamentos, instruc-
ções ou contractos, que eommettercm ás Administrações da estrada de ferro,
se estas á i.1 advertência do mesmo Fiscal não se derem pressa em corrigir o
erro ou abuso.

O Governo mandará ouvir a parte aceusada, abandonando em seguida o negocio,
ou remettendo-o a Secção dos Negócios do império do Conselho dEstado, conforme
julgar ou não o caso merecedor de processo.

Art. 133. A Secção dos Negócios do Império do Conselho (PEstado, nos casos a
que so referem os dous Artigos precedentes, poderá, se o julgar necesario, ouvir
novamente as, partes; feito o que julgará sem appellação, podendo impor multa
ató 1.000$.

Art. 134. O mesmo processo seguirão todas as queixas de particulares contra
as Administrações das estradas de ferro; nestas porém os queixosos poderão requi-
sitar que a Secção dos Negócios do Império do Conselho d'Estado tome conhecimento
da queixa.

Art. 13o. Ho competente, para fazer as advertências e intimações de quetrata o Art. 104, o chefe do comboy ou quem suas vezes fizer.
Quando porém o facto se der em huma estação, a pessoa que for intimada

para retirar-se, em qualquer das hypotheses daquelle Artigo poderá appellar parao Engenheiro Fiscal do Governo.
Se o facto tiver lugar na viagem o chefe do comboy, logo que seja pos-sivel, sem prejuízo do serviço, lavrará termo delle com a sua assignatura, e

de duas testemunhas de vista. Será responsável civil e criminalmente pelos abusos
que commetter no exercicio desta faculdade, prescrevendo esta responsabilidade
no prazo de seis mezes da data do termo.

Se porem o chefe do comboy expellir alguém, e não lavrar o termo acima
exigido no espaço de 24 horas, soffrerá a multa de 50* a 100», além da responsa-
bilidade civil e criminal, que neste caso não prescreverá no prazo de G mezes.

Art. 136. Para a imposição das multas decretadas neste Regulamento contra
pessoas estranhas á Administração da estrada de ferro, o Engenheiro Fiscal do
Governo terá a autoridade que tem os Fiscaes Municipaes para as multas por in-
fracção de posturas.

As que porém recahirem em empregados da estrada serão impostas pela Admi-
nistração. A esta pertencerão humas c outras, e, no caso de huma Companhia anonyma,
farão parte do fundo de reserva.

Art. 137. Com a declaração das multas impostas a estranhos assignadas peloEngenheiro Fiscal do Governo, poderá a Administração cobra-las executivamente.
Terão igual valor, com a rubrica do Engenheiro, as contas de prejuízos a quese referem os Arís. 26, 96, 97 e 126 e as da despeza feita por conta de particularesem dobrar as cercas que lhes pertencerem, ou reparar qualquer damno por elles cau-sado, com tanto que taes contas sejão rubricadas pelo referido Engenheiro.

Art. 138. Em todas as questões relativas ao alinhamento e altura dos muros
ou paredes divisórias entre estrada de ferro e os visinhos, abertura de portas, ja-nellas, óculos, ou frestas em taes muros ou paredes, beiradas de telhados, canosde esgoto, e recuamento de construcções e plantações, a Administração da estrada•de ferro terá as mesmas faculdades que as Câmaras Municipaes para regularisar eaformosear as ruas publicas.

Ficarão salvos em todos os casos os recursos do Art. C.°
Art. 139. Nas reincidências da mesma infracção a multa será suecessivamente odobro, o triplo, o quádruplo, &c, ató prefazer a quantia de 1.000».
Art. 140. Se alguma estrada de ferro se concluir sem as obras de protecçãoexigidas neste Regulamento, o Governo ordenará a conclusão das mesmas obras; econforme a gravidade do caso poderá mandar multar a Administração por seme-ihantç falta, e até suspender o trafego, se a segurança do transito publico assimo exigir. l
Art. 141. Sempre que hum mesmo facto se achar sujeito a penas diversasimpostas por este Regulamento, applicar-se-ha somente a maior.
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(npi.ulo VIII.

cicio d- suas funcções P dan,no* que causar<™ os seus empregados no exer-

plantado i^Ê^MM ÍÉ 
0S 

t"5 annoxas '"^nadas na
Stotift eqtodS pousas LSK? íá& e^afSSa <_!&&sujeitas a penhora nem a qualquer acção civil 

C"CUla,-d0 da llnl,a - n5° scr»"

Ar? lSAnç5°A ."£, Tpi',.l'T1,'l'ii «8 propriedades alheias ao trafego.

rmlendcntes ou representantes no Império, as funcções ouò ne, e R^i ¦ m,'J,'commcttem á Administração quando iUn'de natSf qu<?Zn^ÍÍStíSePsuaausência não possão ser por ella immediatamente preenchidas

j-íS^«í___SS!____S^^Q£t_c,__ftvsa_íc*hJ- ^s«
Art. 147. Os caminhos de ferro construídos por particulares dentro da sua nro-pnedade para seu uso privado e de sua familia, ou dfsuainduSoaS?nao serão sujeitos ás disposições d'esleRegulamento. muustna particular,

i,mí,A'1' 148- • S? a,,guí,s Proprietários visinhos entre si se combinarem para cons-
ev „ÍT ~aT"° d° f0,'r0 dent,'0.das Propriedades dos associados, e para seu usoe\cluM\o, ainda neste caso escapará o dito caminho á acção do Governo emboratenha por termo huma estação de eslrada de ferro. governo, 

embora

rvrt,\rl-!f' 
N°S dous'ulíiffios.casos, o caminho de ferro não poderá tomar aAc c viajantes nem cargas, sem licença do Governo, ficando porém sujeitos pelofacto da concCSSao a rogra g ral das estradas de f#o > no qug ^ -^^ P

f,._.* ramaes de qualquer espécie, que forem necessários para chamarfiegue/.ia paia a eslrada de ferro gozarão sempre do direito de desapropriação dostòpectivos terrenos e bemfeitorias. Estes ramaes porém, em regra nao serão privi-
Art. 151. Todas as plantas, secções, e quaesquèr desenhos relativos á estradade ferro que houverem de ser apresentados ao Governo, terão as respectivas escalascom a referencia ao palmo do Brasil, igual a 22 centímetrosArt 152 O Governo terá sempre o direito de fixar a natureza dos eixos e rodasque podem trabalhar cm huma estradado ferro, conforme as velocidades que nel Iaforem permittidas. 4
Art. 153. Os livros da Receita e Despeza, os de entrada e sahida de mercadorias,e quaesquèr que se julgarem importantes, serão rubricados pelo Presidente da Com-panhia quando este for de nomeação do Governo, no caso contrario, ou na ausênciaou falta daquelle, pelo Engenheiro Fiscal.
Qualquer dos dous poderá incumbir a rubrica a pessoa de sua confiança, pordespacho lançado na Ia folha. *
Art. 154. Haverá em todas estações hum livro rubricado como os precedentes,no qual os viajantes escreverão as queixas que tiverem contra a Administração daestrada, assignando-as com duas testemunhas.
Art. 155. Qualquer estrada de ferro deverá conter marcos de quarto em quartode légua , ou de 750 em 750 braças. Os de léguas inteiras se distinimirão dos outros

pelo seu tamanho. °
Art. 156. Os contractos anteriores a este Regulamento serão observados, aindana parte que a elle se oppuzer, guardada a disposição do Artigo seguinte.- Os que se celebrarem para o futuro, respeitarão sempre as presentes estipula-

çoes, sob pena de nullidade.
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Art. 151. As Conipamoas durada do^ mflSm^^m

caso serão respeitados marcado, cntcnde£fth- quo ¦ concordío

^AÍftáTnS-í^ as üisposfes c„; confio,
plíacio do Rio dc Janeiro em 26 de Abril de 18o7.
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Luiz Pedreira da Coullo Ferraz.
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Instrucções concernentes aos alumuos do Conservatório de Musica que
forem mandados á Europa como pensionistas, afim de se aperfei- „
coarem no estudo da musica e do contraponto.

Art. Io.

0 alumno do Conservatório de Musica que fôr proposto pelo corpo
acadêmico das Bellas Artes para ir á custa do Estado ou do Conservatório
aperfeiçoar-se na Europa em musica e em contra-ponto, terá a mesma
pensão annual de tres mil francos concedida pelas Instrucções de 31 de
Outubro de 1855 aos outros pensionistas da academia das Bellas Artes.

Art. 2o.

A pensão ser-lhe-ha paga em trimestres adiantados pelalegação do Brasil no
paiz onde se achar, ou pela legação de Londres, sempre que assim for conve-
niente segundo as ordens do governo.

Ser-lhe-ba contada do dia em que for approvada pelo governo a propostado corpo acadêmico, podendo receber no Brasil só o primeiro trimestre porsollicitação do Director do Conservatório de Musica.

Art. 3o.

O pensionista deverá, dentro do prazo de quinze dias, depois de sua chegada
a Paris, apresentar-se ao ministro brasileiro para que lhe facilite e proporcioneos meios de ser admillido no Conservatório de Musica daquella capital, no qualse deverá inscrever dentro de igual prazo.

Art. 4\
.¦¦.¦¦ .,¦¦¦., >14 
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Freqüentará o dito Conservatório com a maior assiduidade e zelo, não
podendo em caso algum receber a sua pensão sem apresentar á legação umattestado de freqüência passado pelo professor ou empregado competentedo mesmo estabelecimento.

Empregará além disto todos os seus esforços, sollicitando os bons officios dalegação, se forem necessários, para, sem prejuizo do seu estudo regular, assis-tir aos concertos e reuniões em que se executem musicas clássicas.

Art. 5o. >J :

Deverá remetter de seis em seis mezes ao mais tardar, ao Director do Conser-vatono de Musica do Bio de Janeiro, por intermédio da legação brasileira,
as lições ou exercicios que tiver feito em cada uiri desses prazos/
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Art. 6*.

Deverá outrosim remetter en» cada uma das referidas épocas uma certidão

passada por seus respectivos professores, da qual conste o seu aproveitamento
e progresso.

Àrt. 7o.

Deverá também, logo que corapuzor ou escrever alguma obra, que mereça
a approvação do Conservatório em que estiver estudando, ou de algum professor
de nomeada, envia-la ao Director do Conservatório de Musica do Rio de
Janeiro.

Art. 8*.

Tanto o attestado exigido pelo Art. 5° como a obra de que trata o art. 6o
serão authenticados pelo ministro brasileiro, o qual, além disto, informará ao

governo com o que se lhe offerecer acerca do mento do pensionista, e de
seus progressos e procedimento, ouvindo ou consultando para este fim aos
respectivos mestres, ou a quem convier.

Art. 9o.

Os trabalhos de que faz menção o art. 6o são essenciaes para o governo
resolver se convém que o pensionista vá para outros paizes aüm de continuar
a aperfeiçoar sua instrucção musical , e estudar os methodos práticos de
ensino de outros Conservatórios que mereção conceito.

Art. 10°.

A' deliberação do governo precederá requisição do director do Conserva-
torio de Musica do Rio de Janeiro, ouvida a junta dos professores.

Art. 11°.

Por cada viagem no caso do art. 9o terá o pensionista direito a uma ajuda
de custo de 300 francos além da sua pensão.

Art. 12°.

O que fôr premiado em algum dos Conservatórios que freqüentar com
consentimento do governo receberá mais mil francos de gratificação annual
até completar o tempo que lhe tiver sido marcado pelo governo para sua resi-
dencia na Europa.

Art. 13°.
''. 
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O pensionista não poderá dar publicidade a nenhuma composição que tizer,

por pequena que seja, sem sujeita-la previamente á revisão do seu mestre e
sem a approvação deste.

Art. 14°. .

Deverá colligir e remetter ao Conservatório do Rio de Janeiro copias dos

s

W'
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Art. 15°. .
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,. • n*MAA4A« ^n rnimervatorio de Musica do Rio
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referido estabelecimento.

Art. 16°.
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Nn caso de dividas, será o pensionista que fôr executado, e ameaçado de

prSo socorrido pela' legacãoLsilexra, se ellas não excederem de mil francos

antes de ser reenviado para o Brasil.
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