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Parecer da Commissao encarregada de examinar os logares indicados para a cons-
- trucçao de um novo matadouro.

B
Decisões do Governo sobre eleições

m.

/....'.

"V, C
:-.m ' ^p 3

Actos do Governo sobre a instrucção pública/ g

Memória histórica da Faculdade de Direito de S. Paulo, relativa ao anno de 1871.

Relatório da Inspectoria Geral da Instrucção primaria e secundaria do Município da
Corte, de abril a oitubro de 1872.

D
"y: '¦'/. ¦'' V.'» yy:ò'^Ml.y"'y T^v ,;.

- ¦¦';¦•'¦'\. ¦¦. ' ¦. ¦',J-^'y><y.

*.'¦¦¦

"¦¦ 
¦'.^yyv.yyy ¦•¦:¦¦¦<

• Relatório acerca dos trabalhos do Congresso estatístico de S. Petersburgo em ag^to
de 1872.

;

'#:

• V.'¦'"¦ ¦¦¦'"-¦.

#

;*, :¦. «Ésa*;
¦

¦ • 
:

»,.-.yÍ».-i.T„. ,., ¦¦;- -. . ¦ ,-; -'-•¦ ,-¦.;-. v'. .• '¦



¦ 'yy'-'.,

VÍ.7-'

w>xoc^^

' «''-•

'.'

/ : y;

RELATÓRIO,
* ¦' ¦; ¦¦¦'.¦ ¦• ..'>¦¦..-..-,; ¦:¦.„.!

. 

¦¦

.-- yy-

*»

«^A/^JJWM^^

.V \/X

::S:

. 

- 
¦; 

' ' '

Augustos e Digníssimos Senhores Representantes da NaçáV
/~-

m

No relatório que tive a honra de apresentar á Assembléa Geral em maio ultimo,
expuz miudamente o estado dos negócios pertencentes ao Ministério a meti cargo, e
enunciei as idéas que me pareceram mais convenientes sobre a reforma é meflío-
ramenlo de diversos ramos do serviço público. x

Decorridos apenas alguns mezes, limito-me hoje a addicionar áquefle trabalho, que
vos dignareis de ter em consideração, os factos mais notáveis desde então occor-
ridos, e algumas reflexões suggeridas pela prática dos negócios, as quaes sujeito á
vossa illustrada apreciação.
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FAMÍLIA imperial,
¦#'

Graças á Divina Providencia, Suas Magestades Imperi|es >gozam de saúde, e bem
assim Sua Alteza Imperial a Senhora D, Isabel, seu Augusto Esposo, e os Sereníssimos
Príncipes,,
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Em execução da Lei n.° 1904 de 17 de oitubro de 1870, que estabeleceu para o dote
de Suai Alteza Imperial e de seu Augusto Esposo, nos termos do respectivo^ contracto
matrimonial, um patrimônio em terras nas provincias de Sergipe e de Santa Calharina,
-expedi as ordens necessárias para serem medidas e demarcadas, dandó-se prefe-
rencia ás situadas nas comarcas de Itabaiana e Villa Nova, da primeira daquellas

¦ 
-

provincias, e nas regiões da Laguna e dos rios Itapocú e Itajahy, da segunda.

CONSELHO D'ESTADO.

' <Y

v-

Brevemente terei a honra de apresentar á vossa illustrada consideração um pro-
jecío de lei com o fim de dar desenvolvimento a algumas funcções do Conselho de
Estado e regular melhor o seu exercício.

Convencido de que, em instituições desta natureza, só se devem fazer as alterações
cuja necessidade a experiência indicar, e considerando que durante 30 annos tem
aquelle Conselho, como auxiliar do Poder político, prestado constantemente impor-
tantes serviços, sem que no desempenho desta sua missão se tenham manifestado

. inconvenientes práticos, continuo a pensar que convém por ora manter sua actual
organização na parte concernente ás funcções que no referido caracter lhe são in-
cumbidas. #i ^

No projecto que elaborei limitei-me pois a alargar a esphera de suas funcções de na-
tureza administrativa, e a ordenar mais regularmente os serviços respectivos, habi-
litando o Conselho distado a ser, ao mesmo empo, mais valioso auxiliar da
administração pública e mais eííieaz garantia do direito particular em suas relações
com as exigências do interesse geral, que essa administração representa. A insuf-
ficiencia e as imperfeições de sua organização nesta parte, o os embaraços e incon-
venientes d'ahi resultantes, têm sido reconhecidos e apontados por todos os nossos
estadistas, e hoje não é contestada a necessidade de reformas a tal respeito.

Ninguém desconhece que entre os mais graves defeitos do nosso regimen àdminis-
trativo sobresái a morosidade, e não-raras vezes falta de coherencia na decisão dos-
negócios. E' fácil vêr que estes defeitos procedem, em grande parte, da incompleta
constituição do Conselho .'Estado, desde que se attender a que a accumulação de
muitos, variados e importantes negócios nas mãos de pequeno numero de Conselheiros,
a carência de trabalhos preparatórios que lhes facilitem e abreviem o exame dos
volumosos papeis que são obrigados a compulsar, a má ordenação dos serviços e a
falta de centro e nexo nos trabalhos, não lhes permittem, apezar de sua alta illustraçâo,
experiência e dedicação aó cumprimento de seus deveres, nem estudar tantos assumptos
e sobre elles emiltir juizo com a necessária celeridade, nem preencher o fim, a que é
destinado por sua natureza o Conselho d'Eslado, de formar a jurisprudência adminis-
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traliva, firmando e mantendo em suas consultas os princípios e arestos que devem
reger o Poder administrativo na applicação das leis e na solução das questões.

Hoje que o nosso paiz, seguindo as tendências e aspirações do século, exige da
administração pública que se desprenda das tradições da rotina, e longe de pôr o
minimo estorvo ao movimento accelerado e vigoroso que se manifesta nos diversos
ramos da actividade individual, colloque-se á sua frente para actival-o e dirigil-o, e
trate de promover incessantemente o desenvolvimento de nossas abundantes fontes de
riqueza; cumpre que seriamente nos occupemos com*a reforma de nossas instituições *
na parte em que se não prestam á consecução desses fins tanto quanto fora para
desejar. ~ ,

Si pois é destinado o Conselho d'Estado a exercer activa e poderosa influencia sobre
o espirito e marcha da administração na qualidade de seu primeiro auxiliar; si, como é
incontestável, carece de alterações era. sua organização para desempenhar amplamente
os serviços que lhe são incumbidos • torna-se patente a urgência de realizar taes
alterações. i

Penso que a este respeito melhorariam suas condições com as disposições insertas
no projecto:

\.* Elevando a 18 o numero dos Conselheiros d'Estado ordinários, e igualmente o
dos extraordinários; $

i 2." Autorizando o Governo, segundo bases assentadas, para estabelecer a ordem
inferna dos serviços; dividir a corporação em secções e distribuir por estas os
assumptos da competência dos diversos Ministérios, por modo mais consentaneo;
determinar os casos em que deve ser necessária, em negócios de pura adminis-
tração, a audiência das mesmas secções ou da corporação reunida; regular a forma-
ção de secções temporárias, compostas de Conselheiros ordinários ou extraordinários,
para trabalhos especiaes; e além disto determinar o mais que fôr conveniente em
relação ao modo prático dos serviços *'

3.a Creando a secretaria própria de que o Conselho d'Estado urgentemente pre*
cisa. E' com effeito impraticável, como tanto se tem observado, que se obtenham as
vantagens da celeridade, ordem e perfeita coherencia, quò devem caracterizar os tra-
balhos deste Conselho, sem um centro onde se preparem esses trabalhos e se reúnam e
archivem melhodicamente todos os papeis. / ,

Quanto á parte concernente ao contencioso administrativo, na qual a organização do
nosso Conselho distado é principalmente defectiva*e mais urgentemente carece de
melhoramentos, o projecto contém as disposições que me parecem necessárias para que *
a intervenção deste Conselho nos. negócios daquella ordem efílcazmente resguarde e
proteja o direito particular, sem todavia coarctar a attribuição do Poder administrativo ^
de julgar taes negócios. Nos casos em que o cidadão reclama contra actos ou decisões
deste Poder, por oííenderem seus direitos, não basta certamente que, como nos
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assumptos de natureza discricionária, aquella alta corporação concorra simplesmente

com suas luzes para o acerto das resoluções; cumpre que ao exercicio abusivo da

jurisdicção administrativa se anteponha a autoridade moral do seu ^juizo imparcial,

esclarecido por um processo regular, posto que abreviado, onde as partes encontrem

as garantias e fórmulas essenciaes que devem proteger todas as reclamações jurídicas.
No intuito de realizar estes princípios, o projecto estabelece:

A discriminação, em geral, dos negócios contenciosos sujeitos ao exame prévio
e deliberação do Conselho d'Estado;

A instituição de uma secção especial incumbida destes negócios, composta de

membros permanentes e de alguns designados d'entre os das outras secçpes,-sendo

todos inamoviveis durante certo prazo; \
A defesa das partes, não só escripta como oral; a publicidade das "audiências da

secção ou do Conselho reunido, bem como de suas consultas, com as decisões do Go-

verno, sendo estas sempre motivadas; audiência necessária do Conselho de Ministros,

quando as decisões forem contrarias ás consultas; o direito das partes de allegarem

suspeição contra Conselheiros d'Estado nos casos em que é admissível em relação

aos magistrados; finalmente recurso para o Conselho reunido em casos determinados.

Por motivos óbvios limitei-me a estabelecer no projecto as bases da reforma, dei-

xando para os regulamentos todo o desenvolvimento prático.
Para não reproduzir considerações que já expuz no meu ultimo relatório, e que

terei occasiào de desenvolver quando se discutir a matéria do projecto, restrinjo-mo

ás que ficam expendidas.

ADMINISTRAÇÃO PROVINCIAL.

•/ V
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Acham-se expostas no meu citado relatório asidéas que me parecem adoptaveis,

em relação aos melhoramentos mais urgentes de que precisa o nosso systema de

administração provincial.
Trato de preparar um projecto de lei conforme essas idéas, para submettel-o á

'vossa iliustrada apreciação. >
Releva entretanto ponderar que a irregularidade da nossa divisão de províncias,

estabelecendo considerável desigualdade entre ellas, já quanto á extensão de seu „

território, já quanto á sua população e riqueza, traz sérios embaraços á applicação

de qualquer systema geral de organização administrativa provincial, E' manifesta
a influencia que a diversidade daquellas condições deve exercer sobre o modo de
consütuirem-se os serviços da Administração e regularem-se as funeções das instituições
e auxiliares destinados a coadjuval-a, quéí na deliberação, quer na acção,

•-<¦
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Chamo pois a vossa attenção para a necessidade de dividirem-se algumas pro-
vincias e alterarem-se os limites de outras, corrigindo-se quanto fôr possivel os defeitos
das actuaes circumscripções. * -

V;ç» x

Tendo sido exonerado o Presidente da provincia do Piauhy por Decreto de 30
de dezembro do anno passado, e não se achando presente nem-um dos Vice-pre-
sidentes, quando ãlli chegou a noticia desse acto, pretendeu o cidadão que occupava
o logar de Presidente da Câmara Municipal da Capital assumir o exercicio daquelle
cargo, invocando a disposição do art. 19 da Lei de 20 de oitubro de 1823. Já em
1862 na provincia das Alagoas linha o Presidente da Câmara Municipal da Capital,
entrado, por idêntico motivo, no exercicio da administração provincial.

E' fora de duvida para mim que a referida disposição da Lei de 20 de oitubro
de 1823 nem-um vigor pôde ter, porque a de 3 de oitubro de 1834 no art. 13 a
revogou expressamente, e a de 18 de setembro de 1841, determinando que os vice-
presidentes das províncias fossem da livre nomeação do Imperador, e revogande
também a de 3 de oitubro na parte 

"concernente á substituição dos presidentes,
nada estatuiu ácêrca da existência de quaesquer outros Substitutos destes além'dos
vice-presidentes de que tratou. v ^

Os factos a que me refiro mostram entretanto que a este respeito ha na legislação
uma lacuna. E como a ausência ou impedimento de todos os vice-presidentes pôde
em certas circumstancias, além dos inconvenientes que sempre resultam de qualquer
interrupção na administração das provincias, dar origem a graves complicações e con-
fliclos, e até a perturbação da ordem publica, pondero-vos a necessidade de serem
designados em lei os funccionarios competentes paia assumirem o governo no easo
da falia a que alludo*

x.

;.-*¦

ASSEMBLÉAS PROVINCIAES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL.

Não posso deixar de recommendar aind# á vossa attenção estes importantíssimos
assumptos. m**~S

Reconhece-se geralmente que a Lei orgânica das Câmaras Municipais, e o Acto
AiMicional, sobretudo na parte em que define aespherada competência das Assem-
bléas Provinciaes, necessitam, este de interpretações authenticas, e aquella de pro-
funda reforma. Cumpre com effeito que a essas duas instituições, destinadas a realizar
a idéa fecunda da descentralização administrativa em harmonia com a índole do nosso
regimen político, se assegurem todas as faculdades e meios que lhes devem pertencer
para o preenchimento de sua missão. - v
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O Acto Addicional investiu, é verdade, de amplas attribuições as Assembléas Pro-

vinciaes; forçoso é porém reconhecer que não raras vezes têm sido algumas dessas

attribuições pêadas em seu desenvolvimento lógico e prático* ao passo que, por defeito

opposto, a outras se tem dado, não menos vezes, exorbitante extensão. Ambos estes
males, cujas graves conseqüências são obvias, em relação quer aos interesses geraes,

quer aos provinciaes, têm a mesma origem: a inexacta comprehensão de textos
obscuros daquella Lei, cujo verdadeiro sentido cumpre portanto fixar.

Quanto ás Câmaras Municipaes, assentou a Lei a sua organização en% bases demasiado

estreitas. Acurteza da acção que lhes é concedida, a pouca iniciativa que lhes cabe,

a excessiva tutela a que eslão sujeitas, e os limitadissimos recursos de que podem
dispor, não lhes permittem promover efficazmente os interesses locaes, de que lhes

incumbe cuidar.
Pendendo de vossa deliberação dois projectos que attendem ás necessidades a que

¦..<¦' . ¦ 

. 
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acabo de referir-me, pondero-vos a conveniência de eonverlel-os em leis, modificados
como á vossa sabedoria parecer melhor. Quando estiverem em discussão, terei a honra
de emittir sobre suas disposições a minha opinião.

#» Municipio da Corte.
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Expuz no meu já citado relatório quão instantemente reclamam os interesses hy-

gienicos a construcção de um novo matadouro publico, extinguindo-se o actual, que,
além de insuficiente e mal disposto, acha-se em local inconvenientíssimo por todos
os motivos.

"... *' v ¦',.•¦ .

I ....''•¦

Sendo a primeira e mais importante questão, que neste assumpto cumpre resolver,
a escolha de um sitio que reúna as diíferentes condições indispensáveis a estabe-
lecimentos desta natureza, encarreguei uma Commissao, composta do Visconde de
Bom Retiro, do Conselheiro José Pereira Rego, do Dr. Francisco Antônio Rapozo,
do Brigadeiro Christiano Pereira de Azeredo Coutinho, e do Dr. Augusto Dias Car-
neiro, de proêeder aos precisos exames', e dar seu parecer sobre as vantagens
que para tal fim offerecem as fazendas de Macacos e de Santa Cruz, cuja superio-
ridade, em relação a quaesquer outras localidades, foi-me indicada por pessoas com-
petentes. *

No parecer minucioso e bem elaborado que me apresentou, e se acha no annexo A,
demonstra a illustrada Commissao que na primeira dessas fazendas não se encontram
algumas condições imprescindíveis, mas que a segunda oíferece todas as que se podem
desejar; econclúe indicando os meios de remover algumas difliculdades práticas que
se apresentam.

Estando de accôrdo com este parecer, ereportando-;me ás considerações que no
dito relatório fiz, recommendo ainda este objecto á.vossa attenção, lembrando de novo,

-,'*A A ;" '
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para a construcção do matadouro, a creação de-um imposto especial de 4 réis em
libra de carne, que se extinguira com a terminação da obra.Por este modo, sem

•A'.;,'¦ •¦'•¦ A' .

dispendio algum dos cofres públicos, e mediante um suave sacrifício dos consumi-
dores, largamente compensado pelo bem que resultará de tornar-se superior a qua-
lidade da carne, que constilúe o principal gênero alimentício da população do Mu-
nicipio, se poderá realizar um dos mais úteis melhoramentos. Este meio foi sugge-
rido pela Illustrissima Câmara Municipal, como já tive occasião de declarar.

/,. ELEIÇÕES.

Tanto nas eleições de Deputados á Assembléa Geral, como nas de Vereadores e
Juizes de Paz, a que se procedeu em todo o Império, houve em geral ordem e tran-
quillidade. Infelizmente porém em algumas parochias o emprego da fraude ou da
violência, a que recorreram as parcialidades políticas e os candidatos que careciam
de elementos suficientes para obterem, legitimamente o triumpho, deu origem a con-
ílictos e distúrbios, cios quaes resultaram offensas physicas e até o sacrifício de ai-
gumas vidas. Estes factos lamentáveis, que mais ou menos se repetem entre nós em
todas as occasiões semelhantes, mostram que uma parte da população, que intervém
nos actos eleitoraes, não possúe ainda o grau de illustração nem os hábitos poli-
ticos necessários para que, nesses momentos em que as paixões e o encontro de
interesses exaltam vivamente os ânimos, se mantenha sempre o respeito á lei e aos di-
reitos do cidadão.

O Governo! prescreveu pelo modo mais explicito a completa abstenção de quaesquer
autoridades nos pleitos eleitoraes.

Algumas têm sido entretanto accusadas de haverem nelles intervindo abusando de
sua posição official. Sem duvidar de que Haja verdade em algumas dessas accusàções,
pondero que cumpre dar o devido desconto á parcialidade e exageração da maior parte
dos que as fazem. Raras vezes o vencido*nessas lutas confessa a inferioridade de suas
forças e deixa de attribuir o revez á influencia adversa de qualquer autoridade, converteu-
do até em interferência indébita a acção legalmente exercida para reprimir excessos
criminosos e defender a. ordem publica e o livre exercicio dos direitos que a lei
garante. Provado porém qualquer dos abusos imputados, o Governo será solícito não
só em significar, por todos os meios, a sua reprovação, como em tornar effectiva, quando
possa caber, a responsabilidade legal. v >

Passo a mencionar, segundo as participações offlciaes.que tenho recebido, os
acontecimentos que alteraram a ordem pública, motivados pelas eleições a que me
refiro. *
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Corte.— Nas parochias do Santíssimo Sacramento, Santa Rita, S. José, Nossa
Senhora da Gloria e Espirito Santo, houve conílictos e tumultos, durante os quaes
deram-se alguns ferimentos, sendo por diversas vezes necessária a acção da força pú-
blica para restabelecimento da ordem. Na primeira das referidas parochias, em uma

dessas occasiões, .reinando grande confusão entre o povo reynido na igreja, a força

pública, que intervein, feriu, por falta de direcção, algumas pessoas, entre as quaes
o Presidente e um dos membros da Mesa parochial. Procedeu-se logo auminque-
rito e a outras diligencias para verificação dos factos, e trata-se pelo Ministério da

Guerra da responsabilidade dos culpados. '¦¦¦9
Pará. —Na parochia de SanfAnna da Capital ficaram contusas algumas pessoas

em conseqüência de um tumulto que houve logo no principio da eleição.
Na de Mojú foi arrebatada a urna das cédulas por um grupo de homens armados que

acommètteu a matriz. Inutilizados por isso os trabalhos, foi marcado pelo Presidente
da provincia o dia 1.° de setembro para fazer-se a eleição; mas, começada esta, re-

petiu-se o mesmo attentado, ficando também inutilizados os trabalhos começados. Em
ambas essas occasiões travaram^se conílictos e houve contusões e ferimentos.

Na de Bragança, durante um tumulto que se levantou na igreja, desappareceu a
urna, havendo alguns ferimentos. O Presidente da província designou novo dia para
a eleição por terem-se inutilizado os primeiros trabalhos.

Por oceasiao das eleições municipaes:
Nas parochias de SanfAnna da Capital, de S. Caetano de Odivellas, de Curaçá,

de Cintra, e da Cachoeira, grupos de homens arruados, entrando nas matrizes, com-
metteram distúrbios,inutilizando os trabalhos feitos; não houve porém ferimentos.

Piaiiliy.—Nas parochias do Amparo e de Nossa Senhora da Graça, travando-se
luta entre o povo, ficaram feridas algumas pessoas, uma das quaes, na primeira
dessas parochias, infelizmente fallecew.

Ceava. —Na parochia de Maranguape antes de começarem os trabalhos eleito-
raes, apresentando-se na cidade um grupo de homens armados, convidou-os o'Sub-
delegado de Policia a deixarem as armas; nessa oceasiao porém, sendo por estes des-
respeitada aquella autoridade e acommejíidas as praças da Guarda Nacional que a
acompanhavam, deu-se luta em que houve ferimentos, alguns graves. Comparecendo
entretanto o Chefe de Policia c%m força pública, restaI5eleceu-se a ordem e princí-
piou no dia seguinte o processo eleitoral, que proseguiu pacifica e regularmente.

Na da Pacatuba, na noite anterior ao dia em que devia proceder-se á eleição,
sondo espancado um cidadão que na rua fora encontrado por um grupo deadver-
sarios políticos, e acudindo algumas praças de policia, foram estas atacadas por
outro grupo que se achava reunido em uma casa, travando-se então renhida luta,
,na qual intervieram por uma e outra parte diversas pessoas, ficando algumas fe-

w&mm%*atmai^^ w l i il li I.III lii iWW.Ii iiWil.Mli.llliiiiii umiJJHt I ll|lllll,lllilllll.lllllinil'l»iiillil<iiii«M»m^>iiii.l..^iiiir.1.



/

¦:. . - : .-9- ,

ridas, duas das quaes posteriormente falleceram. O socego restabeleceu-se com a
- presença da força publica, e no dia seguinte começou a eleição, que se concluiu sem

incidente notável. ;
Na do Icó, travando-se n'a porta da matriz, antes de principiar a eleição, um con-

ílicto entre praças do destacamento da cidade, que ahi se achavam, e um grupo de
homens armados, que tentavam penetrar, ficaram feridos alguns destes edaquellas,-
e falleceram um indivíduo do grupo e uma praça.

Na de Missão Velha, em um tumulto feriram-se diversas pessoas, faüecendo uma
destas.

Na deS. Matheus, antes de dar-se principio á eleição, alguns individuos de par-
cialidades contrarias espancaram-se. Depois deste desagradável incidente effectuou-se

\"Vv", *

pacificamente a eleição.
Por occasiào das eleições municipaes :...
Na parochia da Capital, tentando um grupo, que acommetteu a matriz na noite de 7

de setembro, arrebatar a urna, houve luta entre as praças que a guardavam e esse grupo.
Ficaram feridas e contusas diversas praças e um individuo, que depois falleceu. /

Na de Villa Viçosa houve, durante os dias da eleição, diversos conflictos, sempre
fora da matriz, ficando feridas algumas pessoas e fallecendo uma. ~

Na do Ipú, grupos de homens armados acommetteram a matriz disparando tiros,
dos quaes resultaram diversos ferimentos, alguns graves, e uma morte.

Parafiyfoa.—Na parochia de Cajazeiras antes de principiar a eleição acommet-
teram-se, fora da matriz, dois grupos de homens armados, de parcialidades oppostas,
ficando infelizmente mortos cinco individuos e feridos diversos de um e de outro lado.

Espirito Santo. —Nas parochias da Capital e da Serra houve tumultos durante o
processo eleitoral, sendft levementes feridas algumas pessoas.

w

S. Paulo.— Nas parochias de S. Sebastião e de Lençóes, em conseqüência de quês-
toes que se levantaram, espancaram-se algumas pessoas, sendo duas levemente feridas.

Procedeu-se a eleições nas provincias de Santa Catharina e do Rio de Janeiro para
preencherem-se os logares que vagaram no Senado pelo fallecimento do Tenente Co-
ronel José cfá Silva Mafra e do Visconde de Itaúna; e para o mesmo fim, em razão do
fallecimento do senador Visconde de S. Lourenço da provincia da Bahia, expediram-se
as precisas ordens. -V*

v São conhecidos os defeitos e vicios dás nossas leis e práticas eleitoraes, cuja
reforma é uma das aspirações do paiz mais geralmente pronunciadas, .porque
todos sentem o mal e comprehendem o alcance de seus effeitos. E, posto que este

N.



\* yy "

¦7,

'7 - ' • "„', ''¦'

ytyy';C :';yyy:'í:

•*

Ü:
' •;
7'";7-:;*7.:

7 Ai%''it:]i 00.

¦"¦¦i':'

• 7*-y 7'77 ..y--;....'.;''.; ".'¦'•.'.

l" ¦/,: :.^' 
'* ••*"""-."V -7''y' ^ 

',7 y .y'iX,-/ /'':'.;".' ¦'.','í ';',',; "'¦¦'¦'¦ 
y('7'7"7 .':,'¦ '•')-l:Í. -ty^Â/Ay

Ç»•¦ '¦''v.yvVyy'' y.y.yyy;y.vyy y-y; . y .-.

^7,v:.:.yt::77?M.77.'"y>y777'7y 77yy'7 y.'-';' 77..! \ 
¦¦ 
¦. "• ' ¦

»

~I0—

assumpto envolva questões graves sobre as quaes separam-se as opiniões, currfpre que
com brevidade se lhes dê a solução que á vossa sabedoria parecer mais acertada.

Emitti a tal respeito minhas idéas nos anteriores relatórios e sem demora terei a
honra de offerecer-vos um projecto de lei baseado nellas. Na discussão que, se abrir
terei occasião de expor todas as razões que preponderaram em meu espirito para
preferir, guiado pela experiência, as disposições que adoplei. Estou convencido de
sua efficacia para ao menos obviar os abusos mais graves que se têm introduzido e

generalizado, e assegurar quanto é possível a livre manifestação do voto popular,

*•

M\

No annexo B acham-se as decisões proferidas pelo Governo sobre assumptos
eleitoraes.
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A reorganização dos estudos superiores entre nósé uma das necessidades mais
^geralmente sentidas. Pende da vossa decisão um projecto deíei;-cujas idéas capitães
são:- a creação de uma Universidade na capital do Império, composta de differentes
Faculdades, ;e a instituição de um Conselho superior de instrucção publica, que exerça
as funcções de auxiliar do Governo em todos os assumptos concernentes ao ensino
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publico, e tenha a attribuição de julgar, salva a confirmação pelo Governo, os
recursos interpostos das decisões proferidas sobre taes assumptos.

¦ Convencido de que qualquer reforma, que não assente sobre estas bases, poderá
melhorar em parte o estado actual, mas nunca dar o resultado, a. qüe não podemos
deixar de aspirar, de elevar os estudos superiores ao grau em que se acham nos

7 ' 7 <¦ :¦.',; yy

paizes mais adiantados ; penso que o mencionado projecto é um dos que mais
merecem a vossa attenção, e em cuja discussão convém entrar sem demora. Terei a
honra, quando se tratar destas importantes matérias, de emittir a minha opinião sobre
as questões concernentes ao melhor modo de realização das idéas a que me refiro;

a Faculdades.--Attendendo Sua Magestade o Imperador a que os estudantes,
condemnados pela Congregação da Faculdade de Direito de S. Paulo á perda de mais
de um anno> em conseqüência dos distúrbios? e desacatos praticados nos ultimoS
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dias do mez de oitubrode 4871, ja haviam soffrido metade dessa pena; e conside-
rando que maior interrupção de sua carreira acadêmica, por.'factos que se ...erigi-
naram da irreflexão própria da idade dos mesmos estudantes, augmentaria opezar
e o sacrifício de suas famílias; Houve por bem, por Decreto de A5 de òitubro ultimo,
perdoar-lhes o tempo que 

'faltava 
para cumprirem a. referida pena. ,'¦'.• 7

Para um dos dois logares de lente substituto da mesma Faculdade, que se achavam
vagos, foi nomeado, em virtude de concurso, o Dr. Francisco Antônio Dutra Rodrigues;
p outro logar está em concurso. J , *' : 

'. 
j

Acha-se no annexo Ca Memória histórica desta íaculdade"concernente ao anno findo,
a qual deixou de ser junta ao relatório de maio por não ter sido recebida em tempo;

Tornando-se urgente a construcçao de um edifício para a Faculdade do Recife, visto
que não tem sido possivel encontrar prédio conveniente para onde seja removida da casa
em que ha annos está,-eá qual faltam as mais indispensáveis condições para este
fim, officieiao Presidente da Provincia para, de accôrdo cora o Director, indicar o
local mais apropriado para assento daquelle 

"edifício, 
prestando sobre o terreno esco-

Ihido os esclarecimentos precisos para o levantamento do plano e orçamento "das

obras. Peço-vos a concessão de credito para levar a effeito essa construcçao.
,..'¦¦¦ ...Tendo recebido as informações que exigi dos Directores das duas Faculdades de
Medicina sobre os instrumentos, apparelhos e utensílios necessários para completa
organização dos diversos gabinetes e laboratórios, mandei vir da Europa estes objectos
cuja falta prejudicava essencialmente o ensino prático. 

' '-
':..-¦ "'¦" . " 700^0: : ». Pelos motivos expostos nos meus anteriores relatórios, continuo a solicitar-vos auto-

rização para. dar começo a, um ediflcio destinado á Faculdade «de Medicina da Corte.;. Sobre os inconvenientes da continuação desta Faculdade na parte do edifício da Santa
Casa de Misericórdia em que se acha, exprime-se o illustrado Director nos seguintes

0 -a O

iermos/em officio de 4de novembro ultimo que me*dirigiu;
« E' um edifício impróprio, sem salas com capacidade süfficiente para o grande nu-

mero de alumnos que freqüentam as aulas, bem como para a bibliotheca, para os actos
solemnes, e para os laboratórios e gabinetes; sem as convenientes condições hygienlcas,
sobretudo nos amphitheatros anatômicos, que pela sua má posição e disposição não
têm a ventilação necessária ;e até sem aocommodações para a aula prática- de phar-

ma'cia, que tão inconvenientemente continua a funccionar em um estabelecimento
particular, na rua do Areai, a grande distancia'da Faculdade, com prejuizo da boa,
fiscalização e muito imcommodo dos alumnos, visto só poder funccionar das 4 ás 6
da tarde, quasi nada sé podendo fazer na segunda hora pela falta de luz no inverno,
isto é, na maior: parte do anno l&ctivo. w
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Por Decreto de 17 de julho foi jubilado o lente da cadeira dé partos desta Faculdade
Barão de Santa Isabel, e para o provimento da, mesma cadeira procedeu-se ã con-;

,\ 
"*

7," 
"¦'" ."'¦ ]y'-.*'7^-7^^

¦• -;,'00:0- ;7V'7¦¦,'0'y.. y.0y 
j(7r0:00: y

,y .-¦;* 
"¦¦..";'..'. 

.'
'.•','7r7;/, ';' ''•¦''•¦.¦ .-• ¦ '¦. ;' ' ''» ' 3:J7 7'70.

7. ' "y":: '3'7':-000 
:70i3":037'0

¦'' '. 

; 
•¦¦¦ ¦'¦¦, 

¦¦.«.'=;¦"'¦¦ 

r¦yyyp. ' ' 0 3 0 0 . .
¦0' ' ".,.,: -.¦-,.':.

"'¦¦'' '¦' ¦ ¦ . 3 
'" '« 

,

':0^y^0^;30\K0^^

/ .
•¦ "' 7.7y7:0' ,

770 ,' ¦:,¦ :

3 7. '.0y770%000':0 00 vi;' 777-7
'-' 

7 
' 

>-; 00.'7 ¦¦ '07'. 
v7jik.vV

¦•. '* "¦¦¦ ¦•'•'"' ¦ '"."'i<íS8S8SaSÍ¦ ¦:'¦:,y70y,
''.¦¦¦ ¦:.--.¦¦:¦: 

'-¦

¦

- '"7 - ':'"0..y0'7 
0 ¦ :07 ¦ 0

: ¦'

"' ¦'. 
'":. ¦¦-. 

'¦ , i ::7-:- :':..- ''¦':'¦¦ r7r:'7 7í>-y0:£;y00-0 0 .-,...
¦7. 'y0.7'y 777 

^77070007;

^'v7-7Í-SS
7" 7 : 0700-> ¦ .' 0:0:00y&¦ 0 .. :¦.':¦"- ¦' -¦•-.-

'.¦:'..¦ ¦ 
, ¦:.

•;¦¦':¦< .•.''.'-.'¦,;.'. ¦-;: -¦:¦'<¦.:.„'

. • 3.333330
}:-:0..-7 :¦ :.--

'¦ ' 
00000

70y. 70033:t00§

77.30 ¦ l0,
. ..y-,0'0.7-00

:-yy . ¦ ¦,;'-:, : 0-, '-.': 0 ¦; 
0 ¦ . 

' '

¦..:¦¦¦'

¦¦0:00: 
'

'-•77 ¦i0y.03.i0-7-'-,

"77'':-'" 7 7;0300
-'7-0'00

¦'. 7'-'0,00:y ,'-. 
'¦¦':¦ 0300,00

'-...-. " 0';70'-7' ;'y*-

5

"0-0-0-0 
300,7

'¦-.¦7:7,00.: '::.7.:3:33:3303

. 0}3y0 0-7703Ê$
3' ..'•¦."¦'-¦ .¦;' -.0 " ¦','¦¦'¦ '¦'::¦ : ¦' ¦ 

'7 '.¦ '''¦ 
77: y--70-:< v"7''

:,," 
' '¦¦'¦¦ 

7 
'", ¦''¦'¦• • ' :,..¦¦

y'h'00-'y-:0-0 \.7:¦:•¦•; yy': 30-00~-.3:-":3',. :'¦. 3070.70..'' ¦¦ 70;00.00.0.i^0''y'00, ,00.-. :-00 . '. 300,, yy ,.03030-703:
"'¦ ' ¦ I ¦ - ¦¦.'¦' ¦¦¦¦':¦ . ';. 

. 3 ' ¦ '¦ '¦

. ¦ .- - 0 
' ' \\ 0'70:00y 

¦¦"'

.'¦.."'' .'¦¦".:" -.y. .¦ 
'. -. - ¦ ¦¦.... 0.. _: ¦:..:. 7'  ¦.,:... 

^-.^7.77,0.07.. ^7 7:7. J-*jíül7.;v'



1

curso, em virtude do qual foi provido o oppositor Dr. Luiz da Cunha Feijó Júnior

par Decreto de 13 de novembro.
Foram nomeados oppositores em virtude de concurso :
Na Faculdade da Corte rda secção de sciencias cirúrgicas, os Drs. Pedro AíTonso de

Carvalho Franco e Antônio Caetano de Almeida por Decretos de 29 de maio fda de scien-
' -m -v :;'¦ Y

cias médicas, o Dr. João Damasceno Peçanha da Silva por Deoreto de 3 de julho ; eda
de sciencias accessorias, o Dr. João Joaquim Pizarro por Decreto de 18 de setembro;

Na Faculdade da Bahia: da secção de sciencias cirúrgicas, o Dr. Alexandre Affonso
de Carvalho por Decreto de 24 de julho ; da de sciencias médicas, o Dr. Manoel Joaquim
de Saraiva por Decreto de 18 de setembro ; e da de sciencias accessorias, o Dr. Virgílio
Climaco Damazio por Decreto de 5 de julho.

Estão em concurso um logar na primeira das ditas Faculdades e dois na segunda.

ii.
:*.- Instrucção secundaria.

/

Reporto-me ao que disse no meu ultimo relatório não só sobre os melhoramentos
de que ^carece o Imperial Collegio de Pedro li, como sobre a conveniência de

animar, facilitar e uniformizar até certo ponto os estudos secundários nas províncias.
Para este ultimo fim lembrei o meio de concederem-se, aos institutos, nellas esta-

belecidos por suas leis. particulares, auxílios, e vantagens iguaes ás que tem aquelle

Collegio, quando forem organizados segundo o mesmo plano, podendo porém o Go-
verno exercer n elles a necessária inspecção, e retirar-lhes as vantagens e favores
outorgados, si deixarem de merecel-os. Expuz também a utilidade de crearem-se

cursos bem organizados de ensino profissional nas capitães das provincias, e escolas
industriaes nos municípios, "indicando ao mesmo tempo o meio que me parece mais

próprio para realização desta idéa. .
Sobre os assumptos a que acabo de referir-me trato de habilitar-me com os es-

tudos precisos para apresentar alguns trabalhos á vossa alta consideração.

Pediu e obteve exoneração do cargo, que por longos annos dignamente exerceu,
de Direetor do Externato do Imperial Collegio de Pedro II, o Conselhefro Manoel
Pacheco da Silva.

Foi nomeado para sueceder-lhe, por Decreto de 24 de agosto, o Conego José
Joaquim da Fonseca Lima, cuja illustração e qualidades especiaes para desempenho
desse cargo são geralmente reconhecidas.

Fazendo-se applicação do augmento de credito que o § 24 do art. 2.° da Lei n.° 1836
de 27 de oitubro de 4870 concedeu para as despezas comprehendidas na verba

m
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.-Instrucção primaria e secundaria do Município da Corte-, foram pelo Decreto a.'mo.

de 24 de oilubro ultimo, junto no annexo C, acrescentados os vencimentos, ma-mfeslamente escassos,. dos empregados do Internato e do Externai, do Collegio dePedro II, e elevado o numero, reconhecidamente jnsuftlciente, dos inspectores dealumnos do Externato. Fixaram-se lambem pela Portaria de31 de oilubro, junta nomesmo annexo, as gratificações dos empregados do Collegio cuja nomeação pertenceaos Reitores. i
... . -

Já tive occasião de observar que, para o ensino dos principies das sciencias
naluraes, é indispensável organizar melhor os gabinetes e laboratórios do Collegio,
e também que as bibliothecas deste estão faltas de livros que não podem deixar dè
possuir. Trato de ir satisfazendo a estas necessidades, como o permitte a respectiva
verba, cujo augmenlo solicito. • , *

¦* ¦

Ordenei a execução das obras de conservação, e de algumas para melhoramento do
edifício (próprio nacional) em que se acha o Externato. Não tendo este porém todas as ac-
commodações necessárias, convém completal-o, prolongando-o, segundo o seu primitivo
plano, na face que olha para a rua da Imperatriz. Quanto ao prédio arrendado em
que está o Internato, ecuja impropriedade e insuíficiencia são reconhecidas, insisto
na idéa de abandonai-o, construindo-se outro com a capacidade e mais condições
que.o seu destino requer, e em localidade apropriada. '. •

E': preciso finalmente reformar as mobílias estragadas e incompletas do Collegio.

A fim de facilitar e dar mais regularidade e ordem aos exames de preparatórios," pro- '
pôz-me o illustrado Inspector Geral da instrucção as medidas práticas que approvei pelo
Aviso de 27 de setembro, e se acham no annexo C,

9 1"'

A Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional creou no corrente anno um esta-
belecimento de instrucção, denominado-Escola Industrial -, comprehendendo o seu
plano de estudos dois cursos, um preparatório; outro industrial. As matérias do
ensino são :

Curso preparatorio.-Gmmm&lm,vhi\Qlogm e composição portugueza; arithmetica,
álgebra e metrologia; geographia geral e corographia do Brazil; lógica; francez;
desenho linear; litteràtura portugueza e brazileira; geometria, trigonometria e
estereometria; principaes épocas da historia geral e da do Brazil; screncia moral;
inglez; desenho deornatos. ') 7

Cursoindustrial.-Geometria descriptiva e perspectiva; physica; chimica; tcontabi-lidade, escripturaçao e legislação industriar; allemão; desenho applicado ás artes e
officios; mecânica; physica. industrial; chimica industrial ;¦ zoologia, botânica e
technologia orgânica; economia e estatística industrial; desenho figurado è de ma-
chinas; mecânica industrial; roineralogia, geologiae technologia mineral; construo-
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ções civis; geographia e historia industrial; hygiene industriai; desenho de machinas

e de architectura.
No mez de setembro abriram-se algumas aulas do curso preparatório, nas quaes

matricularam-se 176 indivíduos, quasi todos maiores, sendo brazileiros «4, e de

diversas nacionalidades os outros. ;
Servem gratuitamente o Director e os Professores da escola.
Attendendo á grande utilidade deste estabelecimento, entendi dever auxilial-o

mandando satisfazer pelos cofres públicos o aluguel da casa na importância de

\ :440§000 annuaes, e autorizando a despeza necessária para sua illuminação.

X

¦Sãm
m

íxx

III.
/'¦'¦

Instrucção primaria.

a, ....

No meu ultimo relatório, expondo detidamente o estado da instrucção primaria no
nosso paiz, demonstrei a distancia em que este se acha ainda, a tal respeito, dos que
mais se avantajam na carreira da civilização ; e entrando no exame dos nossos, meios e
systema de ensino, assignalei seus principaes defeitos, e indiquei os melhoramentos

que podem ser desde já realizados, ou pelo menos, iniciados.
Reportando-me ás considerações que então expendi, e que inútil fora reproduzir

agora, brevemente cumprirei a promessa, que na mesma oceasiao fiz, de apresentar, no
sentido dessas considerações, projectos de lei á vossa sábia apreciação.

Tenho em vista nestes projectos: 1.° Elevar a classe dos professores á. altura que lhe
compete, organizando estabelecimentos onde adquiram as habilitações que devem pos-

,

suir, e melhorando sua posição; 
"2.° Aperfeiçoar o systema e melhodo do ensino;

3.° Tornar o exercício do magistério particular dependente só da prova de moralidade e
de sua sujeição á fiscalização da Inspectoria Geral da instrucção; 4.° Preparar os meios
adequados á prescripção do ensino obrigatório. v

Tenho empregado todos os meus esforços para dar impulso a este importante ramo
dos serviços públicos, eonv^icido de que instruir e moralizar o povo é um dos pri-
meiros deveres dos Poderes do Estado, e são sobejamente compensados todos os
sacrifícios feitos em tal intuito, porque dahi procedem primordialmente' o desenvol-
vimento e bem-estar individual, a ordem social, a riqueza pública e o exercicio regular
das instituições livres.

No annexo C acha-se o relatório em que oillustrado Inspector Geral da instrucção
do Município da Corte expõe as oceorrencías relativas aos serviços de sua repartição
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durante os últimos mezes. As luzes, experiência e octividade deste digno funccionario
concorreram para os notáveis melhoramentos práticos que no mesmo relatório são
referidos, entre os quaes : as instrucções provisórias que, para as escolas nocturnas
gratuitas de adultos, organizou e appròvei pela Portaria de 29 de agosto (annexo C);
eas instrucções especiaes, que também formulou, e appròvei pela Portaria de 30 do
mesmo mez, para regularem as conferências pedagógicas dos professores, estabeleci-
das no art. 76 do Regulamento que acompanha o Decreto n.° 1331 A de 17 de feve-
reiro de 1854 (annexo C), mas nunca realizadas. Brevemente começarão estas con-
ferencias, que deverão concorrer poderosamente para o aperfeiçoamento do ensino, e
para desenvolver nos professores o gosto pelos estudos relativos ao magistério.

Das 67 escolas creadas (35 de meninos e 32 de meninas) não estão providas 3 de
meninos; só duas porém não estiveram em exercicio : a da freguezia da Lagoa por ter
sido elevadaa2.°gráu, e a do curato de Santa Cruz por ter-se demorado o seu estabe-
lecimento em razão de duvidas que houve relativas á localidade em que devia ser
collocada.

Concedi o. subsidio de 60#000 mensaes á escola particular de meninas estabelecida
no logar denominado—Cascadura—na freguezia de Inhaúma. São actualmente cinco as
escolas subsidiadas, duas de meninos e tres de meninas, além do curso nocturno para
adultos estabelecido na freguezia da Lagoa. v

Têm continuado a ser freqüentadas com proveito as duas escolas nocturnas de
adultos, que por iniciativa particular se estabeleceram. Seus instituidores merecem
todos os elogios pelo zelo e dedicação com que desempenham os philantropicos
encargos que se impuzeram. Attendendo a considerações.apresentadas pelo digno
Inspector Geral, declarei por Avisos de 10 de junho e 5 de julho: 1.° que não
devem ser admittidos nessas escolas alumnos menores de 15 annos, para os quaes
estão abertas as escolas públicas; 2.° que, avista da natureza e.origem de taes
escolas, as disposições«dos Reguiarnentos geraes, relativas á inspecção e fiscalização
da autoridade, devem ser exercidas n'ellas de modo que não resultem dahi embaraços
ao desenvolvimento do precioso elemento da iniciativa particular.

As escolas de S. Sebastião fundadas pela Ilima. Câmara Municipal no edificio que
erigiu na praça Onze de Junho, e que foi inaugurado no dia 4 de agosto, entraram em
exercicio no mesmo dia. Dignaram-se de assistir ao aqto Suas Magestades Imperiaes,
Sua Alteza Imperial e seu Augusto Esposo.

Respondendo á consulta que me fez o digno Inspector Geral, declarei em Aviso de
27 daquelle mez que as escolas fundadas pela Illma, Câmara Municipal não estão
isentas da inspecção que, nos termos do art. 3.° do Regulamento annexo ao Decreto
n.° 133I A. de 17 de fevereiro de 1854, deve ser exercida em todas as escolas, col-
legios, casas de educação e estabelecimentos de instrucção primaria e secundaria,
assim públicos como particulares, cumprindo porém que, em attenção a sua natureza
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e origem, se observem quanto a ellas as disposições do referido Regulamento pelo
modo determinado no já citado Aviso de 10 de jujho para as que são fundadas por ;
iniciativa particular.

No dia 25 de setembro foi entregue ao Governo pela Directoria da Associação Com-
mercial 4o Rio de Janeiro o edifício que o Corpo do Commercio mandou levantar á sua
custa na praça de Pedro I, eoífereceu para estabelecimento de escolas publicas. Desde
o dia 14 de oitubro acham-se em exercicio nesse edifício uma das escolas de meninos e
outra de meninas da freguezia deS. Christovam.

Ordenei que no. mesmo edificio se fundasse um curso nocturno para adultos, sendo
encarregado dedirigil-o o professor da escola de meninos com a gratificação de 50#000
ménsaes emais 1 §000 por alurnno que exceder.ao numero de50, nãQ podendo porém
elevar-se a mais de 100$000 a somma das duas gratificações.

v •. .

Estão muito adiantadas as obras dos dois edifícios que mandei construir para es-
colas publicas na praça do Duque de Caxias (freguezia de Nossa Senhora da Gloria) e na
rua da Harmonia (freguezia de Santa Rita).

Têm proseguido e acham-se também muito adiantadas as obras do que a Illma. Ca-
mara mandou levantar, para o mesmo fim na freguezia de S. José em terreno cedido
pelas Religiosas do convento de Nossa Senhora da Ajuda.

Tendo resolvido mandar construir mais um edificio para escolas publicas na freguezia
de Santo Antônio, e oíferecendo as melhores condições para este fim um terreno desoc-
cupado, sito na rua da Relação canto da dos' Inválidos, foi pelo Decreto n.°506Ò de 24 de
agosto declarada de utilidade publica a sua desapropriação, e ordenei á Illma. Câmara
Municipal que procedesse ás formalidades prescriptas pela Lei n.° 353 de 12 de julho de
1845, a fim de seguirem-se os termos do processo respectivo.

Sendo evidente a conveniência de se prepararem pelo melhor modo as escolas que se
têm de estabelecer nos novos edifícios, encommendei, e já chegaram dos Estados Unidos
mobílias completas para o que está a concluir-se na pcaça do Duque de Caxias. O ei*
dadão americano Christiano Thomsen oífereceu ao Governo outras que á sua custa dalü
mandou vir para o ediíkio que se constrúe na.rua da Harmonia; acto que lhe foi agra-
decido. ... ; v.. ¦• , ,.¦".. .<

-..¦.¦

Por Aviso de 2 de abril approvei o programma de ensino apresentado pelo Inspector
Geral da instrucção, ouvido ó Conselho Director, para as escolas que, como declarei no
anterior relatório, elevei a 2,° grau, começando a dar execução ao disposto no art.'1.° da
Lei n_° 630 de 17 de setembro de 1851 e nos arts. 47 e 49 do Regulamento n.° 1331 Ã de 1-7
de fevereiro de 1854.

Julguei conveniente prorogar, como me pròpôz o Inspector Geral, o prazo que havia
marcado aos professores do 1.° grau para em exame mostrarem-se Ijabililados a re^er
aquellas escolas.

i
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Estando arruinado em parte o prédio que o Estado possúe, sito a rua dos Ourives,
e no qual se acham a Inspeciona Geral da instrucção e o Archivo Publico, determinei que
se fizessem-as obras precisas, melhorando-se ao mesmo tempo suas disposições
internas.

Tem continuado a desenvolver-se a acção da iniciativa particular para o estabe-
lecimento de escolas e de bibliothecas populares nao só na Corte como nas Provincias.
A fim de despertal-a dirigi aos Presidentes das Províncias Avisos circulares em 17
de junho e 13 cie setembro, chamando sua attenção para este assumpto e recom-
mendando-lhes a conveniência de nomearem commissões para agenciarem subscri-
pções destinadas á fundação de escolas primarias em cada uma das freguezias, e de
solicitarem para o mesmo fim o concurso das Câmaras Municipaes.

Do mez de maio do anno findo até ao de novembro ultimo diversas associações e
cidadãos tem oITerecido ao Governo, com applicação ao desenvolvimento da instrucção
publica, quantias que se têm recolhido no Thesouro Publico, na importância de
222:2920500*. .'¦'"'

Na Corte fundou o Bacharel Alfredo Moreira Pinto uma bibliotheca, que já se acha
franqueada ao público, contendo cerca de 2.500 volumes. Mandei prestar-lhe o auxilio
de 1:200#000 annualmente para aluguel de casa. Acaba cie communicar-me o mesmo
Bacharel ter estabelecido na villa de Nova Friburgo uma bibliotheca.

Das-communicações recebidas das Provincias consta:
Que na capital da provincia do Amazonas foram já edificadas três casas especial-

mente destinadas para escolas publicas, e outra acha-se em construcção na, villa de
Serpa; e o Presidente da Província nomeou commissões incumbidas de agenciar do-
nativos para,levantarem-se idênticos edifícios em todas as freguezias;

Que na capitai cia* do Maranhão comprou-se um prédio para escolas com o pro-
dueto de uma subscripção que deu o resultado de 22:000$, e que outras quantias têm
sido oíferecidas por diversos cidadãos; que pelo Presidente foram nomeadas com-
missões para promoverem novos donativos, e que o profesor publico da \\\h de Arary
Antônio Augusto Rodrigues, tendo aberto uma escola nocturna para adultos, desistiu,
de qualquer gratificação, e offereceu além disto para coadjuvar a construcção de um
edifício para escola publica a importância do aluguel da casa em que se acha a que
elle dirige;

Que na provincia de Pernambuco instituiu-se uma sociedade, denominada—Propa-
gadôra da Instrucção publica —, com o fim de diffundir e auxiliar o ensino primário»
secundário e superior, promovendo especialmente a abertura de escolas para instrucção
gratuita do povo;

Que na cidade do Penedo, provincia de Alagoas, o cidadão Júlio César Leal fundou
e mantém á sua custa uma escola nocturna para adultos, que já é freqüentada por
60 alumnos, e uma bibliotheca popular; •

. I. 8
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Que na cidade de Laranjeiras, da província de Sergipe, fundou uma escola da-

quella natureza a sociedade Monte-pio. dos Artistas, e o Dr. Leandro Ribeiro de
Siqueira Maciel e Tenente Coronel João Gonsalves de Siqueira Maciel offereceram
um prédio para estabelecimento de uma escola publica na villa do Rosário de Colete ;

Que" na província do Rio de Janeiro o Capitão José d'Aquino Pinheiro doou um
prédio para estabelecimento de uma escola publica na povoação da Tapera, muni-
cipio de Cantagallo; *

Que se tem estabelecido bibliothecas populares na cidade de Vassouras, província
¦ Aa 

'i\ ' ¦'.'*'''''•¦ x'

do R*o de Janeiro, com donativos de particulares; na cidade da Campanha, província
de Minas, por esforços do cidadão Bernardo Saturnino da Veiga; na"capital da pro-
vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, por .uma associação. Nesta ultima pro--
vincia trata-se de fundar outra, auxiliada pelos cofres provinciaes. A todas as men-

¦ ¦ i'' i.cionadas "bibliothecas tenho remettido volumes de publicações oíficiaes.
Tive, ultimamente informações dos asylos instituídos para o sexo feminino por
f.-- ' A . ¦ ' • -. . •-.X. ?V A. ¦.--¦,

¦.¦'¦"¦¦¦¦.. I

iniciativa e esforços de alguns dignos Missionários no interior das provincias de
Pernambuco, da Parahyba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Acham-se em prospero
estado estes estabelecimentos, que attestam o espirito de caridade christã daquelles
sacerdotes, e demonstram à poderosa e benéfica influencia que exercem a palavra
e o exemplo dos ministros da religião, quando por suas virtudes se fazem dignos
da veneração e amor popular.

Na primeira das ditas províncias ha quatro asylos, nos quaes, além da educação
moral e religiosa, recebem as meninas a instrucçao elementar; também aprendem
e exercitam os trabalhos próprios do sexo, e em alguns certas industrias, como as
de tecer e tingir o algodão.

. ASão os seguintes:
— O collegio de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Papacaça, fundado em 1853

por Frei Caetano de Messina. E' um intemato no qual existem 61 meninas desvalidas/
sendo algumas pensionistas, a cargo de 7 senhoras brazileiras pertencente^ á Ordem
de S. Francisco de Assiz. Está-lhe annexa uma aula externa gratuita freqüentada
por 20 a 30 alumnas. A contar de 1870 têm entrado para o collegio mais de 60 meninas,
e sahido com sua educação concluída mais de 70, quasi todas as quaes estão casadas.
Mantem-se o estabelecimento com esmolas agenciadas pelo director e capellão, que
tem sido sempre um Religioso Capuchinho, com o producto de trabalhos das professoras
e das alumnas, e com o subsidio dei: OOOflOOO que annualmente lhe prestam bs cofres
provinciaes. O prédio' em que se acha, e que foi edificado para o mesmo estabefe-
cimento, quando, este se fundou, é yasto, mas está muito arruinado em grande parte
pela pouca solidez de suâ construcção. Para reparal-o tem o Prefeito dos Missionários
Capuchinhos da Penha feito preparar materiaes, e brevemente começarão as obras.
O collegio possúe uma boa igreja e alguns terrenos de pouco valor.

#¦
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. •—Trôs estabelecimentos fundados pelo Padre Dr, José Antônio Maria lbiapina na
freguezia*de Gravata, e nos iogares denominados — Bezerros e Baixa Verde—.Existem
no primeiro mais de 30 meninas, e no segundo 64; o, terceiro conta também não

r

pequeno numero. Acham-se todos em prédios vastos, aos quaes estão annexas ca-
pellas decentemente preparadas. A' custa do segundo são criados externamente os
expostos. São dirigidos por senhoras brazileiras, e sustentam-se com esmolas, rece-
bendo lambem cada um dos dois primeiros o subsidio de 1:000^000 que annualmente
lhes prestam- os -cofres provinciaes. ~

Na provincia da Parahyba ha sete estabelecimentos semelhantes, fundados pelo
mesmo missionário Padre Dr. lbiapina nas cidades de Área e de Souza, nas villas de
Alagôa Nova e de Cajazeiras, e nas povoações de Pocinhos, de Arara e de Pombas.

f .. . •
Recolhem meninas desvalidas e as expostas, ás quaes dão a instrucção elementar, e en-
sinam os trabalhos próprios do sexo e algumas industrias, como a de fiar e tecer algodão.
Recebem também doentes pobres para serem tratados. Existem no de Cajazeiras 28 me-
ninas e 27 doentes, no de Souza 30 meninas e -8 doentes , no de Pombas 57 meninas,
no de Alagôa Nova 6 meninas, e no de Arêa 15 doentes. Todos estes estabelecimentos
mantôm-se á custa de donativos particulares, e estão em lisongeiro estado. Acham-se
em casas alugadas ou prestadas gratuitamente por seus proprietários.

Na provincia do Rio Grande do Norte ha dois estabelecimentos da mesma natureza,
nos quaes se ensinam as matérias de instrucção elementar e os trabalhos próprios do sexo.
Fundòu-os também o Padre Dr. lbiapina ha cerca de oito annos, um na villa do Arary
e o outro na cidade do Assú. No primeiro, que se mantém com esmolas e com o pro-
dueto de um pequeno patrimônio, existem de 20 a 30 recolhidas. O segundo, que se de-

¦nomina — Collegio das Irmãs de Caridade —, é sustentado pela confraria do Glorioso
S. João Baptista e á custa do seu patrimônio: nelle se acham cerca de 30 recolhidas.
Não só estas, como ás Irmãs de Caridade existentes nos dois estabelecimentos são bra-
zileiras. Ambos elles estão sob a direcçâo dos vigários das freguezias em que se acham
situados.

Na provincia do Ceará fundou ainda o Padre Dr. lbiapina, por meio de donativos paiv
ticulares que agenciou, seis asylos nos seguintes Iogares: Sobral em 4862; Missão Velha
em 1865, Barbalha e Milagres em 1869; Grato e SanfAnna. Sustentam-se com esmolas
e contribuições de particulares, e além disto recebem subvenções annuaes dos etffres pro-
vinciaes, de 1:000#000 o de Milagres e o de Sobral, e de 600#000 cada um dos outros. Estão
estabelecidos em prédios próprios e com accommodações suficientes. Nelles se dá a in.
strucçao elementar, o ensino de traballms especiaes do sexo e o de algumas industrias
como o fabrico de flores, o tecido do redes, etc, e educação religiosa a meninas desva-
lidas,esaocreadas|as expostas. São também destinados estes estabelecimentos ao trata-
mento de enfermos indigentes. Cada um delles é dirigido por uma superiora e presta
obidiencia ao Bispo Diocesano. Existiam ultimamente: no de Missão Velha 47 meninas ;
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no de Milagres 36 meninas e 6 enfermos em tratamento; no de Barbalha 29 meninas

e 14 enfermos em tratamento; no de SanfAnna mais de 20 meninas. No de Sobral têm

entrado 38 meninas desde sua instituição em 1862.

Merecem especial protecção do Estado estabelecimentos que, co no os de que acabo

de tratar, prestam o immenso serviço de derramarem gratuitamente a instruéção e

os princípios de solida educação entre as populações, em geral faltas de recursos,

que vivem, esparsas rio vasto interior do nosso paiz, onde são ainda tão escassos os

elementos de civilização e de progresso.
#»'

INSTITUTO DOS MENINOS CEGOS

No dia 29 de junho dignou-se Sua Magestade o Imperador de collocar a pedra

fundamental do edifício, que projeclei levantar para este Instituto no excellenle ter-,

reno silo na praia da Saudade, perto do Hospício de Pedro II. Segundo o plano que

approvei, e que já eslà em execução, oíTerecerá esse edifício todas as condições que

o seu destino requer. As despezas com as obras principiadas têm sido feitas pela \

verba—Obras. r ..
A inconvenien.çia:do predio em que se acha o estabelecimento, não só por lhe

faltarem accommodações indispensáveis, como por suas más condições hygienicas

e pela insalubridade do local (o que nos anteriores relatórios se tem exposto), torna

urgente a necessidade de construir-se, pelo menos, uma parte do projeclado edifício,

a fim de removerem-se para alii os alumnos. Peco-vos pois, além da consignação de

uma quantia annual destinada ás obras do novo edifício, a autorização já por mim so-

licitada para effectuar-se a alienação do antigo e arruinado predio do Instituto, sito ;

no lo°ar denominado « Lazareto ». e dos terrenos annexos, devendo applicar-se'o

produeto áquellas obras.
De novo chamo a vossa attençao para'o projecto, que em 1862 vos foi apresen-

lado pelo Governo com o fim de regular o patrimônio do Instituto. ;
/

INSTITUTO DOS SÜRDOS-MUDOS.

Refiro-me ás considerações que expuz no meu ultimo relatório ácêrca da conve-

niencia de organizar-se definitivamente este*Instituto, e de tratar-se da construcção

de um edifício próprio, -
No estado em que se acha o esíab3Íecimento, regido por um regulamento que

provisoriamente lhe deu o Governo, e reduzido a escassos meios üe existência, nem-

uma esperança de progresso pode haver, j

\
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ESTABELECIMENTOS SCIENTIFICOS, LITTERARIOS
E ARTÍSTICOS.

#'

'¦'.. IMbliotbeea piabliea.-~ Disse no meu relario de maio ultimo que acabava âe
levaria effeito a abertura desta Bibliotheca durante algumas horas da noite. Segundo
as informações do seu-digno Direetor, frec[uentaram-na, desde o 1.° de maio, mez
em que aquelle facto se realizou, até ao fim de setembro (período de 5 mezes), 5.518

pessoas, que consultaram 6.401 obras. No de 4 mezes de janeiro ao fim de abril não
excedera de 1.037 o numero dos concorrentes, e de 1.261 o das obras consultadas;
e o termo médio dos annos anteriores desde 1867 apresenta os algarismos de 2.427

pessoas e 3.846 obras consultadas..
Tão notável aecrescimo no período ultimamente decorrido, provando ser a Bi-

bliotheca ¦ muito mais procurada á noite, indica a conveniência de conserval-a
aberta por mais tempo do que actualmente sepermitte; para isso é porém indispen-

savel o augmento da verba respectiva.
Peço a vossa attenção para o que expuz no meu citado relatório sobre os seguintes

objeetos ; augmento das verbas destinadas á acquisição de livros e á nova enca-

dernação dos que se acham estragados; autorização da despeza que exige a orga-

nização e impressão de um catalogo completo, cuja falta tanto se sente; elevação do

numero e vencimentos dos empregados; finalmente construcção dç um prédio era

tudo apropriado a este importante estabelecimento, e situado ern' localidade conve-

niente, condições que faltam ao edifício em que se acha,

Academia das Bellas Artes e Conservatorio de Masica.—Nó dia 15
de.junho abriu-se a exposição geral das bellas artes, que tornou-se notável não só

por ser excedente ao dos annos anteriores o numero dos trabalhas exhibidos, como

principalmente pelo alto valor artístico de alguns, produzidos por autores brazileiros.
Entre estes trabalhos distinguiram-se três magníficos quadros que representara

factos gloriosos, relativos a guerra entre o Império e a Republica do Paraguay: o

combate naval do Riachuelo, a passagem de Humaitá por uma divisão da enquadra

brazileira, ea batalha do Campo Grande. São autores: dos dois primeiros quadros
Victor Meirelles de Lima, e cio 3.° o Dr. Pedro Américo de Figueiredo e Mello, distinetos

professores da Academia e filhos delia.
m Foi também notável o numero das pessoas que concorreram á exposição : elevou-se
a 63.94.9.* 

' 
/ V "

Estes factos demonstram o progresso das bellas artes no nosso paiz, e o interesse

que por ellas se vai despertando na população. Convém pois animar a applicação a
I. 6
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estes estudos, prestando-se os possiveis meios, facilidades e incentivos aos que por
vocação se dedicarem a cultival-os.

No meu ultimo relatório tratei dos melhoramentosyde que carece a Academia para
satisfazer ás exigências do ensino, e que dependem do augmento das verbas respe-
ctivas; apresentei também á vossa consideração a exiguidade, nas actuaes circumstan- .
cias, dos vencimentos, fixados ha muitos annos, dos seus professores e empregados.

A' vista da insuficiência do edificio . da Academia, que mais sensivel se tornou na
oceasiao da exposição referida, não permittindo que esta fosse mais completa, propõe
o digno Director o augmento do mesmo edifício, levantando-se um sobrado em toda a
sua extensão, como fora traçado no primitivo plano pelo distineto architecto Grandjean
de Montigny. Entretanto levaram-se a effeito as obras de conservação e melhoramento,
que tinham sido por mim autorizadas.

Quanto ao Conservatório de Musica, insisto na conveniência de prestar-se-lhe pelos
*

jeofres públicos o pequeno subsidio que indiquei no dito relatório, a fim de se preencherem
algumas cadeiras, que se conservam vagas por não caberem nos rendimentos do limi-
lado patrimônio do Conservatório as despezas necessárias, e também de cuidar-se de
alguns melhoramentos de que carece. ?

• X

Imperial I^yeeu de Artes, e ©fflciois. —Tratando deste estabelecimento
no meu ultimo relatório, demonstrei a sua importância e os grandes serviços que
presta ao progresso da industria nacional. Fiz vêr também que muito ainda lhe falta
para dar aos seus numerosos alumnos toda a instrucção necessária, especialmente na
parte concernente aos exercicios práticos das artes e oííicios. E ponderando que são já
assaz onerosos para a Sociedade Propagadora das Bellas Artes, á qual cabe a gloria de
sua fundação, os encargos que a sustentação do Lyceu demanda, tornei sensivel a con-
veniencia de elevar-se o módico subsidio que pelos cofres públicos lhe é prestado.
Acrescentei que, não tendo o prédio em que elle se acha, nem espaço nem outras
condições indispensáveis, quer para os trabalhos das aulas, quer principalmente para
o estabelecimento dè officinas, faz-se necessário construir um edificio próprio, para o
que solicitei autorização. ¦,

Já chegaram os instrumentos e apparelhos, e a collecçao de modelos em gesso, que
mandei vir da Europa para servirem, aquelles no gabinete da aula de physica appíicada
ás artes e ás industrias, a qual acaba de abrir-se, e a dita collecçao nas aulas de desenho
figurado, de esculptura de ornatos e de estatuaria. N

Para organizar-se o gabinete de chimica, cuja necessidade é igualmente urgente,
mandei vir também da Europa, ultimamente, apparelhos e majs objectos de que depen-
dem os estudos da respectiva aula. ; *

^.•CTBtWWI.»»
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NEGÓCIOS ECCLESIASTICOS.

Peço a vossa particular attenção pana o que expuz no meu anterior relatório sobre
o estado deste importantíssimo ramo da administração publica, e espero que presteis
ao Governo todos os meios possíveis para melhoral-o.

-E' desanimador o facto, que se observa, da constante diminuição numérica do clero
nacional, a ponto de acharem-se muitas parochias regidas provisoriamente por padres
estrangeiros, e algumas vagas. O meio próprio para remediar este g^ave mal é certa-
mente, como alli ponderei, o de attrahirem-se á vida do sacerdócio os moços que para
ella tiverem vocação, facilitando-se-lhes todos os meios de instrucção e educação espe-
ciaes, e melhorando-se aposição do parocho, cujas vantagens são, em geral, quasi
nem-umas em relação aos pesados encargos que lhe cabem.

Mencionei também o lastimoso estado da maior parte das cathedraes, e ainda mais
cias igrejas parochiaes, quer quanto aos reparos importantes de qüe carecem, quer
quanto á falta de alfaias e paramentos próprios para a celebração dos actos religiosos
com a devida decência. _

Fracos auxílios pôde o Governo prestar para acudir a estas urgentes necessidades
pela escassez da verba degünada a tal fim.

¦«¦-

Acrescentarei que » a excessiva extensão territorial de algumas dioceses difficúl.a
o conhecimento de suas necessidades e a marcha regular dos negócios ecclesias-
ticos. Além disto, a falta de harmonia entre a sua divisão e a administrativa origina
inconvenientes que é fácil avaliar. Convém pois augmentar o numero das dioce-
ses, es tabelecendo-se, ao mesmo tempo, por modo mais congruente os limites das
que já existem. .^ •

O Revm. Bispo eleito da diocese de S. Paulo,- padre Uno Deodato Rodrigues de Car-
valho, foi proconizado em Roma aos 29 de julho, e as respectivas Builas.de confirmação''
tiveram o Beneplácito Imperial em 17 de setembro.

s.

SAÚDE PUBLICA.

- O estado sanitário cia cidade e do porto do Rio de Janeiro melhorou no corrente
anno. Nem-uma oçcorrencia extraordinária houve áexcepção de uma epidemia com-
plexa de varíola, saram pão" e coqueluche; em geral apresentaram-se as duas ultimas

*
moléstias com Índole muito benigna. ~

_. y
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Para facilitar á população o recurso da'vaccina, ordenei que se estabelecessem
nas diversas freguezias da cidade postos vaccinicos.A Administração da Santa Casa
da Misericórdia estabeleceu também um posto semelhante no seu hospital geral. •

Segundo as informações recebidas das províncias, tem também grassado epidemi-
camente a varíola no município de Valença da província do Rio de Janeiro, na ca-

pitai e em outros pontos da de Santa Catharinâ, na villa da"Rarrade S. Matheus da
do Espirito Santo, em Páu d'Alho e Santo Antão na de Pernambuco, e na capital
da das Alagoas. Nos portos das capitães de Pernambuco, Alagoas e Parahyba grassou
a febre amarella nos primeiros 

"mezes do anno. Na capital e na cidade de S. Matheus
da província do~Espirito Santo appareceu uma epidemia de sarampão e coqueluche.
Na do Maranhãof além da varíola na capital e de febres*graves e dysenteria em
Vianna, Monção, Penalva e Paço do Lumiar, tem reinado naquella capital a moléstia
denominada béribéri, causando consideráveis estragos: exigi informações sobre suas
causas geraes e locaes, seus symptomas, marcha, período c complicações, índole e
meios empregados para combatel-a e evitar o seu reapparecimento. Na villa de Icata
da mesma província manifestou-se outra moléstia de caracter desconhecido; o que deu
logar a exagerações nas primeiras noticias. Segundo as declarações feitas pelo medico
que o Presidente da Província enviou ao logar, essa moléstia, de indole essencialmente
nervosa, cedia facilmente ás applicações convenientes, e, tendo sido acommettidas
pouco mais de 50 pessoas, não consta que nem-uma fallecesse; em setembro estava
quasi inteiramente extincta.

De outras provincias não se têm recebido ainda informações.
Foram prestados soccorros públicos á população indigente das diversas localidades

das provincias onde remaram epidemias.
Estando muito arruinado o edificio do hospital marítimo de Santa Isabel na Ju-

rujuba, e sendo urgente acudir-lhe de prompto para evitar a sua perda completa,
resolvi mandar proceder ás obras necessárias. Orçadas em S7:786j}39fc; foram con-
tractadas por arrematação pela quantia "de 49:900^000. Está encarregado da sua íisca-
lizaçãd o distincto e zeloso engenheiro Major Francisco José de Freitas. ;

Terei a honra de apresentar-vos o projecto de lei que, córrfo declarei no mau
citado relatório, elaborei organizando os diversos serviços concernentes á saúde pu-
bíica, segundo as bases que alli expuz.

ESTATÍSTICA.

No dia L° de agosto eífectuou-se em,todo o Império o recenseamento da população/
¦ ¦ \. ^

á excepção somente das provincias de Goyaz e Mato Grosso e de algumas parochias de
outras, por circumstancias extraordinárias e imprevistas que occorreram. Nellasjá
deve estar porém concluído esse trabalho, para o qual se marcou novo prazo. * 

\
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Grande cópia de recenseamentos parochiaes tem-se recolhido na Directoria Geral, e
no mez findo deu-se começo a sua apuração.

^ Tendo sido convidado o Brazii para fazer-se representar no Congresso Estatístico que
se reuniu em S. Petersburgo no mez de agosto ultimo, foi confiada esta importante
missão ao nosso Ministro em Vienna, Barão de Porto-Seguro, que a desempenhou com a
sua provada illustração e dedicação ao serviço nacional. Do relatório que me enviou, e
se-acha no annexo II, constam as deliberações tomadas naquèlla notável reunião.

t

SECRETARIA D'ESTADO.
... .." .-

'''¦"''.'.¦'Exigindo o antigo edific|> (çroprio nacional) em que se acha esta Secretaria reparos
para sua. conservação, ordenei que estes se efTectuassem, e aproveitando a oceasião
autorizei também alguns melhoramentos em suas disposições internas. As despezas'
têm-se feito pela verba —Obras. -*
'y-'. i ¦¦¦-•••'•..

CREJDIT0S.
¦*•,'

Urgências do serviço publico obrigaram-me a autorizar despezas que excederam, na
importância de 173:181^565, os créditos definidos nos §§ 18,19, 20, 30, 39, 40 e 42 do
art. 2.° da Lei do orçamento do exercicio de 1871 —72. Tendo-se verificado porém, nos
credites de que tratam os || 4,14, 1 5„16,20,21, 22,23,24,29,34,36 e 37 do mesmo artigo,
sobras, cuja somma monta a >535:2890793, usou o Governo da faculdade que lhe foi con-
ferida no art. 13 da Lei n.° 1177 de £ de setembro de 1862, applicando, pelo Decreto
n.° 5166 de 11 do corrente mez, ás rubricas excedidas as sobras das dos citados
ü 4." e 20. '* /yy

Na exposição que acompanha o dito Decreto, e que vos será presente, acham-se-
declaradios osmotivos justificativos das mencionadas despezas.

Pelo credito especial da Lei n.° 1904 de 17 de oitubro de 1870 foram autorizadas as
que têm de ser feitas com a medição e demarcação das terras que devem constituir o
patrimônio de Sua Alteza Imperial e de seu Augusto Esposo, nos termos do respectivo
contracto matrimonial. d ''¦'¦'>"¦"

Si outras informações vos forem necessárias, promptamente as prestarei, como me
cumpre.

"* Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1872.

\oão tihlheào Zoufa fo õtww*.
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MATADOURO PÚBLICO.
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PARECER
DA

COMMISSÃO

encarregada- de examinar os logares indicados para a construcção
de um novo matadouro.

*^^^M.W>*«W»WW>»^»WM^W.

Illm. e Exm. Sr

*>

A Commissão encarregada por V. Ex. de examinar as fazendas de Macacos e Santa Cruz,
para onde seprojecta remover o matadouro publico desta cidade, e conhecer de suas con-
dições, adequadas ou nao, para semelhante estabelecimento, tendo procedido aos exames pre-cisos, vem dar conta a V. Ex. de sua missão.

Não desconhecendo as dificuldades da resolução de tão importante questão pelas con-
nexões intimas que tem com os interesses da saúde publica, não só em relação á alimentação
do povo pela boa ou má qualidade das carnes destinadas ao consumo, como também á saúde e
bem-estar das populações próximas, procedeu ella com a mais escrupulosa attenção
aos exames necessários, e apreciando em seu justo valor as condições naturaes das
duas localidades, adoptou a opinião que tema honra de submetter ao esclarecido juizode V. Ex.

Pede porém permissão para, antes de pronunciar-se a este respeito, indicar em largos
traços, a fim de melhor se poder aquilatar dos fundamentos de seu juizo, as condições
locaes indispensáveis ao estabelecimento de matadouros sem maior prejuízo da saúde publica,
notando que as mais essenciaes resumem-se nas seguintes: l.a collocal-os o mais longe pos-
sivel dos centros populosos, para que as emanações que possam desprender-se das matérias

*'jffr' ¦ -.$¦¦•.
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animaes em decomposição, ou por deleixo nas condições de asseio, ou por outros motivos,

não se tornem prejudiciaes aos habitantes próximos; 2.a fundal-os em local elevado e enxuto,

a fim de facilitar o escoamento dos resíduos e matérias impuras que se possam nelle ac-

cumular por falta de nivel sufflciente a esse mister; 3." construil-os em logar onde haja.

água em abundância para as necessidades do serviço do estabelecimento e do gado, assim

como bons pastos, onde possa este descansar e refazer-se das perdas experimentadas em

viagem, tornando-se esta uma das condições mais essenciaes pela influencia notável que exerce

sobre a saúde das rezes destinadas ao corte, conseguintemente sobre a boa ou má quali-
dado da carne entregue ao consumo publico; 4." finalmente, circumdal-os de grandes
arvoredos, quando os não haja naluraes, para estabelecer uma como barreira á diffusão

dos miasmas que delles se possam escapar para affectar a saúde das populações vizinhas.

Assim sendo, vê-se que só a escolha do logar para a construcção de matadouros cons-

titúe um problema importante da hygiene publica, porque nella se deve ter em vista a

reunião de condições imprescindíveis ao serviço do estabelecimento, á saúde do gado e á

garantia e segurança dos habitantes das circumvizinhanças.
Estabelecidos estes princípios, que são inconcussos, quando se busca uma localidade

para fundação de matadouros, mormente em ponto grande, como deve ser e é o desta

Capital, a Comrnissão entrará na exposição dos resultados colhidos do exame a que pro-
cedeu, emittindo o seu parecer com a franqueza que é de mister em questões desta ordem,

que tão de perto aíTcctam os interesses públicos, e principiando por oecupar-se comafa-
zenda de Macacos.

Esta fazenda, além de situada a 14 léguas desta cidade (94 kilometros), em território da

provincia do Rio de Janeiro, conseguintemente fora da acção administrativa da Municipalidade
desta Corte, á qual a Lei do 1.° de oitubro de 1828 conferiu o direito de fiscalização e arranjo
deste serviço, do qual tira elia não pequena verba de sua receita, não pôde prestar-se para
semelhante fim, attentas as suas condições de topographia, muito principalmente hoje, quando

• se está alli erigindo um estabelecimento de outra ordem — fábrica de tecidos de algodão —,
,». \ para cujo machinismo tem de ser desviada grande parte das águas alli existentes, fornecidas
> ^v ./ :; por dois riachos intitulados —Ribeirão de Macacos um e Ribeirão das Lages outro, os

^ Wt .§X Quaes em seu curs0 se vão juntar ao rio SanfAnna, que atravessa as.planícies de Belém.

y -v k' f. ,\ Constituída em sua mór parte por terreno montanhoso, tendo apenas uma insignifi-
.;\ i. ;*•**>* ' cante várzea com pastos enfezados nas margens da linha férrea, que da estação de
r "-'y-- Macacos 

continua até á frente do edificio supracitado, embora possua água em quantidade
suflicieníe para as precisões de um matadouro, não pôde servir para a fundação de tal esta-
betècimento, dada mesmo a possibilidade de se organizarem grandes pastos artifleiaes;
porquanto, quer se faça uso para o serviço das águas do Ribeirão das Lages, quer das de
Macacos, estas levarão as impurezas do matadouro ao rio SanfAnna, que, dotado de pouco
declive na planície que percorre, alaga nas mais pequenas cheias esses immensos charcos e
brejaes tão notáveis de Belém, situado duas léguas áquem de Macacos, pela influencia
nociva que exercem sobre os habitantes do logar e de suas circumvizinhanças, deter-
ninando o àpparecimento freqüente de febres palüstres mais ou menos graves e fataes..
t Nãoé esse porém o único inconveniente que a Comrnissão enxerga na fundação do mata-
douro em Macacos; outros maiores oceorremá sua apreciação: nas grandes cheias, como as de
abril e maio do corrente anno, o rio supra-citado espraia as suas águas por léguas de extensão 5
eesta circumstancia,além de poder motivar a interrupção no transporte das carnes para esta
Capital por mais ou menos dias, privando-a de um gênero que faz, para assim dizer, a
base da alimentação publica adoplada pelo geral de seus habitantes, acarretaria o peiora*
ir y

mento dá salubridade daquellas l.calidades, já tão precária pelas condições de topographia,
addicipnando aos elementos de infçcção natural aquelles que as cheias depositassem em todos
/¦¦"¦¦¦¦¦ ¦..*" .'¦.¦,
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os pontos alagados pelo revolvimento das águas do fundo do rio SanfAnrta, onde por seu
pouco declive deve de necessidade depositar-se grande parte dos resíduos e impurezas do
matadouro. ^

Àbstrahindo portanto da fazenda de Macacos, que a Commissao condemna pelas razões
expendidas e outras de menor interesse, que deixa de apontar para não roubar tempo
a V. Ex., tanto mais quanto julga sufficiente o que acaba de dizer para tornar patente â
inconveniência do local para a fundação de um matadouro, passará ella a tratar da fazenda
de Santa Cruz.

Esta fazenda, situada a 12 léguas desta cidade, na extremidade oeste do município,
confronta em seu limite extremo com a villa de Itaguahy, da qual é separada pelo rio
do mesmo nome, que deságua no mar em frente á ilha das Palmas, e cujas águas sobem
ou descem de nível conforme a alta ou baixa das marés; a oeste com a fregueziada Gua-
ratiba, em cujas praias vão dcspejar-se ás abundantes águas dos vallados que atravessam
seus campos, construídos e ordenadamente dispostos por seus antigos possuidores para
fins convenientes, águas que são fornecidas pelo rio Guandu, e delle derivadas para essas
diversas vallas, sendo a maior derivação effectuada no logar denominado — Cortume—,
situado a 3/4 de légua do palácio imperial e da povoação alli existente; ao nordeste fica-lhe
a freguezia de Marapicü e outras da província do Rio de Janeiro.

Dotada de excellentes pastos em virtude das grandes campinas que possúe (quatro ou
mais léguas quadradas), onde podem ser apascentadas constantemente de seis ã oito mil rezes,
percorrida por abundante e boa água para o gado beber, longe de toda população agglo-
merada, ella reúne as condições naturaes indispensáveis ao estabelecimento de um mata-
douro em ponto grande, como nem-um outro logar do município, e talvez de toda a pro-
vincia do Rio de Janeiro. .

De todos os pontos porém, o que melhor se presta á sua collocação ê o denominado
— Cortume—, assentado ao lado norte do palácio e da povoação na distancia, como se disse,
de 3/_ de légua, em uma esplanada pouco elevada, onde existem dois antigos estabele-
cimentos da fazenda já bastante arruinados, olaria e fábrica decortir couros, eonde ha es-
paço sufficiente não só para a construecão de um grande matadouro, como de todas as
industrias annexas, com a vantagem de poderem ser collocadas a beira-rio, porque, mesmo
era oceasião de cheias,os edifícios ficarão ao abrigo da invasão das águas, não sedando
transbordamentos em virtude da altura do seu nivel em relação ao dos campos para onde
ellas se precipitara, os quaes mais de uma vez têm ficado alagados nas grandes cheias. %.

Nesse logar as águas são em proporção superior ás que comporta a necessidade do
serviço de um matadouro, e podem ainda ser augmentadas de volume, chamando para.
elle outras encaminhadas para pontos difíerentes por um registro convenientemente col-
locado nesse intuito, e cujo maior volume segue na direcção do rio Itaguahy, formado
á custa das próprias águas do Guandu, que é o resultado da juneção dos rios de Ma-,
cacos, das Lages, SanfAnna, Douro e outros que sé vão encontrando no longo trajectoe
de Macacos a Itaguahy. -

Além destas circiimslancias, têmasaguíis no ponto indicado velocidade e precipitação
sufíicientes para arrastar todos os resíduos do matadouro, quando se não queiram aproveitar,
mediante processos industriaes aperfeiçoados, para á agricultura, o que sem dúvida seria
mais conveniente, mesmo porque, além da utilidade dahi resultante, traria a não menor
de não accumular no fundo do rio grande cópia de impurezas, como de necessidade deve
sueceder com o andar dos tempos por mais favoráveis que sejam as condições locaes.

A estas vantagens/apreciáveis á primeira intuição, aceresce que este local fica a co-
berto de um pequeno outeiro que olha na face opposta para os campos e a povoação,
constituindo uma barreira ao transporte das exhalações miasmaticas que por ventura
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pudessem sobre ella acarretar os ventos que sopram entre nordeste e noroeste ; e que
é constituído por uma esplanada de terreno enxuto, pouco elevado, e circumdado por
extensa área coberta de vegetação regular e pouco susceptível de alagamentos.

E' pois este o ponto para onde entende a Commissão que se deve preferir a mu-
dança do actual matadouro desta Corte.

Assim opinando, nâo deixa ella de conhecer que dúvidas se hão de logo suscitar
em presença de interesses contrariados, si tal medida fôr adoptada; e por isso discutirá descle
já algumas que de momento lhe occorrem como mais prováveis de serem apresentadas.

Uma das primeiras, que surge ao espirito da Commissão, é a relativa á distancia em
que fica o matadouro desta Capital e ao damno que podem experimentar as carnes des-
tinadas ao consumo, tendo de percorrer tão extenso território em um clima quente
como o nosso, maximè nos mezes de verão.

Esta objécção, que á primeira vista é de grande valor, e parece dever fazer recuar dos
princípios adoptados pela Commissão, não tem na actualidade a importância que outr'ora po-
deria ter; porquanto, desde a invenção das estradas de ferro e do emprego da locomotiva
como agente de transporte, desappareceu a questão das distancias como causa da impossibili-
dade em muitas circumstancias em que anteriormente era questão capital, como no caso
vertente.

Com o auxilio destes dois elementos de rápido transporte, as carnes conduzidas do ma-
tadouro estabelecido èm Santa Cruz podem chegar ao centro do mercado desta cidade dentro
de hora e meia no máximo, attendendo a que só ha a percorrer 12 léguas que podem ser re-
dtizidaspor um traço mais recto, e que a carreira não soífre interrupção em ponto algum.

Mais tempo do que o indicado gastavam as antigas carroças empregadas em conduzir as
carnes do actual matadouro para os açougues doCattete, S. Clemente, Andarahy e outros
pontos distantes, sem que chegassem a seu destino damniflcadas, apezar de amontoadas nos
caixões das carroças, expostas ao sol nas horas de maior calor, das 11 horas da manhã ás 4
da tarde, apenas cobertas com um panno sujo, que, em logar de vantajoso, era mais prejudi-
ciai, fornecendo os elementos da fermentação pútrida.

Pelo que respeita aos effeitos do calor solar ê á influencia que podem elles exercer na
alteração das carnes, julga a Commissão que são muito susceptíveis de atlenuação e mesmo
de ser annullados não só pelo systema seguido na matança, sangrando bem a rez sacrifica-
da, como pela escolha da hora do transporte das carnes, sendo este effectuado no verão das
cinco horas da tarde em diante, porque ha ainda tempo de chegarem ellas á cidade com dia, e
no inverno das três para as quatro.

Destas ponderações pois deduz-se que a objécção discutida não tem hoje grande valor,
nem pôde servir para pôr em duvida a vantagem ou utilidade do matadouronologar indicado

Outra objécção, que mui naturalmente se pôde offerecer ao parecer da Commissão,. é a
seguinte: si os campos se alagam na oceasião de grandes cheias, o que torna impossi-.
vel a pastagem, privando o gado de comer, e podendo fazer morrer afogado grande parte
do que estiver ahi recolhido para o corte, como colíocar o matadouro em logar onde se
dá esse grave inconveniente, que pôde privar a população, por dias, do mais importante
gênero de alimentação, escasseando-o no mercado, ou suspendendo-o ?

Esta objécção, que parece também valiosa, perde muito de importância, sujeitando-a
ao cadinho de rigorosa analyse. Em primeiro logar, o phenomeno, a que se allude e que serve
de base á contradicta—as grandes cheias —, é raro e extraordinário como as revoluções
meteorológicas e climatericas que o determinam, e não pôde por conseguinte constituir
argumento serio para sobre elle furidar-se um principio geral. Em segundo logar, quando
esse acontecimento se desse mais vezes do que se dá, nem por isso perderia a fa-
zenda de Santa Cruz de importância para o estabelecimento de que se trata, porquanto no pro-
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prio campo da fazenda ha pastos, como o denominado de S. José, onde está reunido o gado
pequeno, e outros que se não alagam e para onde se pode elle recolher; mas, quando por
ventura não sejam bastantes estes recursos, um auxilio poderoso prestam três léguas de bons
retiros existentes nas margens do rio Itaguahy, dotados de excellente pasto, para onde se

podem transferir com facilidade e presteza as rezes existentes em Santa Cruz.
A presença desses retiros, tão próximos a esta fazenda, augmenta incontestavèlmenie as van-

tagens da escolha do local para a fundação do matadouro, fazendo com que na sua vizinhança,

além d'agua em abundância, se encontrem sete léguas de campo coberto de bons pastos.
Outra objecção, que ainda se pôde apresentar, vem a ser: que, atravessando o campo

as águas de serventia do matadouro pela grande valia chamada do Guandu, que, como o

rio Itaguahy, se resente da alta ou baixa das marés, pôde o gado continuar a bebel-a,

como boje faz, e adoecer em virtude da influencia nociva que sobre sua saúde exercerão

infallivelmente as impurezas nellas contidas.
Esta objecção seria uma das mais importantes, si necessidade houvesse de fazer grandes

obras para dar remédio aos inconvenientes resultantes do modo como foi aberta essa valia,

o que não suecede; porquanto, não sendo ella accessivel ao gado para beber água sinão

nos logares em que de propósito se ramparam as margens para poder elle transpôr-se de

um lado do campo para outro, nada mais fácil é do que remediar este inconveniente,

restabelecendo as margens da valia nestes pontos, e construindo pontilhôes pelos quaes

possa o gado passar de um para outro lado, obras estas que nem são difficeis nem de-

mandam grandes despezas.
Das considerações precedentes conhece-se que as três principaes objecções, que se podem

offerecer em contrario aos princípios adoptados pela Commissao ácêrca da escolha do local

(o qual pôde ser muito melhorado ainda em relação aos alagamentos, restabelecendo as antigas

taipas feitas no rio Itaguahy, e desobstruindo e limpando os vallados do campo para dar fácil

escoamento ás águas que conduzem elles ao mar), não resistem á analyse séria dos argu-

mentos em que se estribam, nem podem desabonar a escolha do logar feita pela Commissao.

Ainda outras duvidas se podem suscitar em relação ao ponto discutido, sinão com re-

ferencia á escolha do logar propriamente dita, pelo menos em relação á alta do preço

da carne em virtude do maior custo do transporte e do augmento de despezas a que

são 
"obrigados 

os commerciantes desta classe, tornando-se assim mais difflcil a acquisi-

cão deste gênero de alimentação,' mormente para. as classes mais necessitadas.

E" esta com eífeito uma questão de alta importância social, e digna da maior solici-

tudee vigilância da administração superior, sobretudo com vistas de impedir a espe-

culação e o monopólio, que se tornarão um ílagello para o povo, burlando todas as vantagens

do melhoramento projectado pela privação ou escassez de um gênero de alimento tanto

mais necessário, quanto as nossas condições climatericas e os hábitos de nossa alimentação,

já abundantemente baseada no emprego das diversas féculas, torna indispensável o uso

da carne como meio de equilibrar os elementos adequados a uma nulriçãomais conforme

ás exigências do organismo. - §
Não tendo, porém, a Commissao que ver nesta questão inteiramente econômica, nem

se julgando autorizada a emittir opinião alguma sobre este assumplo, cuja solução pertence

aos Po°deres do Estado, que melhor podem avaliar, em presença dos dados fornecidos pela

sciencia econômica, por que meios a resolverão mais em harmonia com os interesses do

publico, sobretudo das classes menos abastadas da sociedade, concluirá aqui quanto tinha

a expender ácêrca da escolha do logar para a construcção do matadouro.

Acreditando, porém, a Commissao, com oque acaba de expor, não estarem preen-

chidos os deveres inherentes ao trabalho de que foi por V. Ex. encarregada, pede per-

missão para apresentar ainda algumas observações com referencia â matéria de que se
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trata, versando ellas sobre o modo como devem ser conduzidas as carnes para a cidade,
e onde devem ser depositadas antes do transporte para os açougues, esquivando-se de emittir
neste trabalho qualquer opinião acerca da construcção do matadouro, do modo de ma-
tança mais conveniente e outras cousas inherentes ao serviço de taes estabelecimentos,
não só porque constituem matéria, sinão diversa, ao menos que pôde ser discutida em
separado desta, como também porque não foi disso incumbida.

A fundação do matadouro em Santa Cruz reclama imperiosamente a construcção de
uma linha férrea para o transporte das carnes, como já ponderou a Commissao em outro
logar: por isso, deixando de parte esta questão como julgada, dirá que não basta ter
meios de transporte fácil em tal caso; é também preciso executal-o coma celeridade
possível, empregando trem especial para esse serviço, porque assim, além de se economizar
o combustível, reduzindo a despeza do transporte, encurta-se o tempo de viagem, evi-
tando as paradas prejudiciaes aos interessados no commercio de carnes e ao publico com
a possibilidade da deterioração das mesmas.

Si esta medida é indispensável á conservação das carnes, muito mais é a fôrma de
construcção dos carros empregados em conduzidas; porquanto convém que sejam feitos
de modo a evitar, tanto quanto possível, não só a trituração das mesmas pelo choque
devido ao movimento do trem, mas ainda que se sobrecarreguem de pó, quer do carvão,
quer das estradas tão abundantemente delle providas, sobretudo no verão, a fim de impedir
o depreciamento do gênero e" os inconvenientes dahi resultantes, circumstancia tanto mais
difficil de remediar, quanto se torna necessário que os carros 

'tenham 
o maior grau de

ventilação possível.
Entretanto a Commissao pensa que se podem evitar os dois inconvenientes, sinão em

absoluto, pelo menos de modo satisfactorio: o primeiro, fixando as carnes por ganchos,
ou cousa semelhante, na parte superior e inferior dos carros, dispostos em distancia con-
veniente para embaraçar o choque reciproco; o segundo, construindo carros com dois
caixões, um externo de madeira gradeado, e outro interior afastado do primeiro cousa
de seis poíiegadas, onde venham acondicionadas as carnes, e cujos lados serão feitos com
varas de ferro cylindricas dispostas perpendicularmente, forradas de lona na face externa,
sendo este ferro mudavel á vontade para lavar-se quando seja preciso. E para contraba-
lançar a perda da ventilação interior dos carros, um pouco diminuída por esta forma de
construcção, lembra a Commissao collocar na coberta dos mesmos um ou mais ventila-
dores, cuja abertura interior fique no espaço livre intermediário aos dois caixões, e a
do exterior para o lado opposto ao dos ventos dominantes.

Em summa, para obviar de modo mais'completo os dois inconvenientes indicados,
podem-se empregar carros hermetipamente fechados, promovendo a baixa de temperatura
no interior por qualquer dos processos conhecidos, para obtenção deste resultado, que melhor
preencha esse fim.

Por estes processos convenientemente executados, acredita a Commissao que, si se não
evitam absolutamente os inconvenientes referidos, são elles muito attenuados.

Além destas medidas indispensáveis para manter a limpeza e sanidade das carnes em
seu transporte, convém preparar com as condições hygienicas desejáveis, e conservando
o asseio possível, dois grandes depósitos para recebel-as na cidade: um nas immediações
de S. Christovam para supprimento dos açougues existentes nas freguezias do Espirito
Santo, S. Christovam e Engenho Velho; outro nas immediações do campo da Acclamação,
destinado a supprir as demais freguezias da cidade, tendo em vista com a odopção desta
medida encurtar as distancias que tem de percorrer as carroças empregadas no serviço
de conducção da carne desses depósitos para os açougues.
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Aqui conclúe a Commissão as observações que julgou dever expor sobre a questão
vertente, e por muito satisfeita se dará si merecerem ellas a approvação de V. Ex.

Deus guarde a V. Ex.

Illm. e Exm. Sr. Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, Ministro e Secretario

d'Estado dos Negócios do Império.
Rio, 10 de oitubro de 1872.

Visconde be Bom Retiro,
Presidente da commissão.

Conselheiro José Pereira Rego,
Relator.

Francisco Antônio Rapozo.
Christiano P. de A. Coutinho.
Augusto Dias Carneiro.
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RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS DO IMPÉRIO.

Dezembro de 1872.

ANNEXO
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DECISÕES SOBRE ELEIÇÕES.
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2.a'Secção'.— Ministério dos .Negócios, do Império.—Rio de Janeiro, cm 18-de Abril
de 1872. V

. .•. 
... ... ¦ •.

Illm. e Exm. Sr. —Erç resposta ao seu officio de 30 do mez findo, declaro a V. Ex.1
aue mereceu a approvacão do governo imperial o acto pelo qual V. Ex, annullou os
trabalhos da junta de qualificação de votantes da freguezia de S.Miguel, pertencente ao'município 

de S. Leopoldo, em razão.da seguinte irregularidade occomda na formação
a 

Te/o juiz de paz presidente, contra odisposto no art.-'10 do Decreto n.° J812 de 23
de Acosto de 1856, chamado, na falta do único supplente que fora convocado, o cidadão
^acob Bretano, o qual nomeou'os membros da (respectiva turma, quando nos termos
daquelle artigó*ao S.0^votado na eleição de juizes depaz do districto competia aquella
nomeação, -.e si este nãocomparecesse até ao dia seguinte pelas nove horas da manha,
ao 6.°, e assim por diante. ; .;

Deus Guarde a V. Èx.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.--Sr. Presidente da pro-
vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

'?;.:¦ 
:.*.
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2.a Secção. — Ministério dos Negócios do Império. — Rio de Janeiro, em 3 de Maio
de. 1872. 

' •< ¦ ' ¦ - • .
¦. v . ,, ¦ - .. ivy' ¦¦' Y'- ¦¦'.¦.-'"'¦,;¦''¦'-•

Illm eExm. Sr. — Tendo funccionado em casa particular as juntas de qualificação de
votantes das freguezia*de S. Pedro cie Itabapoana e de Cariacica, sem que as respectivas ma-
trizes estivessem impedidas, e havendo aceumuiado as funeções de escrivão do juízo de paz
um dos membros, quer de uma;quér de outra junta, resolveu V. Ex. por actos de 1b e ib
do mez findo annullâr os trabalhos de ambas, designando o dia 2 de Junho próximo para a
reunião das novas juntas. ;.,":::".-". .;, .x ; .

0 governo imperial approva estes actos de V. Ex., visto que as irregularidades alludidab
importam infracções de preceitos essenciaes da lei: - .

Ficam assim respondidos os.officios de Y. Ex. daquellas mesmas datas, sob n. 27 e i8.
Obsecvo porém a V. Ex. que communicações desta natureza devem ser acompanhadas

de todos os documentos á vista dos quaes tivera presidência resolvido annullâr semelhantes
trabalhos. E' estaca pratica adoptada, e a que mais se conforma com a marcha regular da
administração.

Deus Guarde a V. Es. — hão Alfredo Corrêa éOUveira. -Sr. Presidente da provincia
do Espirito Santo.
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2.a Secção,—Ministério dos Negócios do Império—Rio de Janeiro, em 11 dc Maio
de 1872. 

/

y Ilim. e Exm. Sr.— Em officio de 20 do mez findo participou-me V. Ex. haver annuljado
os trabalhos da jftnta de qualificação de volantes da freguezia de Nossa Senhora da Conceição
da Jürujuba, dó municipio da capital, em razão das seguintes irregularidades que os
inquinaram: . • ç.' í.a Organização da junta de conformidade com os arts. i).° e 11 da lei n, 387 de 19
do Agosto de 1846, já revogados pelos Decretos n.° 842 de 19 de Setembro de 1855 (art. l.°)
e n.° 1812 de 23 de Agosto de 1856 (arts. 5.°e seguintes):

2.a Apparecer nas actas a assignatura de Francisco Behiardiilo de Mouravsem que dellas
conste a sua nomeação para membro da junta,vquér effectivo, quer em substituição de algum
membro impedido. -
v E em resposta declaro a Y. Ex. que é approvado o seu acto pelas razoes que o determinaram.

' Deus guarde ai Ex.—"Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da provincia
do Rio de Janeiro.

2.a Seccao.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, cm 28 de Maio
de 1872.

>'¦¦¦¦ ' 
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Illm. e Exm. Sr.—Foram approvados os actos dessa preáiclencia, de que tratam os
officios n.0S 32, 34 e 36 de 2o do mez passado e de 1.° e 4 do corrente, pelos quaes foram
annullados os trabalhos das juntas de qualificação de votantes das parochias da Barra de S.
Matheus, de Santa Cruze da Cidade de S. Matheus, visto que em todas déra-se a occurrencia
de accumular um dos respectivos membros as funccões de escrivão do juizo de paz, aecres- v
cendo, quanto á primeira, o facto de haver na 2.a reunião celebrado sessão durante quatro, e
nãocinco dias. -

Estas irregularidades são substanciaes: a primeira —avista do exposto no aviso que
expediu-se a essa presidência em data de 20 de Março ultimo —a segunda—attenta a dou- -
trina do aviso n.° 249 de 29 de Agosto de 1864.

O que declaro a V. Ex., em resposta aos sobreditos oííicios. •
Deus Gàarfle a Y. Ei. —João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da provincia

do Espirito Santo.

*?**,

\

2.a Seccção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em o 1.° de Junho
de 1872.

>. •

Illm. eExm. Sr.—Mereceu a approvação do governo imperial o acto dessa presidência
pelo qual foram annullados os trabalhos dâ junta de qualificação de votantes da freguezia
do Santo Antônio da Boa-Yista, do municipio de Pelotas, sob o fundamento de iiaverem-se
constituído membros da mesma junta os tres eleitores e um supplente de eleitor, que
compareceram para a sua formação; com infraccão do$ arts. 5.° e seguintes do Decreto
n,° 1812 de 23 de Agosto de 1856.

Fica assim respondido o officio dessa Presidência n.° 1041 de 11 do mez findo. ,
J)eus guarde a V. Ex.—Jcão Alfredo Corrêa de Oliveira.St. Presidente da provincia,de S. Pedro. •
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2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império. —Rio de Janeiro, em 10 de Junho
de 1872.

Illm. e Exm. Sr.—Transmitto a V. Ex. para os fins convenientes a inclusa cópia do
aviso que dirijo nesta data ao, presidente da provincia do Rio de Janeiro, solvendo duvidas
acerca das qualificações de votantes que devem servir nas próximas eleições primariasdaqüellas parochias em que as respectivas juntas nao se reuniram na época lfcgal.

Deus Guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira. — Sr. .Presidente da provincia
- '

/

"V

2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império.—Rio dc Janeiro, em 10 de Junho
de 18/2. 

'

Illm. e Exm. Sr.—Sobre ojftssumpto de que trata o officio de V. Ex. datado de 3
do corrente mez tenho de declarar:

A eleição primaria a que se tem de proceder no dia 18 de Acosto vindouro far-se-ha
pelas qualificações do corrente anno em todas as parochias onde as juntas se tiverem, reunido
antes do acto da dissolução da Câmara dos demitados e concluído seus trabalhos até aquelle
dia, embora das decisões do Conselho municipal penda recurso para a Relação do districto,
por nào ter este effeito suspensivo.

Nas parochias que não estiverem no caso das precedentes a eleição será feita pela
mais moderna das? qualificações anteriores regularmente terminadas. E deste modo os
trabalhos das juntas que por ventura se tenham constituído depois daquelle acto ficam
annullados, em virtude da disposição do art./ 32 da Lei n.°387de 19 de Agosto de 1846.

Deus Guarde a V. Ex. —Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.—Si\. Presidente da provincia
do Rio de Janeiro.

*

* 
2.a Secção. —Ministério dos Negócios do Império.—Rio- de Janeiro, em 13. de Junho

de 1872.

Illm. eExm. Sr.—O governo imperial resolveu annullar as eleições para vereadorese
juizes de paz effectuadas em Maio de 1870 na'parochia da Yarzca-Grande (hoje da Palma),
ás quaes referem-se o oílieio dessa presidência datado de 3 do mesmo mez findo e papeis
que o acompanharam. - .; ...... *

Como bem entendeu V. Ex., não se devia ter feito na dita parochia nova eleição para
vereadores, visto que constituíam a maioria do respectivo município as duas da Granja e
Iboassú, cujas eleições tinham sido àpprovadas por aviso n.° 63 de 16 de Fevereiro
de 1870. ... ,

Accresee que essencialmente se acha nulla a mesma eleição, bem como a de juizes de paz,
pela precipitação que se observa em todos os trabalhos eleitoraes. , / ¦

Organizada a mesa parochial com alguma demora no dia 29 de Maio, fez-se não só a
primeira chamada de 1.471 votantes, como também a segunda, e lavraram-se as actas res-
pectivas; no dia 30 realizou-se a terceira chamada; no dia 31 procedeu-se á separação e
contagem das cédulas recebidas em numero de 1.209 para vereadores e outras tantas para
juizes de paz, sendo todas apuradas nesse mesmo dia ê lavrídas duas actas, concluindo-se
no dia seguinte o processo eleitoral com a publicação do resultado da votação. E' evidente
a impossibilidade de realizarem-se nos ditos dias 29 e 31 os actos que se dizem concluídos
nelles, se tivessem sido cumpridas as prescripções legaes.

0*que declaro a V. Ex. em resposta ao seu dito oífleio. , /
Deus guarde a Y. Ex.-Mo Alfredo Corrêa de Oliveira. — Sr. Presidente da provincia

do Ceará..
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2,a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiro, enuii de Junho
de 1872.

IUra. e Exm. Sr.-Com o ofício n.° 79 de 16 de Abril ultimo foram presentes ao go-
verno imoerial os actos pelos quaes o antecessor de V. Ex.:

!?• Resolveu annullar .os trabalhos das juntas de qualificação de votantes das paro-
ChÍOeSSantSenhora 

de Nazareth e de Santa Anna do município da capital visto-have-
rém feito parte das" respectivas juntas os cidadãos Bernardo Sizenanclo de Souza Cruz e José
Pereira Lomba, que se reconheceu não estarem qualificados;

Da Santíssima Trindade, do mesmo município, por ter funccionado como escrivão
do iuizo de paz, no impedimento do effectivo, um cidadão menor de 21 annos;

Da Sé e de Muaná por não terem as juntas concluid<f no prazo legal os trabalhos da
' 

DeeObidos por ter accumulado as funeções de subdelegado de policia o juiz de paz
pre|ld«enDecfaarountaV iuiz de paz mais votado do 1.° districto da parochia da Sé que só
no impedimento ou falta de todos os juizes de p*z dos outros districtos da mesma paro-'
chia deveriam ser convidados para substituil-o, ou aos seus immediatos na presidência
da iunta os iuizes de paz dá parochia mais vizinha;

r Declarou que, tendo o cidadão Hygino Nery da Costa, juiz de paz mais votado da

parochia de Anajás, aceitado o lugar de collector, que exercia, entendia-se ipso facto
haver renunciado aquelle cargo; ..."' 

4 ° Decidiu que, sendo a ultima divisão eleitoral anterior ao acto da assembléa pro-
vinciah que desmembrara a parochia de Cairary do município de Igarapé-mirim anne-
xando-ò ao de Mojú, deviam os eleitores desta parochia concorrer ao collegio de Igarapé-
mirim, a que anteriormente pertencia^ por occasiào da eleição dos membros da clita
nÇQPTTl Yí\ Píl ' -í' 

Em resposta ao sobredito officio, communico a Y. Ex. que mereceram a approvação do
governo imperial estas decisões do seu antecessor, exceptuada a parte da 1. em que se
annulíam os trabalhos da junta de qualificação de votantes dá parochia da Santíssima
Trindade, do município da capital, porquanto, como está expressamente declarado no
aviso n.° 86 de 25 de Fevereiro de 1867 §§ 2." e 3.°, o facto de ser menor de 21 annos
o ridadão que, no impedimento do effectivo, serviu de escrivão do juízo de paz naquelles
trabalhos, não era irregularidade que os affectasse em sua essência.

Devem portanto proseguir os trabalhos da referida junta até que se concluam, cum-
brindo que se dissolva a nova junta reunida na 2.a dominga de Março ultimo.

Por esta oceasião chamo a attenção de V. Ex. para o aviso de 10 do corrente mez,
dirigido ao presidente da provincia do Rio de Janeiro, e que por copia acompanhou
o aviso circular da mesma data. .%

Deus Guarde a V. Ex. —João Alfredo Corrêa de Oliveira. — Sr. Presidente da provincia
do Pará. *

>,

2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 14 de Junho -

de 1872. 
* ' " - s

111 m. Exm. Sr.—Em resposta aos offlcios dessa presidência n.os 42 e43 de 15 ei6do
mez próximo passado, communico a V. Ex. que mereceram approvação os actos pelos
quaes o seu antecessor resolveu annullar os trabalhos das juntas de qualificação de votantes
das freguezias do Riacho e do Espirito Santo, pelo facto, que em ambas oceorrera, de
accumular um dos respectivos membros as funeções de escrivão do juizo de paz; irre-
gularidade insanável nos termos do aviso que em data de 20 de Março ultimo dirigi a
essa presidência.

Quanto á parte do mesmo acto, era que se designa a ultima dominga do corrente
mez para a reunião de novas juntas nas ditas freguezias, chamo a attenção de V. Ex.
para o aviso expedido ao presidente da provincia do Rio de Janeiro em data de 10 do
dito mez, e que por copia acompanhou o aviso circular da mesma data.

Deus Guarde a V. Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da provincia
dp Espirito Santo,
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2.* Seccao.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 19 de Junho
de 1872."

tf

Illm. e Exm. Sr.—0 governo imperial resolveu annullar os trabalhos da junta de qua-
liíicação de votantes da freguezia de S. Sebastião de Itabapoana, do município de S. João
da Barra, aos quaes refere-so o officio de V. Ex.do I.° do corrente mez, visto que, como
consta do officio que dirigiu ao presidente da dita junta na mesma data, e cuja copia
remetteu-me, não decorrera entre al.ae 2.a reunião da referida junta o prazo de 30 dias
lixado nos arts. 21 e 22 da Lei n.° 387 de 19 de Agosto de 1846, e além disto occorreu ter
um dos mesarios accumulado as funcções de escrivão do juizode paz, irregularidades que
viciam essencialmente aquelles trabalhos, segundo a doutrina dos avisos n.° 22 de 25 de
Fevereiro § 5.°, e n.° 82 de 23 de Abril § 7.°, ambos de 1847, e do que foi dirigido ao pre-
sidentedt província do Espirito Santo, em data de 20 de Março do corrente anno, junto
por cópia. *

O que declaro a Y. Ex. em resposta ao seu dito officio.
Deus Guarde a Y. Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira. — Sr. Presidente da província-

do Rio de Janeiro,

. /

2.a Secção' — Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 20 de Junho
de 1872.
' 

Illm. eExm. Sr.—Foi approvado o acto pelo qual essa presidência resolveu annullar
õs trabalhos da junta de qualificação de votantes da parochia de S. Francisco de Assis,
do município de Itaqui, á vista da illegalidade que houve na organização da mesma
iunta, constituindo-se membro delia, contra o disposto no ?art. 10.° do Decreto n.°1812
de 23 de Agosto de 1856, o 5.° votado na eleição de juifes de paz do districto, chamado
em substituição dos supplentes dos eleitores que não compareceram.

Quanto á parte do mesmo acto em que se disigna o dia 7 de Julho próximo para a
reunião da nova junta, chamo a attenção de Y. Ex. para o aviso dirigido ao presidente
da província do Rio de Janeiro em data de 10 decorrente mez, e que por copia acom-
panhouoaviso circular da mesma data. ^'

Fica assim respondido o officio dessa presidência n.° 1055 de 13 do mez findo.
Deus Guarde a Y. Ex.— João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente da província

deS. Pedro. ¦
v

^AAAj :*» #

2.a Secção. —Ministério dos Negócios do Império. — Fio de Janeiro, em 2 de Julho
de 1872.

, .¦¦¦ .- ,

/¦"¦'¦' '

Illm e Éxm. Sr.—Communico a V. Ex., em resposta ao officio dessa presidência de 8
de Maio ultimo, que o governo imperial approvou, por achar-se de acordo com a doutrina
consagrada em diversas decisões, o acto pelo qual a mesma presidência declarou ao juiz
de naz mais votado da freguezia do Alegre, do quadriennio lindo, que lhe competia convocar
e nresidirà junta de qualificação da referida freguezia. visto que, por nao estarem ainda jura-
Tentados tinham deixado até então de entrar em exercício os juizes de paz ultimamente
IIÍNuàlS<?Í ¥» foi designado para a reunião da dita j"unta, chamo a attenção de
W Ex para o aviso dirigido ao presidente da província do Rio de Janeiro, em data de 10
do mez findo, e que por copia acompanhou o aviso circular da mesma data.

Deus Guarde a V. Ex.—Mo Alfredo Corrêa De Oliveira.—ir. Presidente da província
do Espirito Santo.

2
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2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império. —Rio de Janeiro, em 23 de Julho
de 1872. ¦

' Illm. e Exm. Sr.—Accuso o recebimento do officio que V. Ex. me dirigiu com a data
de 28 do mez findo, acompanhado de uma representação do capitão Manoel Leonel Per-" reira contra a validade dos trabalhos da junta de qualificação de votantes da freguezia
de Itapetiminga, effectuados este anno, bem como das actas respectivas, e de diversos
documentos.

Allega-se naquella representação, e verifica-se a vista das actas e documentos re-
feridos: ¦ '

l.°Qué no 5.° dia dos trabalhos (25de Janeiro), não tendo comparecido os quatro membros
da junta, o presidente desta, i.° juiz de pazLudovico Antônio Homem de Góes, nomeou
para formarem parte delia dous cidadãos que tinham os requisitos exigidos para eleitor,
e com estes designou os outros dous membros, nos termos do art. 4.° das Instrucções
annexas ao Decreto n.° 2621 de 22 de Agosto de 1860 ;

2.° Que, porém, comparecendo logo depois os referidos membros da junta, recusaram os
cidadãos que os substituíam ceder-lhes os lugares, do que resultou, por ter-se suscitado
tumultuosa discussão entre uns e outros, deliberar o presidente da junta suspender os
trabalhos por vinte dias a fim de consultar o presidente da província sobre tal occurrencia;

3.° Que, entretanto, nessa oceasiao convidara por edital o dito juiz os mesmos quatro
cidadãos a íim de comparecerem no dia que designara para a continuação dos trabalhos;

4.° Que eifectivamente, comparecendo esses cidadãos no dia designado, proséguiram os
trabalhos até á sua conclusão, sob a presidência do mesmo juiz, apezar de não ter este re-
cebido resposta do presidente da província.

A' vista dos factos mencionados houve por bem Sua Magestade o Imperador declarar
nulla a referida qualificação:

\.° Porque devendo os cidadãos nomeados para substituírem os membros da junta ceder
os lugares a estes, logo que se apresentaram, como é expresso nos avisos n.os 21, 2o, e
66, de 25 e 26 de Fevereiro e 8 de Abril de 1847, e outros, irregularmente procedeu
o presidente da junta suspendendo a sessão por 20 dias em razão do facto da recusa dos
ditos cidadãos. . ^* ',0 que lhe cumpria era tornar logo eííecüva a disposição legal, e si não pudesse manter
a ordem na oceasiao, suspender a sessão até o dia seguinte;

2.° Porque reunindo-se de novo a junta depois do prazo marcado de 20 dias, com-
puzeram-n'a novamente e em virtude do reFerido edital, em vez dos seus legítimos membros
os ditos cidadãos nomeados; sendo portanto illegaes os trabalhos assim effectuados.

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento, recommendando-lhe a applicação do
que se acha disposto no art. 126 § 1.° n.os 4 e5 da Lein.0 387 de 19 de Agosto de 1846.

Deus Guarde a V. Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.—-ir. Presidente da província
de S. Paulo. t

2.a Secção. —Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 24 de Julho
de 1872.

Illm. Exm. Sr.—Sua Magestade o Imperador Houve por bem Approvar o acto pelo qual o
antecessor de Y. Ex., como me communicou em oíficio de 14 do mez findo, resolveu annullar
ôs trabalhos da junta dó qualificação de votantes da freguezia de S. José do Patrocínio, do
município da Encruzilhada, fimdando-se na- irregularidade substancial de ter-se formado a
mesma junta com três eleitores e um supp^nte de eleitor que compareceram, em vez de ele-
gerem estes os cidadãos que a deviam compor, nos termos do art. 5.° e seguintes do Decreto¦n.° 1812 -de 23 de Agosto de 1856. O que declaro a Y. Ex. para seu conhecimento.

Deos Guarde a V. E$.— João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da província de
S. Pedro.—

«.i«lB_i l f S-AMOST—

*•'¦
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2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 26 de Julho de
Í872.

Illm. e Exm. Sr-—Em resposta ao ofiicio dessa presidência n.° 23 de 27 de Abril ultimo,
ao quaLacompanhou a consulta da câmara municipal da capital i si pôde um vereador accu-
mular as funeções de juiz municipal supplente », transmitto a V. Ex. por copia o aviso do
Ministério da 

'Justiça, 
datado de 5 do corrente mez, no qual se declara que o supplente do

juiz municipal, pela cooperação constante que presta em virtude do art. 6.° §§ 3.ü e 4.° do
Decreto n.ü 4824 de 22 de Novembro do anno passado, não pôde, em quanto exerce o cargo
judiciário, oecupar ode vereador da câmara municipal, como em relação aos juizes municipaes
foi determinado pelo decreto n.° 429 de 9 de Agosto de 1845..

O que V. Ex. fará constar á dita câmara.
Deus guarde a V. Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente da provincia de

Santa Caiharina.

ifi

2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 31 de Julho de
1872.

' AA'; y:

Illm. e Exm. Sr.—Por oííicios de 12 e 15 do corrente mez communicou-me.V. Ex. que
resolvera annullar as qualificações de votantes effectuadas no corrente anno nas freguezias de
S. João da Barra e de S. Fideíis pelos seguintes fundamentos:

1.° Ter feito parte da junta da primeira das referidas freguezias o cidadão André Ribeiro
da Cunha Júnior, que se verificou não estar qualificado;

2.° Ter-se organizado a junta da segunda com infracçao da 2.a parte do art. 17 do De-
creto n.° 1812 de 23 de Agosto de 1856 ; por quanto, não tendo comparecido antes de assig-
nada a acta os dous mesarios nomeados pelo supplente de eleitor João dos Santos Couto Ju-
nior, único que concorreu para aquelle fim, este, em vez de nomear quem o substituísse,
tomou assento com outro cidadão por nomeação do presidente e dos outros membros da
junta.

Em resposta aos sobreditos officios declaro a V. Ex. que são confirmados os seus actos pelas
razões em que se fundaram.

Deus Guarde a Y. Éx7— João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente da provincia do
Rio de Janeiro. •

4

2.a SeQçãó.— Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro, em 8 de Agosto
de 1872.

Illm. eExm. Sr.— Foi approvado/por ser conforme á doutrinados avisos n.os 101 e 102
de 29 de Agosto de 1848, o alvitre que Y. Ex. adoptou recommendando ao 1.° juiz de paz da
freguezia de Nossa Senhora da Conceição do Passa-Tres, no município de S. João do Príncipe,
que visto haver desapparecido o livro das actas da ultima eleição de vereadores e juizes
de paz, e não existir copia dellas na secretaria da presidência, fizessem trasladar para novo
livro, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo presidente da respectiva câmara mu-
nicipal, a copia da acta que lhe serve de diploma, servindo-se delia para a convocação
dos" cidadãos que, na fôrma do art. 2.° do decreto n.° 1812.de'23 de Agosto de 1856, teem çlé
organizar a mesa parochial nas próximas eleições.

Deus Guarde a Y. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da provincia
do Rio de Janeiro/ \

'-A;. a ;

tW. '* i
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2.1 Secção.-Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiro, em 8 de Agosto ;.
de 1872. ':.¦*'..'' V:

Tiin. pFytti Sr — Sendo nrincipio adoptado em varias decisões do governo imperial
mie 1^vico êiôitonl Se a q^lquer outro, bem resolveu V. Ex. declarando ao
5" i&de paz da fíekezade Saquarema que na próxima eleição primaria da mesma
íregSa devk preS a assembtó parochiaí, deixando o exercido do cargo de supplen-
te 

"de 
juiz municipal que exerce., w ^ W- _ ,

Deus Guarde a Y. Ex.-Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da pro-
vincia do Rio de Janeiro, , ' v

"#¦

>\

11

2." Secção. - Ministério dos Negócios do Império. - Rio de Janeiro em 10 de Agosto
«de 1872.• 

¦•....¦¦• .. .

mm n Fvm Sr - -Tenho presente o officio de 26 do mez findo, no qual V. Ex. commu-
nirnu me aSucãoM Smára de annullar os trabalhosa janta de qualificação de votan-
S* d! wochfa Biíino Espirito Santo da Villa delnhambupe, visto que a mesma junta ce-
Ihrára sessõeí por e paço de 21 di^s em sua primeira reunião, e por quatro unicamente du-
ríS^ 387 de 19 de Agosto de 1846; de-
íermiíaS crae* na'próxima eleição primaria da dita parochia se faça a chamada dos votantes
PeKS íóma d0art' 54
Hoo ínstmívnps nnnexas ao aviso n. 565 de 31 de Dezembro de 1868: , .

avisos n.05186 de 21 de Julho fS.\e 249 de 29 de Agosto de 1864, e n." 189 de 26 de Abril
de 1865. ; s . ,

Deus Guarde a Y. Ex.-Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.- Sr. Presidente da provincia da
Bahia. .* ';,' 7 ..,['' mÊe

:%.*

¦g

2/Secção.- Ministério dos Negócios do Império.- Rio de Janeiro em 10 de Agosto
de 1872. |g v: vj;-¦'¦-'

A circumstancia que Vme. expõe em seu officio datado de 9 do corrente mez-de não
ter sido S^Sm^tivolegitU,parao actodaíormaçio da meza parochiaí na pro-
li™ripWourinaria dessa freguezia - não o priva de concorrer ao mesmo acto e exercer a
S^^qSíl^^I^^*» efeitor, como dispõe o art. 23 das Instrucções
annexas ao aviso n.565de 31 de Dezembro de 1868.— .

O que lhe declaro para sua intelligencia, e em resposta ao, seu dito olhcio.
Deus Guarde a Vmc. -Mo Alfredo Corrêa de Oliveira. —Sr. João Tinoco de Carvalho, elei-

tor da freguezia de Campo Grande. s

*"" 
¦, 

\

2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiro, em 13 de Agosto
de 1872. . v >

Illm e Exm. Sr. — Expôz-meY. Ex. em seu officio de 23 do mez findo que, tendo
sido supprimida a freguezia do Riacho Fundo do município da Conceição, e annexado o
seu território á de Jabuticatubas do de Caethé, em virtude da lei provincial n.° 1682 de
24 de Setembro de 4870, resolveu V. Ex., sobre consulta do juiz de t>azda ultima,.que,
visto não terem sido incluídos na qualificação do corrente anno os votantes residentes no
território da 1a das ditas freguezias, cumpria,! para os trabalhos eleitoraes, recorrer-se
á providencia estabelecida no aviso n.° 97 jjje 20 de Abril de 1849 e em outros.

Em resposta cbmmunico a "V, Ex, que é approvada esta sua decisão. - >¦
-,«?•

X

0,
\
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E quanto á consulta feita na parte final do mesmo officio declaro a V. Ex. :
l.°Quc, visto pertencerem a collegios diversos os dous referidos territórios, devçm

os respectivos eleitores continuar a votar nos collegios a que pertencem os mesmos ter-
ritorios, segundo a disposição do art. 31 das Instrucções annexas ao Decreto n.° 2621 de
.22 de' Agosto de 1860; ;,

2.° Que a disposição do art. 93 das Instrucções de 31 de Dezembro de 1868 não é ap-
plicavel á eleição de juizes de paz do território da extineta freguezia, visto que, formando
elle um districto de paz, pôde proceder-se a essa eleição, como se praticava anteriormente.

Deus Guarde a N. Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da pro-
vincia de Minas-Geraes. ír& W\

..*/.¦

2.a Secção.—.Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 13 de Agosto
de 1872. 

-
M *

«¦' ' 
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Illm. eExm. Sr.—Accuso o recebimento do ofíicio de V. Ex. de 20 do mez findo,
acompanhado do acto da mesma data pelo qual resolveu annullar os trabalhos da junta
de qualificação de votantes da freguezia de S. José de Piranhos, em virtude da repre-
sentação que lhe dirigiram alguns moradores da mesma freguezia, allegando que, além de
outras irregularidades, oceorrêra'a de nao ter sido substituída, na fôrma da lei, a copia
do alistamento dos votantes âfíixada na matriz e arrancada poucos dias depois.

E visto que dos documentos annexosao officio de V. Ex. e do inquérito a que se pró-
cedeu, consta a realidade desse facto, que substancialmente vicia os trabalhos da referida
junta, approvou ogover/ioimperial a decisão tomada porV. Exc.

Deus Guarde a' V. Ex.—Mo Alfredo KCorrêa de Oliveira. — Sr. Presidente da pro-
vincia da Parahyba.

*..'<
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ii 2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 13 de Agosto
de 1872. 

' 7 * i .'', '

Illm. e Exm. Sr.— Em resposta ao ofíicio de V. Ex, de 6 do corrente mez, no.qual
consulta sobre duvidas oceorridas em relação ás eleições a que se tem de proceder proxi-
mamente na freguezia da Pirajuhia, declaro a V. Ex.:

1.° Que não pôde presidir ámesa parochial o juiz de paz não juramentado, nos termos
do art. 9.° n.° 3 das Instrucções annexas ao aviso n.° 565 de 31 de Dezembro de 1868;

2.° Que a qualificação que deve servir é a mais moderna das anteriores regularmente
terminadas,, segundo a disposição do art. 54 das mesmas Instrucções.

Deus guarde a V. Ex.— João Alfredo Corrêç de Oliveira.—Sr. Presidente da pro-
vincia da Bahia.

^AA^

•"¦V

2.aSçcção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 16 de Agosto
de 1872.

' 7,' 77 |

Illm. e Exm. Sr .-Em officios de 16 e 31 do mez fi^do, sob n.os 60,61 e 66, çommu-
nicou-me V. Ex.: os actos pelos quaes resolvera annullar os trabalhos das juntas de qualificação
de votantes das freguezias da Capital, de Vianna e de S. Pedro de Itabapoana, em virtude do
facto aue em todos oceorrém, de accumular um dos mesarios as funcções de escrivão do juiz
de paz, contra o disposto no art. 3.° do decreto n.° 2621 de 22 de Agosto de 1860 e no aviso
n.° 366 de 6 de Setembro do mesmo anno. „™™-A

E em resposta declaro a V. Ex. que são approvados estes actos, por estarem de harmonia
com a doutrina do aviso dirigido a essa presidência em data de 20 de Março do corrente anno.

Deus guarde a ¥. Ex.-Mo Alfredo Corrêa de OUveira.-SY. Presidente da-provincia do
Espirito Santo.
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2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiro, em 16 de Agosto
de 1872. 

'

Illm. eExm. St. -Accusando o recebimento do offlcio de V. Ex. de 30'do mez findo,
declaro-lhe que o governo imperial approvou a seguinte resposta dada por V. M. a con-
sulta que lhe fez o 1." juiz de paz da freguezia de Nossa Senhora da Conceição da Appare-
cida, do município de Magé: '^'M^'t * A •,

i.° Que não se tendo installado na épocajegala junta de qualificação da dita íreguezia,
não deve mais reunir-se emquanto não fôr approvada a eleição dos respectivos eleitores,
a que se tem de proceder no dia 18 do corrente mez; devendo alli servir, para a cna-
mada dos votantes nesta eleição, a ultima qualificação regularmente concluída ; de conior-
midade com a doutrina do aviso de 10 de Junho do corrente anno;

2.° Que não se tendo ainda procedido á qualificação dos votantes da nova freguezia
de Santo Antônio de Sapucaia, desmembrada da de Nossa Senhora da Conceição da Appareciüa
em virtude da lei provincial n.° 16 de 16 de Novembro do anno passado, nem se achanüo
marcado o numero dos seus eleitores, não se pôde ahi fazer a eleição destes, cumprindo
que seus habitantes voteiâ na freguezia a que pertenciam, nos termos cio aviso n. 277 v®
17 de Junho de 1861 §2.° e do art. 91 das Instrucções que acompanharam o aviso n. obo
de 31 de Dezembro de 1868. -*\

Deus Guarde aV. Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente da província
do Rio de Janeiro.

* \

A

2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro, em 19 de Agosto de
1872.

4.

Em resposta ao offlcio que com a data de hontem me dirigiram Vms. e os mais membros
da mesa parochial dessa freguezia, expondo os tumultos occorridos durante o processo elei-
toral, e solicitando providencias, communico a Vm. que as requisitei do ministério dos ne-
gpcios da justiça; observo, porém, que a entrada de força armada na igreja só é admissível
no caso extremo de ser indispensável para manter a ordem e garantir a mesa no exercicio
das attribuições, que lhe são conferidas pelos arts. 46 e 47 da lei de 19 de Agosto de 1846.

E como os tumultos, que occorrem por oceasião do processo eleitoral, originam-se quasi
sempre de questões sobre a identidade de votantes, recommendo que na decisão de taes quês-
toes se recorra aos meios de instrucçao e esclarecimento, estabelecidos no § i.° do citado
art. 46.

Deus guarde a Vmc—João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Juiz de Paz presidente da mesa
parochial do Espirito Santo.

2.a Secção.—Ministério dos.Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 24 de Agosto
de 1872.

Illm. e Exm. Sr.—Accuso o recebimento do officio de V. Ex. de 31 do mez findo, no
qual me communica ter resolvido: que, visto haver sido annullada a qualificação a que
se procedera na freguezia de Nossa Senhora de Nazareth, ultimamefite creada, e por outro
lado ter-se deixado de contemplar os habitantes do seu território nas qualificações do
corrente anno relativas ás duas antigas freguezias da Trindade e de Santa Anna, das
quaes foi desmembrado esse território; não podiam por isso os referidos habitantes votar
em nenhuma das mencionadas freguezias.

Fundou-se V. Ex., em relação a estas ultimas freguezias* na razão seguinte: que,não podendo ser admittidosa votar nellas os habitantes da nova freguezia senão em virtude
das qualificações anteriores em que se acham incluídos, resultaria dahi. a irregularidade
de ficarem prejudicadas as qualificações do corrente anno, porque nesse caso deveriam
ser também chamados por aquellas mesmas qualificações os habitantes das duas antigas fre-
guezias.

*/
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Em resposta observo a V. Ex. que, cumprindo tornar sempre effectivo o direito
de votar a todo cidadão a quem competir, não podem ser excluídos de o exercerem os
cidadãos de que se trata, devendo remover-se qualquer embaraço que occorra.

A difíiculdade pratica que se offerece, e á qual V. Ex. se refere, nascida da circum-
stancia de não terem sido elles^ comprehendidos nas qualificações das duas freguèzias
a que anteriormente pertenciam, e nas quaes, segundo o art. 91 parte final das Instrucções
annexas ao aviso n.° 565 de 31 de Dezembro de 1868, compéte-lhes votar, pode ser
desfeita pelo expediente de serem chamados os cidadãos da nova freguezia pelas ultimas
qualificaçõesem que estão incluídos, não obstante fazer-se a chamada do$ cidadãos das
duas sobreditas freguèzias de Santa Anna e da Trindade pelas listas da qualificação do anno
corrente ^

Facifserá discriminar os cidadãos pertencentes ao território da nova freguezia que
devam votar, segundo as qualificações anteriores, verificando-se, á vista das respectivas
listas, quaes os quarteirões das duas antigas freguèzias comprehendidos no território que
passou a constituir a nova.

Deus Guarde a V! Ex.— Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da provincia
do Pará.

2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 26 de Agosto de
1872.

f' ' '

Em resposta ao officio de Vm. datado de hontem, em que me consulta si devem ser
apuradas duas listas, nas quaes se acham dous nomes sem designação de emprego ou occu-
pação, e outros nomes designados poriniciaes, tendo apenas por inteiro o sobrenome; de-
ri aro a Vm *

1.° Que, não podendo ser considerada como substancial a primeira das. referidas faltas,
á vista da disposição do art. 51 da Lei de 19 de Agosto de 1846, uma vez que não haja
duvida sobre a identidade das pessoas a quem os nomes se referem, devem ser apurados
taes votos; convindo porém que sejam tomados em separado, rsi aquellas duvidas se sus-
c i \ i rpm *

2.° Que, podendo dar lugar a duvidas da mesma natureza a circumstancia de não serem
escriptos por inteiro todos os nomes e sobrenomes dos cidadãos votados, cumpre que neste
caso sejam tomados os votos em separado.

Deus Guarde á Vm.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Juiz; de Paz presidente da mesa
parochial da freguezia do Santíssimo Sacramento.

êy

2.a Secção.—Ministério dps Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 27 de Agosto
de 1872. e ¦ p . >¦• .< ;,-

Em resposta ao seu officio desta data, declaro-lhe que, como está determinado no art. 29
das Irftrucções de SI de Dezembro de 1868, occorrendo o caso que Vm. refere de impe-
di mento ou falta de algum dos membros da mesa parochia!, depois de assignada a acta
da formação desta, durante os trabalhos da eleição, deve prover-se á sua substituição por
eleição do presidente e dos outros membros presentes, á pluralidade de votos, votando
em primeiro lugar o presidente da mesa, e decidindo-se á sorte em caso de empate.

Deus Guarde a Vm.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Juiz de Paz presidente da
mesa parochial da freguezia de S. José. , '.v

2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 30 de Agosto
de 1872.

Illm e Exm. Sr.—Em solução da consulta que V. Ex. me faz em seu officio de.25 do
corrente mez, declaro-lhe que não tendo havido eleição de eleitores em 18 do corrente
mez nas duas freguèzias de Santa Iphigenia e de Nossa Senhora da Consolação, cumpre

'¦«s
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que seja feita em outro dia, na conformidade do art. 9odas Instrucções de 31 de Dezembro
de 1868. ', ,

Si não houver inconveniente, e puder ser feita a convocação dos votantes com a publi-
cidade necessária, nada obsta a que se proceda aquella eleição em 7 de Setembro conjunc-
lamente com a de vereadores, observando-se por essa occasiào as Instrucções de 30 de
Setembro do mesmo anno.

A eleição de juizes de paz de ambas as parochias poderá ser feita no mesmo dia, np
caso de poder-se á vista da antiga qualificação discriminar exactamente os habitantes de
cada uma, devendo-se, no caso contrario, esperar pela qualificação da 2,a das ditas fre-
guezias para então proceder-se a esta eleição.

Deus Guarde a V. Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sv. Presidente da provincia
de S. Paulo.

. *

2.a Sessão.—Ministério dos negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 30 de Agosto
de 1872. ;• ' 

,

Illm. e Exm. Sr.—Communico a V. Ex.-, em resposta ao seu ofiicio do 1.° do corrente
mez, que foi approvado o acto pelo qual V. Ex. annullou os trabalhos da junta de
qualificação de votantes da freguezia da Misericórdia, pelas razões em que fundou-se, de
ter sido organizada a mesma junta na fôrma, dos arts. 8 e seguintes da lei n.° 387 de
19 de Agosto de 1846, já revogados pelos arts. l.° § 1.° do Decreto n.0l842 de 19 de
Setembro de 1855, e 5.° do Decreto n.° 1812 de 23 de Agosto de 1856, e de haver celebrado
sessões na casa da Câmara Municipal durante a 2.a reunião, sem que a matriz se achasse
impedida e sem prévio annuncio por edital, contra a disposição do art. 4.° da citada lei
de 1846, e a doutrinando aviso n.° 166 de 25 de Junho de 18i9 e outros.

Deus Guarde a Y. Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da provincia cia
Parahyba. i;

\

2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 31.de Agosto
de 1872.

Illm. e Exm. Sr.—Tenho presentes os officios de 24 e 31 do mez findo, em que V.
Ex. communicou-me os actos pelos qüaes,de conformidadj com disposições expressas da
legislação eleitoral, declarou:

Ao 1.° juiz de paz da freguezia de Paraty:.
Qüe cumpria^lhe executar as decisões do conselho municipal de recurso sobre a qua-

lificação de votantes da mesma freguezia contra as quaes representou, competindo á Re-
lação do districto ^conhecer dos recursos por ventura interpostos dessas decisões.

Ao 1.° juiz de paz da freguezia de Itajahy:
Que não devia ser convocado o 4.° juiz de paz da mesma freguezia para a formação

da respectiva mesa parochial, na fôrma do art. 2.° do Decreto n.° 1812 de 23 de Agosto
de 1856, no caso de ter definitivamente mudado para outra freguesia o seu domicilio,
não se devendo porém entender como mudança para tal fim a simples residência tem-
poraria fora da freguezia.

E em resposta declaro a V. Ex. que foram approvadas as referidas, decisões.
Deus Guarde a V. Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.—-Sr. Presidente da provincia

de Santa Catharina.

2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 1.° de#Setombro
de 1872. ;

Em ofiicio com data de hontem expõe a mesa parochial do Sacramento mais um la-
mentavel incidente da eleição a que se está procedendo nessa freguezia.

Segundo a referida exposição, aberta a urna e delia tirado um maço de 50 listas para'
continuar-se no trabalho da apuração, aproximou-se da mesa um indivíduo desconhecido.
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e dando sobre o mesmo maço grande pancada com a mão, fugiu rapidamente, apezar de
perseguido pelo poro.

Affirmando os-Srs. mesarios que não houve troca de listas, e não tendo este ministério,
até agora, recebido representação, nem alienação em sentido contrario, cabe-me declarar
que deve proseguir a apuração interrompida. v :h

Gomo porém das circumstaneias expostas, e das versões que circulam a respeito desse
facto, que todos os bons cidadãos devem reprovar, resulta vehemente presumpçâo de fraude,
cuja verificação importaria nullid de dos trabalhos eleitoraes, nesta data dirijo-me ao
ministério da justiça para que mande proceder ás averiguações necessárias; e recommendo
á mesa parochial do Sacramento que tome em separado os votos contidos nas listas sobre
que recahem suspeitas de substituição, a fim de que opportunamente e pelo poder com-
petente seja proferida a decisão que o caso requer e fôr de justiça. i~M 

Deus Guarde a Ym,— João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Juiz de Paz presidente da
mesa parochial do Sacramento. /

$$*

*
?#• .;¦»•

2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro, em 1.° de Setembro
de 1872. - ¦ ' - ' 

;

Em resposta ao officio que acabo de receber, declaro á mesa parochial do Sacramento
aue o facto de acharem-se na urna os dous maços de listas, cuja apuração tem de ser
feita não impede que se mencione na acta competente o resultado da votação obtido
àtê hontem antes do incidente que interrompeu o trabalho; e convém que assim se pro~
ceda para que m votos suspeitos de substituição possam ser discriminados dos que nao
offerecem duvidas, quando fôr oceasiao de tomar-se conhecimento de sua validade.

Releva pois que os maços ainda não apurados até aquelle momento da occurrencia
em auestão osejam agora separadamente da apuração anterior, e também separadamente
um do outro, para que os votos válidos, caso se verique a substituição arguida, não se
annullem pela confusão. í . ..-.,.

Neste sentido deve ser entendido e observado o que por este ministério foi recom-
mendado- convindo, outrosim, que a mesa parochial insira na acta competente quaesquer
observações, feitas pelos interessados a respeito dos indícios ou signaes de fraude, que
possam descobrir em vista dos ditos maços, e das listas que formam cada um delles.

Deus Guarde a Vm.«~* João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Juiz de Paz presidente
da mesa parochial do Sacramento.

/;

> 2 «Secção.- Ministério dosNegocios do Império.— Rio de Janeiro, em 2 de Setembro
de 1872. 

' 
¦¦¦•YY:"' 'y'

Illm eEmv. Sr.— Gommunico a V. Ex., em resposta ao seu officio de 20 do cor-
rnnto mez aue o governo imperial approvou, por'estarem de harmonia com as dispo-
Ses ?os a?ts 18, 23, e 32 das Instruções de 31 de Dezembro de 1868, as seguintes
decisões, pelas 

"quaès 
V. Ex. declarou ao eleitor da parochia de Vianna Bernardino Ra-

malho de Araújo Matta: . *.,. t j. K
l • Oue o simples facto de sua ausência temporária da parochia nao podia importar

a Derda do direito que lhe competia, como eleitor, de concorrer ao acto da formação

posteriormente a residir nella
' Deus Guarde a V. Ex.— Sr João Alfreio Corrêa, de Oliveira.— Sr. Presidente da pro-

vincia do Espirito Santo. ;¦ ' " ,-.',/.

t
¦ 
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2.a Secção. —Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 3 de Setembro
de 1872.

Em aviso do 1.° do corrente mez declarei á mesa parochial dessa freguezia que, á
vista do incidente occorrido nesse dia, quando se tirara da urna um maço dè listas para
continuar o trabalho da apuração, e do qual resultava vehetnente presumpção de fraude,
devia, não obstante esse incidente, proseguir a apuração interrompida; cumprindo porém
mencionar-se na respectiva acta o resultado da apuração feita até o dia antecedente,
e tomarem-se separadamente os votos contidos nas listas que formavam os dous maços
ainda existentes na urna, havendo também separação entre os votos das listas de cada
um dos mesmos maços. *

Em resposta aos referidos avisos communicou-me a dita mesa parochial, em oíficio
de hontem, que, indo proceder á continuação da apuração, verificou haverem desappare-
cido os apontamentos tomados por um dos mesarios, relativos à apuração anterioVmente
feita, e por isso, tendo suspendido os trabalhos, consultava o governo imperial, aguar-
dando sua solução a respeito desta nova occurrencia. •

Declaro á mesa parochial que, não podendo proseguir á apuração, em razão da men-
cionada occurrencia, mas existindo ainda todas as listas dos votantes, porque só depois
de inteiramente concluídos os trabalhos da assembléa parochial se deve proceder á
inutilização dessas listas, nos termos dos arts. 5,9, 78 e 103 da Lei de 19 de Agosto de 1846
e 22 das Instrucções annexas ao aviso n.° 168 de 28 de Junho de 1849, cumpre que,
ficando sem effeito os trabalhos da apuração a que se estava procedendo, se faça nova
apuração das listas pelo modo que a lei determina, e observando-se os meus citados
avisos".

, Deus Guarde-a Vm.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Juiz de Paz presidente da
mesa parochial da freguezia do Sacramento. «

2.° Secção.— Ministério dos Negócios do Império. — Rio de Janeiro, em 5 de Setembro
de 1872. ¦?.;¦ 8

Remetto á mesa parochial do Sacramento a representação junta que me foi dirigida
por alguns cidadãos dessa freguezia, para que a mesma mesa a tome em consideração;
cumprindo-me advertir o seguinte: . 

' . '¦ L
Que as providencias pedidas em 1.° e em 3.° lugar são*admissiveis para o effeito de fa-

cili tarem-se as verificações e exames que por ventura se tornem necessários á vista de re-
clamações fundadas dos interessados; devendo a mesa observar a disposição do art. 22 das
Instrucções annexas ao avi§o n.° 168 de 28 de Junho de 1849, segundo a qual devem ser
inutilizadas as listas dos votantes só depois de expedidos os diplomas dos eleitores e^remet-
tidos os livros á Câmara Municipal.

Que, quanto ao pedido feito em 2.° lugar, a disposição do art. 83n.° 2 das Instrucções
annexas ao aviso n.° 565 de 31 de Dezembro de 1868, pelo qual se probibe a apuração das listas
que contiverem nomes riscados, não comprehende o caso, que pôde dar-se, de acharem-se
riscos ou signaes postos por occasião da primeira apuração a que se procedeu ; cumpre
porém observar que si taes riscos ou signaes impedirem a leitura do nome, nâo deverá ser
este contemplado na apuração, sendo inadmissível que em tal caso se procure supprir
essa falta por presumpções. -' 

'

Deus guarde a Vm—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Juiz de Paz presidente da mesa
parochial do Sacramento.

V 4
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2/ Secção.—Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro, em 5 de Setembro
de 1872.

A lei de 19 de Agosto de 1846 commetteu ás mesas parochiaes o reconhecimento da iden-
tidade dos votantes.

Este direito deve ser exercido com a mais escrupulosa imparcialidade, não só porque disto
depende a legitimidade da eleição, mas também porque assim evitar-se-ha a reproducçâo dos
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factosjamentaveis que tão freqüentemente lêem offendidoa autoridade das mesas, a segurança
individual dos cidadãos, a ordem que deve reinar nas assembléas parochiaes e a verdadeira
expressão da opinião publica.

Releva pois que no processo eleitoral, quu tem de ser iniôiado no dia 7 do corrente mez,
sejam devidamente consideradas todas as duvidas 

^que 
forem suscitadas por tal motivo, re-

correndo a mesa parochial ao testemunho dos juizes de paz dos dislri&os, do parodio, cuja
presença deve pedir, e de cidadãos que estejam no caso de bem informar. Entre estes devem
ser preferidos os que por sua idade, posição e notórios sentimentos de justiça eimparcia-
lidado possam inspirar maior confiança a ambos os lados políticos.

Embora com prejuízo da brevidade no processo eleitoral, convém que os votos duvidosos.,
e a respeito de cujo recebimento não houver accordo depois da? informações competentes,
sejam tomados em separado, se assim fôr requerido, ou a mesa o julgar conveniente indepen-
dentemente de requerimento, mencionando-se na acta, em todo caso, o que houver oceorrido.

As mesas parochieas teem certamente o direito de proceder conforme sua consciência, re-
cebendo ou recusando os votos postos em duvida; mas não basta decidir, é preciso con-
vencer; e mais diííicilmente se levantarão clamores e resistências a uma decisão fundada, que
a maioria dos cidadões ha de apoiar, e que òpporturiamente não poderá deixar de ser confir-
mada pelo poder competente.'i E' também de crer que o alvitre de tomar em separado os votos mais seriamente inpug-
nados, deixando a esperança de decisão differente em instância superior, Conforme as provas
que forem èxhibidas, evite os distúrbios e violências a que de ordinário recorrem os homens
exaltados contra a decisão das mesas, tentando coagil-as e vencei-as pela intimidação.

O meio pratico de effectuar essa separação de votos será receber-se a cédula contestada, e
pôl-a sob outro invólucro, em que se escreverão as palavras — em separado — e o numero de
ordem que corresponder ao da lista da chamada, tomando-se desde logo nota das informações,
para serem lançadas na acta competente, si os informantes não preferirem dal-as por escripto
eassignadas, porque neste caso, depois de rubricadas pela mesa, serão guardadas como do-
cumentos e transcriptas na acta da terceira chamada, na qual se mencionarão também as in-
formações ex adverso e o juizo definitivo dos mesarios.

Esse modo de proceder não prejudica o direito que tem a mesa de addir aos outros votos,
na acta da apuração, os que tiverem sido contestados, mas que em sua opinião forem válidos;
nem impede que sejam contados pelas câmaras apuradoras: é apenas aconselhado como meio
de se poder levar ao governo imperial qualquer reclamação fundada, que o habilite a decidir
com justiça, alterando o resultado dos trabalhos anteriores, sem necessidade de anhullar a
eleição por força da confusão dos votos e impossibilidade de discriminal-os.

Em bem da ordem e regularidade dos trabalhos, podem as mesas indicar ás parcialidades
contendoras que commettam a pessoas de sua confiança a fiscalização e inspecção ocular do
processo eleitoral, mantendò-se conveniente separação entre ellas e a reunião geral dos vo-
tantes, de modo que possam ser ouvidas todas as discussões dos interessados e as decisões dos
mesarios, sem estarem estes sujeitos a violências, nem os papeis e mais objectos da eleição ao
alcance immediato de quem pretenda ou queira inutilizal-os.

Deste modo o fim da lei (art. 44) ficará preenchido, e a fiscalização, livre de tumulto,
confusão, atropellos e receios que tantas vezes a distrahem, illudem e impossibilitam, será
mais attenta, segura e efficaz.

Devendo-se evitar quanto possível a presença da força armada, e qualquer manifestação
da autoridade que possa constranger os cidadãos activos, ,intimidal-os ou diminuir-lhes a
necessária liberdade no pleito eleitoral, não é menos importante, por outro lado, o dever que
ao presidente da mesa compete de fazer manter a ordem e.a segurança individual, sem o que
tornam-se as assembléas parochiaes reuniões perigosas, de que fogem os cidadãos pacíficos, e
em geral aquelles cujo voto tem maior significação pelas luzes de que são dotados, e pelos in-
teresses que teem a defender na sociedade de que fazem parte.

Cumpre pois que* sem prejuízo da livre manifestação de todas as opiniões, sejam tomadas
com a precisa energia e efflcacia as providencias e cautelas que as circurastancias aconse-
lharem contra a desordem, e para as garantias de que hão mister as mesas e os cidadãos, que
no exercício do seu direito político aspiram á victoria pacifica e legal.v A fim de auxiliar nesse empenho o dever que incumbe especialmente aos presidentes das
assembléas parochias, pelos ministérios da justiça e da guerra se expedem às autoridades po-
liciaes eaos agentes da força publica as instrucções constantes dos avisos aqui juntos por
copia. 
'¦¦ • ' 

;,'
O governo espera que primeiramente o emprego de meios suasorios, a attitude respeitável

que assumam as mesas, procedendo com prudência e justiça; grande attenção de sua parte a
qualquer provocação, offensas ou distúrbios, para chamar á ordem os seus autores; e depois
decisão no emprego dos meios legaes de prevenção e repressão: hão de produzir bons-resultados
e fazer cora que a próxima eleição corra pacifica e regularmente, dando o povo desta capital o
exemplo digno de sua civilização. $

w:
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Com tal intuito iulsuei dever diriíçir estas iastrucçSus a Vm. recommendando-íh* queas
faca presentes á assembléa dessa parochia, quando inslaltada, e asseguro-lhe que pôde contar
no exercicio de suas attribuiçOes legaes com o apoio necessário e com todos os meios de aceso
em bem da ordem c da liberdade.

Deus Guarde a Vm.-Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Juiz de Paz mais votado da fre-
.gueziade....

k »••«

. • ¦¦-,. -...-,-.. w.- a

2." Secção. - Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 6 de Setembro
•de 1872. A '

Em resposta aos oflicios que a mesa parochial do Santíssimo Sacramento me dirigiu
em data de hoje, recordarei que a mesma mesa me tinha declarado que nao houve
substituição de cédulas; mas que, não obstante esta sua convicção, em vista das suspeitas
de fraude, recommendei a apuração em separado do masso sobre que recahiam taes
susneitas

Feito'isto, cabe á mesa proceder agora conforme sua consciência, parecendo-me entre-
tanto mais regular que não contemple na somma de votos para expedição de diplomas
os que estão sob a imputação de falsidade.

Deus Guarde a Ym.—João Alfredo Corrêa de Oliveim.—Üv, Juiz de Paz presi-
dente da mesa parochial da freguezia do Santíssimo Sacramento.

â.* Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 6 de Setembro
de 1872.

Illm. e Exm. Sr.—Acertadamente resolveu essa presidência declarando ao juiz dè .
paz presidente da mesa parochial da freguezia de Itajahy, em solução de duvidas oceorndas
na eleição de 18 do mez findo:

{.* Que devia-se proceder ao sorteio para o desempate dos cidadãos que tiveram igual
numero de votos para eleitores de conformidade com o art. 18 do Decreto n. 2621 de 22
de Agosto de 1860, não se levando em conta naquelle numero os votos tomados em se-
narado *

>2.° Que, á vista do aviso n.° 3 de 8 de Janeiro de 185,9 § 3.', pronedeu regularmente
a mesa parochial admittindo a votar um cidadão mudado da parochia, mas nella quali-

3.°'Que deviam ser apuradas em separado as cédulas relativas á eleição de eleitores
especiaes, que tinham por íóra o rotulo-eleitores geraes - fazendo-sé na acta menção
especial desta occurrencia. v ; aa

0 que communico a Y. Ex. em resposta ao seu officio de 22 do mez lindo.

Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente da provincia
de Santa Catharina. •¦

'w

p Secção.— Ministério dos Negócios do Impkio.— Ríò de íaneiro, em 18 de Setembro
de'1872. 'A.

Accuso o recebimento do officio de 15 do corrente mez. no qual Ym. consulta si devem
suspender-se os trabalhos eleitoraes a que está procedendo a mesa parochial de banta Anna,
emquanto durarem os do collegio eleitoral que amanhã se ha de reunir.

Tem por motivo esta consulta a circumstancia, que allega, de ter Vm. de comparecer
no dito collegio como juiz de paz e eleitor, e acharem-se também por isso impedidos de
exercerem suas funeções naquetlamesa todos, os juizes de paz dos dous districtos da tre-
guezia, e dous dos actuaes mesarios.

/
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Em resposta declaro a Vm. que nao devem ser em caso algum interrompidos os trã -
bálhos da referida mesa; cumprindo:

1.° Que a sua falta e a de todos os outros juizes de paz da freguezia sejam preenchidas
pelo modo estabelecido no art. l.°, n.° 2 das Instrucções anncxas ao aviso n.°565de31,
de Dezembro de 1868, isto é, pela chamada dos juízas de paz dos districtos mais vizinhos
segundo a distancia da sede da parochia;

,2.Q Que os dous mesarios a que Vm. se refere sejam substituídos nos termos do art. 29
das mesmas Instrucções. ;

/>y ¦ ,¦•¦''. :¦'¦¦¦¦¦'¦'¦-¦,

Deus Guarde a Vm.— João Alfredo Corrêa de^Oliveira.— Sr. Juiz de Paz presidejite da
mesa parochial de Santa Anna.

2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro, em 18 de Setembro
de 1872.

_ 

¦»- ¦" . ¦'-¦¦-

Illm. eExm. Sr.—A' vista do que V. Ex. expfle emofScio de 7 do mez findo, pres-
tando informações sobre a representação que dirigira ao governo imperial o vereador da é&
mara municipal dessa capital Ricardo Alves de Carvalho, relativamente áaccumulação dos
cargos de vereador e de juiz de paz na pessoa do cidadão Joaquim Leandro Ribeiro, e ao
facto de ter o mesmo cidadão, como supplente de juiz de paz, prestado Juramento deste
cargo, havendo outro supplente com o mesmo numero de votos, sem que a referida câmara
tivesse procedido ao sorteio ria formada lei; declaro a V. Ex., para o fazer constar ao
mesmo vereador yy

1.° Que, segundo a doutrina do aviso do ministério dos negócios de justiça de 18 de Abril
do corrente anno, não ha incompatibilidade na accumulação dos cargos de vereador e de juiz
de paz, mas somente no exercicio simultâneo delles, pela razão de competir ao juiz de paz,
em virtude do artf 19 do decreto n.° 4824 de 22 de Novembro do anno passado., a attribuição
de processar e julgar as infraeções de posturas municipaes;

2.° Que não haviajiecessidade de sorteio para o juramento do supplente de juiz de paz
Joaquim Leandro Ribeiro, visto que q outro supplente, igualmente votado, renunciara o
cargo, como informou a referida câmara.

Deus Guarde ^ V. Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveiw.-r-Sr. Presidente da Provincia
do Maranhão. ;'

2/ Secção.— Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro, em 25 de Setembro
de 1872.

Illm. eExm. Sr. —Approvo a resposta que V. Ex. , como me communica em seu
officio de 13 do corrente mezv deu á mesa parochial de Itabira jia eleição d% vereadores e de
juizes de paz, declarando-lhe que nenhum inconveniente havi^, pois que se achava aind*
reunida, em transcreverem-se no livro próprio as actas daquella eleição, que por engano
haviam sido lançadas no da eleição de eleitores, cumprindo que fo$sem escriptas a da for-
maçao da mesa pelo escrivão do juizo de paz, e as outras pelo secretario, e a^signad^s ta<}a4s
pelos membros da mesma mesa*

Deus Guarde a V. Ex.— João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da provineij*
de Minas Geraes. v

; /

* :.:*:¦/ ..<,;

2.* Secção. —Ministério dos Negócios do Império. — Rio de Janeiro, em 25 de Setembro
de 1872.

yY " •' ~ Y
Illm. e Exm. Sr. —Em resposta ao officio de V. Ex. de 21 do mez findo, commu-

nico-lhe que foi approvada a solução que deu ao juiz de paz presidente da mesa parochial
da freguezia dessa capital, declarando que, nos termos dos avisos n.° 237 de 4 de Junho

5
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de 1860 e n ° 11 de 15 de Janeiro de 1864 § 2.\ competia aos eleitores e supplentes
SáilSÍ#ÍÉ« da mesma mesa 

^«f|W*»gf*gmudança de domicilio de quaesquer dellas para o. effeito de podei em, ou nao, exercei

^llSlffilconsulta aue faz V. Ex. no mesmo officio: si para este effeito deve con-
ifílétomoSlSplcMá um eleitor que-depois da sua eleição ausentou-se
SiilSdlSSIliW^ um emprego na respectiva thesourana de fazenda
Ir S a V Ex aue o facto de exercer funcção de emprego permanente importa o dt>
mie 1 o no lugar deqste,e conseguintemente. a perda do direito deL que, se trata, embora
IÍI o mesmo eleitora residir na parochia segundo a disposição do. art. 18 das Ins-
truecões ánnexas ao aviso n.° 665 de 31 de Dezembro de 1868.

Deus Guarde a V. Ex.-João Alfred? Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da província
do Ceará, V

' ', :.X.> x:'

. 2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império
de 1872.

Rio de Janeiro, em 26 de Setembro

.-" Illm e Exm. Sr.—Pelo seu officio de 15 do 
"corrente mez fico inteirado de haverem

corrido'tranquillamente as eleições de vereadores e juizes de paz feitas nessa província,
excepto na freguezia da Penha deItapacoroy, onde por pessoas do povo foi violada a urna,
.sendo inutilizadas as listas que continha. . ., pnx

Quanto à deliberação tomada por V. Ex., e que me commumca no mesmo officio, de
ter desapprovado o acto peloqual o juiz de paz da freguezia de S. Pedro Apóstolo, sob a
vaga suspeita de que seria perturbada a ordem publica, adiou a respectiva eleição para
o dia 15 do corrente mez, antes de installada a assembléa parochial, declaro a V. Ex.
ouó o governo imperial approva o seu dito acto, á vista da disposição do art. 27 das Ins-
trucçõesde 28 de Junho de 1849, segundo o qual não é permittido ao presidente da as-
sembléa parochial, antes da installação da mesma, adial-a anticipadamente, mas só no caso
em que chegado o dia da eleição não possa ella verificar-se depois de esgotados todos os
recursos legaes.

IDeus Guarde a V. Ex.— João Alfredo Corrêa de\ Oliveira.—Sr. Presidente da província
de Santa Catharina.

2." Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeinvem 14 de Outubro
de 1872.

*?
\Hn

Illm. e Exm. Sr.*-A V. Ex. consultou o juiz dé paz presidente da mesa parochial'
da freguezia do Ouro Preto/na eleição de 7 do mez findo:

« Si era-lhe applicavel a disposição do art. 9.° n.° 6, parte Ia, das Instrucções annexas
ao aviso n.° 565 de 31 de Dezembfr) de 1868, porquanto, sendo nomeado antes de sua
eleição para um emprego de fazenda, cujo exercício deixou por ter sido aposentado, foi
posteriormente designado para servir no impedimento do Procurador fiscal da Thesoüraria
provincial. »/:

Resolvendo negativamente a consulta, declarou-lhe V. Ex. que, visto tratar-se de funeções
de caracter transitório, e não da aceitação de emprego de fazenda, não se devia entender
renunciado o cargo popular, podendo ser accumulados os dous lugares uma vez que não
se desse o exercício simultâneo delles. ^ ..¦

O governo imperial approva a decisão de Y. Ex. por seu fundamento, e por er conforme
ái doutrina dos avi&os de 20 de Junho de 1834 e n.° 371 de 19 de Outubro de 1857: o que
declaro a V. Ex. em resposta ao sou officio de 10 do mez findo. V

Deus Guarde a Y. Ex.— João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sv. Presidente da província'
de Minas Geraes.
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2.* Secção.—.Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, em 23 de Outubro
de 1872.

\

flllm e EÚn. Sr.—Em resposta ao oflieio de V. Ex. de 31 de Julho ultimo, communico-lho
ftue foi approvada a solução que deu á consulta feita pelo Dr. José da Gama Malcher, prc-
sidente da Câmara Municipal e.membro do conselho municipal de recurso da capital dessa
provincia, declarando que, nos termos dos avisos n.° 67 de 9 de Marçg de 1849 e 10 de Junho
«lo corrente anno, eram válido? os trabalhos do mesmo conselho, e que deviam nellespro-
seguir, tomando conhecimento das qualificações começadas antes da dissolução da umara
do°s Deputados, sendo competente o eleitor qi^e íez-parte do dito conselho.

Dous Guarde a V. Ex.-Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da província
Ao Pará. i '

.../

2.• Secção•—Ministério dos Negócios do Imperio.Rio de Janeiro, em U de Novembro
de 1872. 

. '.7"-0
' ¦ \ 0 ¦*

Illm e Exm. Sr.-Convindo prevenir as duvidas que se possam1 suscitar a res-
T>pitodós eleitores que devem ser convocados para organização das juntas de qua-
Ecão de votantes, que se tem de reunir na 3.» dominga do mez de Janeiro
ISo futuro Manda Sua Magestade o Imperador declarar a V. Ex que, çom quanto
ZXie c.art í." do Decreto n.* 1812 de 23 de Agosto de 1856 qual o modo
|ÍpÍ org/nizam as mesmas juntas quando não existem eleitores reconhecidos
nndendo todavia acontecer que na época da sua reunião já estejam approvaüas
Sela Câmara dos Deputados as eleições que se .eífectuaram em 18 de Agosto deste
Snnof cumpre qu0^Sa adiadas à dita reuniões nas parocluas dessa^ nrovin ia
,r'1P \fp a%i dominga de Janeiro, não se tenha conhecimento offlcial da appro-
IlilsSèySIlálIleÉ sentido expedirá V.Ex. as necessanas ordens.

Deus Guarde a V. Es.-/o«o Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da
província de.....

,i
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ACTOS DO GOVERNO IMPERIAL SOBRE A INSTRUCÇÃO PUBLICA.

X

1872.

Escolas nocturnas de adultos.

;¦

Sua Magestade o Imperador ha por bem appíovar as Instrucções provisórias para as
escolas nocturnas de adultos do município da Corte, tanto em relação á instrucção primaria
como á secundaria, organizadas pelo Inspector Geral da Instrucção primaria e secundaria do
mesmo município, Conselheiro José Bento da Cunha Figueiredo.

Palácio do Rio de Janeiro, em 29 de agosto de 1872.— João Alfredo Corrêa de Oliveira.

Instrucções a c*ue se refere a Portaria supra
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Art. l.° Qualquer instituidor, singular ou collectivo, de escolas ou collegios de adultos,
com ou sem subvenção do Governo, é obrigado a apresentar, por si ou por seu preposto, ao In-
spector Geral da Instrucção pública uma exposição da qual conste :

1,00 togar em que pretende instituir, ou tiver já instituído a escola ou collegio;
2,° O plano ou programma do ensino; . .^ .'¦ v ¦• '

3.° Ohorariodas lições;
4.° O regimen disciplinar;
5.° Os nomes dos leccionistas;
6.° Um exemplar dos estatutos, si a instituição correr por conta de alguma associação.

¦*> 
: i

¦:. 
¦¦...-.¦'¦^£y- ¦¦¦¦-¦:yyy,

. 

¦¦

'..-/¦¦ 
yy-yyy:

-¦-¦ . . . '.*..¦¦;-.' ¦ ¦¦•)¦¦.: ¦¦¦¦• ;.- .-
:.¦

¦¦•¦/'.-' 
.:¦¦•¦.

¦¦:..- ¦--¦ mmê
¦:¦:.• 

,•'¦¦ 
¦•.:.¦. ¦•....¦'¦: "•¦.¦-¦:<¦.¦ -.-; ;¦-.•- 

'. • ."'.-.: ¦¦¦'¦.¦:::\:.i;;.í:-Ç\
¦¦.'"-¦ 

',¦:¦:">¦>¦•¦.¦•¦ ¦ -mmm
um- • mm

¦

mm
¦ -:¦::: ¦¦ .¦:.¦•:.: • f-v.-.

.'. .'¦¦• 

'''¦'¦'. :' ' 
;'

. ¦ ; ¦' ¦¦¦¦¦¦''•L .vr^."-';"•¦¦¦ . - ' .¦.¦!¦.¦¦.¦. ¦¦¦¦'¦¦ •.¦-•.-'¦ ¦ -.-.V

!'v..!'-"';:'-'- 
¦"¦-.'.¦¦¦-::^;'...'-- 

:.¦,;:'¦;.;'-';¦>¦ 

'¦

'. 
.'¦;;. ¦• 

•;"

¦:.¦¦¦¦'

j:.£yyZZ-yy£ml- ¦'.'£¦;¦ y\iyZ:-y\,':'y.\yy £y.£y £
££yy£my yy ¦¦¦'-.-:-y:- ££:f,£ "yyy-yy 

:$:y/yyy£yy£'[££y::}y££y-£^
.-."¦"¦¦ •¦¦'¦ .-,'¦..;

<y: 
~';y£yy££y££yy£'-, 

¦ .£'.? ]y:'yyt£:y' y -y•¦-. '¦¦ "y:£:££- ":'£/;(£.'r-,,-••' '•'""''''.'.'iiv^);-:'-"
'a-;\-;-":',;.;.,':•:';v> v.^.íít ,''-:;-:: ¦¦." : 'ví:'1)'.1;:-': '¦:'¦¦•.:¦''•=]-' 

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

•'¦'¦.r. :'.'.¦.'•••'.¦:-'' ¦' '¦-i* ¦" "•':'',:;.-;':í.:,." '¦'¦ 
¦ •¦''."':. .¦.'¦i!'V"'; .¦. ¦<;.¦- ¦';'.•'"'"'' ';'^iM':'\i^-A-;' ';'..¦ -í". /:'•'.:¦•.' v'"..y.,".:'';,':':; v;;\i-.:''.'-'..'-;'.:.''i:;;'í'.' :'.' .¦ ;'^V- 

^Í'.-i-;;v ; v. .-'¦. yy,.:£¦££::["£:'££¦'{£ :'£



Art. 2.° Apresentada a exposição, o Inspector Geral se informará da habilitação profissional
e moral dos leccionistas, e achando-a digna de acolhimento, concederá licença para que sejam

abertas as escolas, ou continuem a funecionar as que já se acharem estabelecidas.
Art. 3.° Os instituidores são obrigados a ter um livro de matricula, no qual se fará menção

do dia da entrada e sabida, assim como do aproveitamento dos alumnos.

| 1. Deste livro serão extrahidos mappas semestraes, que os instituidores ou-seus prepostos
devem remetter ao Delegado do districto em que estiver situada a escola, segundo o modelo

que pela Inspectoria Geral fôr ministrado.
§ 2.° Os mesmos instituidores serão obrigados a apresentar ao Delegado, para que este faça

chegar á Secretaria da Instrucção pública, um relatório, ainda que suecinto, do progresso
annual do estabelecimento e da dedicação dos leccionistas, para ser tudo levado ao conhe-
cimento do Governo em tempo opportuno.

Art. 4.° Os Delegados dos districtos, quando julgarem conveniente, visitarão as ditas es-
colas ou collegiose informarão à Inspectoria o que entenderem conveniente.

Art. 5.° Não serão admittidos nas escolas nocturnas de adultos os menores de 15 annos
ou os que estiverem ou deverem estar matriculados nas escolas publicas primarias.

Art. 6*° Os instituidores ficam obrigados a exigir que os alumnos sejam vaccinadòs
e mesmo revaccinados.

Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1872.—O Inspector Geral, José Bento da Cunha Figueiredo.

Conferências sobre a instrucção primaria.

Sua Magestade o Imperador ha por [bem approvar as Instrucções especiaes para a
celebração das conferências de que trata o art. 76 do Regulamento annexo ao Decreto
n.° 1331 A de 17 de fevereiro de 1854, organizadas em virtude do mesmo artigo pelo Inspector
Geral da Instrucção primaria e secundaria do município da Corte, Conselheiro José Bento da
Cunha Figueiredo,

Palácio do Rio de Janeiro, em 30 de agosto de 1872.— João Alfredo Corrêa de Oliveira.

Instrucções a que se refere a Portaria supra.

Art, 1.° Todos os Professores públicos das escolas primarias do município da Corte serão
convocados, com oito dias de antecedência, pelo Inspector Geral da Instrucção pública para
se reunirem nas férias da Páscoa, e nas do mez de dezembro, a fim de conferenciarem sobre
todos os pontos que interessarem o regimen interno das escolas, methodo do ensino, systemas
de recompensas e punições para os alumnos, expondo as observações que hajam colhido de
sua prática e das leituras daí obras que tenham consultado»

V



§ 1.° A estas conferências assistirão os Delegados dos districtos e os Membros do Conselho
Director, que serão para isso convidados; assim como os directores dos estabelecimentos
particulares, que o Inspector Geral julgar conveniente avisar.

§ 2.° Na carta de convite se indicará o dia e logar em que serão celebradas as conferências, •

as quaes durarão até tres dias consecutivos, sendo cada sessão diária de tres horas, podendo
ser prorogada por mais uma, começando ás 10 da manhã.

Art. 2.° A reunião será presidida pelo Inspector Geral ou pelo Membro do Conselho que
este designar, e servirá de secretario o Professor mais moço d'entre os presentes, quo
tomará assento ao lado direito do Inspector, ficando do outro lado o Secretario da Repartição
da Instrucção pública.

§ 1.° Os Membros do Conselho Director terão logar no estrado da mesa do Presidente ;
os Professores públicos e particulares convidados tomarão promiscuamente assento em ca-
deiras collocadasem frente da mesa do Presidente, e os Delegados e espectadores ficarão nos
logares que lhes forem destinados.

| 2.° Declarada aberta a sessão pelo Presidente, e estabelecido o necessário silencio, o
Secretario lera a acta da sessão antecedente, que será logo approvada, si não houver alguma
reclamação; havendo-a, poderá ser alterada no sentido que fór vencido, depois de brevíssima
discussão.

| 3.° Approvada a acta, entrar-se-á no trabalho que fôr dado para ordem do dia pelo
Presidente dentro dos limites do programma.

Art. 3.° Na discussão das matérias tomarão parte, além dos Professores públicos, os

particulares convidados, havendo tempo. Os Membros do Conselho farão por escripto as notas

que julgarem convenientes, para serem attendidas na organização do programma para o
exercício da reunião subseqjiente.

| 1,° Nas discussões os espectadores se conservarão silenciosos, e os Professores guardarão
entre si a maior cortezia e urbanidade, evitando qualquer expressão ou gesto que possa offender
o amor próprio dos preopinantes, sob pena de serem chamados á ordem pelo Presidente.

| 2.° Não será licito a nem-um Professor levara discussão para outro assumpto que
não seja o restrictamente dado pelo Presidente para ordem do dia.

| 3.° O Presidente dará suecessivãmente a-palavra a cada um dos Professores para lerem
o que tiverem escripto sobre a matéria, ou quesitos theoricos e práticos do programma; e,
linda a leitura das peças escriptas, abrirá discussão sobre ellas nos pontos e pela ordem

que o mesmo Presidente achar conveniente, convidando os Professores para argiiirem-se
reciprocamente.

§4.° O Secretario tomará nota das opiniões divergentes para serem mencionadas na
acta respectiva, e reconsideradas na confecção do programma que tem de ser dado para a
reunião seguinte.

|g.° Quando as divergências recahirem sobre alguns pontos que estejam em prática
nas escolas, e que convenha modificar ou fixar melhor, o Presidente, substanciando-os,
sujeital-os-à logo à votação, e o que fôr vencido por maioria de votos será consignado
na acta para ser attendido e resolvido em sessão ordinária do Conselho Director.

| 6.° Para que a discussão seja proveitosa, o Presidente não consentirá que os discursos
sejam divagantes e extensos, mas concisos e pertencentes ao ponto da controvérsia, dando,
ou negando, segunda e terceira vez, a palavra a cada Professor quando entender conveniente.

| 7.° Finda a discussão, o Secretario-professor escreverá o resultado do processo verbal

da sessão diária, fazendo menção do dia e hora em que tiver logar, das pessoas que assistiram,
e das questões que tiverem sido ventiladas, consideradas ou resolvidas, usando de redacção
clara, fácil e summaria. Esta acta será assignada pelo mesmo Secretario, e rubricada pelq
Presidente.

C 2
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, Art. 4.° Na ultima sessão diária .da conferência periódica será o principal assumpto do
dia a organização do programma das matérias que tiverem de ser tratadas ou discutidas na
conferência próxima futura.

§ 1.° O Secretario da Repartição redigirá o processo desta sessão, fazendo logo um ligeiro
relatório dos pontos das divergências, e soluções havidas em cada uma das sessões diárias,

para serem tomadas em consideração na confecção do programma.
§ 2.° Em seguida o Presidente proporá'aos Professores que indiquem algumas lheses ,

que devam ser discutidas, de preferencia sobre quaesquer dos seguintes assumptos :
i.° Capacidade actual e eventual das casas das escolas, seus commodos e utensílios neces-
sarios; *

2.° Estudo, exame e applicaçao dos mcthodos e systemas do ensino;
3.° Apreciação dos livros usados nas escolas e dos que convirá adoptar ;
4.° Finalmente, tudo quanto se considerar necessário e profícuo em relação ao melhor e

mais prompto desenvolvimento da instrucçao e educação primaria.
| 3.° Recolhidas estas indicações, o Presidente ficará só com o Conselho Direclor, para

assentarem nos pontos ou quesitos que devem constituir o programma ; pontos que serão
determinados com toda a individuação, simplicidade e clareza, ficando assim encerrada a
conferência.

| 4.° O Secretario da Repartição formará o quadro dos pontos para ser enviado logo aos
Professores, aífixado na sala da reunião e publicado na gazeta ofTicial.

O trabalho escripto que fizerem sobre a matéria do programma, será rcmettido com capa
official ao Inspector Geral dez dias antes do primeiro da reunião, a fim de ser apresentado
sobre a mesa e lido na fôrma do art. 3.° § 3.°

| S.° No dia seguinte ao do encerramento da conferência o Conselho Director celebrará
uma sessão especial para apreciar os trabalhos escriptosdos Professores, consignando-se na
acta os nomes dos que mais se tiverem distinguido nas sessões, para ser tudo levado ao
conhecimento do Ministério do Império.

| 6.° Os trabalhos escriptos apresentados pelos Professores nas reuniões pedagógicas
ficarão archivados na Secretaria, para serem consultados na oceasião da organização do rela-
torio geral da Repartição ao Ministério do Império.

|7.° Será também remettido aos Directores ou Professores dos estabelecinren tos parti-
culares o quadro dos pontos do § 4.° do artigo antecedente, para que, si lhes aprouver,
dissertem sobre elles por escripto, e remettam o resultado de suas lucubrações ao Inspector
da Instrucçao pública, que os entregará á apreciação do Conselho Director.

Art. 5,° Ao Inspector ou seu preposto compete, além da convocação eda presidência das
sessões, manter nellas a ordem, podendo não só fazer sahir da sala os que ?enão portarem
convenientemente, mas suspender os trabalhos, quando não possa conter os individuos que
de qualquer modo os perturbarem. *

Paragrapho unico.—Todas as actas das sessões das conferências pedagógicas serão escriptas
em livro especial, inclusive a ultima relativa á confecção do programma.

Art. 6.° A nem-um Professor será licito, sem causa justificada perante o Inspector Geral,
deixar de comparecer ás conferências ou retirar-se da sessão diária antes de finda. O Governo
levará em conta suas faltas e os serviços pedagógicos relevantes, quando tiver de fazer a
applicaçao do art. 28 do Regulamento de 17 de fevereiro de 1854.

Art. 7.° O Secretario da Inspectoria é encarregado de preparar a sala das sessões, não só
de mobília conveniente, como de papel, pennas e tinta-para o serviço dos membros activos da
reunião. «f

Art. 8.° O Governo assignará uma subvenção diária aos Professores públicos que assistirem
às sessões.
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Art. 9.° (transitório). Os pontos do programma para a primeira conferência pedagógica
serão dados pelo Inspector, ouvido o Conselho Director e expedidos dois mezes antes do dia
em que houver de ter logar a reunião.

Inspectoria Geral da Instrucção primaria c secundaria do município da Côrte, em o 1.°
de agosto de 1872. —O Inspector Geral, José Bento da Cunha Figueiredo.

Exames de preparatórios.

Rio de Janeiro em 27 de setembro de 1872.

Illm. eExm. Sr.—A' vista do que V. Ex. expôz em officio de 19 do corrente, decla-
ro-lhe que pôde proceder aos exames geraes de conformidade com as medidas que propoz
para melhor execução das Instrucções que baixaram com o Decreto n.°4430 de 30 de oitubro
de 1869.

Deus guarde a V. Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira. —Sr. Inspector Geral da Instrucção
primaria e secundaria do múnicipio da Côrte.

Officio do Inspector Geral da Instrucção primaria e secundaria do múnicipio
da Côrte, a que se refere o Aviso supra.

Rio de Janeiro.—Inspectoria Gerai da Instrucção primaria e secundaria do município
da Côrte em 19 de setembro dc 1872.

Illm. e Exm. Sr.— Aproximando-se a hora de começar os exames de preparatórios, sinto
urgente necessidade cie premuhir-me de alguns meios práticos que facilitem e regularizem
melhor esse trabalho.

Incontestavelmcnte os exames suecessivos por cada matéria e a apreciação simultânea
das provas escriptas e oraes evitarão por um lado toda a confusão, ou turba-multa no
acto do exame, permittindo melhor fiscalização, e também boa direcção nos estabeleci-
mentos de educação, que tiverem de mandar seus alumnos á Repartição da Instrucção
pública ;e por outro lado será mais attento, mais justo e equitativo o julgamento acercai
da capacidade dos alumnos.

O modo prático actual de ministrar-se ponto e papel ao alumno para escrever as provas
me parece nimiamente artificioso, mesmo escusado por inútil, e acarreta comsigo perda
de tempo, já tão escasso para aviar com a devida circumspecção os innumeros preten-
cientes aos exames.
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E' sobretudo da boa escolha dos membros das mesas, que resulta a rectidão do jul-
gamento; e a remuneração que induz responsabilidade anima ao mesmo tempo a cons*
tancia de quem trabalha. A escolha dos membros das mesas, repito, é objecto da maior
importância.

Cumpre dar precedência aos examinandos que tiverem mais necessidade de acudir
à matricula nas Faculdades do Império; e consequentemente operar-se alguma modi-
ficação na maneira deeffcctuar-se a inscripção. a fim de evitar-se atropello nos últimos dias
de trabalho.

Causa alguma desordem nos exames a necessidade de recorrer ao Governo para
nomear substituto momentâneo ao presidente da mesa, quando tal urgência pode ser

provida pelo Inspector Geral, poupando-se tempo, papel e trabalho.
Como já participei a V. Ex., o uso das collas tem sido freqüente, e convém logo

banil-o para não crear novas raizes.
Alguns alumnos depois de receberem o ponto tratam de evadir-se, si o não acham de

seu agrado, tentando nova fortuna em oceasião que se lhes afigura mais propicia. Convém

pôr termo a tão feio abuso.
Bem poderia eu, Exm. Sr., apontar mais inconvenientes, si porventura me não

recordasse de que os meios de obvial-os irão de encontro não só á organização vigente
dos estudos, como ao processo dos exames, aliás todo fundado nos programmas e pontos,
com que ora contam os collegios públicos e particulares; os quaes sem duvida clama-
riam, quando se vissem obrigados a trilhar caminho novo, de que, com a necessária an-
tecedencia, não tivessem tido noticia. .

Acha-se ainda em via de elaboração a reforma radical que V. Ex., com tanta diligencia,

procura realizar coordenando e uniformizando o ensino público desde a escola primaria
até á secundaria e superior. Nem è de admirar qualquer demora em assumpto de tamanha

gravidade, quando na Prússia, Inglaterra, França, e outros paizes de grandes meios, ainda
se discutem medidas de tal natureza, dando-nos assim.a entender que não temos muito
de que nos envergonhar.

No entretanto julgo conveniente irmos melhorando, por partes, o que já possuímos
em casa: e parece-me que com alguns remédios práticos, que ouso hoje offerecer á consi-
deração de V. Ex., conseguir-se-à logo que os exames de preparatórios sejam prestados
com mais seriedade e proveito do que até agora, podendo-se dispensar a intervenção
da força publica, que é sempre um recurso lamentável, mormente quando se trata de
exercer funcções puramente litterarias.

As medidas que proponho são as seguintes:

l.a

O examinando deverá inscrever o seu nome em tantos livros quantas forem as ma-
terias das quaes solicitar exame; e nos requerimentos, a que se refere o art. 2.° das
Instrucções de 30 de oitubro de 1869, indicará não só a matéria do exame que quizer
prestar, como também aquellas em que tiver já sido approvado, a fim de que em cada
uma das listas que se organizar, sejam collocados em primeiro logar os alumnos que
estiverem mais próximos de matricular-se nas Faculdades,

2-a

As listas serão publicadas successivamente no Diário Official, annunciando-se na mesma
oceasião o numero dos examinandos das respectivas matérias, que devem comparecer
pada dia para prestar o exame requerido.
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O que não comparecer em tempo só poderá fazer exame no anno seguinte, salvo
motivo poderoso, provado perante o Inspector Geral; e neste caso será admittido, si

houver tempo, depois que todos os inscriptos se tiverem examinado.

3.»

Os exames serão feitos sucessivamente, uma matéria depois da outra, estabelecendo-se

para cada uma dellas as mesas que forem necessárias.

4.»

Na 
"falta 

temporária do presidente da mesa, o Inspector Geral nomeará quem o substitua,

communicando ao Ministro. V

5.a

O examinando receberá do presidente da mesa uma folha de papel 
^^^

ctor Geral e nella redigirá a prova, e assignará o seu nome debaixo da linha traçada no

to I folha Também receberá do mesmo presidente o livro em qué se achar o trecho

aue tiver de ser vertido para qualquer das línguas estrangeiras, permittindo-se-lhe a con-

salta dos diecionarios. Nos exames da lingua portugueza e das sciencias escrevera mais,

no alto da folha, os pontos que tiverem de ser desenvolvidos.

e.»

Decorrido o tempo dado para escrever a prova, o examinando a entregara, no estado

cm aue cha To inspecto Geral, o qual, depois de conferida a letra e a ass.gnatura do

eXandocom as do respectivo requerimento, rasgará a parte em que estiver,t •«-

ZZ Cri»_ , (olha4,prova__, . re,— 
=° 

»™ro' «"

será diverso do que corresponder ao nome do examinando na lista da chamada.

7.»

O Inspector Geral ministrará a prova assim numerada aos membros da mesa, que a

J__£ Lamente, emiuindd . «juizopor meiode »...», «m ,»se,.* apor,-

tados os erros e defeitos que encontrarem.

8.*

O exame oral será prestado no mesmo dia ou impreterivelmente no immediiate ao, em

que «ver sido feito o exame escripto; e só então terá logar o julgamento definitivo de

ambas as provas.
9.'

Perderão os exames do armo os alumnos que forem surprend dos azendo uso de

quaesquer apontamentos, quando estiverem tratando da prova escripta, assim como per-

de ã o exame, que pretenderem fazer, aquelles que, depois de haverem recebido o

ponto, desertarem do acto.
Xá . o
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A inscripção para o exame de línguas começará no dia 20 de oitubro e para o de
sciencias no dia 27 de dezembro; a primeira será encerrada no dia 10 de novembro, e a
segunda no dia 17 de janeiro.

Deus guarde a V. Ex.—Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Dr. João Alfredo Corrêa de Oli-
veira, Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios do Império.—O ínspeetor Geral, José
Bento da Cunha Figueiredo.
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Vencimentos e numero dos empregados do Imperial Collegio de
Pedro II.

r
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DECRETO N. 51S0 DE «4 DE OITUBRO DE 18?»

Attendendo a que a Lei n.° 1836 de 27 de setembro de 1870 elevou o credito concedido
pelo | 24 do art. 2.° para as despezas da verba —Instrucção primaria e secundaria do mu-
nicipio da Corte—y e convindo applicar parte da somma acerescida ao augmento dos
vencimentos dos empregados do Internato e Externato do Imperial Collegio de Pedro II, e
melhor regimen desta instituição; Hei por bem decretar o seguinte:

Art. i.° Os vencimentos dos empregados do Internato e Externato do Imperial Collegio
de Pedro II, estabelecidos pela tabeliã ann.exa ao Decreto n.° 20D3 de 24 de oitubro de.
1857, ficam alterados pelo modo constante.da que com este baixa.

¦Art. 2.° E' elevado a cinco o numero dos Inspectores de alumnos do Externato.
Art. 3.° O Vice-director do Externato residirá no estabelecimento, a fim de velar as-

siduamente, sob as immediatas ordens do Reitor, na fiscalização das aulas, disciplina e
policia indispensáveis ao ensino e economia do dito estabelecimento.

Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em contrario.
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos

Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar.—Palácio do Rio de Janeiro,
em vinte e quatro de oitubro de mil oitocentos e setenta e dois, quinquagesimo primeiro
da Independência e do Império.

'¦¦¦..¦'" '¦ . •.¦¦¦, Y '.:¦' ¦¦..,'¦ ¦ -Y , 71'..

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

João Alfredo Corrêa de Oliveira.

...
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Tabeliã a que se refere o Decreto n. 5t%0 desta data.

EMPREGOS.

• * . . .

2 Reitores, a cada um...........
2 Vice-reitores, idem
2 Secretários, idem
2 Escrivães, idem

43 Repetidores, idem.
10 lnspectores de alumnos, idem...........

2 Bedéis, idem .
2 Porteiros, idem ...

Aos dois Repetidores que servem de pre-
paradòres, idem

Ao Medico do Interna to .....

A.yyy, yAyAAyyAÁ .¦ !;y ?$®í

«~yy

VENCIMENTOS.

ORDENADO. GRATIFICAÇÃO. TOTAL.

3:6000000
2:000#000
900^000

1:500^000
900^000
7500000
7000000

1:200^000
1:000#000
300#000
500#000
300#000
2o0#000
20001000

4:8000000
3:000#000
1:200|000
2:000#000
1:2000000
i-. 0000000

'•777

¦

y,-7-:'''-:V;'^7^i

Palácio do Rio de Janeiro, em 24 de oitubro de 1872. •—/. A. Corrêa de Oliveira.

¦——¦!,. -, M>. I »H »¦»»!¦ «¦ IL»

Vencimentos dos empregados do mesmo Collegio que são
nomeados pelos Reitores.

Sua Magestade o Imperador ha por bem approvar a tabeliã, que a esta acompanha,
das gratificações do pessoal do Internato e Externato do Imperial Collegio de Pedro II
de nomeação dos respectivos Reitores. Palácio do Rio de Janeiro, em 31 de oitubro
de 1872.-Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.

Tabeliã a que se refere & Portaria supra.

yy...• y. ¦..'.. ¦".•'.¦.''.7 <'AyyAAAAA/Ay A^AA/y::y/yyy.::Ayyy.y,:y

INTERNATO.

2 Coadjuvantes do Professor de desenho, sendo para cada um 400$
Guarda da bibliotheca e do gabinete de sciencias naturaes 480^000
Zelador da capella ' • • • • 2400000
Roupeiro........ .7. ..8-00000
Ajudante do dito 4800000

Enfermeiro...... '............. 6000000
Djspenseiro •. ¦••«••¦ 720^000
Cozinlioro...... •••• m$m
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200^000 700f?000

3000000 ,3000000
8000000 8000000
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EXTERNATO.

2 Coadjuvantes do Professor de desenho, sendo para cada um 400$........ 800#000
Guarda da bibliotheca e do gabinete de sciencias naturaes. 480#000
Zelador da capella... 240^000
Despenseiro .: • • • 720#000
Cozinheiro — •••••• m^

Palácio do Rio de Janeiro, em31 de oitubro de 1872.- João Alfredo Corrêa de Oliveira.
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FACULDADE DE DIREITO DE S. PAULO.

MEMÓRIA HISTÓRICA
• ¦:: :yím

1)0 ANNO DE 1871
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Lente Substituto.

Senhores.

-•• Em cumprimento da honrosa tarefa que nos confiastes, temos hoje de sujeitar ao
vosso ill u strado juizo este imperfeito trabalho, que não pudemos apresentar na pn-
meira sessão do corrente anno, segundo determina o art. 164 dos Estatutos, por estarmos
nessa época fora da Faculdade com licença do Governo geral.

A bem do methodo dividiremos a nossa exposição em duas partes :
Na primeira mencionaremos os factos notáveis e o grau de desenvolvimento da_

matérias leccionadas nesta Faculdade; ¦ ,.. ^SfcM|
Na segunda faremos ligeiras observações, lembrando algumas medidas, moditica-

ções e reformas, que se tornam necessárias no ensino superior e secundário.

PRIMEIRA PARTE.

Factos notáveis e grán de desenvolvimento das matérias leccionadas
na .Faculdade.

APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA HISTÓRICA DE 1870.
í ; ' '¦;¦;; .

. 
.'¦.¦."/¦'¦¦¦¦¦¦-

Na sessão da Congregação do dia 1.° de março de 1871 foi lida e unanimemente
approvada a Memória Histórica de 1870, redigida pelo nosso disüncto e estimavel collega
Rev. Sr. Conego Dr. João Jacintho Gonçalves de Andrade.
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JÜBILACÕES E APOSENTADORIAS.
••*•

f ».

Foram iubilados, depois de encerradas as aulas, os lentes cathedraticos Conselheiros
José Maria de Avellar Brotero e João Crispiniano Soares. Por Carta Imperial de 22 de
novembro foi também aposentado o Conselheiro Brotero no logar de secretario da Fa-
culdade.

MOVIMENTO DAS AULAS MAIORES.

As diversas cadeiras do curso jurídico foram regidas do seguinte modo :

í.° Anno. |

4 ,a cadeira— Dr. João Theodoro Xavier.
Compêndios: Ferrer, Direito Natural; Wattel,!.0 volume; Direito Publico eConsti-

tuição do Império.
2.a cadeira —Conselheiro João Crispiniano Soares.
Sendo sorteado para o jury, foi durante o impedimento substituído pelo Dr. Carlos

Leoncio da Silva Carvalho.
. Obteve depois do Governo provincial tres mezes de licença com vencimento, sendo

então substituído pelo Dr. João Theodoro Xavier.
Compêndio: Warnkoenig.

7 .-77 7*'"- ir,

2.° Anno.
*-_*.# 4.a cadeira — Conselheiro Brotero.

Depois de encerradas as aulas obteve do Governo provincial tres mezes de licença,
de que gozou pouco por sobrevirá jubilação.

Compêndios : Wattel, 2.° volume, Direito das gentes; Martens, diplomacia.
2.a cadeira — Conselheiro Martim Francisco Ribeiro de Andrada.
Compêndio: Vilella Tavares, 2.a edição.

3.° Anno.

1.a cadeira —Dr. Clemente Falcão de Souza.
Obteve do Governo provincial tres mezes de licença e dois do Governo geral, sendo

ambas as licenças com ordenado.
Foi substituído pelo Dr. José Maria Corrêa de Sá e Benevides.
Compêndio: Trigo de Loureiro, 3.a edição.
2.a cadeira — Conselheiro José Bonifácio de Andrada.
Obteve do Governo Imperial quatro mezes de licença sem vencimentos e foi substi-

tuido pelo Rev. Conegp Dr. Andrade.
Compêndio: Código Criminal.

4.° Anno.

1.a cadeira — Dr. Francisco Justino Gonçalves de Andrade.
Compêndio : Trigo de Loureiro, 3.a edição.
Ia cadeira —Dr. Antônio Carlos de Andrada.
Obteve duas licenças: uma do Governo geral de dois mezes e meio com ordenado,

prorogada por mais dois mezes e meio sem vencimentos; outra do Governo provincial,de um mez com ordenado, prorogada por mais um mez sem vencimentos.
Foi substituído pelo Dr, Leoncio de Carvalho.
Compêndio : Código Commercial.

. 5.° Anno.

4.a cadeira — Conselheiro Joaquim Ignacio Ramalho.
Compêndios: para processo civil e criminal os do próprio lente da cadeira; parahermenêutica jurídica o do Dr. Paula Baptista.

1
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2." cadeira— Conselheiro João da SilvaCarrão. .
Obteve do Governo provincial duas licenças de quinze dias cada uma.
Foi substituído desde 18 de agosto pelo Dr. João Theodoro.
Compêndio: Autran, 2.a edição.
3.a cadeira— Conselheiro Francisco Maria de Souza Furtado de Mendonça.
Compêndio : as postulas impressas do próprio lente da cadeira.
Estiveram ausentes todo o anno os lentes: g
Dr, Ernesto Ferreira França, em commissão do Governo, e Conselheiro Manoel An-

tonio Duarte de Azevedo, Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios da Justiça.

DEMONSTRAÇÃO DE.PEZAR PELO FALLECIMENTO DA DUQUEZA DE SAXE.

': ¦. a,:a/.':.:;.;. '¦' '¦';'

A>, , ' •¦¦
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\ 13 de março resolveu a Congregação que se fechasse a Faculdade por três dias,
em razão do lamentável falleeimento de Sua Alteza.a Princeza D. Leopoldina, Duqueza
de Saxe, e ao mesmo tempo nomeou, para manifestar os seus pezames a Suas Mages-
tades Imperiaes, uma commissão composta de todos os lentes que nesta occasião
achavam-se na Corte. , , , ., ,. i

Sua Magestade o Imperador, por Aviso de 10 de abril, dignou-se de agradecer a
Congregação as expressões de seu sentimento. .... t

CONCURSO.

No curso superior houve um, em que inscreveram-se os Drs. Almeida Reis, Dutra
Rodrigues e Rubino de Oliveira, sendo todos approvados na mesma ordem,

a.;"a'a;
•V-1- ¦

sv DEFESA DE THESES.

Defendeu theses o Bacharel Aífonso Augusto Moreira Penna, que foi plenamente
approvado e recebeu o grau a 17 de agosto.

NOMEAÇÕES E POSSES.

Por Decreto de 27 de setembro foi nomeado lente substituto ò Dr. Almeida
Reis que prestou juramento e tomou posse a %\ de oitubro. \

Foram nomeados para a 2.» cadeira do 1.° anno e para a primeira do 2. , vagas
nelas iubilaçòes, os lentes substitutos Conselheiro Duarte de Azevedo e Dr. Ferreira
Franca que ainda não tomaram posse pelos motivos já expendidos.

Por Decreto de 22 de abril foi nomeado professor cathedratico de Inglez o Ba-
charel Carlos Henrique de Aguiar Melchert, que prestou juramento e tomou posse a

Por Decreto de 30 de novembro foi nomeado secretario da Faculdade o Bacharel
Arlhur César Guimarães, que prestou juramento e tomou posse a 13 de dezembro.

PARECERES DESTA CONGREGAÇÃO SOBRE CONSULTAS DO GOVERNO GERAL.

O Sr. Conselheiro Crispiniano, um dos membros da commissão nomeada para
dar parecer sobre a consulta do Governo a respeito do projecto relativo ao provi-
mento dos benefícios ecclesiasticos, leu perante a Congregação um extenso e lumi-
noso trabalho que, depois de aceito pela maioria, foi logo remettido ao Governo.

A.' ¦ 
'¦.'-¦
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Por Avisos de 10 e 47 de janeiro o Governo Imperial dignou-se ainda de con-
sultar esta Congregação sobre um projecto de lei de interpretação do Acto Addicionai,
e outro de reforma da instrucçao publica. xa .

Foram incumbidos de dar parecer sobre a 1. consulta os Srs. Conselheiros Carrao,
José Bonifácio e Dr. João Theodoro, e sobre a segunda os Srs. Conselheiro Duarte
de Azevedo e Drs. Falcão de Souza e Corrêa de Sá, . ?„. .

O Dr João Theodoro apresentou a 19 de abril o seu parecer, que, por decisão da
Congregação, foi remettido aos outros dois membros da 1 / commissao,

Os membros da segunda manifestáram-se em grande divergência.
O Sr. Conselheiro Duarte de Azevedo opinou pela creação da Universidade na corte,

mas sem comprehender a Faculdade de Direito.
O Sr Dr. Falcão impugnou a fundação da Universidade como uma idea prema-

tura e um meio de concentrar o ensino na Corte, onde já existiam tantos estabele-
cimentos de instrucçao superior e secundaria. ...

O Sr. Dr. Corrêa de Sá offereceu um parecer em separado, sustentando as se-
guintes proposições: i.í . ' ¦ 00 , ã iwk

\.° Que a creação da Universidade era um dever constitucional, § 33 do art. m
da Constituição; e uma necessidade para manter a unidade da instrucçao nacional;

2.° Que devia porém conservar-se uma Faculdade de Direito no Sul e outra no
IVoríP1 *

3.°'Que a Faculdade deTheologia só podia ser instituída e organizada de accôrdo
comoSummo Pontífice;. .. ^ ¦

4.° Que considerava incompleto e defeclivo o projecto por nao centralizar também
os estudos da instrucçao primaria e secundaria, não estabelecer em todas as pro-
vincias faculdades de letras, lyceus, collegios e escolas, e nao estender a todas as
capitães das provincias a creação dos externatos;

5.° Que julgava conveniente a liberdade de instrucçao particular, mas sobre condições
geraes e debaixo da inspecçao do Governo; x mf

6.° Que reputava inconstitucional o ensino obrigatório decretado pelas Assemmeas
Provinciaes, porque feria as leis geraes do pátrio poder, tutella, etc.;

7.° Finalmente que o Governo, quando mesmo tivesse o direito de estabelecer o
ensino obrigatório, não deveria fazel-o, porque o paiz não se achava preparado para
semelhante systema.

Depois de largamente discutidos, foram esses íllustrados pareceres postos a votos
por partes, dando-se o seguinte resultado:

4.° Creação da Universidade.—Não foi approvada, tendo a favor cinco votos, e destes
dois com a cláusula « Não sendo na Corte ». .

2.° Organização de um Conselho superior de instrucçao publica na Corte.—Nao toi
approvada, tendo a favor quatro votos.

3.° Externatos de instrucçao secundaria.—Foram approvados unanimemente.
4.° Ensino obrigatório.—Não foi approvado, tendo sete votos contra, e seis a
favor. . .

5.° Escolas normaes de Instrucçao primaria e secundaria em todas as províncias.
r-Approvadas, tendo apenas um voto contra.

MOTIM E PROCESSO ACADÊMICO.

A 28 de oitubro reuniu-se a Congregação para resolver sobre o Decreto de
do mesmo mez, que veiu alterar o processo dos exames.

A maioria da Congregação decidiu que fosse elle immediatamente executado, vo-
tando contra o Conselheiro Martim Francisco e Dr. Leoncio de Carvalho.

Ao saberem desta resolução, diversos acadêmicos, postergando todas as leis da
disciplina, levantaram grande tumulto mesmo no recinto da Faculdade e commetteram
actos dignos da mais severa censura.

Em razão disso onze estudantes foram processados como incursos no art. 126 dos
Estatutos.

Um foi condemnado á perda de um anno, outro á de anno e meio e todos os
mais á de dois annos.
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MATRÍCULAS E ACTOS DA FACULDADE,

X '''• x

Matricularam-se 494 alumnos, distribuídos do seguinte modo : 30 no primeiro
anno, 42 no segundo, 36 no terceiro, 44 no quarto, 42 no quinto. —Perderam o anno 4,
sendo um no primeiro, um no segundo, um no terceiro e um no quinto. — Falleceuum
no secundo

Quatro estudantes do 3.° anno, que tinham deixado de fazer acto em novembro
de 4870, requereram exame em março de 4871; mas sóum obteve deferimento, e este
mesmo não compareceu á chamada. . ÈüMa

O processo dos actos foi alterado pelos Decretos de < 4 de janeiro e 22 de oitubro

Na Congregação, em que se leu o primeiro Decreto, o Sr. Conselheiro Martim
Francisco propoz que se representasse ao Governo, fazendo ver os inconvenientes da
reforma; mas a sua proposta não foi approvada, tendo sete votos contra e seis a
f ,f\ vn p

Por Aviso de 20 de março declarou o Governo Imperial — que, pelo facto de haver a
Congregação resolvido por maioria de votos não representar contra o dito Decreto,
não ficavam inhibidos de o fazer os lentes da opinião contraria e que portanto o
Director recebesse e remettesse qualquer representação que lhe fosse apresentada
nesse sentido Dará ser tomada pelo Governo na consideração que merecesse.

As oSrènS relativas ao segundo Decreto já foram referidas em paragrapho
inferior t

Em conseqüência do motim acadêmico resolveu a Congregação adiar os actos ale
ulterior decisão do Governo, a quem communicou immediatamente todos os aconle-
cimenlos e pediu as necessárias providencias. * „ _HmiitiHr>« •> fayprPor Aviso de 28 de novembro determinou o Governo que fossem admittidos a lazer
acto logo os estudantes, que o requeressem e não estivessem envolvidos no motim, sem
Dreiuizo do adiamento geral dos exames para fevereiro. .1 Poucos puderam se aproveitar deste Aviso, porque quasi todos figuravam como si-
gnatarios deTm injuriosS protesto, que aopareçeu ^gJjMf^O resultado de todos os actos, tanto de dezembro, como de fevereiro de 1872, consta
do mappa que vai junto. (*)

Serviram de examinadores e julgadores:

No 1.° anno.
*

Fm dezembro Drs. João Theodoro, Leoncio e Reis.
Em feveíSiroConselheiro Furtado è Drs. João Theodoro e Conego Andrade.

No 2.° anno.

Em dezembro Conselheiro Martim Francisco e Drs Corrêaxie fileis.Em fevereiro os mesmos menos o Dr. Corrêa de Sa, que, pot estar na Assemoiea
Provincial, foi substituído pelo Dr. Falcão. ,

No 3.° anno.

Fm dezembro Drs. Falcão, Corrêa de Sá e Conego Andrade. ¦
Em fevereiro os mesmos menos o Dr. Corrêa de Sá, que foi substituído pelo Con-

selheiro Martim Francisco.

|*> O mappa referido acha-seannexo ao Relatório do Ministério dos Negócios do império de maio de 1872,

I. 2
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• JVo 4.° anno.

Em dezembro Drs. Justino de Andrade, João TheodoroeLeoncio.
Em fevereiro os mesmos menos oDr. Leoncio, que, por ausente com licença do

Governo geral, foi substituído pelo Dr. Reis.

No 5.° xmno.

Em dezembro e fevereiro Conselheiros Carrão, Ramalho e Furtado.

MOVIMENTO DAS AULAS MENORES.

m

As cadeiras de preparatórios foram regidas do seguinte modo :
Philosophíá — Bacharel Manoel José Chaves.
Historia e Geographia — Bacharel Diogo de Mendonça Pinto.
Arithmetica e Geometria—Bacharel Francisco Aurélio de Souza Carvalho.
Rhetorica e Poética — Dr. Paulo Antônio do Valle: não teve alumnos durante o

anno.
Latim — Bacharel Yictorino Caetano de Brito.
Francez — Dr. Almeida Reis. ~
Obteve do Governo provincial um mez de licença sem vencimentos, sendo prorogada

pelo geral por mais um mez com ordenado.
Vagou esta cadeira pela nomeação do professor para lente substituto da Fa-

cuidade. Abriu-se o respectivo concurso a21 de oitubro. — Regeu-a como substituto o
Bacharel Eugênio Manoel de Toledo.

Inglez — Substituto Bacharel Eugênio de Toledo.
Achando-se vaga, foi preenchida pela nomeação do Bacharel Carlos Henrique de

Aguiar Melchert, que, como era de esperar do seu reconhecido mérito, tem sabido
desempenhar satisfatoriamente os deveres de seu cargo.

EXAMES DE PREPARATÓRIOS.

Rhetorica e Poética. — Pincipiaram os exames a 1 de fevereiro e terminaram a 11.
Presidente até ao dia 3 Conselheiro Martim Francisco, de 3 a 7 Conselheiro Duarte

de Azevedo, a 8 Dr. Corrêa de Sá, de 10 a 11 Conselheiro Duarte; examinadores Dr. Paulo
do Valle e Bacharel Eugênio de Toledo.

Arithmetica. —De 1a 11 de fevereiro.
Presidente, Conselheiro Ramalho; examinadores, Bacharel Francisco Aurélio e Con-

selheiro Furtado.
Geometria. — De 13a'18de fevereiro.
No dia 13, presidente Conselheiro Ramalho, examinadores Dr. Paulo do Valle e

Bacharel Francisco Aurélio; a 14 os mesmos menos o Dr. Valle, em cujo logar esteve o
Conselheiro Furtado;a 17, presidente Conselheiro Duarte,examinadores Dr. Paulo do
Valle e Bacharel Francisco Aurélio; a 18, presidente Dr. Leoncio, examinadores os
mesmos.

Philosophia.— De 8 a 10 de fevereiro.
Presidente, Dr. Justino de Andrade; examinadores, Dr. João Theodoro e Bacharel

Chaves.
Geographia.— De 1 a 13 de fevereiro.
Presidente, Corrêa de Sá, menos no dia 8 em que presidiu o Conselheiro Martim

francisco; examinadores, Bacharéis Diogo e Galyão.
Historia.—De 14 a 18 de fevereiro.
A commissão foi a mesma de geographia.



Portuguez. — De 25 de novembro a 6. de dezembro.
Presidente, Dr. João Theodoro; cxaminadores, Dr. Paulo do Valle e Bacharel Chaves.
Francez.— De 25 de novembro a 4 de dezembro.
Presidente, Dr. Reis ; examinadores, bacharéis Carlos Galvão eEugênio de Toledo.
Inglez.— De 25 de novembro ao 1.° de dezembro.
Presidente, Dr. Justino de Andrade; examinadores, Bacharéis Melchert e Miguel

Jorge Montenegro.
Latim.— De 25 de novembro ao 1.° de dezembro.
Presidente, reverendo Dr. Conego Andrade ; examinadores, Bacharéis Victorino e

Diogo, sendo este no dia 28 substituido pelo Bacharel Chaves.
O resultado de todos os exames consta do mappa que vai junto. (*)

BIBLIOTHECA,

Continua este estabelecimento a cargo do zeloso e inlelligente Bacharel José Inno-
cencio de Moraes Vieira.

Existe grande numero de obras, que, achando-se arruinadas ou em brochura, pre-
cisam ser quanto antes encadernadas.

Nota-se a falta de muitos livros importantes, e até de alguns dos compêndios oííicial-
mente adoptados na Faculdade e no curso de preparatórios.

Quanto a jornaes, além dos que se publicam na cidade, recebe apenas o Diário
Official!

Por que motivo não se ha de ampliar ás bibliothecas de todo o Império a disposição
do Decreto n.° 433 de 3 de julho de 1847, que determina a remessa de qualquer pu-
blieação, que se lizer em uma provincia, á bibliotheca nacional existente na mesma ?

Seria também de grande vantagem isentar do imposto do sello todas as obras re-
meltidas pelo Correio a qualquer das bibliothecas estabelecidas no Império.

No decurso do anno de 1871 foram adquiridas pelo estabelecimento as seguintes
obras*

1 .• Historia medico-cirurgica da esquadra brazileira nas campanhas do Paraguay e
Uruguay pelo Dr. Carlos. . . . . __

2.e Leçons d'ouverture du cours de droit français civil dans Tuniversite de Beme,par
EmileAcollas. i ,t ^ . _;:1 . -. «'u-

3.° Chorographia histórica, chronographica, etc. do Brazil,2.a edição, pelo Dr. Mello
Moraes

4.° Estudo sobre as condições hygienicas dos navios encouraçados, pelo Dr. Ribeiro

5.° Discursos sobre negócios estrangeiros proferidos na Assembléa Geral em 1871
pelo Dr. Rodrigo Silva.

6.° Parnaso Boliviano, de 1869, por Domingu.es Cortez.
7.° Annaes da Gamara dos Deputados de 1871.
8.° Memória histórica da Faculdade de Direito do Recite, 1870.
9.° Memória histórica desta Faculdade, de 1870. W^átí*
Além destas obras, foram offerecidasá bibliotheca mais 52, constandO(de relatórios,

revistas e folhetos de theses e dissertações para concursos e doutoramentos.

DIRECTORIA.
*

A Faculdade esteve todo o anno sob a directom de.Exm « Sr • 
^JfJ^JJg?'»Pires da Motta, salva pequena interrupção motivada por serviço publico, e durante a

qual exerceu o logar o Exm.0 conselheiro Brotero.

(•) O mappa referido acha-se annexo ao Relatório do Ministério dos Negócios do Império de maio de 1872.
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SEGUNOA PARTE,

Observações.

Até aqui temo-nos cingido quasi que exclusivamente á narração dos factos.
A isto porém não se limita a honrosa tarefa do historiador; cumpre-lhe ainda com

o escalpello da pliilosophia investigar a natureza dos acontecimentos referidos, des-
cobrir as suas razões e conseqüências, criticar ethfirn os erros do passado para desse
modo impedir a sua reproducção no futuro, e esta é, sem duvida alguma, a parte mais
nobre e elevada de sua difficil"missão.

O historiador, observa Cantu no seu tratado de Historia universal, volume 1.° pag. 82,
é uma testemunha que depõe sobre a verdade dos factos com a mais rigorosa imparcia-
lidade e com a bôa fé que caracteriza o homem de honra; mas ao mesmo tempo e juiz
e nesta qualidade tem opiniões próprias sobre os factos, approva-os ou condemna-os,
provoca pelas suas reflexões as do leitor e o dirige para essa instrucção moral e
social, que deve jorrar de cada pagina do seu livro.

Nesta segunda missão pôde elle muitas vezes errar, mas terá sempre, como circum-
stancia iustificativa, a bôa fé com que proceder na livre manifestação dos seus juízos,
distinguindo claramente os factos das conjecturas que lhe tiver suggerido a sua obser-
vação.

Do mesmo modo pensa Cousin, quando nos diz no seu Relatório da instrucção pu-
blica da Prússia, pag. 215:

« A historia e a estatística seriam estudos indignos do razão humana, si não tossem
uma fonte fecunda de lições, e como uma experiência instituída sobre uns em proveito
de outros na economia do aperfeiçoamento geral. »

Obedecendo pois ao conselho de tão abalizados mestres, animamo-nos a propor ai-
gumas modificações e reformas, que nos parecem de urgente necessidade na instrucção
secundaria e superior.

ENSINO LIVRE.

O antigo systema, ainda hoje seguido em nossas academias, offerece gravíssimos
inconvenientes, que só poderão ser extirpados por meio de uma medida, que tem tanto
de simples, quanto de efflcaz: o ensino livre.

Acanemos inteiramente nos cursos superiores com o carunchoso regimen de faltas,
lições esabbatinas, regimen de grande vantagem nos estabelecimentos de instrucção
primaria e secundaria, mas impróprio para Faculdades, cujas aulas são freqüentadas
por alumnos que já devem dispor de um espirito culto e por conseguinte saber discri-
minar o que mais convém aos seus interesses e ás suas aspirações. Querer compellir
ao trabalho o estudante de uma academia por outros meios que não sejam o exemplo do
mestre, a proficiência das prelecções e a severidade dos exames, é uma perfeita
utopia.

Cada um estude com quem quizer e onde lhe fôr mais commodo, e venha prestar
depois, na devida oceasiao, perante os lentes do instituto offlciai, as provas deter-
minadas por lei.

Conceda-se a todo o cidadão o direito de abrir cursos, em que leccione e de-
senvolva qualquer sciencia, tendo como único juiz de seu mérito a opinião inde-
pendente do publico.

Com esta reforma conseguiremos numerosas vantagens, entre as quaes destacam-se
as seguintes:

\ .a— O lente, tendo de julgar o estudante unicamente pelas provas do exame publico,ficará defendido das injustas censuras, que no systema actual lhe são dirigidas por
aquellesque, assistindo apenas ás provas íinaes,surprendem-se de ver algumas vezes re-
provados estudantes, cujos actos foram menos ruins do que os de outros habilitados,



sem quererem acreditar nas boas contas prestadas por estes durante o anno lectivo,
eallegadas pelos juizes como circumstanciajustiíicativa da sua apparente contradicçüo.

2.a— Não tendo ainda juízo formado sobre os estudantes, o lente irá para os
actos sem a minima prevenção a favor ou contra qualquer dos examinandos; o quo
é de grande vantagem, visto como evita a diversidade de tratamento e de argumentação
por parte dos examinadores, diversidade esta que algumas vezes pode tornar-se
causa de graves resentimentos e conílictos.

3.a__ os alumnos inhabilitados, cujas provas tiverem sido ruins, receberão ca-
ladamente a sua justa sentença, não podendo mais attribuil-a, como fazem hoje, a
prevenções, antipathias e até a divergências políticas.

4.a— Muitos moços esperançosos, que hoje deixam de formar-se por não terem
seus pais os precisos recursos para sustental-os na longínqua localidade, onde se
acha o instituto offlcial, serão aproveitados com o ensino livre, fazendo os seus es-
tudos com os professores particulares residentes no mesmo domicilio de suas fa-
milias, e indo depois sujeitar-se ás provas, exigidas por lei, e que poderão mesmo
exhibir de uma só vez para evitar maiores despezas.

A única objecçao mais séria contra o ensino livre vem a ser que, julgando-se o
examinando só pelo acto, pôde algumas vezes acontecer que, por acanliamento ou
qualquer indisposição momentânea, sejam menos felizes estudantes superiores a
outros, a quem, faltando conhecimentos, sobrem entretanto o desembaraço e a pre-
sença cie espirito, com que muitas medriòcridades apavonadas conseguem os íóros
de talento e de sabedoria. .

Este inconveniente porém desapparece, exigindo-se do examinando uma prova es-
cripta, em que possa elle, livre de qualquer vexame, e dentro d'um prazo razoável,
manifestar o seu merecimento, e desse modo compensar o ruim acto oral, que.
porventura tenha feito. .* 

Poderíamos apresentar ainda muitos outros argumentos; mas para que mais pte
losophar sobre uma idéa, que tem por si o testemunho dos factos e as proveitosas
lições desse grande mestre intitulado — experiência ?° 

Para reconhecer-se a immensa utilidade do ensino livre, basta observar os seus
miraculosos e benéficos resultados em todos os paizes, que têm sabido reahzal-o,.&
sobretudo nos Estados Unidos, nesse povo gigante onde, segundo se ve do precioso
relatório do Sr. Hippeau, a iniciativa individual, auxiliada pelos bons desejos do
governo, espanca por toda parte as trevas da ignorância, derramando escolas, col-
legios, universidades, bibliothecas e tantos outros mananciaes de sciencia e instrucção,
em que o pobre, com a mesma facilidade que o rico, vai beber os conhecimentos de
que carece, para melhor comprehensão dos seus direitos e deveres,

Felizmente esta grandiosa idéa já vai ganhando terreno mesmo no nosso paiz,
inocu!ando-se em alguns espíritos superiores, a quem nao se pode lançar a pecha
de levianos, Lêa-se, por exemplo, a Memória Histórica da Faculdade do Recite
de 1870, redigida pelo distincto lente o Sr. Dr. Machado Porlella, e nella se encon-
trarão os seguintes trechos, dignos de transcripção:

« Com o systema entre nós seguido de serem os estudantes chamados ás lições
e ás sabbatinas, notando-se nas cadernetas o mérito de umas e outras, o acto e para
muitos estudantes, sinão para a generalidade delles, uma mera formalidade; o juízo
do lente está feito pelas notas, e ordinariamente, quando desmentido pela prova
produzida no acto, não prevalece esta sobre aquelle sinão quando favorece ao estudante.

« Minhas idéas são diferentes. .
« Nada de lições, nada de sabbatinas e conseguintemente de notas: a única prova

de habilitação seja o exame publico, em que o juizo do lente sobre o mérito do
estudanle se forme sem prevenção favorável ou contraria, e em que portanto a orgu-
mentação seja igual e não varie* conforme a preconhecicla intelligencia do estudante. »

Um outro notável talento, que com sqmnia proficiência exerceu o magistério su-
perior na mesma Faculdade, o Sr. Conselheiro Liberato Barroso, quando Ministro do
Império em 1865, enunciou também no seu relatório as seguintes proposições, que
mereciam ser escriptas com caracteres de ouro: m

« E' sobretudo na instrucção superior que deve ter uma applicaçao mais \as>ia o
principio da liberdade cio ensino. .

« Esta sublime manifestação da liberdade humana, que consUlue uma das mai*
bellas conquistas das revoluções modernas, deve existir em toda sociedade orgauizaaa
sobre instituições livres. ,. ^.^tdUc

Não teve porém o digno Ministro a necessária coragem para realizar as suab nenas
theorias, deixando-se levar pelo triste argumento de que o paiz nao podia ameia sa«
borear o sazonado fructo da civilização moderna! ..

I. 3
—lí*

7.H 
¦ m iirin "—; jjrnyjy~Z



10-

Finalmente o illustràdo Sr. Conselheiro João Alfredo, actual Ministro do Império,
no importante projecto que acaba de formular sobre os cursos jurídicos e a cujo
respeito dignou-se de ouvir as respectivas congregações, nao deixa lambem de pagar
o seu tributo ao novo systema. ,. .. . . .

Com effeito esse projecto no art. \ i concede a qualquer cidadão o direito de abrir
cursos públicos sobre qualquer das matérias lencionadas nas faculdades, ou sobra
quaesquer outras, salva a intervenção legal das autoridades crmuriaes e policiaes;
e no art. 13 admilte aos exames e graus das Faculdades os alumnos que, alem du
satisfazerem as taxas da matricula, apresentarem attestados de habilitação cios res-
pectivos professores dos cursos do ensino livre.

E' porem de sentir que, ao lado de tão sympathicas disposições, figurem outras
que de alguma sorte desmerecem o brilho das primeiras. Taes são as dos arts. 31o,
316 e 333, que vem apurar ainda mais o regimen das faltas e sabbatinas nas aulas das
Faculdades. ,

Em todo caso a verdade caminha, e, á vista disso, podemos acalentar a doce espe-
rança de que brevemente uma reforma radical e completa, a respeito do ensino publico,
Tira collocar-nos a par da civilização do nosso século.

CONCURSOS AO MAGISTÉRIO SUPERIOR.
¦jft.

Pelos Estatutos vigentes, sem o grau de Doutor não pôde pessoa alguma, por mais
notável que seja o seu mérito, inscrever-se nos concursos ao magistério superior.

Tal exigência porém é perfeitamente dispensável em vista das dilíieilimas provas
porque devem passar os concorrentes e do direito que tem a Congregação de reprovar
os candidatos inhabeis.

Com effeito os concursos actualmente constam das tres seguintes provas:
A.* Uma argumentação publica sobre as theses e dissertações, que os candidatos

devem apresentar impressas no prazo de um mez, sendo arguidos no dia immediato;
2.a Uma dissertação escripta sobre um ponto tirado vagamente de todo o direito,

feita no prazo de quatro horas, em logar incommunicavel, com o simples auxilio da
legislação do paiz, e finalmente lida perante o publico;

3.a Uma prelecção, recitada em plena publicidade, vinte e quatro horas depois de
tirado o ponto, dando-se aos candidatos o espaço de meia hora para fazel-a, guar-dada a ordem da inscripção e não podendo os que se seguirem ouvir a exposição do&
precedentes.

Ora, por mais ousada que seja a ignorância, não quererá se arriscar a tão re-
nhida lula, em que, para maior desanimo, não póJe esperar misericórdia dos seus
adversários ;'e quando por ventura tenha ella semelhante arrojo, encontrará na Con-
gregaçâo a devida repulsa.

Talvez se objecte que a requisição do grau de Doutor para os concursos, augmen-
tando as difficuldades, é mais uma garantia contra os injustos favores, cujas conse-
queucias, sempre funestas e perniciosas, tranformam-se em verdadeira calamidade,
quando vão disiillar o seu mortífero veneno sobre o espirito e o coração da juventude.Esta duvida porém não tem a minima procedência.

Em primeiro logar não é de crer que a Congregação, postergando os mais sagrados
deveres e os seus próprios interesses, proponha, para fazer parte de seu grêmio, um
indivíduo que não reúna os predicados indispensáveis ao magistério.

Em segundo logar, na hypothese de querer a Congregação favorecer o concorrente
menos dkno, não lhe servirá de embaraço a defeza de theses, em que o candidato
é arguido pelos próprios lentes, e onde as provas são menos diííieeis do que no
concurso.

Não ha portanto motivo algum para se conservar uma exigência, que, sem trazer
a menor vantagem, produz o grande inconveniente de arredar do magistério superior
muitos Bacharéis, que, sendo já considerados pelo seu profundo e notório saber, re-
pugnam com justa razão sujeilar-se ainda a uma defeza de theses.

Sirva pois o grau de Doutor unicamente para determinar a preferencia entre os
concorrentes, no caso de identidade de provas. Entretanto, para mais garantir o bom
êxito dos concursos, convém realizar as seguintes medidas:; l.a Sejam as provas oraes dos concorrentes tomadas por tachygraphos, e, depois
de vistas pela Congregação, appareçam publicadas nos jornaes mais importantes do
logar, onde se acha a Faculdade.

'Xy
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Deste modo todo o publico poderá melhor apreciar o mérito dos candidatos e a
rectidão dos seus juizes. .. ,

2a Reduza-se a seis horas o prazo concedido aos concorrentes para o estudo da
prelècção, dando-se a cada um o espaço de uma hora para discorrer.

3.a Seja emfim o julgamento proferido por votação nominal, e nao em escrutínio
secreto, como succecíe hoje. . ~>

E' de justiça que cada um dos lentes assuma a responsabilidade de seu voto em
assumpto tão grave e melindroso.

INCOMPATIBILIDADE DO MAGISTÉRIO OFFICIAL COM OS CARGOS POLÍTICOS.

A incompatibilidade do magistério offlciai com os cargos políticos offerece grandes
vantagens já impedindo que os lentes e professores sejam constantemente distrahidos
das suas funccOes, já liberlando-os da perigosa mfluenciados interesses partidários,
que, si até hoje, graças ao bom pessoal das Faculdades, nao tem originado males,
podem trazel-os para o futuro. .,

Entretanto esta benelica reforma, applieada ao nosso magistério, nas tristes cir-
cumstancias em que elle se acha, pruduzirá um grave inconveniente, por si sobas-
tante para eclipsar todas as vantagens. 3'

Com effeilo aclualmenle o professorado, nao recebendo do Governo a devida consi-
deracãonem o iuslo prêmio dos seus serviços, só é procurado em falta de cousa melhor,
como verdadeiro degrau para outras posições, ou corno, a estação de descanço e de
abrigo nos dias de adversidade política, segundo se exprime o disünclo ex-Ministro do
Império Sr. Conselheiro Paulino no seu relatório de 1869. ,

Ora neste estado de cousas, é claro que a incompatibilidade lera, como conse-
quencià inevitável, afastar do magistério todos aquelles que, pelos seus talentos, pu-
derem conseguir uma vida mais gloriosa ou lucrativa.

Ficará portanto o ensino publico entregue aos indivíduos menos aptos para o des-
empenho dessa difiicil tarefa, de cuja bôa execução entretanto dependem a fehci-
íIiíTp Ha«; famílias e a grandeza dos estados. # x

Antes oois de se decretar a incompatibilidade é de mister tornar o magistério uma
carreira importante, bem remunerada, cheia de prestigio, capaz emfim de por si só
satisfazer as elevadas aspirações do talento. ym m:x i .

Faca-se como nos Estados Unidos, onde, segundo se ve do citado relatório do
Sr. Hippeau, o magistério, além de perfeitamente pago, recebe do governo o maior
aPllliiefS^SlISn fornecido pelos estatutos universitários da Bélgica de
25 de setembro de 1816, da Hollanda e de outros paizes da Europa, em que a protecçao,
dispensada ao lente da Faculdade, chega ao ponto de, morto elle, conceder a suafa-
niiíia metade dos seus vencimentos e uma soffnvel pensão. ¦:. ..

ÈnSa-se, corno aconselha ^Vivien, que as quantias, despend.das na justa esuffi-
riente remuneração dos empregados públicos, jamais sao perdidas para o paiz.

Nãose permitía emfim que os preceptores da mocidade, depois de esgotadas as
mns tocas e os seus talentos em beneficio da pátria, encontrem, no oçcaso da vida, a
fndSiae a miséria, como a ultima recompensa dos seus incansáveis labores.
IS^ISCTiilási estabeleça-se a incompatibilidade, que todavia pre-
sentemènt? em S do pequeno pessoal" de que por ora dispõe o nosso paiz, só de-
5eS eíçíuir' os lentes e professores dos cargos políticos de eleição popular, que sao

jUSnS^ sobre os.cursos jurídicos, aliendede
algL mTdoPaSs SSS&. Com effeilo este projecto melhora um pouco os
VerNomaerr lenles eatbednaticos e substitutos o titulo de desembajga-

iilIlilSi liiilllll cathedraticos que completarem 20 annos
de 

7oiÍí iKncede o direito de ser despachado conselheiro de Estado, honorário
ao catlíèdVatico que Uver mais de trinta annos de serviço, e se houver disünguido pelas
SUiaS|edepobSas salutares medidas, estatúe no art. 72 a seguinte dis-
posição:

%.<..
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« Os lentes que forem eleitos Membros das Assembléas Provinciaes, Deputados á
Assembléa Geral ou escolhidos Senadores, serão jubilados pelo Governo com metade
do ordenado proporcional ao tempo do serviço effectivo, caso este exceda a dez annos,
e não atlinja a vinte; quando porém for inferior a dez annos, se entenderá haver re-
nunciado âo cargo. , , . .

Este artigo encerrando uma bôa doutrina é todavia incompleto e ambíguo.
Incompleto, porque não estende a incompatibilidade aos professores das aulas me-

nores, violando assim o sábio preceito: Ubi eadem ratio,ibi eadem dispositio legis,
Ambíguo, porque da sua letra deduz-se que o lente ficará privado da respectiva

cadeira, ainda quando não tome posse do cargo político para que tenha sido eleito
contra a sua vontade. Deste modo pode qualquer potentado político, para vingar-se
de algum lente, elegel-o membro de uma assembléa provincial com o único iim de
fazel-o perder o seu emprego.

Tal não é, sem duvida, o espirito do citado art. 72;- mas infelizmente as suas pa-
lavras prestam-se a essa perigosa interpretação.

DIVISÃO DAS FACULDADES DE DIREITO EM DUAS SECÇÕES
py:

4b
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Esta reforma, desde muito reclamada por diversas memórias de ambas as Facul-
dades e já comprehendida em alguns projectos ministeriaes, é incontestavelmeute
de grande importância para o ensino superior.

Satisfazendo melhor a diversidade das vocações, ella dá logar a que muitos in-
dividuos, dedicando-se privativamente aos estudos de sua predileeção e mais ade-
quados á natureza de suas intelligencias, adquiram conhecimentos soíicios e profundos
sobre uma certa especialidade, e desta maneira possam prestar ao paiz maiores ser-
viços do que alguns talentos encyclopedicos, que, sabendo um pouco de tudo, são
incapazes de um trabalho perfeito em qualquer ramo de sciencia. Divididas as Fa-
culdades de Direito em duas secções, uma para as sciencias jurídicas e outra para
as sciencias sociaes, acontecerá o seguinte:

Aquelles, que só desejarem habilitar-se para a magistratura e advocacia, fre-
quentarão exclusivamente as aulas do primeiro curso;

Os que pelo contrario, só quizerem se preparar para o exercicio dos cargos po-
liticos e administrativos, assistirão"unicamepte ás aulas do segundo;

Finalmente os gue pretenderem formar-se em ambas as sciencias, poderão ma-
tricular-se successiva ou simultaneamente em ambas as secções.

Não ha duvida pois que esta divisão virá desenvolver o gosto pelas especialidades,
o que, segundo bem observa o Sr. Conselheiro Liberato Barroso no mencionado
relatório, constitue o mais poderoso incentivo dos grandes talentos e a base de todas
as illustrações reconhecidas.

E' isto o que se pratica nas Faculdades da Europa.
Nos Estados Unidos a Universidade de Cambridge adopta um outro systema de

separação para a Academia de Direito, dividindo-a, segundo nos diz o Sr. Hippeau,
em dois cursos:—um para aquelles que se destinam ao foro e outro paraosque
desejam seguir as carreiras industriaes e mercantis.

O primeiro comprehende os differentes ramos da legislação commum e do di*
reito natural, a jurisprudência naval, o direito mercantil, o direitodas gentes e o direito
constitucional.

O segundo abrange toda a jurisprudência do commeroio e o direito maritimo e
constitucional.

Nota-se na Faculdade de Cambridge a falta de um curso especial para as scien^
cias sociaes, o gue é uma grande lacuna.

Por este motivo parece-nos preferível o primeiro systema, que, já proposto e
brilhantemente discutido no relatório do Império de 1865, reapparece agora no art,
1.° do ultimo projecto apresentado pelo Governo sobre os cursos jurídicos.

Permitia Deus que tão útil reforma não fique ainda desta vez em pura concepção,
como até hoje tem succedido,

Y
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DAS SUBSTITUIÇÕES NAS FACULDADES DE DIREITO.

A maneira por que actualmente se fazem as substituições nas Faculdades de Direito,
é digna de grave censura. .

Com effeito, comprehendendo estas Faculdades duas ordens de matérias, e sendo
certo que muitas pessoas, aptas para o ensino das primeiras, não o são para o das
segundas e vice-versa, salta aos olhos a necessidade de se dividir a classe dos lentes
substitutos em duas secções: uma para as sciencias jurídicas e outra para as scien-
cias sociaes. t , m .,.:'. .. i

Nas escolas de medicina e nos cursos de preparatórios os substitutos ja se acham
classificados segundo a natureza dos estudos.

Porque motivo pois não se ha de também applicar ás Faculdades de Direito esse
razoável systema, seguido nas academias da Europa?

GRAU DE DISTINCÇÃO N-OS ACTOS DA FACULDADE.

: -a-aja-

•¦ '. "XXx "'

Em virtude das alterações feitas no processo dos exames das Faculdades de. Di-
reito pelos Decretos n.° 4695 de 14 de janeiro e n.° 4806 de 22 de oitubro de 1871,
três sao presentemente os graus de approvação admittidos nos actos:

Plenamente para os examinando^ que, tendo obtido unanimidade de votos no pri-
meiro escrutínio, merecerem igual votação no segundo; ,

Distineção para aquelles que, além de approvados plenamente, alcançarem todos
os votos em novo escrutínio;

Simplesmente nos demais casos de julgamento favorável.
Alguns entendem que não se deve dividir a approvação nem mesmo em plena

e simples, equiparando tal divisão ao systema de inteira e meia verdade, quando
esta só pôde ser uma, indivisível, perfeita e absoluta. ¦ >

.« Desde que o examinando, diz-nos a erudita Memória da Faculdade do Recile de
1864, tivesse certeza de que apenas dois graus de approvação existiam no seujui-
lamento, approvado ou reprovado, bem como que o primeiro só poderia ooter a
custa de grande esforço e á vista de brilhantes provas de sua capacidade, sem a
menor duvida não teria a temeridade de submetler-se a exame, não achando-se assaz
habilitado. »

Discordamos de semelhante opinião. Mz*M
O alumno que, pelo acto e contas prestadas durante o anno leclivo, mostra possuir

os conhecimentos essenciaes sobre as matérias estudadas, não pôde deixar de ser
approvado, embora lhe faltem o brilhante talento e a prodigiosa força de vontade,
que a natureza concede somente a poucos. n^nni'n mio™*? E' porém igualmente de justiça, e ao mesmo tempo de grande conveniência, que o es-
tudante distineto pela sua extraordinária capacidade e vastíssima apP1108^0^^
uma nota especial, que, galardoando o mérito superior, forneça também ao paiz um
meio de conhecer os seus melhores talentos. ^ mlfl ^^-a

Emfim o grau de simpliciter não deixa de ter cabimento nos casos em que convém,
_ desfechar o extremo golpe, despertar os brios de um alumno pouco estudioso,
as que dispõe de bôa intelligencia e é capaz de regenerar-se. ;

A única censura, que se pode fazer a esse respeito, e não ter o legislador rodeado o
grau de distineção de algumas regalias, a fim de tornal-o mais appetecivel.° 

Essas regalias, em nosso parecer, devem ser as seguintes:
1.a O estudante, approvado com distineção, seja isento das taxas das matriculai,

do anno immediato; e o que tiver essa nota no fim do curso,fique exonerado das des-
pezas do respectivo diploma; l4. .

2 a O alumno approvado com distineção nas matérias dos três últimos annos do
curso jurídico, receba o grau de Doutor, independente de qualquer outra prova.

Estas medidas, satisfazendo o amor próprio, offerecem ainda a grande vantagem de
abrir as portas dos institutos superiores a muitos talentos, cujas luzes actualmente
se perdem, por não poderem conseguir os necessários combustíveis.
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ESTUDOS PROPEDÊUTICOS.

O Decreto n ° 4431 de 30 de oitubro de 1869 melhorou muito os estudos pro-
pedeuticos, estabelecendo provas severas e outras garantias, para impedir que se
matriculem nos cursos superiores alumnos mal preparados e como taes incapazes
de aproveitamento.

Tornam-se porém ainda necessárias, para complemento de tão vantajosa reforma,
duas importantes medidas.

A primeira refere-se aos cursos de preparatórios e consiste em cortar inteiramente
a possibilidade de ser invertida pelos alumnos a ordem natural dos estudos.

Por esse motivo já houve nesta cidade um estudante de philosophia que, julgando
fáceis as doutrinas de Barbe, sentia apenas que fosse tão melaphysico o francez em
que é escripto o dito compêndio!

Reconhecendo tal inconveniente, o Regulamento de 4 de maio de 1856 prohibe»
que se matriculem nas aulas de rhetorica e philosophia estudantes que não pro-
varem ter aprendido latim e francez; mas ao mesmo tempo nullifica a sua já im-
completa disposição, permiltindo a prova por simples attestados passados por professor
publico ou particular.

Felizmente o ultimo projecto, formulado pelo Governo sobre os cursos jurídicos,
propõe no art. 301 a eííicaz providencia centra o mal indicado, exigindo, para a ma-
tricula nas aulas de geometria e rhetorica, certidões dos exames das línguas, e para
a matricula nas aulas de historia e philosophia, certidões dos exames de todos os outros
preparatórios.

A segunda medida consiste no restabelecimento do art. 30 do Decreto n.° 1568
de 24 de fevereiro de 1855, em virtude do qual todos os exames deviam ser pres-
tados no espaço de dois annos.

Permiltir, como suecede hoje, que haja um intervallo de quatro annos entre o
primeiro e o ultimo exame, é dar logar a que muitos estudantes, abandonando com-
pletamente as matérias dos exames feitos no começo do quadriennio, vejam-se no
íim deste prazo privados de grande parte dos conhecimentos indispensáveis aos
estudos superiores.

Entretanto alguns illustrados collegas opinam de maneira diversa, segundo se
vê na Memória Histórica desta Faculdade de 1863, e na do Recife de 1864.

« Para fazerem todos os exames dentro do fatal biennio, diz-nos a segunda Me-
rnoria, os alumnos estudam simultânea e precipitadamente todas as matérias cons-
titutivas da instrucção preparatória, e desse modo nada aprendem sólidamente ou
acontece-lhes o» mesmo que á folha de ouro que se torna mais delgada á medida
que se estende, ganhando em superfície o que perde em profundidade. »

Somos os primeiros a reconhecer que, no tempo do biennio, dava-se muitas vezes
o inconveniente apontado ; mas não podemos admittir, como causa desse mal a pe-
quenez do período marcado pelo art. 30 do referido Decreto de 1855.

Exigindo este Decreto que todos os exames fossem prestados no prazo de dois
annos, não tinha em vista com isso obrigar o alumno a estudar todos os preparatóriosem tão curto espaço de tempo; pelo contrario presumia que nenhum moço seria
capaz de sujeitar-se ao primeiro exame, antes de ter conhecimento pelo menos de
grande parte das matérias.

; A origem do mal estava nos exames, que, pela grande facilidade, tornavam-se
verdadeiros cúmplices da indolência e dodeleixo, com que eram feitos os estudos
propedêuticos.Todavia, em vista das numerosas e virulentas aceusações levantadas contra o
innocente biennio, foi elle condemnado sem remissão nem ãggravo, respeitando-se ao
mesmo tempo o legitimo culpado.

O futuro porém, único tribunal para que pôde appellar a infeliz victima, veiu
plenamente juslifical-a, mostrando a continuação dos maléficos effeitos, não obstante
já ter cessado a intitulada causa.

Graças pois ao testemunho dos factos, conheceu-se que todo o mal provinha dafacilidade dos exames, e em razão disso appareceu o citado decreto de 1869.
Com as provas exigidas pelo novo decreto, podia-se mesmo determinar, comosuecede na Europa, que todos os exames fossem prestados simultaneamente ; mas porora não pedimos tanto. Çontentamo-nos com a simples resurreição do velho biennio]

.... ¦«
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VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DAS AULAS MENORES*.

Razões de justiça e de conveniência exigem cjue se augmentem os mesquinhos
ordenados dos professores de preparatórios, principalmente dos substitutos, cujos
vencimentos, por maior que seja o trabalho, limitam-se sempre (mirabile dictu!)
á ridícula quantia de cincoenta mil réis mensaes 1

Cumpre também acabar corri a desigualdade de vencimentos entre os cathedraticos,
visto como não ha razão para que os de Inglez e de Francez percebam apenas
1:200#000, quando todos os outros recebem 1:600#000.

Esta diíferença foi provavelmente estabelecida por haver-se considerado menos
difficil o estudo daquellas matérias; mas esse motivo nada tem de plausivel, tanto
assim que o Decreto n.° 4690 de 11 de fevereiro de 1871, creando duas cadeiras
de Grammatica e lingua nacional n'esta Faculdade e na do Recife, marcou para cada
um dos respectivos professores o ordenado de 1:000#000 e a gratificação de 600$000,
não obstante o ensino de Portuguez exigir menos trabalho do que o dos outros
preparatórios. . . .

Tornando-se pois ainda mais saliente, pelo citado decreto, a grave injustiça pra-
ticada com as cadeiras de Inglez e de Francez, devemos acreditar que o legislador
não tardará em conceder-lhes o accrescimo pecuniário, a que têm ellas irresistível
direito.

CONCLUSÃO.

Com o que fica dito julgamos haver realizado, embora incompletamente, a hon-
rosa tarefa confiada aos nossos cuidados.

Estamos certos da imperfeição deste ligeiro trabalho; mas consola-nos a grata espe-
rança de que será elle julgado com aquella indulgência, que a nossa fraqueza auto-
riza-nosa pedir-vos e a vossa illustração obriga-vos a conceder-nos.

S. Paulo, 8 de Junho de 1872.—Dr. Carlos' Leoncio da Silva Carvalho.
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EXAMES GEMES

Para melhorar o processo dos exames geraes tive a honra de expor a V. Ex., em data

de 19 de setembro, o seguinte:
« Approximando-se a hora de começar os exames preparatórios sinto urgente neces-

sidade de premunir-me de alguns meios práticos que facilitem e regularisem melhor esse

trabalho.
« Incontestavelmente os exames successivos por cada matéria, e a apreciação simul-

tanea das provas escriptas e oraes, evitarão por um lado toda a confusão ou turba-multa no

acto do exame, permittindo melhor fiscalisação, e também boa direcção nos estabeleci-

mentos de educação, que tiverem de mandar seus-alumnos à repartição da instrucção

publica; e por outro lado será mais attento, mais justo e equitativo, o julgamento acerca da

capacidade dos alumnos.
« O modo pratico actual de ministrar-se ponto e papel ao alumno para escrever as

provas me parece nimiamente artificioso, mesmo escusado por inútil, e acarreta comsigo

perda de tempo, já tão escasso para aviar, com a devida circumspecçao, os innumeros

pretendentes aos exames. E' sobretudo da boa escolha dos membros das mesas que resulta

a rectidao do julgamento; e a remuneração, que induz responsabilidade, anima ao mesmo

tempo a constância de quem trabalha. A escolha dos membros das mesas, repito, é objecto

da maior importância.
« Cumpre dar precedência aos examinandos, que tiverem mais necessidade de acudir

à matricula nas faculdades do império; e consequentemente de operar-se alguma modi-

ficação na maneira de eífectuar-se a inscripção, afim de evitar atropello nos últimos dias

de trabalho.
« Causa alguma desordem nos exames a necessidade de recorrer-se ao governo para

nomear substituto momentâneo ao presidente da mesa, quando tal urgência pôde ser,

provida pelo Ínspeetor geral, poupando-se tempo, papel e trabalho.
« Como já participei a Y. Ex. o uso das collas tem sido freqüente, e convém logo

banil-o para nao crear novas raizes.
« Alguns alumnos depois de receberem o ponto tratam de evadir-se, se o nao acham

de seu agrado, tentando nova fortuna em oceasiao que se lhe afigura mais propicia. Con-
vém pôr termo a tao feio habito.

« Bem poderia eu, Exm. Sr., apontar mais inconvenientes, se por ventura me nao
recordasse de que os meios de obvial-os irão de encontro nao só á organisaçao vigente dos

m
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a.consulta dos diccionarios. Nos exames da lingua portugueza e das sciencias escreverá

mais, no alto da folha, os pontos que tiverem de ser desenvolvidos.

« 6.a_Decorrido o tempo^dado para escrever a prova, o examinando entregal-a-ha, no

estado em que se achar, ao inspector geral, o qual, depois de conferida a letra e a assigna-

tura do examinando com as do respectivo requerimento, rasgará a parte em que estiver a

assignatura, e marcará tanto a folha da prova como o requerimento com o mesmo numero,

que será diverso do que corresponder ao nome do examinando na lista da chamada.

« 7a -O inspector geral ministrará a prova assim numerada aos membros da mesa,

que a examinarão accuradamente, emittindo o seu juizo por meio de notas, em que sejam

apontados os erros e defeitos que encontrarem. •'

i 8 -O exame oral será prestado no mesmo dia, ou impreterivelmente no immediato

ao em que tiver sido feito o exame escripto; e só então terá lugar o julgamento definitivo

de ambas as provas.
« 9 -Perderão os exames do anno os alumnos que forem surprendidos fazendo uso de

uuaesquer apontamentos, quando estiverem tratando da prova escripta; assim como per-

derao o exame que pretenderem fazer aquelles que, depois de haverem recebido o ponto,

desertarem do acto.
« 10 -A inscripçáo para o exame de línguas começará no dia 20 de outubro e para o

de sciencias no dia 27 de dezembro; a primeira será encerrada no dia 10 de novembro, e a

segunda no dia 17 de janeiro. »

Em conseqüência dignou-se V. Ex., por aviso de 27 de setembro, declarar-me que po-

dia proceder aos exames com as medidas que propuz para melhor execução das instrucções

que baixaram com o decreto n. 4430 de 30 de outubro de 1859. ¦

Espero que esta providencia traga melhor disciplina às salas dos exames.

MOLAS PUBLICAS PRIMARIAS

Continuam a existir as 67 escolas constantes do mappa n. 13 de 11 de abril; todas em

exercício, menos a 3a de meninos da freguezia da Lagoa por ter sido elevada a 2o gráo, e a

de meninas do Curato de Santa Cruz por causa de representação dos moradores do Curral

Falso, que desputaram para si a sede da dita escola.
Ouvido o conselho director, foi este de parecer que a escola devia ser estabelecida no

logar do Curato denominado Sepetiba, e nao no Curral Falso, onde aliás converia crear

para as meninas pobres outra escola publica, ou subvencionar alguma particular; visto

que pela distancia nao podiam as alumnas concorrer á escola fnantida a expensas de S.M.o
imperador na fazenda de Santa Cruz, e muito menos á de Sepetiba que fica ainda mais dis-
tante.



— 7

Neste sentido representei; e V. Ex., por aviso de 4 de junho resolveu, que a escola

ficasse em Sepetifia, devendo a inspectoria indicar *» particniar d. meninas do loêar

Curral Falso, que merecesse ser subvencionada, em quanto nao fosse conhedda a necessi-

dade de levantar ali escola publica.
Depois das indagues a que procedi, e da informação do delegado, vim ao conhecimento

de que naquella localidade nao ha escola particular alguma.

¦ Quanto à de Sepetiba entendi-me pessoalmente com o delegado para sem mais demora

prove>-a dos necessários movei,; e expedi portaria â professora D. Pelneena de Mone»

Dias da Cruz Araújo para que tratasse de entrar logo no exercicio de sua cadeira.
!M 

das m escoias pnfiU» primarias, .enfio 35 fie meninos 
^ 

fie menmas, 
^

rnnccionanfio ®, achando-se por pre»er, aU» da terceira da »Çg*«

Baptista da La8ô», a 3- da fre8uMia do SanfAnnaea3-datta8uefa.de S. Chnstevam,

todas de meninos; estando as duas ultimas regidas por professores interinos.

O delegado da freguezia da Lagoa reclamou a creaeao. de mais duas escolas, sendo uma

^oTnsXdireotoreconnecenessa necessidade publica, ,ne ievei l.8o ao conbeci-

mento de Y. Ex, mas que nao pôde ser satisfeita por achar-se esgotado o credito que para

TI! existia n. ... do orçamento vigen*. come toi-me fiedarafio em a„so fie 3T fie

ag°tnfio 
sido fiem.», por decreto fie* de J*. o pr-sor fia tre^a de 

££
José Joaquim Pereira de Azurara, houve o governo imperial por bem mandal-o substituir

;;! 
"a 

cafieira da «na do Governador, ficando esta regifia ingente por nm

afijnnto. até ser provida por c»ncure», a «™ "™££L da 
,. de g.

jrrr:rr^.r. ^ —a
cargo de um adjunto. ¦ ¦^arín*m™te nelo ex-professor Antônio

a 3« de SanfAnna está ainda sendo regida interinamente pelo ex p

* . f rle cunha que tem continuado a experimentar o systema Bacadafa.
Estevão da Costa e Cunha^ 

Bmilia da Costa> continua p0r mo-
A professora da escola de Jacarépaguâ professora adjunta

m de mm. a estar * de _ **£%J£ 
^ protessora pIrtl-

¦T &2&&t 
™i **«|i—#

Por decreto de paiya Mendes; fi.
D. Josepha Thomazia da Costa Passos e u. um _

cando aquella na 3' do Engenho Velho, e esta na 3» de Santa itita. , iw

\
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NOVOS i Y

Foram postas a concurso a 2« cadeira dá freguezia do Espirito Santo, a 1» e 3« da de

Jacarépaguá, e a 2' da Ilha do Governador. Depois de preenchidas todas as formalidades da

lei e ouvido o conselho director, dei conta ao governo imperial de todo o processo do con-

curso por ofiicio do 1° de maio; em resultado do que foram nomeados, segundo a ordem da

proposta, por decreto de 22 do dito mez: para a 2» cadeira do Espirito Satoto Carlos Augusto

Soares Brazil; para a I» de Jacarépaguá Augusto Cândido Xavier Cony; para a 3» da

mesma freguezia Philippe de Barros Vasconcellos; e para a 2» da ilha do Governador Ja^
..A; ,.(AA tCi ;ú ''" 

'¦ ':-A:':' r. y vA 
'¦¦"¦¦'' " : a:' A ¦ ' a.A '

nuario dos Santos Sabino.
Taes sao as alterações havidas a respeito dos professores e professoras.

" 
Quanto á freqüência das 6& escolas nos três primeiros trimestres do corrente anno

refiro-me ao mappan. 1. <

EXAMES DE CAMBATOS AO vi. (I A J' 1 I í 1F 11 1 11 * I 1 m i ' 1II II Jl I I I V ] | 1 \ fl li R ¦ I II

Y. iAl

- Em virtude dos arte. 39 e 45 do regulamento de 17 de fevereiro de «foram devida-

mente admittidos a fazer exame, nao só os professores adjuntos que'nao tinham ainda

terminado o triennio de habilitação, mas também os candidatos ao^ágisterio.
' 

concluídos os trabalhos no dia 26 de abril, e ouvido o conselho director no dia 20 do

mez seguinte, dei conta minuciosa, em offlcio de 31 de maio, do numero dos concurrentes

de ambos os sexos, que se submetteram a provas, e dos que obtiveram approvação e foram

regularmente incluídos na respectiva proposta, que pôde merecer a approvação do go-

verno imperial em aviso de 13 de junho; ficando por tanto habilitados para obter titulo de

Propuz que fossem eliminados da classe de professores adjuntos os que deixaram de

obter approvação, para fazer observar a disposição da ultima parte do art. 39 do

regulamento, olvidada ha tempos; sendo o meu acto approvado pelo citado aviso de 13 de

junho. E pois ficou completo o quadro effectivo dos adjuntos de ambos os sexos do modo

que se vê na relação n. ô.
Achando um pouco estreito o quadro dos adjuntos, e por isso insufflciente para supprir

a necessidade de coadjuvaçao que deve ser prestada ás escolas, tive a honra de propor a

W. Éx. em offlcio de 15 de junho, que fosse ellé augmentado, ou pelo menos qué se coíice-

desse titulo de adjunto interino áós alumnos que, havendo feito o seu exame com distiHCçSo
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Das escolas, e nao podessem ser logo admittidos ao quadro effectivo, quizessem sorvir

gratuitamente, até que se desse alguma vaga.

Approvado o segundo alvitre foram considerados adjuntos interinos os individuos con-

stantesdareiaçson^do^aeojà entrou nm para . ,nadro effectivo, — pro-

posta por officio de 24 do corrente, em virtude de haver obtido demissão, por portam de

12deoutubro, a adjunta do 1» annode exercício D. Cândida César Lima.

Devo informar nesta oceasiao a V. Ex. que, no correr dos exames, folguei de reconhe-

cer que nao havia falta de aptidão da parte dos examinandos, principalmente das «uni-

nandas; notando-se que as cincas, que algumas vezes davam, pareciam antes denunciar

imperfeição do methodo e compêndio porque aprenderam do que pobreza deintelhgencia.

¦7 77 ' 77-';;77y
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PROGRAMMA PARA 0 MIO NAS ESCOLAS

n£).wú1 n cívico diário das escolas de instruc-
Deseiando regularisar o mais possível o servaço aiauu a

0„pZl. affldo ,«oso possa obter o «tiror e^aia rápido ap.eita.eato dos

He, . n» podendo condir taea —o senão aosiiiodos P-"^°

« mais «.potente» para reconheeor as necessidades theoricas e pratreas do se» m*

tór offlct «es L dai» de i, d. Julffo determinando-ttes, ,«e o .— . »
teno, omciei resBectivas 

escolas sobre as seguintes
remettessem um programma para o ensino em suas respectn as

matérias:
Instrucção moral e religiosa;
Leitura; ; t
tfoções essenciaes da grammatica portugueza;

Princípios elementares de arithmetica;

Sy8«a toetrieo deoi»al; ^ 
_ ^ ^ de ^ qu,

Ness. Prograo,na »£*££L. 
necessidades d. coce... e apropria aptid*»

se julgar conveniente segundo as reconneciaa

ao professor, *« toarão: —::—:: 
;ue M! ,lçW8 se

r:::;r ;:r—?-*. - - eg f f—
classes, e seus poVmenores em cada um dos dias úteis do ann. .

AUm doe pontos oupra indicadoo, reco— -, ™**™ 
, , nstrucç50

dessem convenientes para o melhor esclarecimento do assumpto

primaria do 1» gráo. reCommendaçao de minha circular, e em
¦ Quasi todos os professores satisfizeram a recomw ^ P._3. 7

¦

'
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abono da diligencia e boa vontade com que o fizeram, junto sob n. 4 a cópia do extracto de

seus parecer*, que provam bastante o que disse em meu ultimo relatório; isto é: que a

maior falta que sentimos nao é tanto de aptidões, como de animação e auxilio.

ESCOLAS mssmm\\

Das 5 escolas subvencionadas até 11 de abril fiz mensao no ultimo relatório.

\ Por aviso de 13 de maio, mediante solicitação da inspectoria geral ouvido o conselho

direetor, foi subvencionada com 60$ mensâes a escola particular situada na freguezia de

Inhaúma no logar denominado Cascadura, e regida por D. Paula Carolina dos Santos Mar-

ques, que estágosando do beneficio desde o Io de julho.
Com esta escola completa-se o numero de 6, que estão subvencionadas no município;

sendo 3 de meninos e 3 de meninas, cuja freqüência consta do mappa n. 5.

CURSOS HOCTÜBHOS

Nao me parecendo conforme com a Índole de nossas instituições, que as escolas noc-

turnas de adultos continuassem a ser, como hiam sendo, fundadas e exercidas arbitraria-

mente, livres da salutar inspecção do poder publico, tomei a resolução de consultar a

V. Ex. em offlcios de 27 de junho e 29 de abril, se estavam ellas absolutamente isentas das

disposições do regulamento de 17 de fevereiro de 1854, expondo as seguintes conside-

rações:
1.» Que o fim especial de taes instituições era prover expressamente a necessidade do

ensino a respeito das pessoas adultas, que nao podem freqüentar as escolas publicas ou

particulares.
2.° Que nao me parecia conveniente a convivência escolar entre menores de 15 e

adultos de 20 e mais annos, sendo aliás de condições mui diversas.

3.o Que as horas das lições nao deviam ser indifferentes, aos meninos, e a seus pais; e

que a admissão d'aquelles nos cursos nocturnos concorreria para serem despovoadas as

escolas publicas.
4.» Que as leis em vigor nao permjttem abrir escola ou estabelecimento de instrucção

primaria e secundaria sem preceder certas formalidades, e provas de habilitações que

afiancem a moralidade e regimen escolar; condições que sendo communs aos estabelecimen-

tos públicos e particulares, nao tinham sido attendidas na creação das ditas escolas;

quando me parecia inquestionável que ellas devem reclamar direcção mais firme e intel-

ligente:
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Mas como estava convencido da grande vantagem dos cursos nocturnos de adul-

tos por que fariam aproveitar utilmente muitas horas, que seriam perdidas ou

«ada» em distrai nocivas,. por outro lado lembrava-me do ,ue «aro «. eusr

:r^ pb— *s p—, com Piores gratuitos - « ,=

peitai a todo o rigor dos rebento»; entendi a propus, ,ue alguma menç» et™

,1. tosse, provisoriamente concedidas a taea eseelas. nao sendo ., tede o *

Ipeneada» de apresentarem a inspeciona gera. o pleno do ens,no« m*. <--£

sumarias, do moralidade . aptidão doa leccionistos; assim oomo da receberem a vmta

cial.e darem conta periódica do numero e progresso dos respectivos alumnos.

Em aviso de 10 de junho e 5 de julho, dignou-se Y.Ex. ordenar: 1.» que não sejam

ost.0 abertas «a escolas publicas: * ,ue em vista da «ature*, o «*-**- "£

«vem ,ue sejam observadas . aiaposiçdes do retamente v,gen.e, de modo ,«e nao

resultem embaraços ao exercido e desenvolvimento dellas.

Para de alguma forma precisar a natureza da isenção ou franqueza, de maneia que

JZ lida a mm!..»* particubar, nem —te *~££Z

qu. o regulamento de 17 d, fevereiro de 1854 prescreve, organm. »s «*¦*- *»

1 adiante sob n. 6. e ,u. foram approvadaa por aviso do 20 de agosto.

Tendo visitado essas escolas, sinto muita satisfação em asseverar a V Ex. que^

prog*m de modo «o regular o edidcaute, que toa nonra aos seus benementos nst.su,-

TI e L pennorar o agradecimento profundo dos alumnos ,.e as ft.,uen«am.

Do annexo n. 7 constam as informações que pude obter a respexto.

COMREMAS PEDAGÓGICAS

Y w™ morta o art 76 do regulamento de 17 de Fevereiro de 1854

CZL a emuU pedagógica a aperfeiçoar o motnodo e ,- de enrnno.

Fui nois obrigado a organisar as que, depois de ouvir o conselho director, üve a hon a

pelo aviso que baixou em data de 30 do mesmo mez, como se ve da copa n. 8.

i foi ao ar, ,¦ das in— foram „ adidos os pontos do programma, ,,u

«rLados na conferanoia ao aesembr. próximo futuro, do modo 4ue ti. 
çg*

da copia n. 9.
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Nao duvido de que, se as conferências pedagógicas tiverem curso conveniente, nova

era se abrirá para o importantíssimo ramo da instrucção primaria: e espero que breve-

mente possam as professoras também tomar parte nas discussões pedagogicas-quando o

adiantamento dos professores produzir nellas o desejo de imital-os.

ESCOLAS DO SECUNDO GRÁO

No relatório transacto alludi ao aviso de 29 de fevereiro, pelo qual foram designadas

seis escolas do 2.° gráo, ordenando-se, que o conselho director propusesse as matérias

que deviam ser ensinadas em vista dos arts. 47 e 49 do regulamento de 17 de fevereiro

de 1854, como com effeito foram propostas e approvadas pelo aviso de 2 de abril, que logo

determinou :
l.o Que inquerisse, se alguns dos professores das escolas do 1.» grào, que foram eleva-

das ao 2.°, estavam dispostos a mostrarem-se habilitados nas matérias acrescidas, para no

caso affirmativo, marcar-se dia para o respectivo exame; e para concurso no caso de haver

em cada uma das freguezias mais de um professor a habilitar-se. y

2.o Que nao fossem postas em concurso as cadeiras do 1.° grào, que tivessem sido ele-

vadas ao 2.° grào, que como taes deviam ser postas em concurso, quando os professores
actuaes nao se mostrassem para ellas habilitados. y

3.° Que quando nao se preenchesse o numero das escola^ do 2.° grào, devera ser com-

pletado à medida que vagar alguma do 1.°.
Em officio de 23 de abril communiquei a S. Ex., em cumprimento do aviso supra, o

seguinte: 1.° que alguns dos professores haviam respondido, que aexiguidade dos orde-

nados nao os convidava a maior trabalho ; outros, que necessitavam de tempo para com-

pletar os estudos que jà tinham.
O remédio seria, ou espaçar o concurso enrquanto" os professores se habilitavam, ou

chamar outros concurrentes.
Por aviso de 26 de abril declarou-se então que fosse marcado o praso de 6 mezes para

o concurso, a fim de que os respectivos candidatos se podessem habilitar; praso que
findou em 30 de outubro corrente.

FORNECIMENTO DAS ESCOLAS
Julgando de urgente necessidade prover as escolas de mobília e utensis, de que muito

necessitam para tornarem-se decentes e prestaveis, solicitei a coadjuvaçao do efigenheiro
Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, pa^a determinar com precisão nao só a forma
como o preço dos objectos que o governo tem de fornecer.
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Com effeito apresentou-me o dito engenheiro o orçamento da despesa a feser-se, •

os desenhos cotados-em metros para servirem de modelo e base dos contractos com os for-

necedores que, mediante propostas em cartas fechadas, se quisessem encarregar do fome-

cimento. .
Mandando porém annunciar, na forma do aviso de 23 de fevereiro, que receberia pro-

postas até o dia 3 de agosto, appareceram apenas dous concorrentes, oíferecendo preços

inferiores aos orçados pelo engenheiro Bethencourt.
.< Preferi a proposta mais vantajosa apresentando para o contracto as condições con-

stantes da copia n. 10; mas o licitante nao as assignou, e acabou por desistir da proposta.

Convidado o segundo também tergiversou e desappareceu.

t De tudo dei parte a V. Ei. em ofiicio de 21 de outubro corrente, fasendo ainda sentir

a necessidade que em outra occasiào apontei, isto é: a de haver um empregado especial

da confiança do governo, que se encarregue do fornecimento, inspecçao e arrecadação do

material das escolas; pois que só assim serão bem providas, e por modo mais econômico

da que aquelle que tem estado em prática.
Para ter um exacto conhecimento, que nao podia jà esperar das recommendaçoes

feitas aos delegados sobre semelhante assumpto, nomeei o empregado da secretaria Her-

menegildo José de Azambuja Neves para pessoalmente percorrer as escolas, e organisar

uma relação ou inventario dos moveis e utensis nellas existentes, e dar-me conta doestado

de conservação em que os encontrar, e dos que faltarem para completar a mobília que a

lei manda fornecer. v
O professor João José Moreira, em seu nome e de seus collegas, offereceu-me um molde

de tinteiro de bronze para as escolas, que me parece preferível aos de que se usa, como ja

participei a V. Ex. em ofiicio de 28 de agosto.

O professor Cândido Matheus de Faria Pardal também offereceu um plano para a

construcção de casa apropriada ás escolas, e que sob o ponto de vista econômico, hygiene

e desciplinar me parece mui aceitável.
¦•¦ * 

i ' ¦¦'''¦¦

LIVROS PARA AS MOLAS

Sempre que se me offerece occasiào nao deixo de animar os professores a apresenta,

rem trabalhos de própria lavra no sentido de melhorarmos os exercícios escolasticos. Dahi

a lembrança, que teve o professor João Rodrigues da Fonseca Jordão, de pedir auxilio

para imprimir «ma edição do seu MoHlegio orazileiro éa infância, comprehendendo

poesias selectas depoetas nacionaes e as respectivas biographias em noticia summaria em

prosa; livrinho que autographado tem de servir para a leitura poética e de manuscríptos,

...Ív
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preenchendo assim uma lacuna mui sensível nas aulas primarias, de que já cogitou o aviso

de 29 de janeiro de 1862.
Em officio de 22 de agosto dando a V. Ex. noticia desse trabalho, lembrava a coadjuva-

çao qua-solicitava o autor, e que n*, era mais doque-ser o opu«culo estampado conve-

Cientemente no archivo publico militar, pagando a despeza respectiva com o importe da

venda dos exemplares necessários às escolas publicas.

Em aviso de 4 de setembro declarou V. Ex. que para resolver sobre o pedido do pro-

fessor convinha que a inspectoria geral informasse, em quanto poderia importar a despeza

na referida lithographia; ordem que foi cumprida em officio de 12 de setembro,

A10 de outubro submetti à approvação do governo a grammatica analytica e explica-

tiva da «.«.a portada pe>.s professores D, José Orti* , Cândido Matheao **na

Pardal, a qual na opinião do conselho, director é preferível à de Cyrillo Dilermando da Sil-

veira, actualmente adoptada nas escolas publicas.

Em officio de 31 de agosto informei, depois de ouvido o conselho director, um requen-

mento em que Henrique Fleiuss pedia ao governo imperial o auxilio de. 5:000$ para a im-

pressão de um mappa orographico brazileiro, útil para o uso das escolas; utilidade que com

j ™,a™ TW.oY.rtn (\\7py sobre a exactid&o das alturas,
effeito o conselho reconheceu; nada porem podendo dizei some *

assim como sobre o valor do auxilio.

Por aviso de 3 de outubro se autorisou a acquisiçüo do numero de exemplares do dito

mappa, igual ao das escolas publicas de instrucção primaria.

E 
'

Sem fallar nos três palacetes que se acham em construcçSo já bem adiantada, tocarei

somente nas duas casas que estão funccionando, a saber:

ESCOLA DE S. SEBASTIÃO

Depois de concluído e bem ornado o edificio das escolas de S. Sebastião, devido ao pa-

triotismo da Illma. câmara municipal, coadjuvada pela benemérita Associação Protectora

da infaucia desvalida, e também pelo governo imperial, foi elle finalmente inaugurado sob

a protecçao da Sereníssima Princesa Imperial a Sra. D. Isabel, no dia 4 de agosto, com

assistência de SS. MM. e AA. Imperiaes. •

Sendo testemunha particular de ceremonia tao explendida que sempre determina

uma época festiva para as letras, e um padrão de gloria para os que as protegem com sin-

cera dedicação; mui grata me foi a parte que tomei no regozijo e agradecimento popular

que resultou desse bello acontecimento.

NOVAS CASAS ESCOLAS
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Logo porém, que me constou qu« as aulas tinham no dia 4 de agosto entrado em

exercicio, sem «a nenhuma communioçs» official ou particular me houver sido M.

na qualidade de inspector geral da instrução publica do município, dingr-me a V. Ex.

em cfflc.o de 13 de agosto consultando: se « escolas municipaes d, S. Sebastião«M

de completa exemplo, ou estavam como todas as outras do municiPio,,ob as nstas da in-

^nou-rY. Ex. declarar-me em aviso de 27 de agosto que segundo aterminante dis-

posiçse do.art « do retamente de 17 de fevereiro de 1S54, expedido para a «pá

lei n 630 de 17 de setembro de 1851, compete à inspectoria geral a inspecçao sem ex-

«,eM a,e»ma, de todas as escolas, eollegies, eaeas de educação , estabelecimentos e >b-

SSXXX, e secundaria assim pub.tcos como partic.W: e ,ue a circu—

TZ1 sido rendadas as *- esco,as do , Sebastião d -a da 
^ =^a

cipal ntto as isentava da referida inspecçao; e ,u. apenas eumprm V*."*-» 
à »»

nltureza e origem, as disposições do regulamento fossem observadas, quanto a ellas c mo

2 II- a. av,s„ da .6 de inibo en, reiaçso de escolas estabelecidas por ¦n.o.atrv.

^vWa desta soiucto offlaief, om data de29 de agosto d Illm.. cansar, municipal ,u,

Jl^ rLfomrar sobre o pi.no d, estudos, e nomes «~^—

+ .. aulas assim como acerca dos estatutos da associação connexa.
das respecüvas a^—.«m ^ .^ . .apenas

Mé o presente **"%££*. 
- *» «-*-"«- "te ^ ° Prote!SM

«abo d, receber«-"*"£ 
^ dos estuto , . Porario do tempo ampre-

Cândido Matbeus de Faria Pardal, o programmd

"t—;«!..«. 
cantara* deixard de bonra,me com a sua in—,

-*> *« •*» ^t^ZT^m encontrei-as na —cr ordem P»s-
Visitando ambas as escolas na nora ue exei

sivel.

ESCOLAS DE S. CHMSTOVAM

.«**_* a generosa «flerta- que o digno corpo do commercio
Acai.a peto ?ovcr„o 

^^ mantoao COMtruir M praça de Pedro I

da corte fizera ao Estado do elegante em dos 
a duas escolas prima-

em , christovam, « "%£*£££. 
~ «*» -* ^

nas; ponderei a Y. Ex: em offlco de * ^ , ^^
««• referidas a P «oto d—a]gnBa

ST:::rr::r« -—-—- - *'°
^r^deT: — — V. Bx. a __-. - - —

/

/

*
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ordenando além d'isso, que se fundasse na de meninos um curso nocturno para adultos,

com a gratificação ao professor de 50fl000 mensaes e mais 1J0Q0 por alumno que excedei- ao

numero de 50, nao podendo elevar-se a mais de 100|000 a somma das duas ditas gratifica-

ções; e finalmente concedeu á professora da Ia escola a gratificação de.30í(000 como auxilio

para pagamento da casa de morada. -
Depois de haver em officio de 11 de setembro communicado a V. Ex., que esta-

vam expedidas as ordens acerca da transferencia das escolas e fundação da aula

nocturna, tive a honra de em outro officio, de 15 de outubro, participar que se

achavam installadas desde o dia 14, tendo havido apenas a demora indispensável

para a acquisição e arranjo ~de alguns utensis necessários, que foram, por solici-

taçao minha, concedidos por V. Ex. em aviso d« 17 de outubro. ••;•.¦¦ ¦<¦•>.-

IMPERIAL COLLEGIO DE PEDRO II
Com o propósito de entrar no perfeito conhecimento da alta instrucção do im-

perial collegio de Pedro II, e indicar as modificações de que necessitar o bom

regimen dos estudos, officiei aos dignos reitores, em data de 3 de julho, para que
me informassem com individuaçao e possível simplicidade, o seguinte:

Qual o plano de organisação primitiva do collegio em relação: 1.° ao numero

de professores; 2.° á distribuição das matérias do ensino por annos e horas; 3.° aos

meios práticos de exercício escolar e exames.

Qual a alteração operada no systema pelo regulamento de 17 de fevereiro de

1854, e decreto de 17 de fevereiro de 1855, em relação: ao numero dos professores;
à distribuição da matéria do ensino e fôrma dos exames, com declarações especifi-

cadasdos motivos das alterações, das vantagens e inconvenientes dellas resultantes.

Quaes as alterações havidas em conseqüência dos decretos de 24 de outubro de

1857, 1° de fevereiro de 1862 e Io de fevereiro de 1870; os motivos que as deter-

minaram, e bens ou males que dellas provieram.
, E finalmente, o que convirá acrescentar ou reformar no systema actua.l, tanto

em relação ao material como ao "moral e scientifico, para que os dous collegios

possam attingir o maior gráo possível de prosperidade.
- Ha pouco chegou-me ás mãos as ditas informações que vao por cópia n. 12;.e

dellas reconhecerá V. Ex. quam longe estou ainda de poder formar juizo seguro a

respeito do objecto de minhas indagações, emquanto nao v tiver assistido às prelec-
ções, e praticado detidamente com os professores, como já o teria feito, se me hou-
vesse sobrado algum tempo do que tenho constante e diariamente empregado em

serviço mais urgente.
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Digo serviço mais urgente; porque o provimento, a fiscalisaçao ou visita, e as

exigências multiplicadas das escolas de instrucção primaria tem sido, e merecem

Ser por ora, attendidos de preferencia ao que requer a instrucção secundaria; pois

cmé-ediflcio que nao tem bons alicerces nao pôde prometter séria, proveitosa, e longa

duração. Permitta-me, pois, V. Ex., que deixe para mais tarde a exhibiçao de meu

fraco parecer acerca da instrucção secundaria.

Por decreto de 24 de agosto foi concedida, a pedido, ao conselheiro. Dr. Manoel

Pacheco da Silva exoneração do cargo de reitor do Externato.

Por decreto da mesma data foi nomeado para substituil-o o muito Revd. co-

nego José Joaquim da Fonseca Lima, um dos membros do conselho director; e entrou

em exercido n. dia * d. agosto, ceando a adnrinistraça. d. 
;—g—'

MU Maria d, Freitas e Mb„q.,r,u,, a ,ual havia ooa.ocad.no ,a 9 de.**

No dia 7 de setembro falleceu o professor interino de mathematmas do Exter

nato o bacW Eduardo de Sa Pereira de Castro. ,u. durante so» nnpo— ,

ZtlZ do tnoiestia. * substitntdo.. vista do .vis. do U do «,t-r», pa .

ZZor d, *+-*m d» Bxtornat., *» BaP«sta de Koronha Fe.tat, ,u.

continua no exercicio interino da referida cadeira.

Em execução do aviso de 3 de agosto forao postas em concurso as cadeiras, que
Em execução mathematicas elementares do

**i*™m sendo regidas interinamente, a sabei . a ue m*

Etl. X as Ls do partam, **#* • ~ — ~ *

= . í -=::.: 1=-"- - -- •-
de ser oferecida pela inspeciona. requerimento em que o professor- «"'VrSrriCdtaa.rati^eatra.r-

art. 50 do regulamento de 24 de outubro de 18,7.

O crente tinna U ann.s de P—, — 
^ de 

- 
de ^ a„

tomou posse da cadeira de geograpma do collegio em ^

mesmo anno de 1858.
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Além desse tempo contava o em que serviu como repetidor e professor supplementar

de mathematicas no mesmo collegio, de 12 de junho de 1857 a 3 de fevereiro de 1858.

Ambos os-exercieios davam os 15 annos, a cuja sombra pretendia a gratificação.

O conselho direetor foi de opinião que por equidade se levasse em conta o dito exer-

cicio de repetidor e professor supplementar; e feita neste sentido a proposta, foi-lhe

concedida a gratificação de 640&000 annuaes por decreto do 1° de agosto. Y

Em officio de 12 de junho informou a inspectoria geral a representação do reitor do

internato sobre o preenchimento doslogares de repetidor de sciencias naturaes e de

conservador do gabinete de physica e chimica do mesmo estabelecimento; logares que se

achavam vagos pelo fallecimento .de- Joaquim Baptista Torres Tupaberaba. •. < ¦

Representou o dito reitor a conveniência de serem os ditos logares providos, n8o por

concurso como manda o art. 65 do regulamento de 24 de outubro de 1857, mas sim por

eontracto do modo porque sao providos os logares de explicadores do Externato, na fôrma

do art. 12 do decreto n. 4468 do 1° de fevereiro de 1870, e segundo já se praticara com a

nomeação do actual repetidor de latim do Internato, em virtude da autorisaçao concedida

por aviso de 27 de abril de 1870. y«ni »» ; -

A razão apresentada pelo reitor foi em geral a conveniência de harmonisar em ambos

os estabelecimentos o serviço d-aquelles auxiliares dos professores, e a experiência que

tem mostrado-ser esse serviço mais bem regulado por eontracto do que por concurso.

Oonformando-me com tal opinião, houve V. Ex. por bem approvalKi por aviso de

á5 de junho, autorisando contratar, na fôrma do art. 12 do decreto n. 4468 do I* de

fevereiro de 1870, quem exerça' os ditos logares, como com effeito se praticou com

o bacharel em lettras Carlos Luiz de Saules, que entrou em exercicio em 27 de julho,

tendo sido approvado o eontracto por aviso de 31 do dito mez. m^H<}hmv^ím^
Em oflfcios de 3 de agosto e 12 de outubro informei a V. Ex. sobre o requeri-

mento em que o,Dr. Manuel Duarte Moreira de Azevedo, professor de historia do

Internato do Imperial Collegio de Pedro II, pedia o prêmio afiançado pelo art. 95 do

regulamento de 17 de fevereiro de 1854, por haver composto o compêndio de historia

antiga adoptado nas respectivas aul^s do collegio. y . : * ^ ay.
y Foi o conselho de parecer que o compêndio merecia ser approvado definitivamente

para uso das aulas de historia antiga de ambos os estabelecimentos do collegio, achan-
do-se o seu autor em condições de obter a graça pedida, mi i f lllÁ

:: ;;; mames nas parochias
Pelo art. 3.° § 7.° do regulamento de 17 de feVereiro de 1854 se manda instituir

annualmente em cada parochia um exame dos estabelecimentos públicos e particulares
de instrucção primaria e secundaria, e enviar ao governo uma exposição circumstaiiciada
sobre o progresso comparativo destes estabelecimentos. ^¥ ^ m
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Nao tendo até hoje tido execução um preceito, que me parece tao salutar, nomeei o

Í Philippe da Motta de Azevedo Corrêa, lente do collegio de Pedro II, o mestre em artes

José Manoel Garcia, e o professor João Rodrigues da Fonseca Jordão, para desempenharem,

com|o zelo de que sao capazes, uma commissao que julgo de muita importância pratica.

! ' *

INSPECTOR
:s >

¦ 
; ¦. 

'¦

Tanto mais «rife-de cumprir as minhas obrigações, quanto mais reconheço-me

andado. Sem « conselho M m.is ét» » «#*» ¦»***9 -"~

«*_ . responsáveis, sem secreta* bem provida e organisada, nao d porerve MM

.tempo as necessidades tneoricas.. praticas do «sino; c «WW***

incessante como deve ser; em ultima palavra-desempenhar um emprego pezadissimo,

mas que nao sei por que traça tem sido vulgarmente reputado uma sinecura, _

Reporto-me pois ao que ponderei no meu anterior relatório, e que hoje mais conflnuo

depois de haver adquerido alguma experiência e. visitado as escolas que tenho podido

visitar; nas qnaes M encontrado laita mui «siveie, ,oer n. «ystem. o metnodo d»

«alhos, quer no material d,s aulas, sendo obrigado por isso a chamar oonetotement.

sobre ellas a attenção dos delegados. ".
1 »_*_ amaa o ponoo melhoramento consolo d »» do M__M-£

Quando tive de tomar assento no senado dignou-se o governo imperial fazer-me suh-

rttSSSana d. « de abri,, pelo eonselheiro ,,M*»Í#«*».»

C-eni» ihspootoriagera, doed, 3 ato - do maio, dia om „«o reassomt o escoro.

: ii--***:

CONSELHO DflfflCTOR
tnyíüfôtn^âíí.^^

nomeação annual do governo. ora nEo tenho de queixar-me da
««* a maior sati,^ 

^»^^ 1 nnl aignos memhro, Ha-
UK*m* «2Z1~ZL 

n de abri, a« « om nenhnmadoUd,
vendo sido convocadas dez sessões, a um

deixou-se de trabalhar por falta de numero; e trabalhou-se como Y. Ex. verá do

das actas por cópia n. 13.
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imm
O Dr. José de Saldanha da Gama tendo mudado de residência pedio exoneração do

cargo de delegado do curato de Santa Cruz, que exercia desde julho de 1869.

Por decreto de 5 de junho lhe foi concedida a exoneração, e nomeado para substituil-o

o bacharel Pedro Fiel Monteiro de Bithencourt, que tomou posse e entrou em exercicio em

13 de junho. .
O Dr Antônio Xavier Balieiro, delegado da Guaratiba, logar que exercia desde julho

de 1855 pedio por motivo de moléstia a sua exoneração, que foi concedida pelo decreto de 7

de agosto, sendo nomeado para substituil-o o major Bento Barroso Pereira, que entrou

em exercicio em 22 de agosto.
Expedindo, em data de 25 de abril, circular às delegacias para que me informassem se

os estabelecimentos particulares de instrucção primaria ou secundaria de seus districtos

estavam legal e regularmente abertos, e com renovação annual da licença, na fórma.das

disposições em vigor, achou-se ter havido nessa parte infracçao dos regulamentos; e tra*

tando de pôr termo a ella, concedi um praso rasoavel a todos os directòres e professores

particulares para legalisarem a sua posição, como em verdade o üzeram, Bestando ainda

um ou outro recalcitrante, que nao perderei de vista, afim de extirpar um abuso, que se

estava tornando habitual.
Em 18 de junho e 6 de julho outra circular aos delegados da Lagoa, Gloria e Espirito

Santo, indagando a razão porque as escolas publicas de meninos de seus districtos nao

funccionavam na fôrma determinada pelos arts. 22 e 23 do regimento:

Em 12 de agosto dirigi ainda outra circular aos delegados remettendo modelo para os

mappas trimensaes das escolas e estabelecimentos particulares de instrucção, em ordem a

regularisar essa parte do serviço, de modo que se possa organisar a estatistica dos ditos

estabelecimentos.
Em 22 de agosto foi também expedida uma circular pedindo a remessa até 5 de setem-

bro dos mappas da freqüência dos mesmos estabelecimentos ; tarefa que com difficuldade

procuram satisfazer.

ÂSTLO
Em 23 de agosto exigi dos delegados uma relação nominal dos menores de 12 annos de

idade em tal estado de pobresa que além da falta de roupa decente para freqüentarem as

escolas vivam em mendicidade.
O meu intuito foi attender ao que sábia e piamente determina o art. 62 do regulamento

de 17 de fevereiro de 1854, que tem sido inteiramente esquecido.
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Em 21 de setembro representei a V. Ex. que alguns delegados, sobre tudo os das ire-

guezias mais populosas da cidade, alegavam que sem o auxilio dos subdelegados da pohci»

nao poderiam cumprir a determinação da mesma circular.

BIBLIOTECAS POPULARES

m Meu re^ri. d. abril Miei doe» da intenção * nutria . baeaarel «*

„or!"a Pinto de todir nata HH. P»P«>» » -» to «*; * •" W ~"»
Morena Pinto Efetivamente encontrou elle o
manifestei a conveniência de animar tao bon ,

primeiro auxilio na reconhecida munificencia de S. M. o Imperador,

que V. Ex. se dedica ao melhoramento da instrucção.

Visitando o novo estabelecimento achei-o prestando jà o serviço que exige

mltl ¦»•¦»te*r-»»'poaesseffisera,arsatessproporçõe!mil í

^'. iitóâto nh+pvp do governo uma consignação duuuai u

pular no municipio.

SECRETARIA
•-« ^in ç>n de maio foram conservados os empre-

gados extranumeranos, Thomaz Fortu ^

mento. , * de porteiro, continuo e correio da re-
Em 25 de jnme resumi, e exerce» d» S. ^ 

^

partia, Panie Mb» Fortes do BostamanteS»,aate

Lnoodida . 22 d, de—ro do UH para tratar -» -* ^ 
, ^

Ficaram por esse facto dispensados os serviços

stituira. 1.1'.—6.
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Concluirei este tópico agradecendo e ao mesmo tempo felicitando a V. Ex. por haver

mandado transformar e tornar mais decente a casa em que funcciona a secretaria; pres-

tando assim mui benigna attenção ao que expuz no meu anterior relatório. ; s hx; Co.

De hoje em diante nao fará vergonha o recinto de uma repartição publica de nao pe-

quena importância.
ti Í

i ¦ ¦ ¦ R 
'"¦ 

íi-y 5 ^ ¦
t s - tf í £¦ f • ;' ; \JA:jyí:.l t \.""U .,*"¦¦

Pondo termo a esta pequena exposição aproveito o ensejo para renovar a V. Ex. os
I . 
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protestos da mais àpíi^

Inspeciona geral da instrucção primaria e secundaria do município da corte, em 31
£{£u-,: y •¦•;:./j ¦¦•', ¦¦.--, , y .¦• :,:ft . -->£¦£':£''¦¦¦ mvmt :0m?M0yO ' -ô -,;,;,• í?.v; = --.-^.v.

de outubro de 1872.
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i: ANNEXO N. 1

Freqüência das escolas publicas nos tres primeiros trimestres de 1872.
4

f^___* M 
"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

33
34

FREGUEZIAS

Sacramento.
Sacramento.
S. José-—
S. . osó
Candelária
Santa Rita
Santa Rita
Sant* Anna
Sant'Anna
Sant'Anna
Santo Antônio
Gloria
Gloria—;
Lagoa

t_>o
S5

w
3
&
Q

CG
<

O
Vi
w

Lagoa
Engenho Velho
Engenho Velho
S. Christovam.
S. Christovam
Espirito Santo
Espirito Santo
Inhadma
Jacarépaguá
Jacarépaguá
Jacarépaguá
Irajá
Santa Cruz
Campo Grande
Campo Grande
Guaratiba
Guaratiba.;
Paquetá
Ilha do Governador.
Ilha do Governador.

Total,

Ia
2«
1"
2a

Única..
1»
2»
1»
2a
•3»

Única.
1»
2a
1»
2a
1«
2»
Ia
2a
Ia
2a

Única.
1*
2a
3a

Única.
«
Ia
2a
Ia"
2«

Única
h
2«

PRIMEIRO
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

Vi

108
35
125
11
72
141
122
104
123
136
108
86

58
46
30
45
108
20
74

39

68

34
46
13
46
4
34
44
30

.o >*v O
__ ._§#

91
21
86
2
54
111
102
87
99
87
84
60
13
48
35
17
30
87
14
49

32

63

25
35
6

31
2

•«s>

jS

124
45

130
31
89
160
148
115
134
150
133
105

^i£_

65
53
41
45
122
17
86

103
27
94
6

67
119
114
93
98
104
88
75
19
54
36
23

40
13
70
25
35
44
14
54
7

61
51
35
28

93
3

62

42
6
67
7

27
29
5

44
3

35
31
19n

TERCEIRO
TRIMESTRE

3

§
«
+_

|

•<S> >5

fes

131
45
132
55
101
189
162
156
153
131
140
131
38
72
62
63
69

43
103
19
74

102
62
38
48
15
55
9

71
56
42
35

110
27
98
43
73
127
115
99
97
102
94
61
22
53
45
37

OOco
18
74
6

47
17
89
38
27
29
7

51
6

57
34
21
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

27
28
29
30
31

FREGUEZIAS

Sacramento
Sacramento
J5« JOd"....
o. jose....

.......<

00

wa
w
Q
t/1
<
o

p.

• • • •

Candelária...
Santa Rita..
Santa Rita..
Santa Rita..
Sant'Anna..
Sant'Anna..
Sant'Anna
Santo Antônio..
Santo Antônio..
Gloria
Gloria
Lagoa 
Engenho Velho.
Engenho Velho.
Engenho Velho.
S. Christovam..
S. Christovam..
S. Christovam.
Espirito Santo
Espirito Santo
Inhaúma
Jacarépaguá
Irajá 
Campo Grande
Guaratiba
Paquetá
Ilha do Governador.22

30 29 35 19 42
20 15 28 17 35

, | >M— i mm i—¦¦ * mm ¦¦ i ¦¦<__— mm » »'» ¦.¦¦ — — ¦i...... —. «¦_»__.

T.52 T469 2.2 £3 Tô39 
~_V_TO "T~872 

Total  1.618 1.149 1.918 1.499 2.373 1.686
¦ 

•

P
2a
Ia
2*

Única..
1*
2a
3a
Ia
2a
3a
Ia
2a
Ia
2a

Única.
Ia
2a
3a
Ia
2a
3a
Ia
2a

Única.
((

«

«

«

PRIMEIRO
TRIMESTRE

Sà
'Oi

m
><o

99
95
50
15
95
88

100
47
40
39
78

101
25
68
43

107
133

15

_à
C í_
*> •__
&^
_*?«*

20
26
64
17
24
25
33
28
25
38
28

75
78
47
6

72
74
99
27
34
31
43
58
14
55
32
73
67
8

39
16
15
44
6
17
12
23
26
12
20
26

SEGUNDO
TRIMESTRE

Ho

_.

112
101
63
43
108
103
110
53
49

« to

111
113
25
96
43
116
138
26
10
64
23
34
73
29
23
28
36
30
41
29
30

100
82
57
30
84
81
76
38
41
52
¦78
76
18
80
26
103
135
18
o
50
18
25
52
15
17
22
25
24
23

26

._': I

TERCEIRO
TRIMESTRE

4

"?o

117
114
65
75
157
126
136
68
64
.0

169
143
30
107
74
129
131
41
28
76
27
31
85
47
30
34
36
31
50
48
34

._
^> í?

£_^
_*?__

_~« _-.

105
99
54
51
133
101
67
32
50
61
102
58
23
90
42
103
125

xmwsrmtmitiM&exM

&'

59
18
25
40
28
18
20
21
24
34
23

Secretaria da inspectoria geral da instrucção primaria e secundaria do Múnicipio da Côrte era 31 de outubro de 1872.
0 Secretario, Theophilo das Neves Leão,
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ANNEXO N. 1 A
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4f*

Professores públicos nomeados depois de 11 de abril
do corrente anno."

xi ~"": i 
~~ ~~~~~

Escolas e Professores

SEGUNDA ESCOLA DA FREGUEZIA DO ESPIRITO SANTO

Carlos Augusto Soares Brazil

PRIMEIRA ESCOLA DA FREGUEZIA DE JACARÉPAGUÁ

Augusto Cândido Xavier Cony

SEGUNDA ESCOLA DA FREGUEZIA DE JACARÉPAGUÁ

Phiíippe de Barros Vasconcelios

ESCOLA. DA FREGUEZIA DE PAQUETÁ

Januário dos Santos Sabino

Datas das primeiras
nomeaoSes .

22 de maio de 1872.

22 de maio de 1872.

22 de maio de 1872.

22 de maio de 1872.

*¦¦¦
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Secretaria da inspectoria geral da instrucção primaria e secundaria do Município

da Corte em 31 de outubro de 1872.
O Secretario, Theophilo das Neves Leão.

»' /

1. i\—-2.



ANNEXO N. 2

Exames de candidatos ao magistério putlico
Exames a que se procedeu na inspectoria geral na fôrma do art. 39 do regulamento

de 17 de fevereiro de 1854, a fim de conhecer o grào de aproveitamento dos professores
adjuntos que ainda nao terminaram o triennio de habilitação, e bem assim dos candidatos
ao dito magistério na fôrma do art. 43 do mesmo regulamento.

íW LCommissão julgadora:
Presidente, conselheiro Dr. José Bento da Cunha Figueiredo. vr

Examinadores :
Professor Antônio Cândido Rodrigues Carneiro e professor João Pedro dos Santos

oruz. * 4y
Compareceram:

Í 3° anno de exercício.—Domingos José Lisboa e Norberto Risso de Azevedo.

2° anno de exercício.—Guilherme Joaquim da Rocha, José Carlos Coimbra de Gouvêa,
José da Silva Santos, Leopoldo Ribeiro Peres Machado, Lino dos Santos Rongel, Luiz
Augusto dos Reis.

1° anno de exercício.-D. Anna America da Rocha e Souza, D. Anna Carolina de Paiva,
D. Anna Jacintha da Conceição Dias, D. Cândida Antonia Martins, D. Eudoxia dos Santos
Marques, D. Florcinda Adelaide de Simas Enéas, D. Josephina Medina Coeli, D. Zulmira
Dionizia da Costa Pereira, Adolpho Pereira dos Santos, Apollinario Luiz Ferreira Campello,
Augusto José Ribeiro, Jacintho Lopes de Azevedo Júnior, João Baptista da Fonseca Jordão,
Joaquim Pereira de Azevedo, Jorge Roberto da Costa, José Bernardino Fernandes, Vicente
Aurélio da Silva e Oliveira.

Interinas do 1.° anno.—D. Carolina Gabriella de Paula Dias e D. Polucena Joaquina da
Rocha.

Nao compareceram por motivo justificado: .
3.° anno de exercício.—D. Maria Fortunata Cardoso de Siqueira Amazonas.

l.° anno de exercício.—D. Cândida César Lima, D. Clementina Silveria Gonçalves,
D. Fèlisdora America da Rocha e Souza, D. Florisbella Galdina Moratorio, D. Glaphira
Maria da Conceição, D. Maria Caetana Gonçalves de Souza, Constando José de Mattos e
José Antônio Gonçalves Júnior.

Examinandos fora do quadro e na fôrma do artigo 43 do regulamento:
. 

¦ ¦. -.

D. Adelaide Augusta da Costa, D. Leopoldina de Magalhães Peçânha, D. Maria da Con-

ceiçao Pereira Braga, Arthur da Costa Magalhães, Luiz Cláudio Victor Paulino e. Vicente

Octaviano Victor Paulino.
Sem novo exame requereram o lugar de professores adjuntos nas condições do art. 35

do regulamento:
D. Luiza Emilia da Silva Aquino, D. Fernandina Umbelina da Conceição Fernandes,

D. Maria José de Medina Coeli, D. Gliceria Bibiana de Gouvêa, D. Idalina Vieira Lima,

D. Julieta Izabel da Gloria Fernandes, Carlos Augusto Moreira da Silva, Emilio Florentino
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de Freitas, Jo§§ Carlos da Rocha, Luiz Augusto dos Saatos, Manoel Lobo Botelho e Manoel
Ponciano WMo Carneiro* ¦•

Requereram também sem exame e sem estarem nas condições*do art. 35 do regu-
lamento: ^

D. Maria Carlota de Andrade Neves, directora de collegio particular de instrucção
primaria, D. Presciliana Alexandina Moreira Monteiro.

A"; *•¦¦

Proposta apresentada ao Governo Imperial conforme o art. 39_do regulamento de 17
de fevereiro de 1854 e o decreto n. 1681 de28 de novembro de 1855.

Que seja considerado habilitado para obter o titulo de capacidade profissional: Domin-
gos José Lisboa.

Que passem para o 3° anno de exercicio: Guilherme Joaquim da Rocha, José da Silva
Santos, Leopoldo Ribeiro Peres Machado, Lino dos Santos Rongel, Luiz Augusto dos Reis.

Que passem para o 2° anno de exercicio : D. Anna America da Rqcha e Souza, D. Anna
Carolina de Paiva, D. Anna Jacintha da Conceição Dias, D. Cândida Antonia Martins,
D. Eudoxia dos Santos Marques, D. Florcinda Adelaide de Simas Enéas, D* Josefina de Me-
dina Coeli, D. Zultóira Dionizia da Costa Pereira, Adolpho Pereira dos áantos, Augusto
José Ribeiro, Jacintho Lopes de Azevedo Júnior, João Baptista da Fonseca Jordão, Jorge
Roberto da Costa, Jos&Bernardino Fernandes.

Qüe seja considerada effectiva do Io anno: D. Carolina Gabriella de Paula Dias.
Que seja conservada no 3o anno: D. Maria Fortunata Cardoso de Siqueira Amazonas
Que sejam conservadas no Io anno: D. Cândida César Lima, D. Clementina Silveria

Gonçalves, D. Felisdora America da Rocha e Souza, D. Florisbella Galdiha Moratória,
D. Glaphira Maria da Conceição, D. Maria Caetana Gonçalves, Constando José de Mattos,
José Antônio Gonçalves Júnior.

Que sejam eliminados da classe de adjuntos: -
3o anno de exercicio ,—Norberto Risso de Azevedo.
2o anno de exercicio.—José Carlos Coimbra de Gouvêa.
Io anno de exercicio.—Apollinario Luiz Ferreira Campello, Joaquim Pereira de Aze-

vedo, Vicente Aurélio da Silva e Oliveira.
a Interina do 1° anno.—D. Polucena Joaquina da Rocha.

Que sejam nomeados na fôrma do art. 35 da regulamento de 17 de fevereiro de 1854
1* anno de exercicio.—Carlos Augusto Moreira da Silva, Emilio Florentino de Freitas,

José Carlos da Rocha, Luiz Augusto dos Santos, Manoel Lobo Botelho, Manoel Ponciano
Mallio Carneiro. „ ,; v ¦

Com este pessoal fica preenchido o quadro dos professores adjuntos attenta a dispo-
siçSo do citado decreto n. 1681 de 2S de novembro de 1855; pelo que nao podem sèr atten-
dMos por emquanto os outros candidatos e requerentes.
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ANNEXO N. 3

dos Profesairewidjmios

Adjuntos que percelbem gratificação

TR1ENN10 DE HABILITAÇÃO TERMINADO

Cândido Baptista Antunes.
José Alves da "Visitação...
Domingos José Lisboa

TERCEIRO ANNO DE EXERCÍCIO

Guilherme Joaquim da Rocha —
José da Silva Santos
Leopoldo Ribeiro Per es Machado'Lino dos Santos Rongel.. —..
Luiz Augusto dos Reis.

SEGUNDO ANNO DE EXERCÍCIO

Adolpho Pereira dos Santos
João Baptista da Fonseca 3ord£o.,
Augusto José Ribeiro  —
Jacintho Lopes de Azevedo Júnior
Jorge Roberto da Costa —
José Bemardino Fernandes. .—

PRIMEIRO ANNO DE EXERCÍCIO

Constando José de Mattos—..
José Antônio Gonçalves Júnior..
Carlos Augusto Moreira da Silva
Emilio Florentino de Freitas —
José Carlos da Rocha
Luiz Augusto dos Santos
Manoel Lobo Botelho
Manoel Ponciano Mallio Carneiro

Si
1 i

Datas das primeirasnomeações

1 de junho de 1866.
de junho de 1866.

II de março de 1868.

16 de agosto de 1869.
16 de acosto de 1869.
1 de julho de 1870.
1 de julho de 1870.
1 de julho de 1870.

1 de julho de 1870.
13 de março de 1871.
5 de agosto de 1871.
5 de agosto de 1871.
5 de agosto de 1871.
5 de agosto de 1871.

5 de agosto de 1871.
5 de agosto de 1871.
13 de junho de 1872.
13 de junho de 1872.
13 de junho de 1872.
13 de junho de 1872.
13 de junho de 1872.
13 de 

'junho 
de 1872.

.. . 11 ii ' , * ' *' " ' " **" "'" *""" ' _ *"""' ÜÜ^___!^___I—____maJ

Secretaria da iaspectoria geral da instrucção primaria e secundaria, do Município
da Cortejem 31 de outubro de 1872.

O Secretario, Tlieophilo das Neves Leão.

1.1\— 3.
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Quadro das Proíessoras-adjintías

Adjuntas que percebem. gratificação

^BiwwrH«rara)Hrj>iTr»rmirTmj.-:--tan .nrii-aaiTinam
B
Ku

I
TRIENNI0 DE HABILITAÇÃO TERMINADO

D. Gruilhermina Emilia da Rocha
D. Maria Arabella de Castro Tostes ..,
D. Thereza de Alcântara Lobo ,
D. Augusta Castellões
D. Maria Fortunata Cardoso de Siqueira Amazonas

SEGUNDO ANNO DE EXERCÍCIO

Ji

D. Cândida Antonia Martins
D. Anna Carolina de Paiva ,
D. Anna America da Rochae Sousa.,
D. Eudoxia dos Santos Marques ...
D. Florcinda Adelaide de Simas Enéas.
D. Anna Jacintha da Conceição Dias.,
D. Josephina Medina Cceli.. .*
D. Zulmira Dionizia da Costa Pereira,

PRIMEIRO ANNO DE EXERCÍCIO

P. Carolina Gabriella de Paula Dias..,..
D. Florisbella Galdina Moratorio......,
D. Maria Caetana Gonçalves de Souza.,
D. Clementina Silveria Gonçalves.......
D. Felisdora America da Rocha e Souza
D. Glaphira Maria da Conceição ,
D, Luiza Emilia da Silva Aqúino.

AcJjixntas que não percelbem. gratificação
' *

INTERINAS DO 1.° ANNO.

D. Fernandina Umbelina da Conceição Fernandes,
D. Julieta Izabel da Gloria Fernandes

r>atas das primeiras
nomeac<5es

1 de j unho de 1866.
1 de junho de 1866.

de junho de 1866.
II de março de 1868.
11 demarco de 1868.

11 de setembro de 1868.
31 de agosto de 1869.
1 de julho de 1870
1 de julho de 1870.
1 de julho de 1870.
5 de agosto de 1871.
5 de agosto de 1871
5 de agosto de 1871.

12 de agosto de 1869.
5 de agosto de 1871.

de agosto de 1871.
de outubro de 1871

6 de outubro de 1871.
30 de novembro de 1871.
31 da agosto de 1872.

29 de julho de 1872.
29 dejulhodel872.

#

Secretaria da inspectoria geral da instrucção primaria e secundaria do Municípioda Corte em 31 de outubro de 1872. y

O Secretario, Theophüo das Neves Leão.
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Resumo das ©piuioes dois prolessores publico» de instrucção primaria
da corte, extraindo das respostas que deram á circular de 18 do
Julho de ISSS, pelo professor 11. J. Pereira Frazao

A Sra.*professora D. Joanna Amalia de Andrade:

Julga ficar o curso primário completo em 8 annos para as meninas que se destinam ao
magistério, e em 6 annos para as que nao tem tal destino.

Observa que esse praso nao é longo como parece, avista das faltas justificadas, já por
moléstias, já por falta de quem acompanhe as meninas á escola.

Diz mais que as escolas se resentem de falta de compêndios de moral e civilidade.
Dá conta dos trabalhos da sua escola do modo seguinte:
Na primeira parte do tempo, todos os dias, escripta, contas e leitura.
Na segunda parte, grammatica e doutrina às segundas, quartas e sextas-feiras, e

arithmetica ás terças e quintas. Os sabbados são destinados a argumentos.
Terminadas estas lições, diz a professora, vão as meninas occupar-se de trabalhos de

agulha. ,--,; ..; :7;. - :

A Sra. professora D. Delphina Rosa da Silva Vasconcellos:

Condemna a divisão por annos, que julga inexequivel em escolas primarias em vir-

tude da desigualdade com que progridem as meninas nas diversas matérias que constituem
o ensino nas ditas escolas. Dá, pois, preferencia à divisão por classes.

Nao subordina suas discipulas totalmente ao methodo individual, nem ao simultâneo,

por lhe parecer que para as primeiras classes, o segundo é improficuo, e para as ultimas,
o primeiro e impraticável, quando ha mais de 10 alumnas.

Reputa o abe ahase de todo o edifício a construir. Declara ter-se servido com vanta-

gem do Syllabario Vasconcellino.
Diz ter projectado introduzir um systema no ensino da grammatica, o qual desse em

resultado saberem as alumnas as regras principaes antes de principiarem a decoral-as.
Accrescenta, porém, que lhe reconheceu as vantagens, mas, para o applicar, precisaria de

uma adjunta habilitada, e essa só este anno a pôde obter.
Deseja que se ensaie o systema ante-angular, do qual se colhem admiráveis vantagens.

Diz que em 15 lições fáceis uma menina pôde aprender a escrever bem e com desembaraço,
ou mudar a letra a que a tiver má.

Lamenta a falta de livros de que se resente o ensino primário, pois os livros actuaes
sao poucos e nao encerram instrucção variada nem infundem gosto nas alumnas para a

leitura.
Lembra a necessidade de munir as escolas de um jogo de diecionarios, bem como de

um diccionariogeographico do Brazil, aconselhando ao mesmo tempo o ensino das noções

elementares da geographia.
A Sra. professora D. Deolinda Maria da Cruz Almeida Araújo:

Propõe: instrucção moral e religiosa, todos os dias; leitura e escripta, todos os dias
das 9 ás 10 horas, prolongando-se tres vezes por semana, dias em que as alumnas mais
adiantadas escrevem períodos dictados; noções essenciaes de grammatica, às terças e sex-

tas feiras, gastando-se com esta matéria um espaço de tempo, que nao exceda a uma hora;
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princípios elementares de arithmetica, ás segundas e quartas feiras; systema métrico
dççtoa^ kordftdes, e mm trabfdfeQS d§ f$ttfefu todos 5Qr^4®
ipio fia á$ ? hoVM*

A Sra. professora D. Thereza Leopoldina de Araújo :

Designa ás matérias de ensino litterario o menor tempo possível, afim de poder reser-
var duas horas para os trabalhos de agulha, bazeando-se, diz ella, quanto á organisação e
distribuição do tempo e das matérias do ensino, na idade, intelligencia e applicação das
alumnas.

Divide o curso em 5 annos, tendo em vista a tenra idade em que são matriculadas as
meninas e a desigualdade intellectual que forçosamente existe.

Allega a necessidade de um contador mechanico, e da introducção do systema de
analyse demonstrativa de certos objectos sobre sua construcção, composição, qualida-
des, etc.

Lamenta a falta de [compêndios de moral, bem como de escriptos clássicos para o
estudo das meninas, lembrando igualmente a adopção de quadros para a explicação da
historia sagrada.

Gondemna a actual divisão de classes, e pensa uniformisar o trabalho igualando o
numero das classes ao dos annos. -...'¦"

Declara infructifera qualquer reforma que não faça obrigatória a freqüência nas
escolas.

A Sra. professora D. Amélia Emilia da Silva Santos :
Limita o tempo necessário para completar o curso primário entre 3 e 5 annos, sendo

de 3 para as alumnas de intelligencia commum, de 4 para as de intelligencia media, e de 5
para as de intelligencia abaixo da media. Suppõe ainda que esse tempo pode ser reduzido
para as de intelligencia superior á commum, e augmentado para as de intelligencia muito
acanhada.

Tomando depois por base o tempo de 3 annos, divide cada um em 2 partes, cada uma
das quaes ella considera um gráo do ensino. A cada um desses gráos ella faz corresponder
uma classe de alumnas. Exige 6 horas de trabalho diário distribuídas em duas sessões,
separadas por meia hora de recreio, para o qual devem as casas dispor de lugar apropriado.
Diz que desse recreio poderão ficar privadas por castigo as meninas que o merecerem.

Declara que o trabalho da escola não pode dispensar duas adjuntas pelo menos.
Distribue as matérias do ensino pelas diversas classes que constituem os gráos, fazen-

do-as acompanhar dos trabalhos de agulha, também convenientemente graduados.
Exige quadros para o ensino da historia sagrada, contador mechanico para o calculo,

e cadernos de Adler para a escripta.
Promette, finalmente, uma traducção que tem em mãos, para a leitura no ultimo

anno. ;¦¦ -;

A Sra. professora D. Maria Leopoldina Ferreira:
\X\yy XX]X..

Procura pautar o programma pelos hábitos da população do logarejo em que é pro-
fessora. Circumscreve-o, portanto, o mais possível limitando-o ao indispensável, assim
como não marca tempo determinado para o curso primário.

Conserva a divisão em 8 classes, e por ellas distribue o estudo das diversas matérias.
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O Sr. professor João Marcianno de Carvalho:

Achando-se por demais atarefado com o recenseamento e com o ensino dos libertos da
imperial fazenda de Santa Cruz, o que o priva de dedicar o tempo preciso a trabalho como
esse que se lhe exige, envia um exemplar dos estatutos por elle formulados para a aula de
instrucçao primaria do collegio (de S. Domingos, e lembra a consulta de uma reforma para
as escolas primarias, trabalho que diz achar-se archivado. na secretaria da instrucçao
publica; e bem assim uma planta para a edificação de prédios para escolas.

O Sr. professor Antônio Cypriano de Figueiredo Carvalho:
Apresenta em quatro quadros a distribuição do tempo para o dia escolar; a das ma-

terias que formam o curso primário pelos dias da semana; a das mesmas matérias por
cinco annos, praso que segundo declara lhe foi suggerido pela pratica, e é o termo médio
do tempo que gasta um menino com a sua aprendizagem, feito o'devido desconto de alguma
falta de applicaçao e freqüência; e finalmente os objectos que entende indispensáveis á
escola para a boa execução do seu programma.

O Sr. professor Gustavo José Alberto:

Limita as suas observações á divisão do trabalho em dous processos, o que elle julga
afanoso e inconveniente, e destina as segundas, quartas e sextas-feiras ao ensino da
grammatica, e as terças, quintas e sabbados, ao da arithmetica e doutrina.

O Sr. professor Olympio Catão Viriato Montez.

Pondera os inconvenientes do methodo simultâneo e declara que segue um mixto do
que ha de melhor nos methodos simultâneo e mutuo.

Divide depois o tempo pelas matérias do ensino da maneira seguinte:
Processo de calligraphia 1 hora diariamente; leitura e grammatica 11/4 hora diária-

mente; doutrina e historia sagrada 1/4 de hora ás segundas, quartas e sextas-feiras;
arithmetica terças, quintas e sabbados.

O tempo que sobra elle o reserva para descanço dos alumnos, e para certos actos pre-
paratorios dos trabalhos escolares.

Termina lembrando o ensino do desenho linear, que julga de incontestável necessidade
para os filhos do povo.

O Sr. professor Antônio Cândido Rodrigues Carneiro:

Reprova a divisão dos trabalhos em duas sessões diárias, e faz longas considerações
para justificar a sua opinião.

a Julga necessário o espaço de 5 annos para o curso primário, e divide por elles o dito
curso, conservando, todavia, a divisão actual das classes.

O Sr. professor José Joaquim Pereira de Azurára:

Declara encontrar incontestável vantagem no seu modo de reger uma escola dein-
strucção primaria, que corre impresso.

Acha desnecessária a creação de escolas do 2o gráo, podendo os professores do Io gráo
©usinar as matérias marcadas para aquellas escolas, sendo que elle já o fazia em parte.

Divide o curso em 4 annos, constando cada um de duas classes, e distribue por ellas
todas as matérias do ensino primário, inclusive as do 2o gráo.

i. p.—4.
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O Sr. professor Carlos Augusto Soares Brazii:

Divide o curso em 3 annos, e por elles distribue as matérias do ensino.
Reprova a divisão do trabalho em duas sessões distinctas, e faz longas considerações

em apoio de sua opinião.
Paz outras considerações para mostrar que a individualisaçao das lições é trabalho

infructifero, além de afanoso. >
Distribue as matérias do ensino pelas partes em que divide o tempo, do modo seguinte:
Oalligraphia, diariamente, 1 hora.
Leitura, idem, 1 hora.
Arithmetica, terças e quintas-feiras, tempo indeterminado.
Doutrina christa, quartas e sabbados, idem.
Orammatica, terças, quintas e sabbados, 1 hora.

O Sr. professor Augusto Cândido Xavier Cony:

Estabelece a differença entre o professor publico e o particular, assentando n'esta dis-
tincçao a bôa ordem que deve reinar em uma escola publica.

Faz um longa dissertação sobre a nobre missão do educador, e especialmente sobre a
do professor publico.

Faz uma serie de dissertações sobre as diversas matérias do ensino nas escolas.
Assenta bases para um methodo de leitura e prefere o systema de Rapet para o ensino

da arithmetica. •
Em appendice vem uma collecção de exercícios calligraphicos, e um grande mappa,

contendo a divisão dos trabalhos da escola em 2 annos, sendo cada um dividido em trimes-
tres, pelos quaes sao distribuídas as matérias do ensino.

O Sr. professor Philippe de Barros Vasconeellos:

Divide o curso primário em 3 annos, e cada anno em 4 classes, pelas quaes distribue
as matérias do ensino.

Acha preferível o methodo de Pestalozi para o ensino da arithmetica aos alumnos do
1° anno, tanto que o adopta na escola sob sua direcção.

Aconselha o estudo do cathecismo e a leitura de pequenos contos acompanhados de
reflexões moraes do professor.

Deseja que o ensino da granjmatica para os principiantes seja puramente pratico
segundo uns modelos que junta ao seu trabalho.

Faz importantes considerações sobre o ensino pratico, e junta também uma tabeliã
contendo a distribuição do trabalho pelas horas do dia e uma outra que marca a ordem
das lições.

O Sr. professor Januário dos Santos Sabino:
Divide o seu programma em duas partes: na primeira, distribue as matérias por

4 annos e individualisa as lições; na segunda determina o dia e hora de cada lição bem
como o tempo que deve durar.

E' de opinião que cada anno constitua uma classe de alumnos, mas confessa haver em
tal divisão inconvenientes; como seja o de regular simultaneamente o progresso dos alum-
nos mais estudiosos pelo dos que o nao sao.
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Julga conveniente determinar um praso fixo para a matricula, pelo grande atraso que
traz á classe o esperar que o recem-matriculado adquira conhecimentos iguaes aos dos
demais alumnos.

Suppõe a necessidade de não serem admittidos à matricula crianças de 5 annos, por
lhe parecer até contrario á hygiene.

Propõe a substituição do methodo simultâneo pelo mixto.
Lamenta a falta de livros para a leitura de manuscriptos, e bem assim, a de um com-

pendio de civilidade.
Faz algumas considerações sobre a exiguidade dos vencimentos dos professores, e

sobre os actuaes compêndios.

Sr. professor Antônio Estevam da Costa e Cunha :

Declara ser muito difflcil formular um programma para a escola em que se acha em
commissão, pelos methodos desencontrados em uso ali. Além de que um tal programma,
sendo muito trabalhoso, serviria apenas para mais dous, três ou quatro mezes, pois que
o serviço daquella escola é todo provisório, e provisório o professor. Mas, apezar disso,
não duvidará formulal-o, caso lhe seja ordenado, para outra escola, que não essa, e quando
não estiver sobrecarregado de commissões e compromissos.

As Sras. professoras:
D. Anna Euqueria Lopes Alvares, 2 D. Elisa Tanner, 3 D. MariaThomazia de Oliveira

e Silva, 4 D. Luiza Ferreira Sampaio, 5 D. Maria da Gloria Lace Alvarenga, 6 D. Mathilde
Carolina Ferreira, 7 D. Flavia Domitilla de Carvalho, 8 D. Anna Alexandrina de Vascon-
cellos Medina, 9 D. Maria Nazareth dos Santos Garrocho, 10 D. Josepha da Costa Passos,
11 D. Zulmira Elisabeth da Costa Cirne, 12 D. Gertrudes Mathilde da Silveira, 13 D. Maria
Benedicta Lace Brandão, 14 D. Luiza Joaquina de Queiroz Paiva Mendes, 15 D. Francisca
da Gloria Dias Major, 16 D. Adelina Lopes Vieira, 17 D. Claudina de Paula Menezes, 18 D.
Polucena Dias da Cruz e os Srs. professores: ;

1 Cândido Matheus de Faria Pardal, 2 João José Moreira, 3 bacharel Joaquim Fernan-
des da Silva, 4 José Theodoro Burlamaque, 5 Joaquim José de Sousa Ribeiro, 6 José Ber-
nardes Moreira, 7 José Joaquim Xavier, 8 Manoel José Pereira Frazão, 9 José Gonçalves
Paim, 10 João Pedro dos Santos Cruz, 11 José Antônio de Campos Lima, 12 João Corrêa
dos Santos, 13 Amando de Araújo Cinlra Vidal, 14 João José de Povoas Pinheiro, 15 Carlos
Antônio Coimbra de Gouvêa, 16 Antônio José Marques, 17 David José Lopes, ao todo 35
entre ambos ps sexos, respondem collectivamente do modo seguinte, sendo que o Sr. pro-
fessor Pardal discorda em alguns pontos do programma, opinando pelo que elle segue nas
escolas municipaes de que é director.

Dividem o tempo em duas partes, a que chamam secção; cada secção em outras duas
partes, a que elles chamam Io e 2o tempo.

Fazem trabalhar as classes inferiores no Io tempo de cada secção e as superiores no
segundo.

Estas secçoes podem constituir uma só sessão, separada por meia hora de recreio, ou
formar cada uma, uma sessão à parte, como actualmente.

Entendem que para as escolas do sexo feminino e para as de fora da cidade de ambos
os sexos, as secçoes devem constituir uma sessão única. Quanto ás do sexo masculino de
dentro da cidade, ha razões ponderosas em favor e contra ambas as soluções, já conside-
rando as vantagens do ensino, já attendendo aocommodo das famílias, já, finalmente, con-
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siderando também os commodos do professor. Pelo que deixam isso ao critério da adminis-
tração.

Apresentam programmas para o ensino de todas as matérias, e poderiam apre-sentar também lições desenvolvidas de accordo com os programmas que apresentam; masisso demanda tempo considerável, de que não podem facilmente dispor. Todavia tem jáem mãos alguns trabalhos bem adiantados nesse sentido, que serão em tempo apresentados.
Sobre os adjuntos necessários para o trabalho, acreditam que nunca poderão chegar

a resultado satisfactorio- emquanto não os houver na proporção de 1 pára 30 alumnos.
Para as escolas do sexo feminino deve o numero das adjuntas ser duplo do que"se exige para as do sexo masculino, afim de poderem encarregar-se umas dos tra-

balhos de agulha em uma turma, emquanto outras se encarregam de trabalhos
literários em outra.

Apresentam tabellas, em que se acha distribuído o trabalho de todas as classes,
não só pelos dias da semana, como pelas horas do dia. '

Preferem a actual divisão em 8 classes, considerando a 8» como uma classe
extraordinária, para a qual passam os alumnos que já esgotaram o programma pararecordarem as matérias para o exame.

Querem que o alumno só passe de classe. quando estiver habilitado na parterelativa do programma de cada uma das matérias, devendo-se insistir com elle na-
quillo para que elle se mostrar menos habilidoso.

Quanto à questão dos annos necessários para completar o curso primário ellesa resolvem fazendo uma estatística approximada do tempo que o menino pôde de- 
*

morar-se em cada uma das classes, o que, em termo médio, dá no total 4 annos,
podendo ser muito maior, ou muito menor, conforme o caso.

Paliando dos compêndios adoptados, dizem que sao grandes, pouco variados, em
geral mal escriptos, e alguns até incorrectos.

Nao approvam o annuncio prévio para o exame declarando o nome do èxami-nando, e lembram medidas concernentes ao melhoramento deste serviço especial.
Pedem que os exames feitos nas escolas dêm direito a algumas vantagens, comoadmissão no collegio de Pedro II, ou em outros estabelecimentos.
Pedem também providencias para se ajudar de qualquer modo aquelles meninos

que se distinguem por sua intelligencia, etc, e bem assim meio de premiar naescola a applicação e o comportamento.
, Lembram a adopçao de um cathecismo de agricultura nas escolas suburbanas.As guias de matricula passadas pelos delegados, além de imporem a esses fune-cionarios um trabalho completamente inútil, importam um verdadeiro vexame aos
pobres pais de família, que sao obrigados a perder muitas horas, e nao raras vezesdias, para obterem matricular seus filhos nas escolas. Ao passo que, dirigindo-seelles aos professores sao immediatamente satisfeitos. Accresce mais que todo o sa-cnficio que fazem do seu tempo, que é moeda preciosa, principalmente para o pobreoperário nada aproveita a quem quer que seja, pois que para verificar a regula-ndade de um tal serviço, dispõe a autoridade de numerosíssimos meiosAs ferias sao tao exiguas, que nem sequer pôde o professor fazer qualquer es-tudo Em tempo lectivo nao lhe resta tempo para entrar em uma bibliotheca.Acreditam os professores que, a nao serem as férias mais extensas, nenhum resul-tado se deve esperar das conferências.



ANNEXO N. 5

Matricula e freqüência effectiva na$ escolas subvencionada*
do Município da Corte em 1899.
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Secretaria da inspectoria geral de instrucção primaria e secundária do Município
da Corte em 31 de outubro de 1872.

O Secretario, Theophilo das Neves Leão.
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ANNEXO N. 6

Instrucções provisórias para as escolas nocturnas
de adultos

Sua Magestade o Imperador Ha por bem approvar as instrucções provisórias para as
escolas nocturnas de adultos do município da corte, tanto em relação á instrucção primaria
como á secundaria, organizadas pelo inspector geral da instrucção primaria e secundaria
do mesmo município, conselheiro José Bento da Cunha Figueiredo.

• Palácio do Rio de Janeiro, em 29 de agosto de 1872.-—João Alfredo Corrêa de Oliveira.

Instrucções a que se refere a 'portaria supra

Art. Í.o Qualquer instituidor, singular ou collectivo, de escolas ou collegios de adul-
tos, com ou sem subvenção do governo, é obrigado a apresentar por si ou por seu preposto
ao inspector geral da instrucção publica uma exposição da qual conste:

1.° O lugar em que pretende instituir, ou tiver já instituído a escola ou collegio;
2.° O plano ou programma do ensino;
3.° O horário das lições;
4.° O regimen disciplinar;
5.° Os nomes dos leccionistas ;
6.° Um exemplar dos estatutos, se a instituição correr por conta de alguma associação.
Art. 2.° Apresentada a exposição, o inspector geral se informará da habilitação proas-

sional e moral dos leccionistas, e achando-a digna de acolhimento, concederá licença para
que sejam abertas as escolas, ou continuem a funccionar as que já se acharem estabele-
cidas.

Art. 3.° Os instituidores são obrigados a ter um livro de matricula, no qual se fará
menção do dia da entrada e sahida, assim como do aproveitamento dos alumnos.

§ 1.° Deste livro serão extrahidos mappas semestraes, que os instituidores ou seus
prepostos devem remetter ao delegado do districto em que estiver situada a escola, segundo
o modelo que pela inspectoria geral fôr ministrado.

§ 2.° Os mesmos instituidores serão obrigados a apresentar ao delegado, para que este
faça chegar á secretaria da instrucção publica, um relatório, ainda que succinto, do pro-
gresso annual do estabelecimento, e da dedicação dos leccionistas, para ser tudo levado ao

a
conhecimento do governo em tempo opportuno.

Art. 4.° Os delegados dos districtos, quando julgarem conveniente, visitarão as ditas
escolas ou collegios e informarão á inspectoria o que entenderem conveniente.

Art. 5.° Não serão admittidos nas escolas nocturnas de adultos os menores de 15
annos, ou os que estiverem ou deverem estar matriculados nas escolas publicas primarias.

Art. 6.° Os instituidores ficam obrigados a exigir que os alumnos sejam vaccinados e
mesmo revaccinados.

Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1872.—O inspector geral, José Bento da Cunha Figuei-
redo.



AMEXO N. 7

Cursos liocttirnos da cidade do Rio de Janeiro
LYCEO DE ARTES E OFFICIOS DA SOCIEDADE PROPAGADORA DAS BELLAS ARTES

Situação.—Rua Larga de S. Joaquim.
Começo.—Em 22 de março de 1858. : '
Ensino.—Aritlimetica, álgebra até equações do 2° gráo, geometria plana e no espaço,

descriptiva e estereotomia.—Desenho de figura (corpo humano), desenho geométrico in-
clusive as três ordens clássicas; desenho de ornatos, de flores e de animaes, desenho de
machinas, desenho de architectura civil, regras de construcção, desenho de architectura
havaí, regras de construcção, esculptura de ornatos até cerâmica. —Estatuaria. Gravura
a talho doce, água forte e xilographia.—Portuguez, francez, inglez, geographia. e calli-
graphia.

Por falta de espaço no edifício e por insuficiência do rendimento social nao estão func-
cionando outras aulas.

Alumnos matriculados.—1,111.
Dias lectivos.—Todos os dias úteis da semana das 6 1/2 às 9 3/4 horas da noute.
Director.—Commendador Joaquim Bethencourt da Silva.
Professores.—Commendador Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, VictorMeirelles

de Lima, Poluceno Pereira da Silva Manoel, Antônio Araújo de Sousa Lobo, Luiz Stalloni,
João Luiz da Costa, Quintino José de Faria, Joaquim José de Faria, Joaquim Ignacio da
Costa Miranda, Alfredo Seelinger, Antônio de Pinho Carvalho, Agostinho da Motta, Can-
dido Mondaini, José Rodrigues Moreira, Lourenço Tavares, Heitor de Cordoville, José da
Silva Marques, Quirino Antônio Vieira, Severo da Silva Quaresma, Antônio Jacy Monteiro,
Mathias José Teixeira, João Theodoro de Aguiar, mestre em artes José Manoel Garcia,
bacharel Joaquim José. Marques, bacharel Carlos Maximiano Pimenta de Laet, Manoel Pa-
checo, da Silva Júnior, João Cancio Ferreira de Sousa, José Feliciano de Noronha Feital,
bacharel Emygdio Adolpho Victorio da Costa, bacharel José Rodrigues de Azevedo Pi-
nheiro, bacharel João Pedro de Aquino, bacharel Luiz Pedro Drago, bacharel Antônio
Achilles de Miranda Varejão, Luiz Paula dos Santos Macedo Ayque.

LYCEO LITTERARIO PORTUGUEZ

%

Situação.—Rifa 7 de Setembro.
Começo.—Em maio de 1868.
Ensino.-Instrucçao primaria, leitura, grammatica portugueza, calligraphia, arithme-

tica, geometria linear, desenho linear, escripturação mercantil, inglez e francez.
Dias lectivos.—Segundas, terças, quartas, quintas e sabbados, das 7 ás 9 horas da

noute.
Methodo.—Mixto.
Divisão dos estudos.—Em 6 aulas.—A 1» aula: instrucção primaria, a qual se compõe

de 4 classes; a 2* arithmetica; a 3- desenho linear; a 4a escripturação mercantil; a5»: in-

glez; a 6*: francez.
Matricula.—285 incluindo 7 ouvintes.

1. P."~~0»
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/Freqüência.—252 na 1* aula que freqüentam alternativamente; 112 na 2» aula que
freqüentam alternativamente; 74 na 3a aula que freqüentam alternativamente; 16 na
4* aula que freqüentam alternativamente; 10 na 5a aula que freqiieiitafn alternativa-
mente e 7 na 6* aula que freqüentam alternativamente.

Directoria do Lyceo.—Presidente, Joaquim da Oosta Ramalho Ortigão; vice-presidente
João Antônio Machado Reis ; thesoureiro, commendador Francisco Antunes da Silva Gui-
marães; 1° secretario, Francisco de Moura Coutinho Bastos; 2o secretario, Rodrigo da Na-
tividade Pinto Leite; oradores, Francisco Ferreira de Macedo e commendador Fernando
Castiço.

Commissao de redacção e consulta.—Presidente, José Alves Machado Júnior; secreta-
rios, Raymundo José Nunes, José Diogo Leite da Silva, Ângelo Eloy da Câmara e Antônio
Teimo Vianna.

Conselho de inspecção das aulas.—Presidente, conselheiro Dr. Adolpho Manoel Victorio
da Costa; secretario, Pedro Gonçalves Pereira de Lima, commendador Joaquim Bernardi-
no Pinto Machado, commendador Leonardo Caetano de Araújo, Dr. Francisco Baptista
Marques Pinheiro, Antônio Moreira da Silva Maia, commendador Miguel Couto dos Santos,
commendador Bento José Barbosa Serzedello, José Henrique de Castro Gomes, José Ber-
nardo Ferreira Brandão, Antônio Serafim Pinto Machado, e Agostinho Gonçalves Gui-
marães.

Professores.—Manoel FeJisardo de Azevedo Nogueira, Gaspar da Graça Corrêa de La-
cerda, Francisco de Moura Coutinho Bastos, Antônio Moreira da Silva Maia, Pedro Gon-
çalves Pereira Lima, Dr. Francisco Baptista Marques Pinheiro, Luiz Bezamat, conselheiro
Dr. Adolpho Manoel Victorio da Costa, Antônio de Serpa Pinto Júnior, José Simões Cravo
(engenheiro), João Raymundo Duarte, Pedro Gonçalves Pereira Lima, José Alves Machado
Júnior e Alexandre 0'Connell.

ESCOLA NOCTURNA DE ADULTOS DA SOCIEDADE AUXILIADORA
DA INDUSTRIA NACIONAL

Situação.—Rua dos Ourives n. 1 lojas.
Começo.—Em 20 de maio de 1871.
Ensino.—Calculo mental e escripto, sobre números inteiros, decimaes e fracções

ordinárias, systema métrico decimal, leitura de manuscripto e de impresso sobre o
homem, a sociedade, as sciencias, letras e artes, systema administrativo do Brazil desde
o seu descobrimento até os nossos dias, o universo, a industria, invenções e descobertas, e
sobre traços biographicos dos artesões mais celebres, gramática portugueza elementar,
princípios da composição e exercícios de redacção verbal e escripta sobre assumptos fami-
liares aos artesões, instrucção moral e religiosa, comprehendendo além dos princípioselementares da ethica, noções de hygiene pratica, de economia domestica e de civilidade,
e a synopse da constituição política do império, do código criminal e dos direitos e deveresdo estrangeiro no Brazil.

Dias lectivos .—Todos os dias úteis da semana das 7 às 9 horas da noute.
Divisão do curso dos estudos.-2 annos com quatro classes cada um.
Methodo.—Simultâneo em cada classe.
Matricula.—445.
Freqüência.—172.
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Director.—Mestre em artes José Manoel Garcia.
Professor.—Engenheiro geographo Camillo de Lellis e Silva.
Professores adjuctos.—Bacharel em letras João Leagden Corrêa do Rego, Pedro Pinto

Baptista, José Joaquim da Costa Campos.

LYOEO GRATUITO FUNDADO PELA SOCIEDADE PROPAGADORA DA INSTRUCÇÃO
ÁS CLASSES OPERÁRIAS

Situação.—Rua de S. Clemente n. 37.
Começo.—Em fevereiro de 1872.
Ensino.—Leitura, grammatica, calligraphia, religião, arithmetica, álgebra elementar,

geometria elementar, geometria pratica, desenho geométrico, desenho de vistas e
francez.

Dias lectivos.—Segundas, terças, quartas, sextas e sabbados das 7 ás 9 horas da
noufe.

Methodo.—Simultâneo.
Divisão dos estudos.—4 classes com differentes aulas. As aulas estão divididas em

tres secções.
Matricula.—156. ;/.<.
Freqüência.—78.
Director.—Dr. Francisco de Siqueira Dias Sobrinho.
Professores.—Dr. Francisco de Siqueira Dias Sobrinho, Joaquim Soares da Costa Gui-

marac?, Dr. Antônio de Magalhães Calvet, Felisberto José de Menezes, João Duarte Galvão,
Francisco Antônio Castorino de Faria e Domingos José Alves Ferreira.

ESCOLA NOCTURNA PARA ADULTOS DE S. SEBASTIÃO
¦v

Situação.—Praça Onze de Junho.
Começo.—Em 2 de setembro de 1872.
Ensino.—As matérias que constituem a instrucção primaria, arithmetica, geographia

e desenho linear.
Dias lectivos.—Segundas, terças, quartas, sextas e sabbados das 7 ás 9 horas da

noute.
Methodo.—Simultâneo.
Matricula.—64.
Freqüência.—50.
Director.—Professor Cândido Matheus de Faria Pardal.
Professor.—Bacharel Antônio Navarro de Andrade.
Professor coadjuvante,—Augusto Octaviano Arthur de Siqueira Amasonas.

ESCOLA INDUSTRIAL DA SOCIEDADE AUXILIADORA DA INDUSTRIA NACIONAL

Situação.—Rua do Carmo n. 5, Io andar.
Começo.—Em 9 de Setembro de 1872.
Ensino.—Curso preparatório, Io anno.—Grammatica, philologia e composição portu-

gueza, arithmetica, álgebra e metrologia, geographia geral e chorographia do Brazil,

'%..
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lógica, francez, desenho linear.—2° anno.—Literatura portugueza è brazileira, geome-
tria, trigonometria e stereõmetria, princípaes épocas da historia geral e da do Brazil,
sciencia moral, inglez^ desenho de ornatos, curso industrial.—Io anno.—Geometria discri-
ptiva e perspectiva, physica, chimica, contabilidade, escripturação e legislação industrial,
allemão, desenho applicado ás artes e ofíicios.—2o anno.—Mechanica, physica industrial,
chimica industrial, zoologia, botânica e technologia orgânica, economia e estatística indus-
trial, desenho figurado e de machinas.—3o anno.—Mechanica industrial, mineralogia,
geologia e technologia mineral, construcções civis, geographia e historia industrial, hy-
giene industrial, desenho de machinas e de architectura. „...., .,..¦

Por ora funcciona somente parte do curso preparatório. f_ J?1
Dias lectivos.—Todos os dias úteis das 7 às 9 horas da noute. ' ,
Matricula.—233.
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Director.—Mestre em artes José Manoel Garcia.
Professores.—Bacharel ^Manoel de Mello Braga, bacharel João Henrique Braune,

Jasper Lafayette Harben, Luiz de Oliveira Bueno, Antônio Estevão da Costa e Cunha,
João Baptista de Noronha Feital, bacharel Francisco Van Erven, Nuno Ferreira de An-
drade, bacharel Alfredo Moreira Pinto, engenheiro Alberto Augusto Izaacson.

Além destes estabelecimentos acima declarados ha os seguintes públicos com direcção
especial que se correspondem directamente com o governo, independentes da inspectoria
geral da instrucção primaria e secundaria do múnicipio.

INSTITUTO COMMERCIAL DO RIO DE JANEIRO

Situação.—Rua do Regente n. 17.
Começo.—Em 2 de março de 1857,
Ensino.—Francez, inglez, allemão, mathematicas elementares, geographia e esta-

tistica commercial, escripturação mercantil, historia do commercio, direito commercial,
legislação de fazenda, calligraphia e desenho linear.

Dias lectivos.—Todos os dias úteis das 5 ás 8 horas da noute.
Methodo.—Simultâneo em cada aula. .
Divisão do cuírso dos estudos.—4 annos
Matricula.—43 alumnos do Io ao 4o anno.
Freqüência.—58 incluindo os ouvintes assiduos.
Director.—Conselheiro Dr. Manoel Pacheco da Silva.
Professores.-Consel_.eiro Dr. Pedro Autran da Matta e Albuquerque, Dr. Jo_o Carlosde Oliva Maya, Dr. Philippe da Motta de Azevedo Corrêa, Dr. Guilherme Henrique Theo-doro Schiefler, bacharel Theophilo das Neves Leão, José Francisco Halbout, Paulino Mar-tins Pacheco.

CURSO NOCTURNO DA ACADEMIA IMPERIAL DAS BELLAS ARTES

Situação.—Travessa das Bellas-Artes.
Começo.—Em março de 1860.
Ensino.—Modelo vivo, desenho de ornatos e de figura, desenho industrial, esculpturade ornatos e de figura, mathematicas elementares, historia das artes, esthetica e archeo-logia.



91

Matricula.—130.
Freqüência.—78. Nao incluindo um crescido numero de ouvintes.
Dias lectivos.—Todos os dias úteis das 61/2 às 9 1/2.
Director.—Conselheiro Dr. Thomaz Gomes dos Santos.
Professores.—João Maximiano Mafra, Dr. Ernesto Gomes Moreira Maià, Dr. Domingos

de Araújo e Silva, Antônio de Padua e Castro, Dr. Pedro Américo de Figueiredo e Mello,
Victor Meirelles de Lima, Francisco» Manoel Chayes Pinheiro, Agostinho José da Motta.

r

i. v.~7.



ANNEXO N. 8

Instrucções especiaes para as conferências pedagógicas
..j- 7

Sua Magestade o Imperador ha por bem approvar as instrucções especiaes para á
celebração das conferências de que trata o art. 76 do regulamento uinexo aò decreto
n. 1331 A de 17 de Fevereiro de 1854, organisadas em virtude do mesmo artigo peloiiíspéctor geral da instrucção primaria e secundaria do município da corte, conselheiro
José Bento da Cunha Figueiredo.

Palácio do Rio de Janeiro, em 30 de agosto de 1872.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.

INSTRUCÇÕES A QUE SE REFERE A PORTARIA SUPRA

Art. Lò Todos os professores públicos dás escolas primarias do município da côrtò
sèrâó convocados, com oito dias de antecedência, pelo ínspeetor geral da instrucção pu-
blica para se reunirem nas ferias da Paschoa, e nas do mez de dezembro, a fim de cohfe-
rénciarem sobre todos os pontos que interessarem o regimen interno das escolas, methodo
do ensino, systemas de recompensas e punições para os alumnos, expondo as observações
que hajam colhido de sua pratica e das leituras das obras que tenham consultado.

§ 1.° A estas conferências assistirão os delegados dos districtos e os membros do
èoiiselho director, quo serão para isso convidados; assim como os directores dos estabeíe-
cSiíiéntos particulares, que. o Ínspeetor geral julga/ conveniente avisar.

§ 2.° Na carta de convite se indicará o dia e logar em que serão celebradas as confé-
^eiicias, às quaes durarão até três dias consecutivos, sendo cada sessão diária de três
horas, podendo ser prorogada por mais uma, começando ás 10 da manhã.

Art. 2.° A reunião será presidida pelo inspector geral ou pelo membro do conselho
que este designar, e servirá de secretario o professor mais moço dentre os presentes, que
tomará assento ao lado direito do inspector, ficando do outro lado o secretario da repartição
da instrucção publica. ¦ 

' . -
Os membros do conselho director terão logar no estrado da mesa do presidente.
§ 1.° Os professores públicos e particulares convidados tomarão promiseuamente

àsáéííto ém cadeiras colíoôadas em frente da mesa do presidente, e os delegados e especta-
dores ficarão nos logares que lhes forem destinados. . .. /

§ 2.° Declarada aberta a sessão pelo presidente, e estabelecido o. necessário silencio,
o secretario lera a acta da sessão, antecedente, que será logo approvada, se não houver
alguma reclamação; havendo-a, poderá ser alterada no sentido que fôr vencido, depois de
brevíssima discussão.

§ 3.° Approvada a acta, entrar-se-ha no trabalho que fôr dado para ordem do dia pelo
presidente dentro dos limites do programma.

Art. 3.° Na discussão das matérias tomarão parte, além dos professores públicos, os
particulares convidados, havendo tempo. Os membros do conselho farão por escripto as
notas que julgarem convenientes, para serem attendidas na organisação do programma
para o exercício da reunião subsequente. •*"

§ 1.° Nas discussões os espectadores se conservarão silenciosos, e os professores
guardarão entre si a maior cortezia e urbanidade, evitando qualquer expressão ou gesto
que possa offender o amor próprio dos preopinaiitès, sob pena de serem chamados á ordem
pelo presidente.
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§ 2.° Nao será licito a nenhum professor levar a discussão para outro assumpto que
nao seja o restrictamento dado pelo presidente para ordem do dia.

§ 3.° O presidente dará successivamente a palavra a cada um dos professores para
lerem o que tiverem escripto sobre a matéria, ou quesitos theoricos e práticos do pro-
gramma; e, finda a leitura das peças escriptas, abrirá discussão sobre ellas nos pontos e
pela ordem que o mesmo presidente achar conveniente, convidando aos professores para
arguirem-se reciprocamente.

§ 4.° O secretario tomará nota das opiniõos divergentes para serem mencionadas na
acta respectiva e reconsiderada na confecção do programma que tem de ser dado para a
reunião seguinte.

§ 5.° Quando as divergências recahirem sobre alguns pontos que estejam em pratica
nas escolas, e que convenha modificar ,ou fixar melhor, o presidente substanciando-os,
sujeital-os-ha logo á votação, e o que fôr vencido por maioria de votos será consignado
na acta para ser attendido e resolvido em sessão ordinária do conselho director.

§ 6.° Para que a discussão seja proveitosa o presidente nao consentirá que os discur-
,¦ tsos sejam divagantes e extensos, mas concisos e pertencentes ao ponto da controvérsia,

dando ou negando, segunda e terceira vez a palavra a cada professor quando entender
conveniente.

§ 7..° Finda a discussão o secretario professor escreverá o resultado do processo verbal
da sessão diária, fazendo menção do dia e hora em que tiver lugar, das pessoas que assis-
tiram, e das questões que tiverem sido ventiladas, consideradas ou resolvidas, usando de
redacçao clara, fácil e summaria. Esta acta será assignada pelo mesmo secretario e rubri-
cada pelo presidente.

Art. 4.° Na ultima sessão diária da conferência periódica será o principal assumpto do
dia a organisação do programma das matérias, que tiverem de sèr tratadas ou discutidas
na conferência próxima futura.

§ l.o O secretario da repartição redigirá o processo desta sessão, fazendo logo um li-
geiro relatório dos pontos das divergências e soluções havidas em cada uma das sessões
diárias, para serem tomados em consideração na confecçaor do programma.

§ 2.° Em seguida o presidente proporá aos professores que indiquem algumas theses,
que devam ser discutidas de preferencia sobre quaesquer dos seguintes assumptos :

1.° Capacidade actual e eventual das casas das escolas, seus commodos e utensis neces-
sarios ;

2.° Estudo, exame e applicaçao dos methodos e systemas de ensino ;
3.° Apreciação dos livros usados nas escolas e dos que convirà adoptar ;4.° Finalmente, tudo quanto se considerar necessário e profícuo em relação ao melhor

e mais prompto desenvolvimento da instrucçao e educação primaria.
§ 3.° Recolhidas estas indicações, (^presidente ficará só com o conselho director paraassentarem nos pontos ou quesitos que devem constituir o programma; pontos que serãodeterminados com toda a individuaçao, simplicidade e clareza, ficando assim encerrada aconferência.
4.»AO secretario da repartição formará o quadro dos pontos para ser enviado logo aos

professores, affixado na sala da reunião e publicado na gazeta official.
O trabalho escripto que fizerem sobre a matéria do programma será remettido comcapa official ao inspector geral, dez dias antes do primeiro da reunião, afim de ser apre-sentado sobre a mesa e lido na forma do art. 3o, § 3.°
§ 5.» No dia seguinte ao do encerramento da conferência o conselho director celebrará



VA>

uma sessão especial para apreciar os trabalhos escriptos dos professores, consignando-se
na acta os nomes dos que mais se tiverem distinguido nas sessões, para ser tudo levado ao
conhecimento do ministério do império.

§ 6.° Os trabalhos escriptos apresentados pelos professores nas reuniões pedagógicas
ficarão archivados na secretaria, para serem consultados na occasião da organisação do
relatório geral da repartição ao ministério do império.

§ 7.° Será também remettido aos directores ou professores dos estabelecimentos par-
ticulares o quadro dos pontos do § 4o do artigo antecedente, para que, se lhes aprouver,
dissertem sobre elles por escripto, e remettam o resultado de suas locubrações ao inspector
da instrucção publica, que os entregará à apreciação do conselho director.

Art. 5.° Ao inspector ou seu preposto compete, além da convocação e da presidência
das sessões, manter nellas a ordem, podendo nao só fazer sahir da sala os que nao se por-
tarem convenientemente, mas suspender os trabalhos, quando nao possa conter os mdivi-

duos que de qualquer modo os perturbarem.
Paragrapho único. Todas as actas das sessões das conferências pedagógicas serão es-

criptas em livro especial, inclusive a ultima relativa á conferência do programma.
Art 6 • A nenhum professor será licito, sem causa justificada perante o inspector

geral, deixar de comparecer ás conferências ou retirar-se da sessão diária antes de finda.

O governo levaráem conta suas faltas e os serviços pedagógicos relevantes quando tiver

de fazer a applicaçao do art. 28 do regulamento de 17 de fevereiro de 1854

Art 7 ° O secretario da inspectoria é encarregado de preparar a sala das sessões, nao

só de mobiiia conveniente, como de papel, penna e tinta para o serviço dos membros acti-

vos da reunião. '**•/ u..
Art. 8.» O governo assignará uma subvenção diária aos professores públicos que as-

sistirem ás 
do progmnma para a primeira C0Ilferencia pedagógica

serão dados pelo inspector, ouvido o conselho director e expedidos dous mezes antes do

dia em que houver de ter lugar a reunião.

inspectoria geral da instrucçáo primaria e secundaria do município da corte, em 1' de

agosto de 1872. - O inspector geral, José Bento da Cunha Figueiredo.

i. p.— 8.
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ANNEXO N. 9
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Pontos ilo programma para a primeira conferência pedagógica dados
pelo conselheiro inspector geral, Ouvido o conselho director, e ex-
pedidos de conformidade com o art. ®° das instrucções approvadas
pela portaria do ministério do império de 80 de agosto de 1SS8.

'¦x-yy. xyyx? A

1.

Qual a melhor distribuição das matérias relativas á instrucção moral e religiosa, lei-tura e escripta, noções essenciaes de grammatica portugueza, principios elementares dearithmetica e systema métrico decimal segundo as necessidades actuaes da escola, de modo
que saiba o professor pelo programma dessa distribuição qual a tarefa de cada dia útil deantemão preparada ?

H.
Em quantos annos poderá o curso das ditas matérias ser percorrido, de maneira que o

alumno seja dado por prompto na fôrma do regimento das escolas?

III.
Se convém ou não a instituição das escolas mixtas de instrucção primaria ? -

*¦ 

'..¦-¦'

IV.
Qual o methodo mais racional, simples e efflcaz, d'entre os actualmente conhecidos,

para o ensino das primeiras letras e da calligraphia nas escolas primarias ? Dado o caso de
haver efetivamente um que tenha algum^t superioridade sobre os outros, convirá que seja
adoptado exclusivamente nas aulas publicas ?

V.

Qual o meio mais simples para fazer comprehender aos meninos o mechanismo do sys-
tema métrico, sem recorrer aos cálculos arithmeticos ?

Secretaria da inspectaria geral da instrucção primaria e secundaria do município da
corte, em 23 de outubro de 1872. — O secretario, Theophüoãas Neves Leão.

'' /
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ANNEXO N. 10

Condições para o fornecimento de moveis e alfaias ás
escolas publicas

Aos dias do mez de outubro de 1872 na secretaria da inspectoria geral da instrucção
publica, compareceu F.... domiciliado n'esta corte, á rua de n. o qual avista da
proposta que apresentou, preferida de outras, contrata o fornecimento dos objeetos abaixo
designados necessários ao exercicio das escolas publicas de instrucção primaria do mu-
nicipio da corte, sob as seguintes condições:

l.a—Uma imagem de Nosso Senhor Jesus Christo, etc, etc, etc
2.a—«Todos estes objeetos serão de primeira qualidade, bem trabalhados e fortes, não

aceusando nenhuma imperfeição de arte e em tudo conformes aos modelos apresentados
e que ficam rubricados pelo conselheiro inspector geral epelo fornecedor.

3.a—O fornecimento da Ia escola estará concluido no praso de... e cada uma das
outras que se seguirem, no de... sob pena de uma multa de 20§000 por dia que exceder o
referido praso.

4.a—Dos objeetos que forem recusados por não satisfazerem o que determina a con-
dição segunda não terá o empreteiro direito á indemnisação ^uma,, devendo retiral-os
immediatamente da escola em que os tiver apresentado sob p©na de;serem á sua custa
enviados para o deposito publico.

5.*-—Das multas e penas de que trata este contrato só haverá recurso para o Exm. Sr.
ministro do império.

6.a-—Os pagamentos só. serão realisados à proporção que cada escola estiver fornecida
de todos os objeetos constantes da relação acima declarada e n'essa occasião será pago o
sello proporcional deste contrato na relação da conta de que se tratar em cada recebi-
mento.

7/—o fornecedor F. desiste no cumprimento deste contrato da sua qualidade de
estrangeiro, sugeitando todas as questões de seu direito ás leis e trihunaes do império.

8.a.—Como fiador e responsável solidário na execução deste contrato apresenta o
Sr. F. que este encargo aceita com todos os ônus delle conseqüentes.

¦

i. p.—9.
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ANNEXO N. 11

Programma de estudos para as escolas municipaes da corte feito
pelo seu director Cândido Ufatheus de Faria Pardal

PRIMEIRO ANNO

INSTRUCÇÃO RELIGIOSA

.1.* Signal da cruz, oração dominical e saudação angélica.
2.* Bemdicto e oração ao deitar-se.
3.* Salve rainha e oração ao levantar-se.
4/ Symbolo dos apóstolos.
5.* Artigos da fé.
6/ Recapitulação das cinco classes precedentes.
7.a Mandamentos da lei de Deus.
8.a Mandamentos da santa madre igreja.
9.* Sacramentos da santa madre igreja.
10/ Obras de misericórdia, virtudes theologaes, moraes e cardeaes.
11/Confissão, peccados capitães etc. :•.
12/Recapitulação geral.—Exames.

LEITURA.

1/ As letras A, E, I, O, U, Y, B, M, P, exercicios dellas em quadros formando sylla-
bas. Composição mental da palavra, dadas as syllabas.

2/ As letras T, V, Q, C, e G com o som de gue, exercicios dellas como acima.
3/ As letras D, T, Th, S, C, Z e exercicios dellas como acima.
4/ As letras X, G, Ch, J,L,Lh, Ph, R,Rh, R,R, N, Nh, e exercicios dellas como acima.
5/ Os diphthongos nasaes; syllabas simples ou de duas letras, sendo a vogai antepôs-

ta á consoante; syllabas complexas compostas de três letras; ditas de quatro letras, porém
não havendo na decomposição de seus elementos phonicos mais de duas articulações etc.
Exercicios como acima.

6/ Recapitulação das cinco classes precedentes.
7/Leitura syllabica (professor Matta Araújo, interinamente).
8/ Leitura corrente (2o livro do Dr. Abilio) recapitulação oral da lição.
9/ Leitura corrente. (Fábulas de J. J. da Rocha) e exercicios de memória.
10/ Leitura corrente de manuscripto (de Duarte Ventura, interinamente;.
11/ Leitura corrente (Elementos de civilidade).
12/Recapitulação das cinco classes precedentes.—Exames

ESCRIPTA.

1/ Traçar sobre ardozias linhas oblíquas da direita para a esquerda.
2/ Traçar sobre ardozias idem ou oo directa e inversamente.
3/ Traçar sobre ardozias as letras a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, x, z.
4/ Traçar sobre ardozias as letras b, d, f, g, h, j, k, 1, p, q, t, y.
5/ Traçar sobre ardozias o alphabeto minúsculo a,lternadamente.
6/ Traçar sobre ardozias o alphabeto maiúsculo.
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7.a Traçar sobre papel as letras a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, x, z. (*)'- 8.a Traçar sobre papel as letras b, d, f, g, h, j, k, 1, p, q, t, y. rtl
9.a Traçar sobre papel o alphabeto maiúsculo.
10.a Bastardo."* ll.a,Bastardinho.
12.a Bastardinho menor. — Exames.

ARITHMETICA.

Calculo mental eescripto.
l.a Contar de 1 até 10 e traçar os mesmos números dictados alternadamente. '
2.a Contar de 10 ate 100 e traçar os mesmos números.
3.a Contar mentalmente por 2 até 200, por 3 até 300, por 4 até 400 etc.
4.a Taboada mental abstracta da addição de números simples e traçar os mesmos

números.
5.a Addição concreta de números simples. ? .¦'« i
6.a Recapituiação das cinco classes precedentes.
7.a Taboada de subtracção mental abstracta de números simples.
8.a Subtracção concreta de números simples.
9.a Taboada simples da multiplicação de números abstractos. * *
10.a Taboada mental da multiplicação de números simples e compostos.
ll.a Multiplicação concreta sendo o multiplicando composto.
12.a Recapituiação geral.—Exames.

SYSTEMA MÉTRICO (**)

7.* Conhecimento dos pesos e medidas.
8.a Conhecimento do metro e suas subdivisões.
9.a Conhecimento do litro e suas subdivisões. V •
10.a Conhecimento do kilometro e suas subdivisões até o metro.
ll.a Conhecimento do kilogrammo e suas subdivisões até o grammo.12.a Recapituiação geral.—Exames.

DESENHO LINEAR (SEM INSTRUMENTO).

l.a Traçar linhas horisontaes.
2.a Traçar linhas verticaes.
3,a Traçar linhas oblíquas da direita para a esquerda.
4.a Traçar linhas oblíquas da esquerda para a direita. ¦*
5." Traçar linhas horisontaes, verticaes, oblíquas e parallelas.6/ Recapituiação das cinco classes precedentes.
7.» Uso do metro, medida e avaliação da extensão; divisão das linhas horisontaes em2, 4, 6, 8 e em 3, 5, 7 e 9 partes iguaes.
8.» Continuação das medidas de extensão, metro, decametro, etc; divisão das linhasverticaes e obliquas como se praticou nas horisontaes,

(.*! O systema calligcaphieo é o de Adler.
(*•) Os alumnos das seis primeiras classes repetirão durante este tempo as lições de leitura.
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9.a Traçar as linhas precedentes com um determinado tamanho e fazer os ângulos
agudo, recto e obtuso com abertura determinada.

10/ Traçar os triângulos, acutangulos, rectangulos e obtusangulos.
11.a Traçar figuras compostas de linhas rectas.
12.a Recapitulaçao geral.

O director, Cândido Matheus de Faria Pardal.

SEGUNDO ANNO

INSTRUCÇÃO RELIGIOSA, VELHO TESTAMENTO

l.d Da creaçao, do peccado do primeiro homem.
2.a Caim e Abel, corrupção geral, dilúvio.
3.a Torre de Babel, dispersão dos povos, vocação de Abrahao.
4.a Ismael, Izaac, Esaú e Jacob.
5.a José no Egypto, Moysés.
"6.a Recapitulaçao das 5 classes precedentes.
7.a Viagem pelo deserto, entrada na terra de Chanaan.
8.a Governo dos Anciões e dos Juizes, realeza em Israel.
9.a SchismaSamaritano, Captiveiro de Babylonia.
10.a Os prophetas, volta do captiveiro.
11.a Os Machabeos.
12.a Recapitulaçao geral.—Exames.

LEITURA.

l.a Leitura explicada (3.° livro do Dr. Abilio) até a pagina 70, manuscripto (Duarte
Ventura), conjugação mental do indicativo do verbo amar.

2.a Leitura explicada (3.° livro do Dr. Abilio) até. a pagina 207, idem manuscripto
(Duarte Ventura) e conjugação mental dos modos condicional, imperativo e conjunctivo
do verbo amar.

3.a Leitura explicada (3.° livro do Dr. Abilio) até o fim, idèm de manuscripto (Duarte
Ventura) e conjugação de todo o verbo amar.

4.a Leitura corrente (Historiado Brasil do Dr. Macedo) e conjugação mental de outros
verbos regulares da l.a conjugação.

5.a Leitura corrente (Historia do Brasil do Dr. Macedo) e conjugação idem.
6.a Leitura corrente (Historia do Brasil do Dr. Macedo) e conjugação idem.
7.a Chronologia da Historia do Brasil (decorada) e conjugação mental dos verbos regu-

lares da 2.a conjugação.
8.a Chronologia da-Historia do Brasil (decorada) e conjugação idem.
9.a Chronologia da Historia do Brasil (decorada) econjugação idem.
10.° Leitura expressiva ou emphatica (Selecta clássica do Dr. Philippe da Motta

Azevedo) conjugação mental dos verbos regulares da 3,a conjugação.
ll.a Leitura expressiva ou emphatica cie improviso de qualquer livro clássico (â von-

tade do professor) conjugação mental.
12.a Continuação de dito, quando poético, conjugação idem.—Exames.

i. p.—10.
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ESCRIPTA.

l.a Bastardo e cursivo grando em papel.
2.a Bastardo e cursivo grande em papel.
3.a Bastardo e cursivo grande em papel.
4.a Cursivo corrente copiado.
5.a Cursivo corrente copiado.
6.a Cursivo corrente copiado.
7.a Cursivo corrente dictado (exercicios cie orthographia do professor Matta Araújo).
8.a Cursivo corrente dictado (exercicios de orthographia do professor Matta Araújo).
9.a Cursivo corrente dictado (exercicios de orthographia do professor Matta Araújo).
10.a Cursivo corrente dictado (á vontade do professor).
11.a Cursivo corrente dictado (á vontade do professor). ê.
12.a Cursivo corrente dictado ( á vontade do professor).—-Exames.

ARITHMETICA.

l.a Numeração fallaçla, definições, da unidade, quantidade etc. ; números concre-
tos e abstractos; ordens, classes de ditas, numeração escripta, principio fundamental,
valor absoluto e dicto relativo dos algarismos; ler e escrever números compostos.

2.a Addição. e subtracção concreta de números compostos e suas provas dos nove e real.
3.a Numeração decimal, addição (exercicios em cadernos).
4.a Subtracção decimal (exercicios em cadernos).
5.a Multiplicação concreta de números inteiros compostos, prova dos nove (exer-

cicios em cadernos).
6.a Recapitulação das 5 classes precedentes.
7.a Definições do que se tratou nas lições precedentes.
8.a Divisão concreta de números inteiros sem resto, sendo o dividendo composto de

dous algarismos e o divisor simples.
9.» Divisão concreta de números inteiros com ou sem resto, sendo o dividendo e o

divisor composto de vários algarismos.
10.a Multiplicação concreta de números decimaes.
11.a Divisão concreta de números decimaes, prova real da multiplicação e da divisão.
12.* Recapitulação geral.—Exames.

SYSTEMA MÉTRICO.

l.a Significação e applicação do metro, grammo, litro, areo e stereo das palavrasdeca, hecto,Mloe myria.
2.a Medidas fundamentaes e seus múltiplos em relação aos números decimaes, ap-

plicação da addição ás unidades fundamentaes e seus múltiplos.
3.a Continuação da lição precedente e exercícios em cadernos.
4.a Significação e applicação do metro, grammo, litro, areo, stereo das palavras deci,

centi e milli, applicação da addição ao systema métrico e seus submultiplos (exerciciosem cadernos).
5.a Applicação da addição ao systema métrico a respeito dos múltiplos e submultiplos

(exercicios em cadernos).
6.a Recapitulação das 5 classes precedentes.

:M
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7.a Applicação da subtracção ao systema métrico, a respeito dos múltiplos (exercidos
em caderno).

8.a Applicação da multiplicação ao systema métrico a respeito dos múltiplos e submul-
tiplos (exercícios em caderno).

9.a Continuação da lição precedente.
10.a Applicação da divisão ao systema métrico a respeito dos múltiplos e submultiplos

(exercícios em caderno).
11.a Continuação da lição precedente.
12.a Recapitulação geral.—Exames.

DESENHO LINEAR

l.a Traçar linhas curvas, circumferencias, arcos, cordas, raios, diâmetros e circum-
ferencias concentricas.

2.a Traçar linhas curvas, circumferencias, tangentes e seccantes, desenhos com-
postos de linhas rectas.

3.a Traçar ellipse, oval.
4.a Construir, com instrumentos, as figuras rectilineas.
5.a Construir, com instrumento, as figuras curvilineas.
6.a Construir desenhos compostos de linhas rectas.
7.a Construir desenhos compostos de linhas rectas e curvas.
8.a Continuação.
9.a Desenho de sólidos geométricos, desenho variado de objectos usuaes, relativos à

economia domestica e á agricultura.
10.a Continuação.
11.a Desenhos variados applicados aos edifícios, taes como molduras, vidraças, portas,

cimalhas, fachadas e ornatos, tudo simples. ,
12.a Continuação.— Exames.

O director, Cândido Matheus de Faria Pardal.

TERCEIRO ANNO

INSTRUCÇÃO RELIGIOSA. NOVO TESTAMENTO.—DOGMA.

l.a Tradição da escriptura.
2.a Existência e attributos de Deus, mysterio da encarnação.
3.a Vida de Jesus Christo.
4.a Mysterio da redempção.
5.a Resurreição de Jesus Christo.
6.a Recapitulação das cinco classes precedentes.
7.a Ascensão e juizo final.
8.a Espirito Santo.
9.a Igreja.
10.a Communhão dos santos.
ll.a Remissão dos peccados, resurreição da carne e vida eterna.
12.a Recapitulação geral e preparos para a primeira communhão.—Exames,
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GRAMMATICA
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l.a Etymologia, substantivos ou nomes, suas propriedades, gráos, gêneros, números
e afflxos; conjugação do verbo auxiliar ter.

2.a Artigo, adjectivos, seus gráos de significação, conjugação dó verbo auxiliar haver.
3.a Pronomes, conjugar verbos irregulares da primeira conjugação, notando quaes

os tempos ou pessoas irregulares.
4.a Verbo, seu sugeito grammatical, attributo, complemento e suas divisões; conju-

gar verbos irregulares da primeira conjugação, notando etc.
5.a Participios, advérbios, preposições, conjuncções e interjeições; conjugar verbos

irregulares da primeira conjugação, notando etc.
6.a Recapitulaçao das cinco classes precedentes.
7.a Analyse grammatical, exercicios em cadernos; conjugar verbos irregulares da se-

gunda conjugação, notando etc.
8.a Analyse grammatical, exercicios em cadernos, conjugar verbos irregulares da se-

gunda conjugação, notando etc.
9.a Syntaxe e suas divisões; conjugar verbos irregulares da terceira conjugação, no-

tando quaes os tempos ou pessoas irregulares.
10.a Analyse syntaxica, exercicios em cadernos, conjugar verbos irregulares da ter-

ceira conjugação, notando etc.
ll.a Analyse syntaxica em clássicos, orthographia, conjugar verbos irregulares da

terceira conjugação, notando etc.
12.a Recapitulaçao geral.—Exames.

ARITHMETICA

l.a Fracções ordinárias, divisibilidade dos números. •
2.a Transformações das fracções, reducção de fracções ao mesmo denominador,

menor denominador commum que podem ter duas ou mais fracções.
3.a Simplificação das fracções, máximo commum divisor.- 4.a Addiçao, subtracçao, multiplicação e divisão das fracções ordinárias, exercicios

em cadernos.
5.a Conversão das fracções ordinárias em fracções decimaes e vice-versa.
6.a Recapitulaçao das cinco classes precedentes.
7.a Fracções decimaes periódicas e como ellas se originam; quando uma fracçao or-

dinaria dará uma fracçao decimal finita, e quando infinita; converter uma fracçao perio-dica simples na fracçao ordinária d'onde ella proveio, e o mesmo sobre uma fracçao pe-riodica composta, caracteres das fracções periódicas.
8.a Números complexos, addição, subtracçao, multiplicação e divisão dos mesmos nu-

meros, exercicios em cadernos. •
9.a Razões e proporções ; applicação da theoria tias proporções, regra de tres sim-

pies e composta, exercicios em cadernos.
10.a Regra de juros, regra de sociedade, exercicios em cadernos.
11.a Continuação da lição precedente e regra de desconto por dentro e por fora, for-

maçao das taboas dos números iogariíhmos.
12.a Recapitulaçao geral.—Exames.
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GEOGRAPHIA
/

Thomaz Pompeo de Souza Brazil.
¦ . .. A '¦, ' 

a . 
' 

. 
'; 

. 
'

l.a Cosmographia e definições geraes, princípios geraes de geographia astronômica.
2.a Da esphera, circulos, linhas e pontos, das longitudes e latitudes, dos habitantes da

terra em suas três diversas relações. -
3.* Desçripção physica do globo. -
4.a Dos grandes continentes, divisão do mundo; os oceanos.
5.a Da sociedade civil, fôrmas de governo, leis e industria.

»6.a Recapitulação das cinco classes precedentes.
7.a Fundação, posição, dimensões,,limites, climas e salubridade do Brazil.
8.a Províncias do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte

eParahyba.
9.a Províncias de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Espirito Santo.
10.a Províncias do Rio de Janeiro, (município da corte), S. Paulo* Paraná, Santa Ca-

tharina e S. Pedro do Rio Grande do Sul.
Y .

11/ Províncias de Minas Geraes, Goyaz e Matto Grosso.
12.a Recapitulação geral.—Exames.

SYSTEMA MÉTRICO

1/ Medidas de superfície; metro quadrado, decimetro quadrado, centímetro quadrado.
Medidas agrárias; hectareo, areo, e centiareo. Noções sobre medidas de terrenos. Medidas
dos rectangulos, trapezios, triângulos e parallelogrammos.

2.a Continuação das medidas de superficies, medidas de volumes, metro cúbico, de-
cimetro cúbico, centímetro cúbico e stereo cúbico.

3.a Medidas de superficies e de volumes.
4.a Relação das medidas métricas entre si; relação das medidas de superfície. Medidas

de sólidos é de capacidade .Relação do volume da água com seu peso. Densidade dos corpos.
5.a Reíação das medidas entre si e densidade dos corpos. •
6.a Recapitulação das cinco classes precedentes.
7.a Medidas e pesos do Brazil e suas subdivisões.

* 8sa Relação das medidas métricas com as do Brazil e vice-versa. Coefíicientes das prin-
cipaes reducções/

9.a Conversão das medidas antigas do systema métrico, exercícios em cadernos.
10.a Dado o preço de qualquer unidade de extensão usual do Brazil achar ó da unidade

; métrica relativa e vice-versa. Dado o preço de qualquer unidade de capacidade usual do
Brazil achar o da unidade métrica.relativa e vice-versa; exercícios em cadernos.

11.a Dado o preço de qualquer" unidade de peso usual do Brazil achar o da unidade
métrica relativa e vice-versa. Outros problemas relativos, exercícios em cadernos.

12.a Recapitulação geral.—Exames.

DESENHO LINEAR (COM INSTRUMENTOS)

l.a Cópia de desenhos applicadosrao uso de ofBcios, artes e industria.
2.a Idem.
3.a Idein.

i. p.—11.
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4.a Desenho em elevações, planos ^cortes. -
&.a Idem.

•*»¦ r-' ••6.* Idem.
7.* Desenhos e regras da perspectiva e aquarella:
&a idèm;'•'¦"' .: /. 

"^'•; ¦ ' ' ' 
., 

'§ 
mM ¦ / '-' ' 

x $?3
9.a Idem. : "i 

a|- Sff |a# ¦ l-; • v- • i§^l;Í! ¦ • ' 
S!| I ': • á

10.a Desenhos e regras da. architectura nas suas diversas ordens/
¦11.' Idem. ¦' ; a-
12/ Idem. ,a :" ' a; a' ;aV v

O director, -Cândido Matheusde Faria Pardal.
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ANNO

HORÁRIO PARA A ESCOLA DE S. SEBASTIÃO PARA MENINOS

I
!

TEMPO DE TRABALHO

10 horas
10 horas e 15 minutos
11 horas e 15 minutos
12 horas e 15 minutos

hora e 15 minutos
horas e 15 minutos

2 horas e 30 minutos

2a FEIRA 3a FEIRA 4a FEIRA 5a FEIRA 6a FEIRA SABBADO

Leitura —
Arithmetica
Religião ...
Desenho...

Revista de asseio e oração.
Leitura i
Arithmetica
Escripta...
Metrologia.

Leitura....
Religião...
Escripta...
Desenho...

Ponto e oração.
Sahida

Leitura....
Arithmetica
Escripta...
Metrologia.

Leitura....
Arithmetica
Escripta...
Desenho...

Leitura.
Arithmetica
Escripta.
Religião.

s

/
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r- ^xiirÉi; ^Exm, Sr.-^Em satisfação ás ordens de V. Ex. cumpre-me informar o seguinte
relativamente ao estabelecimento ^oafiado á minha direeção! r
-••xOMèrnato do imperial collegio de Pedro II, não havendo começado a existir como
estabelecimento de iiistrucçãò fecundaria distineto do externato, senão em virtude do
regulamento, que baixou com o decreto de 

"24 de outubro de 1857, não pôde conservar
documentos que ministrem informações certas sobre a organisação primitiva do colle-
gio, e alterações operadas no systema que o regia em épocas anteriores, quando reunido
ao outro estabelecimento, se governavam ambos sob a direeção de um só reitor por norma
e regimen commum. t

Do regulamento que começou a vigorar logo depois da fundação do collegio, consta
que para obter o diploma de bacharel em letras se deviam estudar as seguintes matérias:
grammatica nacional, latim, grego, francez, inglez, geographia, historia, rhetorica e
poética, philosophia, mathematica limitada à arithmetica, álgebra, geometria, trigono-
metria e mechanica, astronomia, historia natural, sciencias physicas, desenho, musica
vocal; as quaes eram- distribuidas no curso de oito classes dirigidas pelo numero de prò-
fessores que o governo achasse bem. O ensino de qualquer das ditas disciplinas, uma vez
iniciado não era jamais interrompido, nem se havia por concluido, senão findo o ultimo
anno de estudos. Os exames deviam prestar-se no fim e m 5o mez de cada anno lectivo^ %
e só aos alumnos que em todos houvessem sido approvados se conferia o gráo, pelo qual
ficavam habilitados para entrar nas academias do Império.

O 'decreto n. 923 de 4 março de 1852 apenas prescreveu as instrucções que se haviaái
de observar no regimen econômico e administrativo do collegio, na fiscalisação de süâ
receita e despeza sem nada alterar nem dispor das matérias do ensino e plano primitivo
de estudos e exames. Esta parte foi considerada pelo regulamento que baixou com o
decreto n. 1556 de 17 de fevereiro de 1855, o qual dividindo o estudo em duas classes
juntou á segunda o italiano e allemão, e comprehendeu na primeira grammatica nacio-
nal, latim, francez, \ inglez, elementos de arithmetica, álgebra, geometria e trigonometria,
geographia e historia moderna, chorographia, e historia do Brazil, sciencias naturaes; dó
que fez a matéria dos quatro primeiros annos de estudo, constituindo um curso especial^
findo o qual receberia um titulo o estudante approvado; favor de que não me consta sè
houvesse alguém aproveitado, pois que para gozar do privilegio de bacharel em lettrag;
era indispensável cursar a 2" classe de estudos. A mechanica e astronomia forão omittidas";
o italiano, desenho, musica e dansa não se julgaram essenciaes: rio. 7e âníío1 exigia-se
exame das mesmas matérias que se davam por concluidas no quarto. Para auxiliar;ps alum-
nos no estudo das lições foi creada a classe de repetidores encarregados de os dirigir con-
forme as instrucções que pelos respectivos professores lhes fossem dadas.

Esta ordem foi um pouco alterada pelo regulamento de 24 de outubro de 1857 que le-
vou os estudos da l.a classe até o 5.° anno, e mesmo parece não guardar tão rigorosamente
a divisão das classes,"pois que algumas matérias da primeira ainda continuam com as da
segunda, e vão até o 7.° anno, em que o bachareíando deve prestar, exame de todas as do
curso, repetindo por tanto as mesmas em que já fora approvado: mas nesta parte cumpre

m
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observar, que sentindo-se uma certa incoherencia neste modo de proceder, deixou a pra-
tica de conformar-se com o rigor da letra, e houve-se por bôa e valiosa para o bachare-
lado a approvação obtida no ultimo anno de cada matéria. Foram-se também successiva-
mente modificando vários pontos do plano de estudos em ordem a distribuir as disciplinas
de maneira menos desigual e mais proporcionada á capacidade dos estudantes.

O termo a que se havia chegado em 1869 não pareceu ainda satisfactorio; e houve-se
de reformar pelo decreto n. 4468 dei.0 de fevereiro de 1870, que altera os regulamentos
do imperial collegio, e dá-lhe o plano que hoje vigara.

E' certo que alguns defeitos foram corrigidos, que foi mais bem attendida a ligação e
subordinação natural das matérias, mais desenvolvido e considerado o estudo da lingua
materna da qual se creou uma cadeira especial, mais seguido o curso de historia univer-
sal, e talvez mesmo mais bem concatenadas as moções de physica e historia natural limi-
tadas aos conhecimentos indispensáveis ao uso da vida e aos elementos auxiliares do es-
tudo das letras. Findo o anno lectivo o estudante que o cursou, presta exame final dos
estudos que concluiu, e exame de suíficiencia dos que continua: pela approvação no
exame final adquire o mesmo direito como se a houvesse nos que se eíFectuam perante a
Inspectoria geral da instrucção publica; mas quanto a latim, francez, inglez, ainda
cursará para aperfeiçoamento aulas de prelecções sobre a Índole, formação e progresso de
cada uma das referidas línguas, alternadas com a leitura, traducçao e apreciação litera-
ria dos autores clássicos.

• Mas o programma traçado em conformidade deste plano, se bem distribuiu as varias
disciplinas com certa regularidade, deixou subsistir o gravíssimo inconveniente de um
numero mui diminuto de lições para algumas em cada semana, e quasi nenhum espaço para
a recordação e preparação de outras afim de satisfazer ao exame quanto á parte estudada
nos annos anteriores: e demais sobrecarregou alguns professores, tendo sido confiada a
um só em cada estabelecimento a regência de todas as aulas de physica, chimica e his-
toria natural e aos de lingua franceza e ingleza, que são os mesmos nos dois estabeleci-
mentos, o encargo das prelecções sobre a parte literária respectiva.

Tendo sido destinadas as quintas-feiras para as lições, de desenho, musica vocal e
gymnastica ficam prejudicadas as de todas aquellas matérias, cujos professores havendo
de ler em ambas as casas não podem comparecer em cada uma senão por dias alternados;
e por outra parte o estudo mesmo daquellas artes não será muito avantajado, quando a
occurrencia de feriado na semana tornar lectivo o único dia que lhes é destinado. Não se
proveu satisfatoriamente á substituição das cadeiras durante o impedimento dos profes-*
sores, pois o que se acha disposto pelo art. 54 dò regulamento de 24 de outubro de 1857, é
quasi de todo deficiente pela summa diíficuldade de haver pessoa habilitada, que se queira
encarregar de uma substituição temporária: e disto como do que foi apontado antes,
resulta notável irregularidade na freqüência das aulas, á qual cumpre acudir com prompto
remédio, como á parte principal de que depende o bom aproveitamento dos estudos.

O art. 8o do decreto de Io de fevereiro de 1870, que prescreve o modo porque será com-
posta a commissao de exames, e o methodo que nellas se ha-de seguir, parece-me que deve
ser reconsiderado; pois que havendo de ser presidida a dita commissao pelo inspector
geral da instrucção publica o qual no dia 25 de novembro se hade achar desembaraçado
para começar os exames de línguas preparatórios para a instrucção superior, difficulta
este praso o regular andamento dos actos, os quaes mal se podem apressar sem que se
precipitem, não podendo estabelecer-se mais do que uma só meza composta de cinco mem-
bros para todos os exames finaes.

r
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Entretanto tendo sòffrido alterações n'ésta parte a fôrma dos exames de preparatórioscom os quaes se conformaram os do collegio, parece que alterações análogas se deveriam
adoptar para estes últimos com o intuito de as simplificar e'abreviar um pouco mais sem
risco de os pertubar. Bem assim cumpre observar que devendo valer ao estudante no
acto de seu exame as notas que houver obtido de seu apreveitamento nas lições durante
o anno, não é bem que seja julgada de modo decisivo a prova escripta não assignadá, o
que tornaria impossível a confrontação com as referidas notas.

SofFre o ensino de algumas matérias maior embaraço neste internato pela deficiência
de meios artificiaes de que se soccorrem alguns lyceos para facilitar aos principiantes a
comprehensão ou as doutrinas mais altas que presuppõem habito de idear, ou de descrip*
ções e caracteres, que nunca bem se entenderão, se não forem observados. Assim é que
nas aulas de cosmographia, historia natural, geographia, falta muito do que convinha em
figuras, emblema^ exemplares, relevos, para que o estudo destas disciplinas se tornasse
mais interessante, fácil e aprazível. A mesma disposição das salas, feitio e arranjo de sua
mobília não são o que se aconselha para que se dêm as lições com proveito de todos os
ouvintes; basta dizer que as aulas servem igualmente para as sessões de estudo parti-
cular dos alumnos, e que o refeitório faz-se sala de desenho transformadas as mezas em
carteiras.

O Sr. ministro do império acaba de autorisar a acquisição de alguns instrumentos de
physica, que juntos a outros anteriormente adqueridos servirão a auxiliar o curso desta
sciencia apropriado aos lyceos; mas não ha espaço onde sejam devidamente postos, e para
os recolher e conservar em ordem, foi necessário que o muito digno vice-reitor deste
estabelecimento dispozesse de uma sala de sua residência, onde são feitas as experiências
e demonstrações praticas.

Está contígua á bibliotheca apenas em principio, contendo uns 600 a 700 volumes,
collecçao de clássicos annotados, vários diccionarios, algumas obras acreditadas para con-
sulta dos professores, e mesmo dos alumnos mais adiantados quando lhes seja aconselhado.
Reclama, porém, para seu perfeito serviço que haja um ajudante ou empregado encarre-
gado, sob as ordens do vice-reitor, da conservação, aceio e concerto dos livros.

O edificio do collegio sabe-se que carece das acommodações necessárias a uma perfeita
casa de educação. Os accressimos que se fizeram ao primitivo prédio, foram em boa parte
obra provisória e apressada, por urgência de tempo, para que não faltasse casa onde come-
casse a funccionar o internato, emquanto em torno ao mesmo sitio se fosse edificando por
justo plano a que devia permanecer. Existe uma planta do que se havia de cpnstruir, e
delia apenas quasi um lanço está edificado; mas, infelizmente foi suspendida a edificação
apenas começada, e até hoje não tem podido ser continuada. Entretanto, seria de inques-
tionavel vantagem para o regimen do estabelecimento, que fosse-concluído o edificio ; a
localidade é amena e saudável, a proximidade em que se acha das vistas do governo, a
fácil communicação com os focos de alta instrucção literária, a promptidão e sufflciencia
de recursos que removem embaraços imprevistos, tudo promette os mais esperançosos
resultados, se a casa fôr concluída em ordem á disciplina pedagógica modificando-se para
isso um tanto, em meu fraco entender, o plano desenhado e depois provida de alfaias neces-
sarias, acommodadas á estructura do edifício e ao destino de cada repartimento. O que está
certamente difiiculta todos os bons desejos, nem mesmo ao aceio se pôde com commodidade
prover; não ha um lugar de recreio abrigado, onde os alumnos se exercitem em jogos inno-
centes durante o tempo chuvoso ou muito calmoso, guardada a devida separação de ses-

i. p.—12.
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soes; não ha também muito embora o supponha o artigo 2o do regulamento de 24 de outubro
de 1857, um tanque onde aprendam a natação, pois o que serve para osJbanhos geraes, não
é apropriado para este eífeito.

Estas as observações que me occorrem relativamente ao assumpto sobre o qual V. Ex.
m'as reclama, e peço que se digne aceital-as de minha parte s como em cumprimento de
dever.

Deus guarde a V. Ex.—Illm. e Exm. Sr. conselheiro José Bento da Cunhav Figueiredo,
inspector geral da instrucção primaria e secundaria do município da corte.

Internato do imperial collegio de Pedro II, em 16 de setembro de 1872.
¦•. ..." y y y .--'-.¦¦¦•¦¦¦•. 7- *

y y y y y ,•.>.' '

Fr. José de Santa Maria Amaral, reitor.

EXTERNAI'©.

Illm. e Exm. Sr.—Em virtude da disposição do art. 16 do regulamento de 31 de janeiro
de 1838 que deu a organisaçao primitiva ao collegio de Pedro II, deveriam ser tantos os pro-
fessores quantos o governo julgasse necessários, e como pelo regulamento de Io de fevereiro
de 1841 foi alterada essa organisaçao, para a execução do plano de estudos estabelecido
pelo primeiro regulamento foram apenas nomeados 12 professores, 1 de religião, 1 de
grego, 1 de historia geral, historia pátria, geographia e chronologia, 1 de sciencias phy-
sicas e naturaes, 1 de arithmetica, 1 de álgebra e geometria, 1 de latim do 2o ao 4o annô e
de rhetorica e poética, 1 de grammatica nacional e de latim aol° arino, 1 de inglez, 1 de
franeez, 1 de desenho e lãe musica vocal, por isso que até então só funecionaram as cadei-
ras dos 4 primeiros annos do curso que era de 6. n --

Segundo o art. 117 do precitado regulamento de 31 de janeiro de 1838, os estudos do
collegio estavam distribuídos pela fôrma seguinte:

TABELLA PRIMEIRA
¦. d ¦ -.. , . / y . .... y. -. ¦:

Aulas 5a e 7a, 24 lições por semana ;
Grammatica nacional cinco lições, latim cinco lições, arithmetica èinco lições, geo-

graphia cinco lições, desenho duas lições, musica vocal duas lições. r
';.,,r .:'7 yy

TABELLA SEGUNDA
" Aula 6*, 24 lições 77

Latinidade dez lições, lingua grega três lições, lingua franceza uma lição, arithmetica
uma lição, geographia uma lição, historia duas lições, desenho quatro lições, musica duas
lições.

TABELLA TERCEIRA

Aulas 5*e4*, 25 lições
Latinidade dez lições, lingua grega cinco lições, lingua franceza duas lições, lingua

ingleza duas lições, historia duas lições, historia natural duas lições, geometria duas
lições.
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TABELLA QUARTA

Aula 3a, £5 lições
Latinidade dez lições, lingua grega cinco lições, lingua ingleza uma lição, historia

duas lições, sciencias physicas duas lições, álgebra cinco lições.
.' ¦ 

'¦ ¦ 7 ;' 
' .

TABELLA QUINTA
• A ' ¦ y .'/ ' ¦ : /,';¦ y .]¦ '/' f'' '..; :. .. /¦¦: i

Aula 2*} 30 lições
Philosophia dez lições, rhetorica e poética dez lições, sciencias physicas duas lições,

> historia duas lições, mathematicas seis lições.

TABELLA SEXTA

Aula ía, 30 lições *

Philosophia dez lições, rhetorica e poética dez lições, historia duas lições, sciencias

physicas duas lições, astronomia tres lições, mathematicas tres lições.
Em officio de 21 de janeiro de 1841 propoz o reitor ao ministro do império algumas

alterações no plano de estudos nos termos que se seguem: « Havendo os estatutos deste
collegio, no curto espaço que tem decorrido desde a sua promulgação, padecido jà uma

profunda reforma no que diz respeito ao ensino, sendo sabidamente gravissimos os inconye-
nientes de amiudadas alterações : nao podendo collegio algum do Império, assim no ensino

como no mais, equiparar-se a este magestoso estabelecimento, tal como agora se acha, e

tal como antes se achava; e lutando elle ainda com os poderosos preconceitos que costu-
mam levantar-se contra tudo quanto é novo: parece, à primeira vista, que a verdadeira

obrigação, que nesta conjunctura me impõe o meu cargo de zelador immediato dos inte-

resses deste collegio, consiste em deprecar a V. Ex. que haja por bem não proceder por
hora à nova reforma dos estatutos. Ponderando, porém, que, os estatutos ainda não são

lei, que V. Ex. toma a peito convertel-os quanto antes em lei, porque só assim terá fir-

meza um estabelecimento que a todo o Brazil se recommenda pela sua eminente valia, e

até pelo nome augusto que tão gloriosamente o distingue; que, convertidos que sejam em

lei, será muito menos fácil, e muito menos decoroso, introduzir nelles qualquer modi-

ficâção, jà pelo obstáculo do grande numero de vontades de que então dependerá o nego-

cio, jà pelo sagrado respeito com que a lei se deve acatar; e que, entretanto, para elles

nao contrariarem os altos destinos deste collegio, o qual não foi instituído para dar à ta-,

lentosa mocidade brazileira uma educação menos má do que recebia, mas sim uma educa-

çao absolutamente boa, são indispensáveis algumas reformas no que diz respeito ao en-

sino; acho em minha consciência que não posso perder esta única opportuna occasião de

expor com franqueza quaes devem ser, no meu humilde juizo, estas indispensáveis refor-

mas. Algumas são reclamadas pela experiência dos meus illustrados collegas. Assim verá
V. Ex. que os professores de latim, inglez, desenho e musica, pedem maior numero de
lições; e que o professor de mathematicas representa a necessidade de se principiar este
estudo mais tarde, e com melhor destribuição das matérias. Com todos elles concordo; e

particularmente acerca das mathematicas, evidentemente mostraram os últimos exames

que não fructifica em ânimos tenros o estudo da geometria. Também nas aulas de historia,

geographia e chronologia, está commigo conforme o illustre professor respectivo, em que
algum melhoramento se faz necessário; quanto, porém, à determinação deste necessa-
rio melhoramento, muito sinto não ter em meu apoio tão respeitável autoridade.

" •'¦:./ •¦:.'. •:-•¦.'.¦ 
''¦•//¦¦'¦;.
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Actualmente dá-se historia pátria no 2a anno do curriculum collegial, geographia e
chronologia no 4o; historia geral no 5o e no 6o, tudo a cargo de um só professor. Ao
illustre professor actual parece conveniente que se leccione no 2° anno, não só historia
pátria, mas tudo quanto neste collegio se deve aprender de historia geral; ficando a geo-
graphia e a chronologia para o 4o anno, como agora se pratica. Mas, eu cuidava, Exm. Sr.,
que era dos actuaes estatutos um notável defeito principiar o estudo da historia antes do
da geographia; quanto mais completar aquelle antes de haver dito deste nem uma
palavra.

Sendo, porém, de costume geral unir a geographia mathematica com a geographia
descriptiva, e começar por aquella; não podendo a geographia mathematica ser fructuosa-
mente estudada senão depois de sabida a geometria; e não convindo estudar geometria
senão para o fim do curriculum, não ficaiia para a historia tempo algum. Mas, a geogra-
phia mathematica, sciencia de raciocínio, só de nome se parece com a geographia des-
criptiva, sciencia de memória. Estude-se, pois, a geographia descriptiva nos primeiros
annos, e fique para o ultimo a geographia mathematica, e com ella a chronologia, en-
tendendo-se por chronologia a sciencia das divisões de tempo, e não uma tabeliã de
datas. Ainda continuando um mesmo professor a reger cadeiras tão diversas, pede o
interesse dos alumnos que escrupulosamente se attenda a esta distineção capital. Mas,
na verdade, pede ainda mais o interesse dos alumnos ; pede que se não confiem a
um mesmo professor matérias tão desconformes, como são de uma parte a geogra-
phia descriptiva e a historia,e de outra a geographia mathematica e a chronologia. Bem sei
que emquanto tiver o collegio a ventura de possuir o poderoso professor a que estão agora
incumbidas todas estas faculdades, nenhum inconveniente haverá em ficarem ligadas,;
mas, V. Ex. quer assentar esta casa em bases permanentes. Ora, estribando na mathema-
tica, tanto a geographia mathematica como a chronologia, parece que á mathematica se
devem annexar estas duas disciplinas.

Eis ahi, pois, Illm. e Exm. Sr., uma innovação que de mim me abalanço a propor, sem
exemplo entre nós, sem exemplo nas outras nações. Mas estou convencido de que é neces-
saria, e por isso a submetto a V. Ex. com tranquilla confiança. Com igual segurança, bem
que de exemplo destituída igualmente, tenho a honra de propor a V. Ex. outra grandeinnovação. E' pratica, não só deste, mas de todos os collegios, irem dando o alumno por
prompto em varias matérias, antes de concluido o curso completo ; de sorte que largos
annos medeiam ás vezes entre o termo de certos estudos e o termo final. Que resulte desta
pratica a deplorável conseqüência de chegar o alumno á meta da carreira despojado de boa
parte do cabedal que tão laboriosamente grangeara, a razão o mostra provável, e a expe-
riencia o demonstra infallivel.

Entendo, portanto, Illm. e Exm. Sr., que, principiado que seja um estudo, de continuo
deve proseguir, até ultimarem-se todos. Assim aproveitarão os alumnos, nao só directa-
mente, com este aturado exercicio, como indirectamente também, pela obrigação em quefica todo o professor de senhorear-se bem da sciencia, já que tem de transfundil-a em
homens que o podem julgar. Moveram-me todas estas considerações a organisar o incluso
mappa de estudos, para submettel-o reverente á honrosa approvação de V. Ex.

Nelle verá V. Ex. observado o judicioso preceito do profundo Cousin: de subir gra-dualmente o alumno das regiões da memória ás regiões do raciocínio. Mas não cabe no
espaço de seis annos a devida amplidão do ensino collegial; será preciso estudal-a sete,
sendo que não faltam pessoas que o queiram estreitar a cinco.Será isto um obstáculo? Creio
que nao. O collegio de Pedro II nao foi talhado á medida das matrículas das nossas acade-
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mias; não foi creado para poupar tempo, mas para liberalisar instrucção; nem
pôde ser conduzido aos seus altos destinos pela toa do povo, mas pelo sopro do
governo. .

Frustradas, porém, ficariam as mais sólidas esperanças se não occupasse seriamente
a attenção a escolha dos livros. O professor de mathematica aponta na sua exposição os
que nas aulas respectivas lhe parecem convenientes; e eu, por minha parte, tenho a honra
de submetter a V. Ex., nas inclusas listas, os que mais a propósito julgo para as aulas de
grego, latim, francez e inglez. Em latim não approvo asselectas; já porque de envolta
com os mais puros modelos, trazem mais de um autor indigno de imitação ; já porque, de
sua natureza apoucam o entendimento, acostumando-o ao estéril espeetaculo de membros
mutilados, em vez de vivificante contemplação de um corpo magestoso. E não obsta o
preço, porque em Pariz se vendem baratissimo as obras inteiras.

Por ultimo, Illm. e Exm. Sr., parece-me necessário impor como regra aos professores de
linguas vivas, que cuidadosamente se reconcentrem no que é restrictamente peculiar
aquellas linguas; e aos professores de grego e latim, que com igual cuidado se alarguem
constantemente á mais completa philologia, de sorte que não deixem nunca sem explica-
ção um metapiasmo, um tropo, um mytho, um facto geographico ou histórico, um ponto de
archeologia.

Só assim se afazem os alumnos a tão rara quão preciosa qualidade de ler com ponderação
e a não separar do estudo das palavras o estudo das cousas. Assim adquirem mais copioso
saber, e, o que vale mais que o saber, um entendimento severo. Quanto ao ensino da reli-
gião, nada posso accrescentar ás autorisadas palavras do respectivo professor. Tenho con-
cluido, Illm. e Exm. Sr. Oxalá sejam tão rectas as minhas idóas, quanto é ardente em mim

amor da rectidão, e o amor a este collegio. V. Ex. determinará o que houver por bem. »
O regulamento de Io de fevereiro de 1841 modificou o plano de estudos do collegio e para

sua execução até o fim de 1854 foram nomeados 18 professores, 1 de religião, 1 de sciencias
physicas, 1 de sciencias mathematicas, 1 de philosophia, 1 de rhetoriea, 1 de geographia
e historia moderna, media e pátria, 1 de geographia e historia antiga, 1 de grego, 1 de
latim dos annos 4.° a 7.°, 1 de latim dos annos 2.° e 3.°, 1 de latim do 1.° anno, 1 de allemão,

de inglez, 1 de francez* 1 de grammatica nacional, 1 de desenho, 1 de musica vocal, 1 de
«

gymnastica e 1 preparador de chimica.
As matérias do curso de estudos foram então distribuídas em 7 annos deste modo:

Primeiro anno
Lições

Grammatica geral e grammatica nacional. . 5
Xjaxim. o
Francez. '. .... . '. . . . . ... . 5
Desenho calligraphico. .......... 3
Dito linear. . . . . . . . . . ..... 3
Musica vocal. ............. 4

25
Segundo anno

Latim. . . . . . *....-. . . . . ... 5
Francez. ............... 3
Inglez . ^. . • » . » • • * . . ; v. • .

- 13
). K—13.
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Geographia descriptiva.
Desenho calligraphico.
Dito figurado. . . v
Musica vocal. ;¦¦-. . .

Terceiro anno

m .

Latim. . . .
Francez. . .
Inglez. . . . . . .
Allemão. .....
Geographia descriptiva
Historia. . . . . ..-,,
Desenho figurado . ...-
Musica vocal. . . .

. p-.*.\p

•¦-,; t -:.víi ..;.

•»'.'.: ,....• .- ..

. . 
¦ 

./.'. .,.' • '

. 
' 

\9 ¦?} • '

.'..7.7'. .-.! .

0. i ...

Quarto anno

. y i ., ,. «-,.., \ ..y ¦ ?

Latim . . ... .
Francez. ........... >^.
Inglez ..... . . . . y
Allemão. . . . . .
Grego ... . . . . p,p..
Geographia descriptiva
Historia ... . *
Desenho figurado
Musica vocal. .

Quinto anno
Grego . . ... . . . ...... . . . . . .
Jjatim . * .. •' 'y»P • « ¦. r' . pt . ./p." Uii J.V'f „;. j'1. >¦ .\:'y.

Allemão . . . . . . . . .7. . . . ppyp.
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Lições
3
2
3

' 
¦

4
— 25

5
2
3
5
3
4
2
1

25

6

2.777
3
5
1
4 7 7

1
1

25

,-.

Inglez . .
Francez. .

. *•."'.¦ 
¦;. 

:¦•

Geographia descriptiva
Historia. . . , . .
Arithmetica e álgebra.
Zoologia e botânica .
Desenho figurado . .
Musica vocal. . . .

Sexto anno
Grego .
Latim .
Allemão
Inglez .
Francez

4
3
2 i
1
1
1
3

y$;

3
1
1

— 25

3
3
i
í
i— 9
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Lições
Geographia descriptiva . . ... . 1
Historia . . . . . . . . .... 2
Rhetorica e poética . , . . . ... 5
Philosophia > . .... . . . . ... .5
Geometria, trigonometria rectilinea . 3
Physica e chimica. . . .... . 3
Desenho figurado . . ..... , 1
Musica vocal. . . . ... ..;.... 1

30

Sétimo anno
Grego .-''. . r , ....... . . . . 3
Latim ..... . .,. . .... . . . 3

íngiez . • • . . . * * ..... . , . fK >"¦ x
r rancez . ... * .:. . . . . . .' i.
Geographia descriptiva . ; . . . . 1
xiisxoria . •••.. . . . ''.•¦' ¦"-¦. . ".''.-' y''y&..
Rhetorica e poética . . . . . .... 5
Philosophia . . . . . ... ... 5
Geographia mathematica e chronologia . 2
Mineralogia e geologia . . . . . . .2
Zoologia philosophica. . . .y J"'. . 1
Desenho figurado . . ... . . ^ »- 1.
Musica vocal. . . . . , . V  1

30 :_¦..:.,;

O ensino da geographia mathematica e da chronologia ficou a cargo do professor de
mathematicas.

Determinava o regulamento orgânico que cada aula poderia ser dividida em
duas secções toda a vez que o numero de seus alumnos excedesse de 60 e se subisse de 90
era forçosa a divisão, encarregando-se a regência da aula supplementar a um dos tres
substitutos creadospelo mesmo regulamentb e que serviam de inspectores de alumnos

quando não estavam no exercido do magistério.
Os compêndios deveriam ser indispensavelmente os mesmos em ambas as divisões.
Uma vez por mez os alumnos deveriam fazer na presença do professor um trabalho

escripto para concurso de logares, prorogando-se então a aula por mais meia hora, e os
seis primeiros alumnos da lista organisada pelo professor por ordem de merecimento
occupavam assento distineto chamado—Banco de Honra.

No dia 3 de dezembro começavam em cada aula os exames, que eram julgados por um
tribunal composto do reitor, do vice-reitor, de um commissario do ministro do império
e do professor como examiriador.

Cada exame durava meia hora e o alumno reprovado n^ma aula era obrigado a

repetil-a, e no caso de segunda reprovação excluído do collegio.
Além dos exames do fim do anno lectivo que eram obrigatórios, havia no 5o mez facul-

tativos para os alumnos que pretendessem passar de uma aula para outra, e só por
unanimidade de votos do tribunal, composto dos vogaes acima indicados menos o commis-
sario do ministro do império, poderiam os alumnos ser promovidos.

I
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• No fim de cada anno lectivo, concluidos os exames, recebia de prêmio um livro e
uma coroa entretecida de ramos de café e flores o alumno de cada aula que nos diversos
trabalhos de concurso tivesse sido mais vezes o primeiro.

Além desse prêmio havia mais dous e duas menções honrosas: na Ia aula para os
alumnos que melhor fizessem uma dissertação philosophica em lingua vernácula, e na
2a para os que melhor compusessem um discurso em latim, sobre assumpto dado pelo
reitor, que devia tomar todas as precauções para que o tribunal de exames ignorasse a
quaes dos alumnos pertenciam os trabalhos.

. Este systema de exercicio escolar, de exames e de prêmios conservou-se sem alteração
importantes desde 1838 até o fim de.1855, embora tivesse começado logo.no principio deste
ultimo anno a execução da reforma operada pelo decreto n. 1331 A de 17 de fevereiro,
porquanto fora pouco justo e por demais rigoroso obrigar os alumnos a satisfazerem nos
exames aquillo para que nao estavam preparados.

Autorisado pelo decreto n. 360 de 17 de setembro de 1851, lançou o governo
imperial no regulamento annexo ao decreto n. 1331 A de 17 de fevereiro de 1854 as bases
da reforma que devia soffrer o collegio. O regulamento que baixou com o decreto n. 1556
de 17 de fevereiro de 1855, desenvolvendo essas bases, nao somente estabeleceu 20 profes-
sores, a saber: 1 de religião, 1 de zoologia, botânica, mineralogia e geologia, 1 de physica
e chimica, 1 de sciencias mathematicas, 1 de philosophíá, 1 de rhetorica* 1 de geographia e
de historia moderna e nacional, 1 de historia e geographia antiga e média, 1 de grego, 1 de
latim dos annos 5o a 7o, 1 de latim dos annos 2o ao 7o, 1 de latim do Io anno, e de grammatica
nacional, 1 de allemão, 1 de inglez, 1 de francez, 1 de italiano, 1 de desenho, 1 de musica
vocal, 1 de gymnastica e 1 de dança, mas também creou uma classe de repetidores em nu-
mero de 6, sendo : 1 de mathematica, 1 de latim, 1 de francez e inglez,! de grego e allemão,
1 de philosophia e rhetorica, e 1 de sciencias naturaes e preparador.

Continuou o curso de estudos a ser de 7 annos e as matérias foram destribuidas pela
forma seguinte; mmM , ^ y

Estudos da primeira classe
*

1.° anno.—Leitura e recitaçao de portuguez ; exercícios orthographicos; grammatica
nacional; arithmetica; grammatica latina; francez, comprehendendo simplesmente lei-
tura, grammatica e versão fácil. 2o anno.—Latim: versão fácil e construcção de períodos
curtos, com o fim especial de applicar e recordar as regras grammaticaes; francez: versão,
themas e conversa; inglez: leitura, grammatica, versão fácil; continuação de arithmetica"e álgebra até equações do 2o gráo; sciencias naturaes: Ia cadeira, zoologia e botânica. 2a
cadeira, physica. 3o anno.— Latim: versão gradualmente mais difflcil, exercidos gramma-
ticaes e themas; inglez: versão mais difflcil e themas; francez: aperfeiçoamento do estudo
da lingua; sciencias naturaes: Ia cadeira, mineralogia e geologia; 2a cadeira, chimica;
explicação dos termos technicos necessários para o estudo da geographia; geographia e
historia moderna. 4o anno.—Latim: versão e themas; inglez: aperfeiçoamento no estudo
da lingua e conversa; trigonometria rectilinea; sciencias naturaes: Ia cadeira, repetição
de mineralogia e geologia; 2a cadeira, repetição de physica e chimica; continuação da
geographia e da historia moderna; chorographia brazileira e historia nacional.

Estudos da segunda classe
5o anno.—Latim: versão para a lingua nacional de clássicos mais difficeis e themas ;

allemão: leitura, grammatica, versão fácil; grego: leitura, grammatica, versão fácil í
philosophia racional e moral; geographia e historia antiga. 6o anno.—Latim: continuação
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das matérias do anno anterior; philosophia: systemas comparados; allemao : versão mais
diflicil, themas fáceis; grego: versão mais diíficil, themas fáceis; rhetorica: regras de
eloqüência e de composição; geographia e historia da idade média. 7o anno.—Allemao :
aperfeiçoamento; eloqüência pratica: composição de discursos e de narrações em portu-
guez, e quadro da litteratura nacional; historia da philosophia; latim : composição de
discursos e de narrações; italiano.

Determinou o mesmo regulamento que os exames começassem em principio de no-
vembro e que fossem feitos sobre pontos tirados á sorte pelos alumnos d'entre os de um
programma organisado pelo conselho director da instrucção primaria e secundaria, com-
prehendendo :

1.° Para os exames do quarto anno, as matérias que constituíam o curso dos estudos
da Ia classe.

2.° Para os do 7o anno, todas as matérias que formavam o curso de estudos da 2a classe.
3.° Para o dos outros annos, somente as matérias ensinadas em cada um delles.
Os de linguas consistiam na traducçao de trechos de autores clássicos.
Os de mathematieás; na demonstração ou resolução de theoremas ou problemas de

geometria e trigonometria, e no desenvolvimento theorico e pratico de operações arithme-
ticas e algebricas.

Os de sciencias naturaes ; na exposição de alguma ou algumas das doutrinas que o
alumno tivesse estudado.

Os de philosophia e rhetorica, no desenvolvimento de algum ou alguns pontos da
disciplina de que se tratasse.

Os de historia e geographia ; na exposição de algum periodo histórico, dos factos ge-
raes que tivessem relação com o mesmo periodo, da posição geographica do paiz ou paizes
de que se tratasse, e finalmente, de princípios geraes de geographia astronômica e terrestre.

Os exames do 4» e do 7' anno do curso collegial deviam ser feitos por escripto.

Devia haver além disso uma prova oral, que nos das linguas devia versar; sobre a

leitura sobre a grammatica, e se fosse da lingua latina e do 7» anno, sobre a medição de

versos ; e nos das outras doutrinas, sobre os princípios geraes que tivessem relação com o

ponto que tocasse ao examinando.
Cada examinando devia ter duas horas para preparar a prova escripta.

Os alumnos, que no mesmo dia tivessem de fazer exame por escripto da mesma mate-

ria, deviam ser examinados em um só ponto. Para esse fim deviam ser collocados em

mesas separadas, e inspeccionados pelos examinadores, afim de evitar-se que se auxilias-

sem mutuamente, ou que uns observassem os trabalhos dos outros.

Os alumnos do 4» e do 7- anno deviam ser interrogados em cada matéria pelo respec-

tivo professor, e por outro examinador nomeado pelo governo, e julgados por uma com-

missão composta dos ditos examinadores, do inspector geral da instrucção pnmana e

secundaria, que devia ser o presidente da commissao, do reitor do collegio, e de outio

membro do conselho designado pelo mesmo inspector.
pTndo o tempo marcado para exame por escripto, deviam apresentar os alumnos as

respeòttas prcL, no estado em q»o se aoha»m, ossudo eada um o seu o.me logo em

seguida da ultima linha que tivessem escripto.
fesas provas deviam ser rubricadas no alto de cada meia folha pelo presidente da com-

missão e depois com igualdade destribuidas pelos examinadores.

No dia immediato, reunida a commissao na sala dos exames, e antes de ou ro qualquer
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trabalho, deviam apresentar os examinadores as provas que lhes tivessem sido destribui-
das, havendo notado em cada urna"por escripto os erros que o respectivo alumno houvesse
commettido, e declarado também por escripto, qual a sua opinião acerca do merecimento
de cada prova. ;

y Os membros da commissão, examinando todas as provas e combinando-as cornos
apontamentos tomados sobre os exames oraes do dia anterior, deviam pronunciar o seu
juízo sobre cada alumno, á medida que fosse lido o seu nome pelo presidente, votando por
escrutínio secreto e por espheras brancas e pretas.

A totalidade ou maior numero de espheras brancas do que de pretas, approvava;a
totalidade ou o maior numero de espheras pretas reprovava.

Quando todavia a commissão tivesse approvado o alumno por unanimidade de votos,
devia repetir-se o escrutínio, e neste caso devia conferir-se a nota de—-approvado com dis-^
tincção ao alumno que obtivesse a totalidade de espheras brancas.

Os exames do 1°, 2°, 3o, 5° e 6o annos deviam ser verbaes.
Nelles deviam servir de examinadores os professores dos respectivos annos, e de jul-

gadores uma commissão composta de um dos mesmos examinadores, e de outro professor
do collegio, designados ambos pelo inspector geral, e do reitor que a devia presidir.

O exame de cada alumno devia durar pelo menos uma hora, tendo logar a votação pelomesmo modo, logo que terminasse o respectivo exame.
Concluídos todos os exames, mandava o inspector geral organisar a dista dos alum-

nos approvados e reprovados em cada anno, com a declaração, no primeiro caso, de suas
respectivas notas.

A reprovação em qualquer das matérias obrigava oalumno a estudar novamente o
anno a que pertencia, se pretendesse proseguir no* curso de estudos.

Organisada a lista, a commissão julgadora do 4o e do 7o anno, revendo novamente
os trabalhos dos que fossem approvados com distineçãó, e bem assim attendendo ás infor-
mações que lhes fossem minis-tradas pela commissão que tivesse julgado os exames dos
outros annos, devia conferir aos três alumnos mais distinetos de cada anno, por ordem demerecimento, um primeiro, umsegundo e um terceiro prêmio.

^0 primeiro prêmio devia consistir em um livro de encadernação dourada e em uma
coroa entretecida de louro e café.

O segundo prêmio, em um livro de igual encadernação.
O terceiro prêmio, em um livro de encadernação menos rica.
Neste julgamento a commissão devia ter em muito especial consideração as informa-

ções do reitor, do vice-reitor, e dos professores do collegio, sobre o procedimento, appli-
cação e assiduidade dos alumnos.

Os nomes dos demais alumnos que fossem approvados com distineçãó, deviam ser pro-elamados pelo reitor no acto da distribuição dos prêmios.
Buscando explicar os motivos das alterações operadas pelo regulamento de 17 de feve-

reiro de 1855, acho que o governo imperial teve em vista remover os inconvenientes da
excessiva simultaneidade das matérias do ensino e o caracter puramente litterario da
instrucção que os alumnos recebiam no collegio. De facto, pouco própria para o progres-sivo desenvolvimento da intelligencia dos alumnos era a destribuiçao dos estudos, e poucosólidos eram os conhecimentos que adquiriam, não obstante a reconhecida proficiênciados professores, muitos dos quaes ainda aqui leccionam com o mesmo zelo e dedicação de
outr'ora.

Accrescia a estes inconvenientes, já graves por sua natureza, a circumstancia de
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aproveitar o único collegio publico de instrucção secundaria que então havia no muni-
cipio neutro tão somente aos jovens que se destinavam ás carreiras scientificas e
litterarias.
' Dividindo em dous cursos distinctos todas as matérias que eram objectos do ensino do
collegio, procurava o governo imperial attender á necessidade geralmente sentida de dar
maior extensão aos conhecimentos indispensáveis para as carreiras industrial e commer-
ciai pelo novo modo porque distribuio essas mesmas matérias, e pela solicitude com quefez adoptar ao collegio o programma dos lyceos francezes ; mas antes de ter plena exe-
pução o regulamento de 17 de fevereiro de 1855; a experiência veio demonstrar que con-
vinha alterar-se não somente o que dizia respeito aos#exames, como também á primeira
classe de estudos, que carecia de mais um anno de ensino, afim de se não obrigar os alum-
nos ainda em tenra idade ao tirocinio de matérias complicadas e difficeis, como era forçoso
prevalecendo o plano adoptado que marcava para a dita classe somente quatro annos.

O regulamento que baixou com o decreto n. 2006, de 24 de outubro de 1857 não só-
mente dividio o collegio em duas secções, internato e externato, mas também modificou o
curso de estudos pela fôrma seguinte:

Primeiro anno
Doutrina christã, historia sagrada, leitura e recitação de portuguez, exercícios or-

thographicos, grammatica nacional, grammatica latina, francez, comprehendendo simples-
mente grammatica, leitura e versão fácil, arithmetica, abrangendo tão somente os prin-
éipios elementares, definições e as quatro operações sobre números inteiros, geographia,
óomprehendendo unicamente a explicação dos principaes termos technicos e das divisões
geraes do globo. .*.

Segundo anno

Latim, versão fácil e construcção de períodos curtos, com o fim de applicar e recordar
as regras grammaticaes; francez, versão, themas e conversa ; inglez, comprehendendo
simplesmente grammatica, leitura e versão fácil; arithmetica, continuação até proporçõos;
geographia, continuação (Ásia e África).

. Terceiro anno

Latim, versão gradualmente mais difficil, exercícios grammaticaes e themas;, francez,
composição, aperfeiçoamento do estudo da lingua; inglez, versão mais difficil, themas ;
arithmetica, continuação até o fim ; álgebra, até equações do segundo gráo, geographia,
continuação (Europa, America e Oceania); historia da idade média.

Quarto anno

Latim, versão e themas; inglez, versão e themas; geometria elementar; historia
moderna e contemporânea, chorographia e historia do Brazil, botânica e zoologia.

Quinto anno

v Latim, versão de autores mais difficeis, themas; inglez, composição, conversa, aper-
feiçoamento do estudo da lingua; trigonometria rectilinea; continuação e repetição da
chorographia e historia do Brazil; physica e repetição da botânica e zoologia; grego;
allemão, comprehendendo apenas grammatica e versão fácil.
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SEGUNDA CLASSE

m

Sexto anno
Latim, continuação das matérias do anno anterior; grego, versão, themas fáceis;

allemao, themas fáceis, conversa; italiano ; phylosophia, comprehendendo a lógica e a
metaphysica; rhetorica, regras de eloqüência e de composição; historia antiga; chimica e
repetição de physica.

Sétimo anno
Latim, composição, aperfeiçoamento do estudo da lingua; grego, versão mais difflcil,

themas; allemão, versão, themas, conversa; philosophia moral e historia resumida dos
systemas comparados de philosophia; rhetorica e poética; analyse e critica dos clássicos

portuguezes; composição de discursos, narrações, declamações; historia da litteratura

portugueza e nacional; repetição de chimica, mineralogia e geologia.
Além do curso de sete annos devia haver em ambas as secções do collegio um curso

especial, o qual seria de cinco annos.
Esse curso especial devia constar dos estudos dos primeiros quatro annos do curso

completo, com as mesmas matérias; pela mesma ordem e de mais um anno que seria o

quinto.
As matérias do quinto do curso especial deviam ser as seguintes: trigonometria recti-

linea, physica, chimica, mineralogia e geologia, repetição de zoologia e botânica, conti-
nuação e repetição de chorographia e historia do Brazil.

Aos alumnos que tivessem o curso completo se deveria conferir o gráo de bacharel em
letras, e aos que tivessem somente o curso especial de cinoo annos se devia passar um
titulo próprio desses estudos. '

Para se obter o gráo de bacharel e o diploma respectivo, assim como o titulo do curso
especial, não eram necessários os estudos do desenho, musica, dansa e gymnastica e nem
o de italiano.

Os exames deviam ser feitos sobre pontos tirados á sorte pelos alumnos dentre os que
tivessem sido leccionados nas aulas segundo o programma organisado no começo de cada
anno lectivo pelo conselho direetor da instrucção primaria e secundaria, versando os do
5.° anno para o curso especial sobre as matérias que formavam este curso, os do 7.° anno
sobre as matérias que formavam o curso completo de estudos, e os do 5.° anno, quando
fizessem parte do curso completo, e o dos outros annos, sobre as matérias ensinadas em
cada um delles e somente para se verificar se os alumnos tinham aproveitado e podiam
passar para o anno seguinte.

Havendo o citado regulamento de 24 de outubro de 1857 dividido o collegio em duas
secções, internato e externato, determinava que os exames de todos os annos de estudos
fossem na secção do collegio a que pertencessem os alumnos; excepto quanto aos do 5.*
do curso especial e aos do 7.° que se effectuariam na secção que o governo imperial de-
signasse.

Nos exames do 5.° anno para o curso especial, e nos do 7.° anno, devia haver uma
prova oral e outra escripta.

Na prova oral os examinadores podiam interrogar sobre os princípios geraes que tives-
sem relação com o ponto: e se o exame fosse de línguas devia versar sobre a leitura e
grammatica, e quando da latina e do 7.° anno, sobre medição de verso.

Na prova escripta cada examinando devia ter uma hora para preparar a prova de
cada exame de línguas, e hora e meia para as de historia e sciencias. No exame de ma-
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thematicas podia este tempo ser augmentado, conforme julgasse necessário a commissão
de exame ; a qual devia conceder também no exame oral algum tempo para orientar o
alumno nó ponto que lhe tivesse sahido por sorte.

Em qualquer destes casos o alumno devia estudar o ponto na presença dé um dos
membros da dita commissão, que fosse designado pelo inspector geral.

Do mesmo modo que determinava o regulamento de 17 de fevereiro de 1855, os alumnos
que no mesmo dia tivessem de fazer exame por escripto da mesma matéria, deviam ser
examinados em um só ponto, que a sorte designasse.

Para esse fim deviam preparar os alumnos as respectivas provas em mezas separadas,
onde deviam ser inspecionados pelos examinadores, para evitar que se auxiliassem mutua-
mente, du que uns observassem os trabalhos dos outros.
/: Os alumnos do 5o anno do curso especial, e os do 7o anno deviam ser interrogados em
cada matéria pelos professores respectivos (do internato e do externato) e julgados por
uma commissão composta do inspector geral da instrucção primaria e secundaria, que
devia ser o presidente, do reitor e vice-reitor do respectivo xollegio, de um membro do
conselho director, nomeado pelo governo, e, no caso de falta repentina, pelo inspector
geral; e de mais três professores nomeados indistinctamente de qualquer dos collegios pelo
inspector .«geral.

iFindo o tempo .marcado para o exame ipor escripto, deviam apresentar os alumnos as
respectivas provas no estado em que se achassem, assignando cada um seu -nome logo em
seguida da ultima linha que tivesse escripto.

Essas iprovas deviam ser rubricadas no alto de cada meia folha pelo presidente da
commissão e depois destribuidas com igualdade pelos examinadores.

Concluídas as provas escmptas de todos os alumnos, passava-se á prova oral que devia
ser de meia hora para cada examinando.

Na votação a totalidade, ou o maior numero de espheras brancas do que pretas,
approvava: a approvação por totalidade de espheras brancas devia ter a nota de plena. A
totalidade, ou o maior numero de lespberas pretas do que brancas, reprovava.
, Quando a approvação fosse jplena, devia-se repetir o escrutínio, e nesse caso devia ser
conferida a nota de apç.rovado com distineção ao alumno qne obtivesse totalidade de

espheras brancas.
, A reprovação em qualquer, das matérias obrigava o alumno a estudar novamente o

anno, excepto se tivesse sido approvado com distineção em todas as outras.
Nesse caso devia merecer o alumno a nota de—esperado, e podia no anno seguinte,

antes da abertura das aulas, fazer novo exame da matéria em que ifbssereprovado.

O alumno do 7° anno que fosse reprovado em alguma, ou algumas matérias e appro-

vado em outras, e quizesse repetir o anno, poderia deixar de freqüentar as aulas das

matérias em que tivesse sido approvado.
O alumno nas mesmas condições, que nao quizesse repetir o anno, e pretendesse matri-

cular-se em alguma das faculdades superiores do Império, nao devia ser obrigado a fazer

novamente exame das matérias «m que tivesse sido approvado.
Os exames nos outros annos «eviam ser verbaes. Nelles deviam servir de examinado-

res os professores das respectivas matérias; e de julgadores uma commissão composta do

mesmo examinador, de mais dous professores designados pelo inspector geral dentre os

de qualquer dos dous collegios e no caso de falta repentina, pelo reitor; e do vice-reitor e

do reitor do estabelecimento, que a devia presidir.
i. p.—15.
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O reitor do intemato devia ser substituído pelo vice-reitor, e este por quem fosse
designado pelo inspector geral, que também devia designar quem substituisse o vice-reitor
do externato, quando este/osse examinador. * •»

Se fossem os mesmos professores de algumas matérias do internato e do externato, o
inspector geral devia marcar a época em que deviam ter logar esses exames em cada um
dos dous estabelecimentos, a fim de que os ditos professores podessem servir de examina-
dores em ambos. •

exame de cada alumno durava pelo menos uma hora, tendo logar a votação por
matéria no fim do de todas as que tivessem feito objecto de exame do dia.

Concluidos todos os exames em cada um dos estabelecimentos, fazia o respectivo reitor
organisar a lista dos alumnos approvados e dos reprovados em cada anno, com a declara-
çao no primeiro caso, das notas que obtivessem e a devia apresentar ao inspector geral,
remettendo igual relação ao governo.

Na mesma oceasião o reitor devia propor por escripto ao inspector geral os nomes
dos três alumnos de cada anno approvados com distineção que, em conferência com os
professores respectivos, julgasse merecedores de prêmio. <

Para essas propostas devia influir o merecimento que durante o anno tivessem mos-
trado os alumnos nos concursos trimensaes alcançando o banco de honra, e devendo-se
ter attenção ao procedimento dos mesmos alumnos, assim nas aulas como fora dellas, a fim
de tornar eííicaz esse incentivo para o adiantamento dos mesmos alumnos.

Organisada a lista, uma commissao composta do inspector geral, que a devia presidir,
dos reitores do internato ou do externato e de dous membros do conselho, revendo os tra-
balhos dos alumnos apresentados, e tendo á vista as informações escriptas, ministradas
pela commissao que tivesse julgado os exames, podia conferir prêmios aos três alumnos
mais distinetos de cada anno dentre os propostos. O prêmio consiste em um livro de enca-
dernaçao dourada.

Os nomes dos demais alumnos, que fossem approvados com distineção deviam ser
proclamados pelo respectivo feitor no acto da distribuição dos prêmios, o qual deveria ser
celebrado no collegio que fosse designado por ordem superior: e além disso os mesmos
nomes deviam ser publicados pela imprensa em seguida aos dos premiados.

Esta forma de exames conservou-se até 1869 menos quanto ao 5.° anno do curso espe-
ciai que, além de nunca ter tido alumnos que o seguissem, quer no internato, quer no
externato, foi supprimido em 1862.

Para a execução do plano de estudos que estatuio o regulamento de 24 de outubro de
1857 eram precisos 23 professores, a saber:

de religião, 1 de zoologia, botânica, mineralogia e geologia, 1 de physica e chimica,
1 de sciencias mathematicas, 1 supplementar do 1.», 2." e 3.° anno de mathematicas (arith-metica e álgebra), 1 de philosophia, 1 de rhetorica e poética, 1 de historia antiga emedia, 1 de chorographia e historia do Brazil, 1 de historia moderna e contemporânea,
1 de geographia, 1 de grego, 1 de latim dos annos 5.» e 7.°, 1 de latim dos annos 2." ao 4.%
1 de latim do 1.» anno e de grammatica nacional, 1 de allemao, 1 de inglez, 1 de francez,
1 de italiano, 1 de desenho, 1 de musica vocal, 1 de gymn&siica, 1 de dansa e 1 preparadorde sciencias naturaes, que leccionavam a principio de manha no internato e de tarde no
externato, ou vice-versa, e depois em dias alternados e somente no internato havia repe-tidores, sendo: 1 de latim, 1 de francez e inglez, 1 de grego e allemao, 1 de sciencias natu-raes e 1 de mathematicas.

Pelo decreto n. 2883 de 1." de fevereiro de 1862 foram feitas diversas modificações no
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regulamento de 24 de outubro de 1857. Nessa reforma teve o governo imperial por fim
organizar o plano de estudos do collegio de modo que se restringissem algumas matérias
menos necessárias, cujo excessivo desenvolvimento prejudicava ao ensino de outras disci-
plinas mais indispensáveis, e tornar assim possivel uma melhor distribuição das matérias
pelos sete annos do curso, com maior aproveitamento de tempo de modo que resultasse
para os alumnos uma instrucção mais igual e completa em todo o curso do collegio.

Assim o curso de estudos, quer no internato, quer no externato, passou a constar das
matérias seguintes: portuguez, latim, grego, francez, inglez, historia sagrada, antiga,
romana, media, moderna e do Brazil, geographia, chorographia do Brazil e cosmographia,
grammatica philosophica, rhetoriea, poética, litteratura nacional, philosophia, mathema-
ticas, noções geraes de physica, chimica e historiai natural.
v Devia haver,, além disto, aulas de allemão e italiano para os alumnos que voluntária
mente quizessem estudar estas matérias, além do desenho, musica, gymnastica e dansa,
aproveitando-se para estes estudos e exercícios os dias feriados ou as horas de recreio.

Além dos capellães que deviam ser obrigados- ao serviço religioso e á explicação do
Evangelho e doutrina christãnos domingos e dias santos e a regerem as cadeiras de gram-
matica portugueza e grammatica latina e de historia sagrada no Io anno, devia haver
mais os seguintes professores; 3 de latim, que deviam seguir lendo alternativamente e de
modo que os alumnos começassem e acabassem com o mesmo professor as cadeiras do
2°, 3°, 4o, 5o, 6o e 7o annos ; 1 de grego, 1 de francez, 1 de inglez, 1 de historia antiga e
moderna, 1 de historia romana e da idade media, 1 de historia e chorographia do Brazil,
1 de geographia e cosmographia, 1 de grammatica philosophica, rhetoriea e poética e
litteratura nacional, 1 de philosophia, 1 de mathematicas, que devia acompanhar os
alumnos desde o 2o até o 5o anno, accommodando em cada anno, conforme as eircumstan-
cias, o ensino da arithmetica, álgebra, geometria plana, stereometria e trigonometria
rectilinea; 1 de noções geraes de physica e chimica, 1 de noções geraes de historia natural,
1 de allemão, 1 de italiano, 1 de musica, 1 de desenho, 1 de gymnastica e 1 de dansa.

Os exames do 7o anno deviam ser feitos como os dos outros annos, somente sobre as
matérias estudadas no mesmo anno, porém o exame de cada matéria, no ultimo anno em
que fosse estudada, devia ser feito por prova escripta e oral.

A reforma operada pelo decreto n. 3883 de Io de fevereiro de 1862 fez cessar a inversão
da ordem natural que existia no estudo de certas matérias, o inconveniente que resultava
da mudança de methodo e de professores no ensino de outras que se achava dividido por
diversos annos do curso, e sobre tudo a rigorosa exigência de 13 exames finaes (oraes e
escriptos) consecutivos para os alumnos do 7o anno.

Infelizmente também determinou o mesmo decreto que fosse facultativo o estudo do
allemão e desfarte concorreu para que os alumnos abandonassem quasi completamente
a respectiva aula, quer no internato, quer no externato, da qual entretanto muito
proveito poderiam tirar, visto como n'aquella lingua se acham tantas obras importantes
sobre todos os ramos de conhecimentos humanos.

O decreto n. 4468 de Io de fevereiro de 1870 effectuou profunda alteração no plano de
estudos, no pessoal dos professores e no systema de exames do collegio.

Aperfeiçoou o estudo das linguas, sobre tudo o da nacional.
Distribuiu as matérias do curso em melhor ordem, de modo que umas preparam os

alumnos para a fácil comprehensão das outras.
Deu ao estudo das sciencias naturaes toda a importância que merecem conhecimen-

tos de tanta applicação aos usos da vida.
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Tornou obrigatórios do 1° ao 7° anno o tirocinio da gymnastica, da musica e do dese-

nho, que dantes era facultativo.
Aügmentou as horas de lição, sem olvidar os preceitos pedagógicos e hygienicos.

Determinou que os alumnos assistissem ao santo sacrifício da missa, no internato aos

domingos e no externato às quintas-feiras, bem como que continuassem nesses dias a

receber o ensino religioso, além do cathecismo e das noções de historia sagrada que
*

aprendem no Io anno.
Para execução do plano de estudos que estabeleceu aügmentou o numero dos profes-

_?ôMs com mais dous e distribuiu-os pela maneira seguinte:
Além do capellao, que é o mesmo para o externato e internato, encarregado em èmbos

os estabelecimentos do ensino de religião e de historia sagrada no Io anno; para ambos os

estabelecimentos, 1 professor de grego, 1 de francez, 1 de inglez, 1 de portuguez, 1 de

alleínão, 1 de geographia e cosmographia, 1 de rhetorica, poética e litteratura, 1 de his-

toria e chorographià do Brazil, 1 de philosophia e 1 de latim para as aulas do-6'e

7° anno.
Para cada estabelecimento, 1 professor de latim para as aulas do 2o ao 5o anno, 1 de

historia antiga, media e moderna, 1 de sciencias naturaes, 1 de mathematicas e 1 priva-
üvo para o ensino das matérias do Io anno, exceptuado o de religião e de historia sagrada.

Supprimiu as aulas de italiano e de dansa e deixou ainda facultativo o estudo do

allemíão. ':i.y% ¦•
Greou a classe dos explicadores nó externato que são actualmente 4.
Dividiu os exames das diversas matérias do curso em exames de sufficiencia e exames

^naes, determinando qjíe aquelles fossem apenas oraes cofti o fim somente de se vèriíU&r
se os alumnos podem passar para o anno seguinte, e adoptou para estes & fôrma estatoáa

$elas instrucções de 30 de outubro de 1859, devendo ser feitos oi de sufficienck na secção
do collegio a que pertencem os alumnos,<e ós finaes neste externato, e dando a qualquer
dos mesmos exames finaes o mesmo valor dos estabelecidos pelo ¦art. 1L2 do regulamento
de 17 de fevereiro de 1854. Uns e outros «ão julgados nos termos do ârt. 8.°

Tendo entrado no exercicio do cargo' de reitor deste externato no dia 26 de agosto ^Iti-
mo, em 26 dias não posso ainda conhecer1 por mim >mesmo se a reforma actualmente *em

vigor tem produzido todos os benéficos resultados, que ella tem por fim.
Quanto à marcha do ensino terei a honra de apresentar a V. Ex. o men humilde

parecer depois que para isso me iach&r habilitado, ouvindo a opinião dos muito dignos

professores que pôssue este; estabelecimento e que julgo os mais competentes e autorisados
nesta parte.

Por agora, com o pouco tempo que tenho de observação, apenas cumpre-me dizer que,
entre outras medidas que a experiência fôr suggerindo, poderão concorrer para o engran-
decimento deste collegio, que devs Ser o modelo de todos os outros, as seguintes provi-
dencias:

1.° Tornar mais efficaz a disciplina dós alumnos, á cargo hojesó mente de 4 inspecto-
res, com o augmento destes em proporção >ao numero daquelles, e estabelecer um prefeito,
à frente dos estudos e disciplina dos alumnos; que presida e dirija todo o movimento
ordinário dos collegiaes sob as ordens immediatas do reitor.

Parece-me que não haveria inconveniente em accumular o secretario as funcções de

prefeito, sobre tudo quando reunir o caracter, o zelo e illustração que distinguem o actuaL
Deste modo teria o rfitor um immediato nesse ramo da administração, em que não convém

que elle esteja intervindo pessoalmente e a todo o instante, assim Como o tem quanto á
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fiscalisação material na pessoa do escrivão, que mais propriamente se deveria chamareconomo ou mordomo, porque são estas as funccões que elle exerce com probidade eintelligencia.
2.o Renovar todo o material das aulas e das salas de estudo e de espera dos alumnosexternos.
3.. Augmentar o edificio do collegio, fazendo-se as obras precisas afim de que a secre-taria e algumas aulas fiquem em logar mais commodo e decente; bem como mandar cons-truir latrinas mais asseiadas e collocal-as em parte onde os alumnos possam ser melhormspeccionados.
4.» Tornar os explicadores professores substitutos, que estejam sempre promptos paraentrar em exercicio quando faltarem os cathedraticos.
5.» Tornar obrigatório, somente até o 4» anno o tirocinio da musica, desenho e

gymnastica e do 5o ao 7o o do allemão.
6.° Distribuir melhor o ensino das sciencias naturaes, de modo que fiquem, physica e

chimica no 5o anno, zoologia e botânica no 6°, mineralogia e geologia no 7°.
7.° Levar o estudo da lingua nacional do Io ao 7o anno, dando-se o ensino, de orthoe-

pia e orthographia no Io, de lexicologia no 2o, de sintaxe no 3% de estylo e composição no
4o, de rhetorica e poética no 5o, de litteratura no 6o e de philologia no 7o, ou de qualquer
outra maneira, comtanto que desappareça a lacuna <jue actualmente' se nota no 4o e 5o anno.

8.° Transferir para outros dias úteis as lições de musica, desenho e gymnastica, nao
só para que haja maior numero de lições, mas também para que estas possam ser aprovei-
tadas por maior numero do que o diminuto que concorre nas quinta-feiras, causando aos
respectivos e hábeis professores o desprazer de nao poder apresentar no fim do anno o
fructo do seu trabalho.

E vem a propósito dizer que essas aulas poderiam ter mais vida e animação se a par
de maior freqüência houvesse algum estimulo para os alumnos que se distinguissem na
exposição de seu aproveitamento.

9.° Finalmente, ir enriquecendo a bibliotheca de obras recentes que tratem das diver-
sas matérias que abrange o curso de estudos do collegio, bem como o gabinete de sciencias
naturaes, dos instrumentos, reactivos e collecções indispensáveis para o ensino pratico.

Sao obvias as razões em que se fundam as referidas observações sobre as quaes com
a experiência me habilitarei a dar as necessárias informações, quando V. Ex. se dignar
exigil-as.

Já o meu digno e illustrado antecessor jsentia a necessidade de quasi tudo o que acabo
de indicar a V. Ex. como se lê no officio que áquelle zeloso funccionario dirigiu a V. Ex.
em 22 de março d'este anno.

Quanto ao augmento no edificio do collegio e ao material das aulas e das salas de
estudo e de espera dos alumnos'externos, tenho a satisfação de communicar a V. Ex. que
o Exm. Sr. conselheiro ministro do império ordenou que se desse começo ás obras neces-
sarias e que se fizesse a encommenda dos moveis para os Estados Unidos.

Concluindo, peço a V. Ex. que se digne de relevar-me a demora que houve em satis-
fazer-se a exigência de seu officio de 3 de julho, visto como eu nao podia aventurar uma
palavra, antes de ter estudado, ao menos perfunctoriamente, o estabelecimento confiado
ha pouco aos meus cuidados.

Deus guarde a V. Ex. Illm. e Exm. Sr. conselheiro Dr. José Bento da Cunha
Figueiredo, inspector geral da instrucção primaria e secundaria do municipio da corte.
O conego José Joaquim da Fonseca Lima.

i. v.—16.

\



•

ANNEXO N. 13

Resumo dais actos das úe>% sessões do conselho director desde 182 de
abril até SI de outubro dó corrente anno*

Na reunião de 22 de abril examinou o conselho o trabalho que, por ordem da in-
spectoria geral, offereceram os professores .públicos primários, João da Matta Araújo, An-
tonio Cypriano de Figueiredo Carvalho e João Rodrigues da Fonseca Jordão, no intuito
de melhorar o plano e programma dos exames dos professores adjuntos no triennio de ha-
bilitaçao. Reconheceu a conveniência de graduar os ditos exames, distribuindo devida-
itíente pelos tres annos do exercicio as matérias do curso de estudos dos adjuntos.

Para dar parecer a esse respeito foi nomeada uma commissao composta dos membros
do conselho, os Srs. padre mestre frei José de Santa Maria Amaral, conego José Joaquim
da Fonseca Lima e Dr. Philippe da Motta de Azevedo Corrêa.

Informou o requerimento em que o Dr. Antônio de Castro Lopes pedia ao governo
imperial a compra ao menos de 1500 exemplares do opusculo intitulado Musa Latina em
que se acham por elle traduzidas em verso latino as melhores lyras de Marilia ãeDirceo.

Na opinião do conselho este opusculo nao pôde servir no imperial collegio de Pedro II,
onde as aulas já estão providas de compêndios clássicos de confprmidade com o program-
ma vigente, mas sendo de incontestável merecimento poderá ser aproveitado para as
bibliothecas e até para ser disseminado pelas provincias, honrando-se assim o talento bra-
sileiro com a exposição de trabalho tao primoroso.

Nomeou também uma commissao para examinar o compêndio de moral e civilidade
offerecido pelo autor, o professor publico primário Antônio Ignacio de Mesquita, para as
escolas.

Deu expediente a requerimentos de dispensa de exames para titulos de habilitação.
Foram-lhe presentes os 'avisos do ministério do império de 19 de março e 2 de abril:

o primeiro concede dispensa de provas de capacidade profissional a candidatos ao ma-

gisterio e directoria de escolas e collegios particulares; o segundo approva a proposta
que fez a inspectoria em officio de 16 de março, de accôrdo com o parecer do conselho, não
só de ensinarem-se nas seis escolas publicas que tem de ser elevadas, de conformidade
com o disposto no aviso de 29 de fevereiro ultimo, a escolas do segundo gráo as matérias
declaradas na segunda parte do artigo 47 do regulamento annexo ao decreto n. 1331 A de
17 de fevereiro de 1854, ficando a cargo de um sacerdote catholico, em tempo designado

pelo governo imperial, a explicação do evangelho, mas também de se estabelecerem as
ditas escolas nas seguintes freguezias: Sacramento, SantfAnna, Santo Antônio, Engenho
Velho, S. Christovam e Lagoa.

Reunido em 30 de abril occupou-se o conselho com a revisão das provas escriptâs,

julgamento dos examinadores e o mais concernente aos concursos a que se procedeu em

26 e 27 do dito mez para provimento das cadeiras publicas primarias elementares, 2» da

freguezia do Espirito-Santo, I* e 3* da de Jacarépaguá e 3» da ilha do Governador. Man-

teve a seguinte classificação feita pela commissao julgadora composta dos professores

públicos Antônio Cândido Rodrigues Carneiro e JoSo Pedro dos Santos Cruz presididos

pelo conselheiro inspector geral, a saber: Carlos Augusto Soares Brasil em 1» logar na

óídem do merecimento relativo; Augusto Cândido Xavier Cony em 2o; Philippe de Barros

Vasconcellos em 3»; Januário dos Santos Sabino em 4»; José Antônio de Espinheiro em 5 ;

e João Ricardo Ferreira Campello em 6». Opinou que podiam ser propostos, o V paraa
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cadeira da freguezia do Espirito-Santo; o 2o e o 3o para as cadeiras da freguezia de Jacaré-
paguá e o 4o para a da ilha do Governador.

Informou requerimentos de candidatos a titulo de habilitação mediante dispensa de
exames de capacidade profissional, e bem assim o de D. Maria Carlota de Andrade Neves,
directora de collegio particular primário e secundário, pretendente ao logar de professora-
adjunta do terceiro anno de exercício, para o qual entendeu o conselho que não podia ser
despachada, por não estar nas condições dos artigos 3& e 39 do regulamento de 17 de feve-
reiro de 1854, podendo entretanto ser nomeada professora adjunta do primeiro anno de
exercício na fôrma dos arts. 43 e 45 do mesmo regulamento.

Ouvio a leitura de dous avisos do ministério do império, datados de 26 de abril; um
deferindo os requerimentos de dispensa de exames para o magistério e directoria de esco-
Ias e collegios particulares, informados na sessão anterior, e outro declarando que para os
candidatos se habilitarem devidamente e conforme representara a inspectoria geral, em
officio de 23, fosse marcado o praso de seis mezes para o concurso das cadeiras publicas
elevadas ao segundo gráo do ensino primário de que tratam os avisos de 29 de fevereiro e
2 de abril do corrente anno.

Na sessão de 20 de maio o Sr. inspector geral interino offereceu á consideração do
conselho as provas escriptas exhibidas, o parecer da commissão julgadora, os requerimen-
tos e papeis concernentes não só aos exames dos professores adjuntos na fôrma dos arts. 39
e 45 do regulamento de 17 de fevereiro de 1854, exames effectuados de 2Q de abril a 4 de
maio; mas também ás approvações com distineçãó nas escolas publicas e á respectiva fre-
quencia effectiva de janeiro de 1871 a março de 1872, afim de que de conformidade com o
citado regulamento e o decreto n. 1681 de 28 de novembro de 1855 se retocasse o quadro
dos ditos professores adjuntos para o anno de junho de 1872 a junho de 1873.

Examinados os referidos documentos deliberou o conselho que nada tendo a oppor,
nem aos exames nem ao calculo da freqüência effectiva das escolas, a inspectoria fizesse a
proposta de accordo com a lei e as conveniências do ensino publico.

Foi-lhe presente o aviso do ministério do império, de 7 de maio, concedendo as dis-
pensas de provas de capacidade profissional para títulos de habilitação, de que tratou
quando reunido em 30 de abril, e deu expediente a outros requerimentos sobre o mesmo
assumpto.

Informou uma representação de alguns moradores do Curral Falso que pediram fosse
alli estabelecida a escola publica de meninas creada para o Curato de Santa Cruz. Entendeu
que na forma já resolvida pela inspectoria geral a escola devia funecionar em Sepetiba,
cuja população além de mais numerosa fica mais distante da escola fundada e mantida a
expensas de Sua Magestade o Imperador na imperial fazenda de Santa Cruz. Pareceu toda-
via conveniente subvencionar algum estabelecimento particular no Curral Falso para o
ensino primário elementar das meninas-pobres, até que alli também se possa crear uma
escola publica para o sexo feminino.

Em 8 de junho ouvio a leitura dos três avisos do ministério do império, datados de 29
e 31 de maio e 4 de junho : 1.° e 2.° sobre a concessão de dispensa de exames para títulos
de capacidade aos candidatos cujos requerimentos foram expedidos em 20 de maio; o 3.*
sobre a sede definitiva em Sepetiba da escola publica de meninas do Curato de Santa Cruz,:
e mandando indicar estabelecimento particular em condições de ser subvencionado no
Curral Falso até a creação de escola publica primaria para o sexo feminino dessa parte
do Curato.
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O professor de geographia do imperial collegio de Pedro II, o bacharel Pedro José de
Abreu pedio a gratificação extraordinária de que trata o art. 28 do regulamento de 17 de
fevereiro de 1854 combinado com o art. 50 do regulamento de 24 de outubro de 1857. Con-
sultado o conselho opinou que o requerente poderia ser attendido contando-se por equi-
dacle, além do tempo effectivo de seu magistério em geographia, do 1/ de julho de 1858 até
a data do requerimento, o de repetidor e professor supplementar de mathematicas do col-
legio, de 12 de junho de 1857 a 3 de fevereiro de 1858.

Julgou que as escolas publicas nao tinham necessidade do livrinho intitulado O meni-
no endialrado submettido á revisão delle conselho.

Nomeou os professores públicos de curso superior Dr. ígnacio da Cunha Galvão, Dr.
D. Jorge Eugênio de Lossio Seilbtz e o bacharel Benjamim Constant Botelho de Magalhães
para a commissão cujo parecer entendeu conveniente ouvir sobre o merecimento relativo
e preferencia, para uso dos alumnos das escolas publicas, dos dous compêndios de arithme-
tica, o do professor Manoel José Pereira Frazão, já adoptado, e o do conselheiro Chris-
tiano Benedicto Ottoni que pretende a adopção.

Informou requerimentos para dispensa de exame e títulos de capacidade profissional,
e ouvio a leitura do trabalho apresentado pelos membros Dr. Philippe da Motta de Azevedo
Corrêa, conego José Joaquim da Fonseca Lima, padre mestre frei José de Santa Maria
Amaral sobre o plano e programma dos exames dos professores adjuntos durante
o triennio de habilitação, trabalho que ficou sobre a mesa para ser devidamente
estudado. \

Na reunião de 13 de julho teve presentes os avisos do ministério do império de 13 e 18
de junho, 5 e 10 de julho, a saber: Io approvando a proposta feita em 31 de junho relativa
aos professores adjuntos; 2o concedendo as dispensas de exames para títulos de habilita-
ção, informadas em Io de junho; 3o declarando que tendo sido aceitas asjudiciosas obser-
vações da inspectoria geral, constantes do officio de 29 de abril, não devem ser admittidos
nos cursos nocturnos de adultos os menores de quinze annos, para os quaes estão abertas
as escolas publicas primarias; 3o respondendo ao officio de 27 de junho, em que se consulta
sobre a applicação que devem ter aos cursos nocturnos gratuitos para adultos, estabele-
cidos por iniciativa particular, os regulamentos da instrucção, e resolvendo que de acordo
com as ponderações da inspectoria geral não se podendo comprehender rigorosamente
esses cursos, a vista de sua natureza e origem, nas disposições daquelles regulamentos,
cumpre que sejam estas observadas, quanto a elles, de modo que não resultem embaraços
ao exercício e desenvolvimento da iniciativa particular em assumpto de tão manifesta é
alta utilidade publica.

Informou os requerimentos da professora adjunta D. Maria Fortunata Cardoso de
Siqueira Amazonas, do capitão Ataliba Manoel Fernandes, do Dr. Manoel Duarte Moreira
de Azevedo, e de candidatos a titulo de habilitação mediante dispensa de exames:

Attendendo que D. Maria Fortunata Cordoso de Siqueira Amazonas, como adjunta do
terceiro anno, tem o tempo de exercício prescripto pelo regulamento; que além disso
exerceu eífectivamente o magistério em escolas publicas; attendendo que foi approvada
em exame de habilitação, e que em concurso para o provimento de cadeiras publicas
mereceu um dos primeiros logares na classificação feita pelos examinadoras, entendeu o
conselho que estava salva a razão da disposição regulamentar e que assim poderia por
equidade conceder o governo o favor requerido, isto é, considerar a adjunta como tendo
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terminado o triennio de habilitação.e com direito ao titulo de capacidade profissional de
que trata o art. 39 do regulamento de 17 de fevereiro de 1854.

O capitão Ataliba Manoel Fernandes pedio que suas filhas D. Fernandina Umbelina da
Conceição Fernandes e D. Julieta Isabel da Gloria Fernandes approvadas com distineção
nas escolas publicas fossem nomeadas professoras adjuntas do primeiro anno de exercicjio
com direito aos exames e promoções de que trata o regulamento, e sem a gratificação
pecuniária correspondente, se o governo assim resolvesse por se achar completo o quadro
do respectivo pessoal.

Opinou o conselho que não havia que òppor à pretensão do requerente e approvou a
proposta do Sr. conselheiro Dr. José Bonifácio Nascentes de Azambuja de se representar
ao governo a conveniência de ser alterado o decreto n. 1681 de 28 de novembro de 1855, que
estabelece um adjunto para cada escola de freqüência effectiva maior de cincoenta alum-
nos por mais de um anno; dous para as que reúnem mais de cem, e três para as que tem
numero superior a cento e cincoenta, quando parece que devia haver um na razão de trinta
alumnos de assiduidade regular.

Entendeu finalmente que devia ser concedido o prêmio afiançado pelo art. 95 do regu-
lamento de 17 de fevereiro de 1854, que requereu o Dr. Manoel Duarte Moreira de Azevedo
por haver composto um compêndio de historia antiga adoptado no imperial collegio de
Pedro II.

Na sessão de 3 de agosto examinou o projecto de instrucções especiaes formulado pela
inspectoria geral para as conferências de que trata o art. 76 do citado regulamento, pro-
jecto que julgou em condições de ser submettido ao governo imperial.

Occupou-se com a revisão de compêndios e mappas offerecidos pelos respectivos auto-
res para uso das aulas publicas primarias e secundarias, de umagrammatica franceza cuja
adopção não pareceu conveniente, bem como a dos atlas xlo Dr. H. Lange em russo e allé-
mão; ouviu o juizo critico dos examinadores da grammatica analytica e explicativa da
lingua portugueza, composta pelos professores Dr. José Ortiz e Cândido Matheus de Faria
Pardal, e requesitou que apontasse a commissão os ligeiros defeitos que em geral reco-
nhecia haver no compêndio, a fim de ser delles expurgado, quando impresso para uso dos
alumnos das escolas publicas primarias.

Foram presentes nesta reunião os avisos do ministerio.do império de 22 a 26 de julho,
despachando as dispensas de exames requeridas para títulos de capacidade profis-
sional a pretendentes ao exercicio do magistério e direcção de estabelecimentos partícula-
res do ensino primário e secundário, bem como á professora adjunta D. Maria Fortunata
Cardoso de Siqueira Amazonas, de conformidade com o parecer do conselho, que já se
referio, e informou novos requerimentos de outros candidatos aos ditos títulos, e bem
assim de alumnos que, não estando nas condições do art. 35 do regulamento, desejavam ser
nomeados professores adjuntos interinos sem gratificação pecuniária até que, dando-se
alguma vaga no quadro do respectivo pessoal, podessem passar a effectivos, na fôrma do
precedente de que já se fez mensão; nomeações que hão se effectuaram por faltar aos
requerentes a idade exigida pelo art. 45 do regulamento de 17 de fevereiro de 1854.

Finalmente attendendo á representação do delegado da freguezia de S. João Baptista
da Lagoa reconheceu o conselho a conveniência da creação de duas escolas publicas pri-marias elementares, uma para cada sexo, que devem ser estabelecidas no largo das Três
Vendas para os menores pobres moradores entre o principio da estrada da Lagoa e o li-
mite sul de Jacarèpaguá, área de população de mais de dous mil habitantes segundo o ar-
rolamento de 1870.
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Em 29 de agosto a inspectoria geral apresentou ao conselho quatro avisos do ministe-
rio do império datados do dito mez, um de 12 concedendo dispensa de exames a requerentes
de que se tratou na sessão do dia 3; um de 27 declarando que a proposta das cadeiras de
instrucção elementar para o logar da freguezia da Lagoa denominado Três Vendas não
podia ser desde logo attendida, porque se havia esgotado com a creação de vinte escolas
publicas o credito que para esse fim existia na lei do orçamento vigente ; um de 16 e outro
também de 27 referindo-se ás, aulas municipaes, em resposta aos officios da inspeciona

_*

geral a esse respeito, que na mesma oceasiao foram lidos ao conselho. Oommunicavam
estes dous últimos avisos: Io a nomeação feita pela illustrissima câmara municipal do pro-
fessor publico Cândido Matheus de Faria Pardal para director das escolas que ella estabe-
lecera; 2o que na fôrma da terminante disposição do artigo 3o do regulamento annexo ao
decreto n. 1331 A de 17 de fevereiro de 1854, expedidopara a execução da lei n. 630 de 17 de
setembro de 1851, compete á inspectoria geral a inspecção, sem excepção alguma, das es-
colas, collegios, casas de educação e estabelecimentos de instrucção primariam secundaria
assim públicos como particulares; que a circumstancia de haverem sido fundadas as ditas
escolas de S. Sebastião à custa da illustrissima câmara não as isentava da referida inspec-
ção, cumprindo apenas que attenta a sua natureza e origem as disposições do citado regu-
lamento sejam observadas, quanto a ellas, como foi determinado em aviso de 10 de julho
próximo passado em relação ás escolas estabelecidas por iniciativa particular.

O conselho teve também presentes os seguintes officios: o do Dr. Ignacio da Cunha
Galvâo sobre os compêndios de arithmetica do professor Manoel José Pereira Frazão e do
conselheiro Christiano Benedicto Ottoni; o do bacharel Benjamim Constant Botelho de
Magalhães eximindo-se de dar parecer sobre os ditos compêndios; e o da commissao revi-
sora da grammatica analytica e explicativa da lingua portuguesa dos professores Dr. José
Ortiz e Cândido Matheus de Faria Pardal apontando os ligeiros defeitos de que devia ser
expurgada na edição que os autores offereciam para uso das escolas publicas, officio que
nesse intuito lhes foi communicado; e para examinar os compêndios de arithmetica no-
meou além dos Drs. D. Jorge Eugênio de Lossio Seilbtz e Ignacio da Cunha Galvão os Drs.
Augusto Dias Carneiro, Antônio José do Amaral e os bacharéis João Pedro de Aquino e José
Augusto Nascentes Pinto.

Considerou o requerimento e um mappa orographico do Brazil, apresentado para uso
também das escolas por Henrique Fleiuss. Entendeu que na verdade era conveniente a
adopção desse trabalho, não informando sobre a exactidão das alturas e preço pedido pelo
requerente por serem pontos a respeito dos quaes somente profissionaes poderiam interpor
juizo se o governo assim resolvesse.

Expedio outros requerimentos de candidatos a títulos de habilitação mediante dispensa
de exames.

Na sessão de 24 de setembro tomou conhecimento dos avisos do ministério do império
datados de 31 de agosto, 12 e 21 de setembro: 1." que para resolver sobre a petição em que
o Dr. Manoel Duarte Moreira de Azevedo, professor do imperial collegio de Pedro II, pedia
lhe fosse concedido o prêmio, a que se julgava com direito por ter sido adoptado no me§mo
collegio o seu compêndio de historia antiga, convinha informasse a inspectoria geral ou-

vindo o conselho; 2.° que ficavam dispensadas de exames para títulos de habilitação as....

pessoas cujos requerimentos haviam sido expedidos na sessão anterior; 3.' que examinasse
e desse parecer sobre o mérito do compêndio de chorographia da província do Paraná de

Luiz da França de Almeida e Sà, Opinou o conselho que o compêndio do Dr. Manoel
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Duarte Moreira de Azevedo estava em condições de ser definitivamente approvado para uso
dos alumnos da aula de historia antiga do imperial collegio de Pedro II, dando assim a
adopção da obra direito ao prêmio afiançado jpelos arts. 56 e 95 do regulamento d* 17 de
fevereiro de 1854; que antes de informar sobre o mérito do compêndio chorographico do
Paraná julgava conveniente ouvir os pareceres dos professores Dr. Joaquim Manoel de
Macedo e bachadel Pedro José de Abreu.

Deu expediente a requerimento de pretendentes a títulos de capacidade profissional
mediante dispensa de exames.

Tendo os professores Dr. José Ortiz e Cândido Matheus de Faria Pardal aceitado as
idéas e procedido às alterações recommendadas pela commissao revisora, o conselho julgou
a grammatica da lingua portugueza, de que são autores, preferível, assim emendada, ao
compêndio de grammatica também da lingua portugueza de Cyrillo Dilermando da Silveira,
e opinou que nessa conformidade se representasse ao governo imperial, a fim de que o

primeiro dos ditos compêndios substitua o segundo nas escolas publicas primarias do mu-
nicipio da corte.

O professor João Rodrigues da Fonseca Jordão sujeitou ás modificações que o conselho
entendesse convenientes o compêndio do systema métrico decimal que organisara para uso
dos alumnos das ditas escola, e pareceu que devia ser ouvido o parecer do Dr. Joaquim
Alexandre Manso Sayão, que aceitou a commissao.

Na sessão de 11 de outubro foi ouvido sobre os pontos organisados pela inspectoria
geral para a próxima conferência pedagógica, na fôrma das instrucções approvadas pela
portaria do ministério do império de 30 de acosto (annexos 8 e 9).

Examinou as provas escriptas, os pareceres das commissões julgadoras, os documentos
e papeis relativos aos concursos a que se procedeu para o provimento das cadeiras de por-
tuguez, geographia e arithmetica elementar do internato e externato do imperial collegio
e bem assim da de mathematicas do segundo dos ditos estabelecimentos, e opinou que
fossem propostos os candidatos habilitados, a saber: para as duas primeiras o bacharel
Carlos Maximiano Pimenta de Laet e o professor Antônio Estevam da Costa e Cunha e
para a outra os bacharéis Antônio Carlos de Oliveira Guimarães e Luiz Pedro Drago:
opinião a que se opposeram os Srs. Drs. Philippe da Motta de Azevedo Corrêa e Joaquim
Manoel de Macedo, que entenderam se devia representar ao governo imperial a conve-
niencia de mandar pôr de novo a concurso as cadeiras; porque as provas escriptas e oraes
dos oppositores não tinham sido satisfactorias.

Foram também presentes ao conselho os avisos do ministério do império de 30 de
setembro, concedendo dispensa de exames para títulos de habilitação a pessoas cujos
requerimentos informara na reunião passada, e de três de outro, communicando para se
fazer constar a Henrique Fleiuss que não dispondo o governo de meios para conceder-lhe
a somma de cinco contos de réis que pedira como auxilio para a impressão de um mappa
orographico do Brazil apenas podia autorisar a acquisição do numero de exemplares igual
ao das escolas publicas, cabendo ao supplicante o recurso de solicitar da assembléa geral a
subvenção que lhe fôr precisa. ...". ».

Deu expediente a novos requerimentos de pretendentes a titulo de capacidade proíis-
sional para o ensino e direcçâo em collegios particulares e nomeou uma commissao com-
posta dos Srs. Drs. conselheiro José Bonifácio Nascentes de Azambuja e Joaquim Manoel
de Macedo para o exame das obras que pretende publicar o Sr. Dr. Philipe da Motta de
Azevedo Corrêa, constantes do requerimento em que pedio ao governo imperial o adian-



tamento de dez contos de réis, para a dita impressão, obrigando-se a entregar na tvpo-
graphia nacional as edições à proporção que forem sendo feitas, correndo a venda" porconta do governo até completo embolso da quantia adiantada, devolvendo-se a elle sup-
plicante os exemplares restantes depois de satisfeito completamente o debito para com afazenda nacional.

Finalmente reunido em 26 de outubro ainda informou o conselho novos requerimentos
de candidatos á dispensa de exames para titulos de habilitação.

Recebeu o aviso de 18 do mez deferindo favoravelmente as dispensas sobre que foi
ouvido em 11 de outubro, e occupou-se com varias obras offerecidas pelos respectivos au-
tores para o uso das aulas publicas primarias e secundarias, dentre as quaes o compêndio
de arithmetica do conselheiro Christiano Benedicto Ottoni e a grammatica da lingua
franceza, composta pelo professor José Francisco Halbout.

Conformando-se com os parecerés dos Drs. D. Jorge Eugênio de LossioJSeilbtz, Au-
gusto Dias Carneiro, Ignacio da Cunha Galvao e Antônio José do Amaral, julgou preferível
o compêndio de arithmetica do dito conselheiro Ottoni ao do professor Manoel José Pe-
reira Frazao para uso das escolas publicas primarias; conformando-se também com os
parecerés do marquez de Sapucahy, do commendador João Baptista Calogeras, do conego
José Mendes de Paiva, do Dr. Antônio José de Sousa, dos professores Adriano Grivet e
Carlos José do Rosário, entendeu que se achava a grammatica franceza do professor
Halbout em condições de ser proposta e adoptada para o uso dos seus alumnos no imperial
collegio de Pedro II.
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ANNEXO N. 14
¦¦.''¦'Distribuição do serviço da secretaria
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Rio de Janeiro, em 12 de setembro de 1872.

Convindo regularisar o serviço da secretaria da inspectoria geral da instrucção pri-
maria e secundaria do município da corte, ordeno que sejam observadas as instrucções
seguintes:

1.° A secretaria da inspectoria geral da instrucção primaria e secundaria do munici-
pio da corte terá quatro divisões:

l.a divisão a do conselho director e pessoal dos empregados públicos subordinados á
inspectoria.

2.á divisão a do pessoal do ensino particular primário e secundário e dos respectivos
'estabelecimentos.

3.a divisão a de contabilidade.
4.á divisão a do archivo e fornecimento dos objectos necessários ás escolas publicas e

particulares subordinadas.
2.° A l.a divisão comprehende:
O registro dos decretos e portarias de nomeação e demissão dos inspectores geraes,

dos membros do conselho director, dos delegados, dos professores cathedraticos do ensino
primário e secundário, dos professores adjuntos, provisórios, e bem assim dos empregados
da secretaria.

O registro das licenças concedidas, das penas impostas na forma do regulamento ao
dito pessoal.

O registro dos livros dos exames de habilitação para o magistério publico, dos concursos
para o provimento das respectivas cadeiras e dos exames dos professores.

O registro dos contratos dos repetidores e explicadores do internato e externato do
imperial collegio de Pedro II.

O quadro de todo o dito pessoal com as notas relativas a seu exercicio, conducta,
penas e remunerações. -

O registro das actas do conselho director e papeis que lhe forem concernentes.
O expediente para os exames annuaes das escolas publicas.
Os offlcios e minutas correspondentes aos negócios acima referidos.
A expedição da correspondência, a publicação dos despachos no livro da porta, as

decisões pela imprensa do que fôr pertencente á divisão.

3,° A 2.a divisão comprehende : ;
"~ 0| titulos concedidos pela repartição.

Os* de capacidade profissional para o ensino de uma ou mais matérias de instrucção

primaria ou secundaria.
Os de habilitação para dirigir escolas, aulas ou collegios.
Os dos professores adjuntos na forma do art. 39 do regulamento.
Os dos exames annuaes dos, alumnos das escolas publicas.
As apostillas concedendo licenças de abertura de estabelecimentos particulares, e das

respectivas renovações annuaes. /
O registro de todos esses titulos e apostillas.
O registro dos exames dos candidatos ao magistério particular e á direcção dos res-

pectivos estabelecimentos.
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O quadro dos ditos estabelecimentos em livro próprio classificados por freguezias ou
districtos, matérias do ensino, sexo dos alumnos e demais declarações respectivas.

As notas relativas ás mudanças de casa, de freguezia ou localidade, as alterações
havidas em seu pessoal, nos livros e compêndios.

O recebimento e classificação dos respectivos relatórios trimensaes, a deducção da
freqüência distribuída segundo os dizeres da estatística geral.

Os quadros e mappas para os relatórios da inspectoria.
Os ofiicios e minutas dos negócios acima referidos.
A expedição da correspondência, a publicação dos despachos no livro da porta, as

decisões pela imprensa do que fôr pertencente á divisão.
4.° A 3a divisão comprehende:
A organisação das folhas mensaes dos vencimentos dos empregados da inspectoria, dos

professores públicos cathedraticos, dos professores adjuntos, provisórios, das folhas das
subvenções ás escolas e collegios particulares, das folhas da consignação para as dèspezas
miúdas e do expediente âas escolas publicas, das folhas do aluguel das casas em que ellas
se acham estabelecidas.

Os contratos lançados em livros especiaes do arrendamento dos ditos prédios.
O calculo da freqüência effectiva das escolas.
Os mappas da respectiva matricula, as mudanças de um para outro prédio, as crea-

ções das escolas, as datas de seus exercícios, o dia em que os empregados e professores
entraram no goso de licenças.

Os attestados da freqüência dos empregados da repartição, dos professores e adjuntos.
Tudo o que fôr concernente ao pagamento do pessoal e do aluguel dos prédios occupa-

dos por estabelecimentos públicos de instrucção primaria e secundaria.
Os ofícios e minutas relativas a esse expediente, bem como a sua expedição, lança-

mento no livro da porta e publicação segundo fica dito para as outras divisões.
5.° A 4a divisão comprehende:
O fornecimento de livros, compêndios, mappas, moveis, alfaias e utensis ás escolas

publicas e subvencionadas.
Os contratos em livro especial para os ditos fornecimentos.
A revisão das contas e o pedido dos respectivos pagamentos.
O archivo, seu arranjo, sua guarda, a entrega e recepção dos respectivos docu-

mentos.
Os índices dos livros dos avisos, da correspondência da repartição distribuída conve-

nientemente em ordem chronologica.
6.° O secretario terá a seu cargo o expediente de todas as divisões auxiliado em cada

uma pelo amanuense que fôr designado pelo inspector geral.
7.o Os amanuenses serão solidários na responsabilidade do serviço em suas divisões, e

do mais de que forem encarregados.
8.° A' guarda do porteiro ficam todos os objectos pertencentes á repartição, o aceio e

limpeza da casa, o arranjo das mesas e do mais necessário para as sessões do conselho
director, dos exames e concursos.

Escripturará o livro da porta, os protocollos, o sobrescripto da correspondência, cuja
remessa será feita por elle auxiliado pelo actual continuo extranumerario.

9,° Para a expedição das certidões de exames de preparatórios auxiliarão ao secreta-
rio os amanuenses por elle designados. v
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TRABALHOS

DO

CONGRESSO ESTATÍSTICO DE S. PETERSBURGO. *«

No dia 2 de agosto deste anno, regressando ao meu posto em Vienna, d'ondecompetentemente autorizado, me ausentara para entregar-me a certas averiguações nointeresse do paiz, recebi o Aviso do Exm. Ministro do Império, de 42 de juníio anteriorordenando-me, em termos para mim mui honrosos, que partisse para S. Petersburgo afim de ahi assistir, como Delegado official do Brazii, ao Congresso estatístico, para o
qual o Governo Imperial fora convidado pelo da Rússia, e cuja reunião estava aprazada
para o dia 20 do mesmo mez. Pelo dito Aviso me foi ordenado que apresentasse aoGoverno um relatório circurnstanciado do resultado das deliberações e princípiosadoptados no Congresso.

As linhas que vão seguir-se são escriptas sob a aspiração de dar cumprimento a
esse dever; mas, tratando de ser circurnstanciado, procurarei não ser diffuso ; e si, no
empenho de circumscrever-me especialmente ás noticias mais de aproveitar no Brazii,me escapar alguma lacuna, ella será dentro de poucos mezes preenchida pelo relatório
que se ha de publicar em S. Petersburgo ácôrca de quanto alli se fez.

ABERTURA DO CONGRESSO E SUAS SESSÕES.

Desde 1869, por oceasião da 7.a reunião, na Haya, do Congresso internacional de
Estatistica, fora resolvido que a seguinte teria logar na Capital da Rússia no presenteanno de 1872.* A abertura solemne desta 8.a reunião teve com eífeito logar no dia 22 de agosto,
honrando pessoalmente o acto, como Presidente honorário, Sua Alteza Imperial o
Grão-Duque Constantino, irmão do Czar, que por essa oceasião pronunciou um notável
discurso acercadas vantagens e progressos da Estatistica. A traducção deste discurso
foi incluída na correspondência de S. Petersburgo do dia 23, que se encontrará sem
dúvida publicada no Diário official do Império do Brazii, em um dos primeirosnúmeros de oitubro, conjunetamente com a de vários eloqüentes períodos do discurso
do Vice-presidente Semenow por oceasião de inslallar as sessões preparatórias ou
de ante-congresso.

As discussões nas secções e suas correspondentes sub-commissões tiveram logar
nos dias 23, 24 e 26, havendo sido feriado o dia 25, como domingo, e o 27, como dia
santo na Rússia; e continuaram ainda, a horas differentes, nos seguintes dias 28,29
e 30, em que se effectuaram as sessões da assembléa geral, nas quaes foram apres.en-
tados os projectos elaborados. Depois do que, no próprio dia 30, teve logar o encerra-
mento do Congresso.

D 2



to nroiecto» discutidos e votados haviam sido antes mui estudados pela Comrnissão
ssaSanizadora destareunião, e foram offerecidos, devidamente motivados ejom

os competentes annexos, tudo impresso, em urai voiuhiosu i.v.u w ÍJft.ft&fág^m
do 4brande. Acompanhou este livro outro, de igual formato o de \HI-%8 paginas,
SmoenSdo todas as"resoluções tomadas nas sete reuniões anteriores do mesmo Con-
gBKM tem pÇor titulo: !^M|P^^ffi^ <%gg
tnternationál de Statistique aux sessions de Brmfies, ^3,Pmut 

lboò, Uennc
1857 ¦ Londres, 1860; Berlin, 1863; Florence-, 1867, et La-Raye, 1869, e ode
até certo ^Ssupprir a falta dos publicados pelas sete antenores reuniões do Con-*ressc,qSe 

aliás aSecretaria do Império poderia adquirir para o arehivo da Direciona
Geral de Estatística, antes que se façam mais raros. „nnmmm. ,.«*,„, 1V),(,rNo orimeiro dos dois livros mencionados, contendo o programma, tomaram pai ti,,
com pKico empenho, os homens mais eminentes rt^JXig.Rússia a auem rendeu a tal respeito completa justiça o Sr. Meitzen, Delegado offiao.
T 7 ?íál.'„"„L «« m£*mM aprni M ao rtft «misto d sse: «Assevera-se que a
AÍlemanha é aS da ¥stSca; eu direi, que em em-uma par*.como na Rússia
acha a Estatística tão fértil terreno... A Estatística c cultivada na Rus a por um grando
numero de homens d'Estado que viemos e^^e^SlflSiSl^l^hl

que possue hoje a Rússia. E toram, segunuo utsseiiiüs,^..^^^^^
de base ás discussões e pareceres das secções, pela maior parle definitivamente ado-
piados pelo Congresso nesta oitava reunião. . / ~ . . An fmnorin

Os dois mencionados volumes, foram por mim env^A^fp^^^-g^iP
is pu•am,

foi a todas as nações muito recommendado pelo Congresso na Haya em .1869, ede modo
que se repetisse e fizesse extensivo a todos os graus da instrucção desde a elementar
até á universitária.

As discussões tiveram principalmente logar em francez; mas quasi todos os in-
glezes e norte-americanos preferiram expressar-se em inglez, assim como váriosi aiic-
mães, suissos eaustríacos em allemão, não obstante possuírem alguns "elles bem o
francez. Esta circumstancia da preferencia dada a estas tres línguas tez que losseni dos
individuos dessas nações os principaes discursos que se pronunciaram, sem que poi
isso a palma deixasse de ser ganha pelos estatísticos russos; nao so porque em geral
manejavam bem essas tres línguas, como principalmente porque se achavam nem
possuídos, já das resoluções das anteriores sete reuniões do Congresso, entre as quaes
se distinguiram pelo bom senso prático as de Bruxellas c da H \ya, ja dos assumptos
comprehendidos no programma por elles mesmos confeccionado. ..;

Infelizmente muitos dos congregados só do mesmo programma tiveram -conheci-
mento na primeira sessão a que concorreram; de modo que, durante as sessões que
iogo foram seguindo sem interrupção, nem-um tempo tiveram nào só para o estudar,
mas nem siquer para o ler materialmente; e todos devemos lazer votos para que
nas futuras reuniões do Congresso, em outras capitães, sejam os respectivos pro-
grammas distribuídos com mais alguma precedência.

Os
i.° a

CREAÇÃO DE UMA COMMISSÂO PERMANENTE DO CONGRESSO.

dois assumptos sobre que o programma russo chamou mais a attençao foram :
, „ idéa, já emittida em outras occasiões, de se dar uma fôrma mais pratica e
produetiva aos trabalhos estatísticos internacionaes, organizando-se uma comrnissão
permanente que se reúna algumas vezes no intervallo de uma sessão ou reunião
do Congresso á outra; 2.° a de se dar novo impulso á resolução, tomada na Haya
em 4869, de se publicar uma estatística internacional e comparada.

Quanto á dita comrnissão permanente, resolveu-se que elia ficasse creada, composta
dos estatísticos dos differentes paizes que, na conformidade da dita resolução tomada
na fíaya, se acham encarregados de formar uma estatística internacional, tendo por
presidente o organizador do ultimo Congresso, e podendo cada paiz, nella não repre-
sentado, nomear para a mesma um delegado. .... • »

Com respeito aos trabalhos em proseguimento para a dita estatística internacional,
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verificou-se que, principalmente por motivo da ultima guerra, pouco tinham Máprogredido. Haviam sido commettidas : á Bélgica as tàboas de mortalidade e movimentouu üupuiaçao; a mviera a estatística dos seguros contra incêndios e a da proprie-dade èüíficada; á França a da propriedade não edificada, e também a da agricultura
gados, seguros agrícolas, e justiça civil e criminal ;á Inglaterra a do commercio deexportação o importação ; á Prússia a da industria e das caixas de soecorros mútuos •
a bznssa a das instituições de credito e bancos populares; a Hamburgo a dos segurosde transportes; á Dinamarca a das prisões ; á Itália a das caixas econômicas e di>soecorros públicos; á Besmnha a das forcas navaes: á Raxania a rins p.nitns • ó TTni~landa a das pescas; á Áustria a da instrucção publica e das nacionalidades ; a Badena da caça e silvicultura; á Rússia a do território, a das minas e também a da nave-
gaçao fluvial, cuja parte respectiva á America delegou ella aos Estados Unidos; final-mente a Hungria foi confiada a estatistica da viticultura.

Já se vê que, havendo sido estes encargos distribuídos no Congresso da Hayaonde nao figurou o Brazil, nem-um quinhão lhe tocou de trabalho. Entretanto a re-solução para se emprehender (pela Hungria) uma estatistica da viticultura lembrounaturalmente ao Delegado do Brazil o propor agora que se tratassem também espe-

vn« ouiiu atumiua c u irauaiuv seim uuiuiiiüumi) a respoíisaDiiiaaae ao Hrazii.Mas assentou que o que ficava prorogado não ficava perdido; e que mais prudenteera esperar a tal respeito instruccões do-Governo Imperial, quando a nossa DirectoriaGeral de Estatistica ainda se está montando, e quando, por outra parte, ha tres annos
poucos passos tem dado o tal plano de formação de uma estatistica internacional.
Talvez porém, a todo tempo, o Brazil poderá offerecer-se para tomara si a estatística
da produeção do café, deixando, verbi gratia, á Hespanha a do assucar e do tabaco,com tanto maior razão quanto, havendo-se votado o ficar com direito a nomear unidelegado á commissao permanente, não quererá este deixar de compartilhar o tra-balho cornos seus outros collegas.

A missão desta commissao permanente ficou definida, cumprindo-lhe:
\.° Pedir informações a respeito do cumprimento, nos differentes paizes, dos votos

do Congresso, ou dos dificuldades com que tropeçaram, para o caso de ser neces-saria alguma revisão;
2.° Proseguir na assimilação das publicações estatisticas nos differentes paizes;y 3.° Chamar a attenção dás futuras commissões organizadoras para os pontosmais urgentes, e ajudar a collaboração dos seus prograrnmas;
f o -rs£i» •* ?_-i _ _ _ . '0:: i _ _ :¦:: > •

para

prograrnmas em taes assumptos,
Por ventura a cláusula 3.8 seria-mais efficazmeníe satisfeita si o Congresso hou-

vesse antes conferido a presidência da commissao permanente, não ao organizador
da reunião transacta, mas sim ao da próxima im media to, mais interessado em fa-
zel-a sobresahir, e menos cansado e com mais vigor para o trabalho. Ainda assim,
si a commissao permanente satisfizer soffrivelmente os deveres que lhe são im-
postos, e dedicar algum tempo ao estudo e aperfeiçoamento dos importantes pro-
jectos e trabalhos russos que ficaram adiados desde S. Petersburgo, é de esperar
que a seguinte reunião do Congresso, que talvez tenha logar em Pesth, seja mais
fecunda em deliberações de grande alcance que qualquer das oito precedentes.Para proseguir methodicamente, dando conta das deliberações do Congresso e
do modo como foram aceitas, modificadas ou adiadas as propostas da commissao
organizadora, seguirei a mesma ordem das cinco secções por ella adoptadas no pro-
gramma mencionado, ao qual me reportarei, na fé de que existe na Secretaria do Im-
perio, e poderá ahi ser consultado, o exemplar que foi por mim remettido de S.
Petersburgo.

Antes porém devo aqui dizer que o Congresso deliberou que os individuos en-
carregados da estatistica internacional deveriam dirigir-se ás Repartições estatisticas
dos differentes paizes que se tinham feito representar no Congresso, pedindo-lhes
quaesquer esclarecimentos que pudessem ter inéditos, repetindo o pedido até obterem
alguma resposta.—Também se assentou em que, em todos os trabalhos da dita esta-
tistica internacional, os collaboradores deverão tratar dos differentes pontos pela mesma
ordem, preferindo a geographica, do norte para o sul, reservando-se para o fim de
cada continente as colônias respectivas a elle, igualmente contempladas segundo
a mesma ordem geographica*

.- mieciuar níqueriios íniernacionaes, que seaeciarem previamente indispensáveis
ter logar a apresentação de qualquer providenciaá assembléa geral do Congresso ;.° Executar trabalhos internacionaes collectivos, resolver as duvidas e fixar os
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RECENSEAMENTOS. — flETHODOLOGlA DA ESTATÍSTICA.— ESTATÍSTICA SOMATOLOGICA E SANITÁRIA,

x^i^fcí^S^^'^^*;-Â^íá?-Sã (í.a secção do programma.)
"í.

*.¦

r na discussão á respeito do projecto do recenseamento resultou ser o apresentado
nela commissão organizadora (programma pags. 28 a 30 da 1.'secção) bastante mo-
ríifioado ficando muito illustrada a doutrina. ¦¦ .

nío só para maior clareza, se definiram os termos (em parte substituídos por
nnirnO oàra serem designadas as três espécies de população, como foram dadas mui
incidas explicações ácèrca das vantagens e facilidade de se fazerem os recensea-
mentos nao por meio dos boletins por famílias ou por fogos unicamente, como se
ten nraticado na maior parle dos paizes, mas dos ditos boletins acompanhados
de outros pequenos, em que o chefe de família, ou a pessoa que por ele o
mm inscreva um só indivíduo da mesma família, com o nome, idade e todas
as mais circumstancias exigidas no boletim de família. Parece que este systema,
ilnosto em prática na Prússia, na Hungria e lambem ultimamente na França, nao
anJmenta muito os gastos, e facilita extraordinariamente as combinações scien-
tiflcas permittindo ao estatístico jogar á vontade com estes boletins parciaes, e sacar
muitas mais combinações, etc. O certo é que quem faz o mais Iara o menos; e tudo
i fVilliará fazendo-se com que o numero competente de boletins parciaes im-
nressos seia'offerecido a cada chefe de família, verbi gratia, dentro de uma capa,
por fora da qual estejam impressos, para se encherem, os quesitos que hoje se
encontram nos boletins de família em uso. ,

Reiterou-se a deliberação, tomada nos Congressos de Bruxellas e de Londres,
mie os recenseamentos nós differentes paizes se fizessem ao menos cada dez annos,
ac rescentando-se que, sendo possível, fossem elles feitos em annos decennaes, verbi
aratia 4880.1890, etc. Quanto ao mez do recenseamento, a commissão organizadora
nronunha para todos os paizes, como já recommendára o Congresso de Bruxellas, o
mez de dezembro, fundando-se na provável maior agglomeração da população na
forca do inverno. A este respeito tive que tomar parte na discussão para lembrar
aue a mesma commissão só havia lido presentes os habitantes do hemispheno
boreal sendo que, como era sabido, no austral as estações andavam invertidas ;
motivo' por que, fundando-se nos mesmos princípios assentados pela commissão, o
Brazil havia preferido o dia i.° de agosto. Como esta discusssao tinha logar no dia
24 do mesmo agosto, o incidente me deu occasião de fazer conhecer o facto do
recenseamento que, pouco antes, devera ter tido logar em todo o Império, e a cujo
apuramento se estaria procedendo no momento em que eu tinha a palavra. Adoptou-se
pois a modificação de que cada paiz escolheria a época do anno que mais lhe con-
viesse sem necessidade de se consignar a tal respeito nem-uma recomrnendação.

As'principaes conclusões pois, adoptadas a tal respeito na assembléa geral do
dia 28, se reduziram, primeiro que tudo, a modificar e definir com precisão a cias-
sificaçao dos recenseamentos quanto á população: \.° de facto, ou presente no
instante do recenseamento (em allemão Ortsamwesende Bevõlkerung); 2.° domiciliada
ou de residência habitual (Wolmbevlõkerimg), comprehendendo os momentaneamente
ausentes, verbi gratia, em viagem, e exceptuando os que de passagem se encontram na
casa recenseada; 3.° de direito (Wohnsitz ou Heimath berechügte Bevõlkerung), compre-
hendendo os que, em certos paizes somente, têm residência legal na paragem recenseada
e, embora delia ausentes, alú pagam tributo, etc. Também se assentou em que os
recenseamentos geraes deveriam ser feitos, quanto possível, por boletins individuaes
e estender-se á população de facto, sendo operados com referencia não só a um certo
dia ou noite,mas até a certa hora determinada, convindo nos quesitos dos boletins
individuaes preferir-se a fôrma da interrogação directa. Deliberou-se também que, onde
o grau de instrucção do povo o permitlisse, verbi gratia, nas grandes cidades, tossem
pela declaração do anno do nascimento as idades designadas; e que se especifi-
cassem os defeitos de cegueira, surdez, mu dez, idiotismo, cretinismo e alienação
mental. Outrosim foi assentado que se deveria nos boletins declarar, quanto ás pro-
fissões, si o recenseado era patrão, mestre ou obreiro; e que os recenseados, que
tivessem mais de uma profissão, as especificassem, declarando a qual consagrava cada
um a maior parte da sua actividade. . .

Com respeito á applicação dos methodos graphicos ás operações estatísticas, o
Congresso assentou, na assembléa geral de 29 de agosto, que ainda não era tempo
de se poderem formular regras uniformes acerca do emprego dos diagrammas pro-¦;priaríiepte ditos; e contentou-se com reiterar o voto, emittido pelo Congresso da tíaya,
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^iiíí'0 jfe re.duzir. si fôr possível, ao calculo numérico a influencia dos pro-'genitores e a dos climas na robustez e força physica dos individuos votou o ronlr^Vndesta vez varias resoluções para se organizar uma ÍsIScSi^gÍS aS58v?nh?nao so a altender, como se tem feito, á estatística nosoloqicaque estuda à S55Sdas doenças na população, ou ihygieniea destinád^C?comtoS!íc5fflS{í

SxsiS;e,d'a recolher daíos fe?^í*° pfe R85
A tal respeito foram votados quesitos muito mais especializados aue os aue se encontram na proposta impressa no programma (1.° secção. pa"s4a i§) ácSrcad Jòmedirem nas differenles idades a estatura, a clrcumferencPa °dò 

craneo) II>§ mu -
c? asmriinSr Ílfl de maíernidad?- regimentos, hospitaes, etc'., mas até nascasas particulares. Muitos dos próprios membros do Congresso que votaram o proiectoao reconsiderarem quanto algumas de suas estipulações seriam de impossiíel ülllpratica, ficaram como escrupulizados, e fazendo votos para que a própria secção, antesde publicar as conclusões, supprima muitas recommendaçoes.Por ventura esses escrúpulos contribuíram para logo ser votado o adiamento dosprojeclos, nao menos minuciosamente elaborados, com respeito ás estatísticas da cho-lera e da siplnUs. Destes projeclos não me occuparei aqui, por isso mesmo aue nãocontem conclusão alguma que fosse definitivamente admiltida. Acham-se impressos
po programma (4/ secção pags. 45 a 50), e também em separado, segundo foramigualmente por mim remeltidos com o mesmo programma

W£

REGISTROS DA POPULAÇÃO E SEU MOVIMENTO.

(2.a secção do programma.)

Foram adoptadas com varias modificações as propostas do programma.Pelo que respeita aos registros geraes da população (cuja pralicabilidade é cora-
provada pela sua existência, com três systemas entre si mui differenles, na Prússia,na Suécia e na Bélgica), o Congresso resolveu recommendar a lodosos Governos asua introducção, em logar das listas ou registros especiaes, que alguns, para certosfins administrativos, mantêm, seguindo systemas divergentes , sendo para desejar quetaes registros se façam segundo regras uniformes, e que os limites dos seus raios
coincidam com os das divisões administrativas e circumscripções do registro civil.
Taes registros, nos paizes que possuem uma organização- uniforme e bem determi-
nada, poderão ser confiados ás autoridades municipaes, passando o encargo querás autoridades urbanas, quer á policia, naquelles onde as cidades formam unidades
separadas do demais território.

Recommenda-se mais que em taes registros cada fogo (ménage) tenha uma pa-
gina especial, sendo consideradas como formando um fogo as pessoas, de um e
outro sexo, que vivem isoladamente. Os trabalhadores e domésticos fazem parte do
fogo; mas nas grandes cidades, onde a criadagem muda bastante, julgou-se pre-íerivel assignar a cada qual sua pagina separada.

Os reg!"'~~~  ~~ j-~~-=- ¦':::Ij':íi-"/i-

seamento.
riores
para: 1.° o nome e appellido; 2.°'6 sexo; 3.° a data e logar do nascimento; 4.° a
idade; 5.° as enfermidades; G.° a religião; 7.° a condição, profissão ou occupação
habitual.

As alterações que sobrevenham poderão annolar-se nas mesmas columnas; mas,»rv
para facilitar a apuração dos registros e o trabalho estatístico, conviria que se reser-
vassem columnas especiaes para as que occorressem no eslado civil. Além disso,j
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neeessitar-se-áo mais duas columnas, uma para as datas das mortes, c outra para
as causas, designando-se estas segundo a classificação ia adoptada pelo próprio
Congresso nue, como 6 sabido , primeiro em Pariz e.depois melhor em Vienna,
reduziu as causas de morte a seis classes, a saber: «/nascidos; mortos; %' mortos
depois de horas ou de dias (antes de concluírem a semana); 3." mortos de velhice;
4a de morte violenta; 5.a de doença bem definida (com o nome de uma das 427
admülidas em Vienna); 6.» mortos sem causa conhecida. ......

Para as mudanças ou transferencias se requererão as columnas seguintes: \. titulo
da inscripção (domicilio, habitação, presença temporária) conforme as regras _c as
ieis de cada paiz; 2.» datas da inscripção o da chegada ao município ; 3.' indicação do
lo^ar e da casa habitada; 4.a data da sabida do município e designação do logar que
se°vai habitar; 5.a noticias ácêrca das ausências temporárias, as quaes só se deverão
inscrever no caso de passarem de duas semanas.

poder-se-fio juntar aos ditos registros outras columnas mais, para quaesquer
noticias proveitosas á administração, etc.

Quanto aos-promenores práticos e ás providencias administrativas que devem
assegurar o exacto cumprimento destas disposições, foram recommendados, como dos
mais simples o eíficazes, os methodos em uso na Bélgica o na Iloiianda.

A bem da estatística do movimento civil da população, conveiu o Congresso nas
seguintes providencias:

4.a Que seiam convidados todos os Governos a estabelecer, quando já não exista, o
registro civil 

"dos factos relativos ao movimento cia população, sem distineção de
rcíi°ião'

#.a Que, nos paizes em que taes registros tenham de ser íeilos pelos parochos, se
obriguem estes a leval-os na conformidade das regras adoptadas pelo Congresso para
o registro civil;

3.a Que é essencial que as circumscripçoes dos taes'registros coincidam com as
raias ou limites administrativos;

4.a Que convirá adoptar, ácêrca dos registros dos nascimentos múltiplos, o uso do
vários paizes de declarar o sexo o o numero de crianças, de distinguir as legitimas das
iílegitimas e as que nascerem vivas das que nascerem mortas, e de indicar a idade da
mãi na oceasião do parto;

5.a Que 6 essencial declarar no registro a prolissãa cios fallecidos, segundo a
classificação a.doplada para os recenseamentos ;

G.a Que o presente Congresso reitera a resolução, adoptada na sessão de Bruxellas-
(1853), de que as idades, não só dos fallecidos, como também de todos os recenseados,
deverão indicar-se de um modo mui especificado: de mez cm mez até ao 4 2.° inclusive,
ílepois de Ires em Ires mezes até dois annos; e emitte o voto de que para os mortos
a declaração da idade seja substituída pela da data do nascimento , o que até á
idade de ò annos se dislingam sempre as crianças de nascimento legitimo das iíie-
gitirnas;7.a Que nos registros convirá declarar si ha, e cm quo grau, consangüinidade
entre os casados, devendo os mappas dos matrimônios conter quatro rubricas para
os aparentados: cunhadas e cunhados, tios ^sobrinhas, primas e primos co-irmãos ;

8.a Que se dislingam, para todos os factos do movimento do estado civil, os
que se produzem nas cidades cie mais de vinte mil habitantes dos da demais po-
pulação;

9.a Que õs principaes factos relativos ao movimento desta se agrupem por mezes
e por estações; que todos os dados ácêrca dos fallecimentos, fornecidos pelas pri-meiras inscripções, se produzam em láboas de mortalidade por idades e profissões;e finalmente que os casados sejam qualificados por idades, de anno em anno até
aos 2o, e de cinco em cinco annos dahi por diante.

estatística da industria e das minas.

( 3.8 secção do programma. )

Como á 3.a sucção havia a commissao organizadora annexado os trabalhos ácêrca
da classificação natural das industrias, convencionou-se passar igualmente a ella tudo
quanto respeitava á nomenclatura das profissões e condições, que a mesma commissao
organizadora havia disposto comprehender na secção (1.a) do recenseament),
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sendo certo que muito se ganharia pi se conseguisse harmonizar esta nomenclaturawmi a (ia mencionada ciassmcaçao, isio é, a dos produetores com a dos respectivosproduclps, ou, por outra, a dos fabricos com a dos fabricantes. Não sei si a con-veniencm desta harmonia haveria sido bastante sentida pela commissao organizadora
quando deliberou apresentará consideração do Congresso (sem (aliar do trabalho do
aSr.
ac

'a Ter?khof áce/ca das mercadorias, d» que adiante tratarei) dois projectos, um;erca M classificação natural das industrias, e outro acerca da nomenclatura das
profissões e condições que não guardam enlro si a possível connexidade.O primeiro, elaborado pelo hábil professor do Instituto agronômico E. Andreéfmembro do Conselho de manufacturas, éuma verdadeira concepção de um espiritoengenhoso e creador. A ultima classificação, adoplada em 1872, era a da comuns-sao do Zoliverem, comprehendendo 17 grupos; mas esta classificação, segundo omesmo Sr. Andreéf, além de não incluir sete grupos industriaes, que elle indica
( progr. 3.a seeç.¦ p. M )v linha o defeito de não ser subordinada a um systema,

a dos processoshavendo uns grupos lormaaos pela analogia dos materiaes, outros peLno trabalho, outros finalmente pela do destino dos objectos agrupados, ct<\« Quando ha tantos princípios de classificação, diz o Sr. Andreéf, tal classificação
nao existe; e em logar de quadro estatístico só resta o recurso da lista aiphabetica. »No programma da futura Exposição de Yionna essa classificação do Zoílvereín
não foi adoplada, mas sim outra em 26 grupos, que se encosta cin parle áque foi
adoplada na Exposição de Pariz. ¦

A classificação natural, proposta pelo Sr. Andreéf, é tão engenhosa como sim-
pies. Comprehende apenas onze grupos, sendo os três primeiros das industrias^'-
trcictivas: vegetal e animal, mineral naomelallica, e metallurgieà; os três imme-
dia los cios instrumentos de trabalho e dos transportes, etc.; os quatro seguintes das
industrias relativas ao' homem nas suas moradas, vestuário, aiimeníaçào e cultura
intellectual; e finalmente o ultimo do commcrcio, industria cios câmbios, etc. Estes
onze grupos são divididos em 491 secções, perfazendo todas 73 classes, e forman-
do quatro categorias, á primeira das quaes parece-me,que seria mais naíurai as-
sòciar o 5.° grupo (industria chimica), que o seu autor associa á 2.\ podendo passara esta (recebendo uma denominação mais genérica), visto que já nella estão inclui-
das as estações cias estradas de ferro o os estaleiros, todos os mais edifícios, igrejas
e orsenncs, ailiviando-sc delles a 1.a classe.

O plano geral da nomenclatura das profissões o condições foi elaborado pelos
Srs. Maikow e Stchepkine, c comprehende quatorze titules ou classes, algumas das
quaes não seria diflicil, dando-lhes clifTercnte ordem, pôr de accôrdo corri o men-
cionado systema proposto pelo Sr. Andreéf que é de esperar venha a ser devida-
mente examinado e tomado na consideração que merece pelo futuro jury da Exposição
universal em Vienna, a cujo voto o Congresso o submetie. Afora as"profissõcs que
têm relação com as difíerentes industrias, só haveria que formar novos grupos para
as carreiras publicas do exercito, magistratura, clero, etc.

Reconhecendo que de todos os ramos da Estatística o menos avançado e mais
imperfeito é o da industria, pela simples razão de que nas outras manifestações
cia actividade social não ha, pof via cie regra, motivos para se occultarem ou dis-
simularem as declarações exigidas, ao passo que entre os industriaes suecede o
contrario no intuito de desconcertarem quer o fisco, que sobrecarrega com impostos
os seus produetos, quer os concorrentes, sempre á mira dos processos que vingam,
quer finalmente a rnalevolencia, que persegue aos que sobresahem; razão porque
nem-um Estado* pôde alcançar até hoje dados completos para formara respectiva
estatística sincera e exacta da industria: o actual Congresso emittiu o voto de que
nao ha que desanimar, epelo contrario convém começar o continuar o trabalho
com esses materiaes menos perfeitos que existem, na convicção cie que o mesmo
trabalho, pelo simples facto da sua existência, se ira aperfeiçoando de contínuo.

Ao mesmo tempo o Congresso foi a tal respeito de parecer:
A.9 Que grandes inquéritos ácêrca cio estado technico, econômico e. sócia! da

industria deveriam repetir-se, ao menos cada dez anuas, simultaneamente em todos
os paizes.

2.° Que além disso" em cada paiz se deveriam fazer, todos os annos, recenséa-
mentos industriaes; e aos Governos que já os introduziram roga o Congresso que os
conserve, Táés recenseamentos annuaes só deveriam .exigir declarações ácêrca do
numero e gênero cios estabelecimentos industriaes, com os nomes dos proprietários,
e numero dos obreiros oecupados, incücando-se destes o sexo e a idade (de mais ou
de menos cie 14 annos).

3.° Que as declarações dos inquéritos decennaes deveriam reunir-se por estabele-
cimenlos, especifiCAndo-se todas as cláusulas dos quesitos dos formulários adjunetos

m.
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ao programma (secç. 3." pags.,9 e,_0), acrescentando-sè tio 4/ artigo do segundo a -,
pergunta—São GO-propwe.tarios:.#estabelecimento? | Ir...,• v -, '¦ ¦¦¦;.• -. • -• :

4.° Que os recenseamentos iridustriaes deyem,effectuar-se,sobre a mesma base que
os da população, isto é, por meio de boletins distribuídos a todos os índustnaes, m-: a
oluindo os que exerçam as respecliyas industrias em casr$^ r . ;; J ' ; : &

5 ° Que estes boletins po-dè-raò-ser i^ii«llidiG»s:^-uer peló^p-g.ptiQâ. :-mdi)sfrj^^/ffipr v
pelas autoridades ou os indivíduos dyas commissões de recenseamento; mas; em todos
os casos, mediante deposições.verbaes dos próprios jndusfriaes. . ; •

6.p Que a verificação local das operações dos recenseamentos índustnaes se de-
verá operar com auxilio de commisspes compostas de membros .escolhidos entre pes-
soas competentes e interessadas no progresso e prosperidade da industria, quer sejam. '
autoridades locaes, quer pertençam á própria classe industrial. w ;^

7.° Que a apuração dos boletins e sua reducção em mappas systematicos por
localidades territoriaes deveriam ser confiados ao cuidado, dos órgãos estatísticos
de cada paiz, que em seus trabalhos terão, quanto possivel; de coníormar-se com
as decisões e os votos do Congresso estatístico. " t .

8.° Que os resultados do recenseamento, assim recolhidos, deveriam ser regular-
mente publicados, depois de submetlidos a um exame prévio de pessoas versadas
nas sciencias teclmicas.

9.» Que, quanlo á classificação das industrias, S3 adoptasse a do programma, para
ser subrriettida ao voto da junta dos jurados na próxima Exposição de Vienna ern
1873, a fim de que essa emitta definitivamente o seu voto acerca da classificação que
deverá ser em todas as nações seguida. '..., .

10.° Finalmente que, pelo que respeita á classificação dos motores, machinas e
apparelhos, se aclmittisse a elaborada pela commissão allemã, e que se encontra re-
produzida na obra. impressa em Berlim, Diè Refprm des Gewerbes-Stalistik.

Ainda que pela'maior parle eâtas disposições podem-se pôr em execução com
respeito ás minas e até a certos estabelecimentos agrícolas, foi apresentado e ad-
mittido pelo Congresso, ácêrca da estatística das minas, um projecto, que não trans-
creverei aqui por isso que não contém resoluções definitivas, limitando-se a recom-
mendar que as tome a commissão permanente do Congresso. ;

E por esta occasião não posso deixar de fazer votos para que as mencionadas
deliberações, ácêrca da industria, deste Congresso estalistico reunido no foco de civili-
zação mais vizinho do pólo boreal, encontrem ccho além do equinoccial; e que o
recenseamento geral feito da nossa população seja quanto antes acompanhado de
outro recenseamento geral de todas, as nossas modestas industrias, comprehendendo
as das minas, do assucar, do café, do tabaco, dos pannos e redes de algodão, das fa-
rinhas, das carnes sêccas, dos queijos, das flores artificiaes, das rendas, etc.; po-
dendo-nos servir para os quesitos, mutatismutandis, dos formulários acima recommen-
dados; supprimindo-se lambem toda distineção entre grandes e pequenas industrias,
e insistindo na conveniência de declararem os proprietários dos grandes estabeleci-
mentos as suas idéas ácêrca cio modo como tratam de suavizar o trabalho dos seus
operários e de os ir supprindo por outros; na certeza de que não deixará de ser para
os chefes das industrias um modo de recommendarem-se ao favor público a solicitude
que mostrarem pela melhor sorte dos que os servem,
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}y- Pelo qtie respeita á estatística do commercio, a commissão organizadora"propôz-se*
a apresentar um projecto que pudesse realizar o voto emittido no Congresso da Haya
acerca da uniformização, em todos os paizes, da classificação e nomenclatura dos
gêneros de exportação e importação; e começou por não dissimular que quaesquer
modificações a tal respeito não.poderão deixar de implicar a exigência, de se dar-
uma nova íorma á redtcção das pautas das alfândegas de todos os paizes, para que
cm todas não só a classificação e a nomenclatura sejam as mesmas, como tambémy
seja idêntica a unidade que regula a quantidade do mesmo gênero, não se dando
o caso de preferirem uns, verUgratiay^v^ o arroz o peso e outros a medida, etc. —A
respeito das faltas de conformidade, que em clifTerentes paizes se notam, neste como
«'outros pontos, publicou a mesma commissão organizadora um curioso trabalho, feito
pelo Sr. Terekhof, que se reduz a uma confrontação entre as pautas da Rússia e
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ne,^a> ^Itália, da Inglaterra e dos

WM$& ao sysleiíia preforivel para a classificação das mercadorias, o Confesso
X ^~„ Hrtc» V i r; -'"i^v.uhuiw nuu iuihuu porem aeuoeraçao acerca do proiecto «,,

mãWÊn0'». C«J» «dopçao ilie fora recommendodo, e limitou-se unicamente a de^tgnr esse nrojeclo, que reduz tudo a vinte e três grupos, ao exame da ccmmissãopermanente, resolvendo igualmente submetter ao voto das Repartições estatísticas de^nriospaizes uma lista impressa de todas as mercadorias, com subordinação a essaclassificação. -^ %
A respeito desta consignarei aqui a mesma critica que enunciei ácèrca do proiecto(Ia nomenclatura das profissões; e é o sentimento de que em seus trabalhos osSrs. Andreéf, Maikow, Stclinpkine e Terekhof não tivessem tratado previamente depor-se de accôrdo, a íim de que os seus Ires projectos apresentassem a maior har-inonia. possível entre si. "
Yo\ admittido pelo Congresso o principio de que o empenho de recolher informaçõesestatísticas exaclas não devia ser causa de que o commercio viesse a receber nem-umanova delonga ou vexame nas alfândegas, ouvindo iá tanto soffre comas necessidadesdo fisco ; e nesta conformidade approvou a seguinte conclusão:
« A.Eslalistica não deve tratar de fazer introduzir nos documentos das alfândegasmais indicações além das que já estão ordenadas pelas exigências do fisco, tratandode obter de outras fontes qunesquer informações supplementares. Poderá comtudoadmttir-se uma excepçâo a este principio em tavor dos artigos absolutamente isentosde direitos de entrada e de sabida. »
Para a avaliação dos valores das mercadorias assentou-se que não se deviam tomar

por base nem as declarações das partes nas alfândegas, nem os preços chamados oi-íiçiaes, existentes em algumas nações desde antigas datas; mas sim, ou o médio dos
preços correntes durante o anno nas praças principies do paiz, deduzindo-se a im-
portancia dos direitos pagos, ou ainda melhor, quando seja possível, as declarações de
peritos desinteressados, como em França e Inglaterra.

. Quanto ao modo de melhor regular os preços médios, bem como de avaliara im*
portancia das mercadorias de transito, etc, se estipularam mais algumas conclusões,
x\ respeito das quaes prefiro reportar-me ao futuro relatório do Congresso, limitan»
do-me aqui a dar noticia de dois annexos impressos no programma desta 4.a secção
desde pag. 19 a 43.

O primeiro contém uma taboada de 300 mercadorias, calculadas em vários paizes de
riifferente modo, com a indicação da unidade (peso, mediria» valor, peças) predomi-nante, e dos paizes que deviam alterar a sua, afim de ficarem todos idênticos.

O segundo annexo comprehende: 1.° uma exposição dos systemas seguidos em oito
paizes da Europa para a reducção dos mappas de commercio, e principalmente paraa estima dos valores; 2.° outra acerca da nomenclatura das mercadorias (reduzidas,a 30) de caracter internacional transportadas pela navegação fluvial; 3.° outra acerca
da nomenclatura das transportadas em estradas de ferro," com a proposta, feita peloSr. Koulomzine, de uma classificação; de 131 artigos, reduzidos ás clek classes i.nven-
tadaspelo Sr. Andreéf.

A'cêrca da estatística das relações postaes apresentou o Sr» C» Poggenpohl, chefe
de secção na Repartição das postas da Rússia, um mui elaborado projecto, compe-
lenteménte justificado, cujas conclusões foram admittidas pelo Congresso» Segundo o
mesmo Sr. Poggenpohl, cujas idéas passo a transcrever» a questão da estatística das
postas não linha sido considerada nas anteriores reuniões do Congresso sinão com.
respeito á figura que as instituições postaes faziam no orçamento da receita edespeza do
Estado; entretanto é inquestionável que os resultados financeiros das operações postaes
não podem dar uma idéa exacta do grau de desenvolvimento attingido pelas instituições
postaes de um Estado, nem indicar até que ponto estas instituições correspondem
ás necessidades do publico. ,Não somente homens de sciencia, como lambem muitos d'Estado, têm, mais de
uma vez, emittido a opinião de que as postas e correios não devem ser considerados"
como fonte de renda, mas que os serviços que prestam ao Estado consistem principal-
mente no darem desenvolvimento ao commercio eá industria, na maior extensão que
ministram á civilização, e no modo como facilitam as relações de família. A missão
das postas é por si mesma tão grande, e os seus resultados, materiaes e moraes, tão
importantes, que a questão dos rédditos do correio não deve entrar em linha de conta
sinão como inteiramente secundaria. Si, depois de cobertos os gastos que necessita
a manutenção das instituições postaes em um Estado, emqueeltós podem corresponder
perfeitamente ás necessidades do paiz> se encontra que o orçamento, postal apre-
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senta um excedente de receita, não se deve considerar este resultado sinão como um
acaso feliz, mas do modo algum como o intuito íinal a que deve mirar o legis-
10.0OP• « . «

NaAIlemanlia, onde o serviço postal é exemplar, todas as receitas da administração
deixadas sem a menor reserva à administração dos correios, a qualidas postas sao

só manda para o lhesouro publico a quantia que nao encontra em que empregar
utilmente. Assim em 1871 a renda liquida das postas allemãs altingiu a sornma de
,.:~.~ ~ „,.:.- ^ilUTÚ» An, thnla^o rlnc Mtinac vintP O HívU A mf>ifl foram f*Fíln"P/PiUhHTVS

«ssa quantia.
Na Inglaterra a renda liquida das postas, que subia em 1839 a milhão e meio

de libras esterlinas, baixou em 1840, com a reforma de liowland Hill, a meio milhão
de libras; e, ainda que desde então tenha ido subindo em progressão sempre as-
eendente, ainda no espaço de trinta annos não chegou á antiga renda. E no emlanto,
apezar desse resultado menos satisfactorio sob o ponto de vista íiscal, o público
inglez continua a considerar esla reforma como uma das providencias mais prati-
camente liberaes do Governo Britannico.

Os Estados Unidos da America do Norte foram ainda mais alem. Durante treze
annos (de 1852 a 1864) o orçamento postal se encontrou sempre com um deiicit
annual médio de três milhões de dóllars] e apenas em 1865, por occasiâo da inter-
rupção das communicações dos Estados do norte com os do sul cm virtude da
guerra, a administração das postas da União apresentou pela primeira vez um
excedente de receita no valor de 860.uOO dôllars. Mas foi uma excepção. Hoje no
orçamento da administração das postas dos Esiados Unidos, onde aliás se contam duas
vezes mais cartas por cabeça que nos Estados da Allemanha do norte, o déficit sobe
a quatro milhões de dóllars annuaes.

Entretanto 6 certo que todos os Estados não consideram de igual modo a esphera.
de accão do serviço postal, ao qual se cia muito maior íautuae em uns que em outros :
d'ondé provém que n'uns conslitúe a administração do correio um ministério, e
doutros pertence ella já ao da Fazenda, já ao do interior ou das Obras Publicas, já á
Marinha, e já finalmente aos Negócios Estrangeiros.

Não sendo possivel, para a publicação de noticias estatísticas, applicar-se as
exigências múltiplas e variadas da estatística üe correios o piano eiaooratio pelo
Congresso de Pariz, a respeito dos telégraphos adoptou o actualCongresso as duas re-
partições prmcipaes «Estabelecimento» e «Administração » (Exploitation), separando
porém desta a parte financeira para formar uma terceira repartição especial de
«Contabilidade» (Résultats fhianciers fe^ifa^ as
explicações relativas ás instituições postaes com relação ao orçamento geral do Estado.
Estas explicações deveriam ser precedidas de uma indicação das taxas postaes e das
regras íúndaíhentaes que regenfeada categoria de correspondência.

Na repartição de «Estabelecimento » se comprehenderia :
A administração central, suas relações com as outras instituições do Estado, e sua

organizarão e pessoal;
As administrações locaes, seu numero, limites e pessoal;
Os postos de correio, numero dos sedentários, ambulantes e flucluantes, suas cate-

gorias, agencias e caixas postaes, e outros depósitos, com o competente pessoal, etc. ;
As postas urbanas, com a designação de suas localidades, da sua esphera deacção

e extensão de serviço, do numero lias distribuições diárias, e o correspondente
pessoa!;

As postas ruraes, extensão de sua esphera de acção, relações com a administração
local, meios de transporte e o pessoal;A extensão das vias postaes (marítimas, fluviaes, estradas de ferro, ordinárias, etc.)
e os vehiculos de transporte empregados;

O valor dos fundos postaes, quer iinmoveis, quer moveis, comprehendendo as
malas, os eavalios, etc.

Na repartição ;da «Administração >> haveria que .distinguir o serviço küerno do
internacional* o maior ou menor 

"movimento 
dos correios (tantas vezes por mez,

por semana ou por dia), as cartas aáo recolhidas pelos respectivos.destinatários, as
estafetas, etc.

Neste serviço haveria que designar o numero de cartas, franqueadas ou não, expe*
didas e recebidas, as encommendas de dinheiro ou outros objectos,

A repartição de « Contabilidade» comprehenderia na receita o valoiulos sellos ven-
didos, mencionados por categorias, e separadamente cada uma das outras verbas dos.
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rêdditos posines; e na despeza a do pessoal, os desfalques pelos obiectos em semi™desencannnliados, as pagas pelos serviços poslaes, etc g r°

Para mai* *
mappa em di

- umas sessen
programma.

Assentou mais o Congresso que, tanto quanto o svstema de registro o consentir cmcada pau, con.vma completar as noticias dê estatística postal com os possS dado' nL; W níf° dns c°™spondencias, tanto particulares como offlciacs não só por-ecJf 
5eqíomm^íS f^ P^as são^le ordinário as que contêm doeumcSs

sali í« SJl commercio, e se poderia, pelo augmenlo ou diminuição do peso terdea do desenvo vimento ou decrescimento do mesmo commercio, como porque sichegaria a reconhecer quanto abusam do correio as repartições que o têm Franco jj

ESTATÍSTICA criminal,

(5.a secção do programma.)

A respeito da estatística criminal chegou-se a emittir a icléa de que seria convenienínpara apreciar o grau de moralidade dos diíFerentes povos, que se tivessem em contaiiao só os lactos cnminaes que a justiça persegue, como lambem todos os de que se reco-Jhesse noticia segura, existindo paizes onde os crimes são numerosos sem haver' origor sufficiente na repressão. Decidiu-se porém que a Estatística só se 
'oecuparia 

dostactos de.que se tivesse apoderado a justiça.
-. Nesta conformidade votou-se;

\.° Que era necessário introduzir-se em todos os paizes um registro regular eanalo^rdos fados que interessam á estatística criminal; V®&
2.° Que o melhor registro é o nominativo;
3.° Que para applicar este methodo se deverão fazer boletins separados para cadacausa, e boletins nominativos para cada delinqüente, devendo os primeiros incluir*todas as phases do processo, e os últimos os signaes característicos dos indivíduos •
4.° Que os primeiros boletins devem admittir-se para todas as infraceões • os se-gundos somente para as que forem reconhecidas^ de importância :\l 

*
5.° Que se recommendassem, para a execução deste methodo, os quatro modelos

propostos no programma impresso que remetti, com varias notáveis modificações emelhoras, que se publicarão mais tarde no relatório deste Congresso,
Igualmente convencionou-se:
i.° Que em todos os paizes se deverá estabelecer um svstema de quadros (casiers)judiciários ou de registros periódicos impressos, em vista duVeriguaçào e confirmarãodos casos de reincidências;
2.° Que as estatísticas oííiciaes deverão fornecer acerca destas as possíveis indi-cações circunstanciadas;
3.° Que estes documentos se redijam de modo que tornem possível o estudo dasreincidências em suas relações com o systema penitenciário;L° Que as questões das mesmas reincidências e do regimen penitenciário emseus promeriores, se resolverão cm outra reunião futura do Congresso. '

proposta maury.

Por íim, a pedido do veneravel Sr. Quelelet, o Congresso declarou exprimir as suas
sympathias por uma proposta frita pelo celebre cemimodore norte-americano Maury,
relativa á conveniência de se fazerem observações meteorológicas no tempo das
sementeiras dos grãos e seu desenvolvimento, a íim de se reconhecerem um dia as
condições que favorecem as melhores colheitas, etc*

*•
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Antes de concluir seja-ine permittido manifestar aqui, em nome do Governo ím-' perial, de que tive a honra de ser Delegado, ofílcia.l, a maior gratidão, não só ao-
Governo Russo, por haver' (de flccôrdo com um voto cmittido no Congresso de Londres)
dirigido um convile ao meu paiz para fazer-se representar na reunião de S, Peters-
burgo, como também a todos os organizadores e categorias da mesma reunião, pela •

. maneircT distincta com que me trataram, incluindo-me até, sem nem-uns títulos, e"
só por honrar ao Império Sul-Americano, no numero dos Viee-presidentes honorários,'
e lendo comigo varias outras contemplações, de que me lembrarei com gratidão
por toda a vida.

Só me cumpre lamentar, e seja este lamento recebido como desculpa, que ascircumstancias com que se realizou a minha nomeação, o pouco tempo que tive áminha disposição depois de a receber, e principalmente o'-Jacto de mio me haveremchegado os documentos, que, segundo o mencionado Aviso de 12 de junho, mede-'viam ser enviados pela Direciona Geral de Eslaíistica, me tivessem' impedido desaldar com o mesmo Congresso a obrigação que em uma das sessões anterioresloi imposta aos Delegados officiáes de todos os paizes: a de apresentarem um re-latorio, expondo os progressos e estado da Estatística no respectivo paiz; relatório
.que receei sahisse notavelmente omisso e em detrimento do meu paiz, redigindo-oeu com os poucos materiaes que, tanto no archivo da Legação Imperial em Vienna,como na minha livraria particular, tinha a minha disposição,

Procurar-me-ei indemnizar até certo ponto desta omissão involuntária, rematandoeste relatório com os seguintes períodos da Commissão organizadora Russa, mos-trando as vantagens e a necessidade das reuniões do Congresso internacional deEstatística:
. « Na maior parte dos casos as primeiras operações da Estatística não são acces-siveis á investigação privada; somente o Estado e os outros poderes públicos, pro-vinciaes ou municipaes, podem effectual-as, porque somente elles se acham em posiçãode interrogar a universalidade das povoaçõés, e impôr-lhes a obrigação de um registroregular. Apenas um pequeno numero de apurações pode ser commeltido a associações

privadas, taes como as companhias de íerro-carris, de seguros, de credito, etc, que \certos; intentes determinados põem em relações especiaes com uma parte consideráveldo público. A Estatística acha-se dest'arte collocada em condições particularesque dão ao Congresso estatístico um caracter mui differente do das outras reuniões
^cientificas. Estas ultimas são formadas exclusivamente de sabedores livres que nãotem o menor interesse de se porem de accôrdo para emittirem votos, tratando apenasde formularem theses especulativas que definam a opinião geral da sciencia emdeterminadas questões. A nossa reunião, pelo contrario, não attinge o sôu íimsinãoestabelecendo, entre as instituições públicas dos diversos paizes, a harmonia neces-sana para introduzir uma convencional unidade, tanto nos processos e formas dasoperações directas, como no agrupamento e publicação dos dados recolhidos Porisso os Governos nao se limitaram a conceder-nos somente essa proteccão que umpoder esclarecido toma sempre a peito testemunhar nos trabalhos da scienciamas tomaram Cambem parte directa na nossa obra, fazendo-se representar no Con-gresso por Delegados officiáes. Este concurso dos Governos não procede só-de que- 

'
a maior parte das operações estatísticas se acha nas mãos do Estado, mas tambémda utilidade que a política e a administração tiram de uma scieneia nue submellea investigações exactas os phenomenos sociaes e econômicos. »

Yjenna d'Auslria, 23 de agosto de 1872. ^
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O Delegado official do Brnzü,
Barão de Portq-Seüuho,
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