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SENHORES: 

Ante uma assemblêa tão numerosa, illustrada e 
conspícua como a que vejo n'este espaçoso recinto, 
não ousaria eu elevar a minha voz, se mo não im-
pozesse por dever o logar que por preceito ainda oc-
cupo. 

Dar conta do estado actual do ensino, e dos seus 
melhoramentos e progressos, bem como dos aconte
cimentos escholares dignos de menção, e estimular o 
zelo dos alumnos ao estudo dos différentes ramos das 
sciencias que n'esta Academia se professam, taes cos
tumam ser os assumptos dos discursos, com que so-
lemnisamos este dia de inauguração de um anno le
ctivo. 
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Entre os factos notáveis para o nosso estabeleci
mento do anno proximo passado avultam as adquiri-
ções de novos collegas, com que preenchemos as va
caturas, que se davam no quadro docente d'esta Aca
demia. 

Por concurso publico foi despachado lente proprie
tário da 13." cadeira, da qual tomou posse em 10 de 
junho de 1884, o snr. Roberto Rodrigues Mendes, Te
nente de Engenheiros. As habilitações scientificas com 
que entrou no concurso, eram muito distinctas. Na 
faculdade de mathematica onde lhe foi conferido o grau 
de bacharel obteve prémios e distineções não só nas 
cadeiras d'esta faculdade, mas nas de philosophia que 
fazem parte do curso mathematico. Depois frequen
tando a Eschola do exercito confirmou ahi plenamen
te os créditos que levava da Universidade, como se 
prova do grande numero de valores que obteve e cons
tam da carta do curso completo d'aquella Eschola, do 
d'estado maior e de engenharia civil e militar. 

Egualmente por concurso publico foi nomeado 
lente proprietário da 2.a cadeira, cuja posse lhe foi con
ferida em 10 de junho de 1884, o snr. Luiz Ignacio 
Woodhouse, bacharel formado cm mathematica pela 
Universidade de Coimbra, onde foi sempre conside
rado quer pelos seus professores de mathematica e 
philosophia, que o condecoraram com um sem-nume-
ro de prémios e distineções, quer pelos seus condiscí
pulos e comtemporaneos, entre os quaes gosava aura 
não vulgar e muita justa. 

Ainda que postas a concurso em différentes epo-
chas estas duas cadeiras, foram comtudo, pela econo-
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mia de tempo, levadas a effeito simultaneamente as 
provas respectivas. Estas provas foram publicas, como 
é de lei, e ainda está vivo no animo de todos o brilho 
com que foram desempenhadas. 

Em 26 d'abril de 1884 foi-me presente, para in
formar, o requerimento do snr. dr. Francisco Gomes 
Teixeira, pedindo a sua transferencia do logar de len
te cathedratico da faculdade de mathematica da Uni
versidade de Coimbra para lente da 3/1 cadeira, que 
mezes antes havia vagado na nossa secção de mathe
matica. Pelo conhecimento pessoal, que eu tinha do 
requerente desde que elle fora insigne estudante da 
Universidade, pela fama que já então gosava por suas 
producçõesseientificas, renome que mais realçou, sen
do professor, quer por seus escriptos, quer pelo seu 
bom e claro methodo d'ensino, merecimentos acom
panhados das melhores qualidades moraes, não podia 
eu deixar de vêr no illustre professor mais um florão 
mimoso para encimar o já mui florido grupo d'esté 
corpo docente. O conselho académico, a quem apre
sentei este requerimento, entendeu (como eu o dese
java) que devia tomar a iniciativa n'esta pretenção, 
e dirigiu ao governo de Sua Magestade uma represen
tação, na qual ponderava os serviços, que este hoje 
nosso collega havia prestado ás sciencias, com os seus 
escriptos e memorias, provas exhibidas perante o 
mundo scientilico, que bem parecia dispensar o con
curso nos limitados recintos d'esta Academia. 

Alguns d'estes escriptos que vi citados eaprecia-
dos em importantes obras estrangeiras, tinham-lhe 
grangeadoa qualidade de socio correspondente daAca-
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demia Real das Sciencias de Lisboa e da Sociedade das 
sciencias physicas e astronómicas de Bordeaux. Entre 
esses mencionarei os seguintes: 

Desenvolvimento das funeções cm fracções continuas, 
trabalho que publicou quando ainda estudante. 

Integração das equações ds derivadas parciacs de segun
da ordem, dissertação inaugural para o grau de doutor 
de mathemathica da Universidade de Coimbra, acom
panhada das theses para o mesmo fim, entre as quaes 
ha algumas, que pessoas competentes tem,qualificado 
de muito notáveis. 

Coordenadas obliquas na mechanica, dissertação de 
candidatura ao magistério na Universidade. 

Logo depois de admittido ao professorado, teve 
a idêa, que se considerava geralmente por irrealisavel 
num paiz pequeno, de fundar um jornal de mathe-
matica, que se tem conservado desde 1877 at^ h°j'c-
Esse jornal tem sido muito apreciado por sábios na-
cionaes e estrangeiros, e alguns illustres escriptores 
d'outras nações tem publicado ahi artigos e memo
rias. 

Continuando na resenha das suas producções im
pressas, mencionarei : 

1 —Sur le nombre des jonctions arbitraires des intégrales des 
équations aux dérivées partielles (Mémoires de la 
Société des Sciences de Bordeaux —tomo m). 

2 —Sur ladécomposilion des fractions rationnelles (Jornal 
de Sciencias mathematicas e astronómicas — to
mo 1). 
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3—Sur les principes du Calcul infinitésimale (Mémoires 
de la Société des Sciences de Bordeaux— 2.a se
rie— tomo iv). 

4 Prelecção sobre a origem c princípios do Calculo infi
nitesimal (Jornal de Scienciasmathematicase as
tronómicas— tomo m). 

5 — Sobre a multiplicação dos determinantes (Jornal de 
Sciepcias mathematicas e astronómicas—tomo 
m). 

6 Sur les dérivées d'ordre quelconque (Giornale di Ma-
thematiche diretto dal G. Battaglini — tomo 
xv m). 

7 Sur le développement des fonctions implicites en une 
série (Journal de Mathématiques pures et appli
quées de Liouville — 3.-1 serie — tomo vu). 

b — Sur l'intégration d'une équation aux dérivées partielles 
du deuxième ordre. (Comptes rendus de l'Acadé
mie des Sciences de Paris —tomo xcm). 

9 Sur l'intégration d'une classe d'équations aux dé
rivées partielles du deuxième ordre (Bulletins de 
l'Académie royale de Belgique — 3.-1 serie — 
tomo m). 

o Sur la théorie des imaginaires (Annales de la Socié
té scientifique de Bruxelles—tomo vu — Ma-
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thesis — tomo in — Rivista di Mathcmatica — 
tomo v). 

11 —Sttnmeformule d'interpolation (Mémoires de la So
ciété royale des Sciences de Liège — 2.a serie, 
tomo x). 

Este professor que já illustrant o magistério da 
Universidade, pertence hoje á nossa Academia, de cu
ja 3.-1 cadeira tomou posse em 26-de maio de 1884. 

Mais outro concurso para professor se realisou 
ainda no anno findo, pois estava vago o logar de len
te substituto da secção de philosophia. Concorreu a 
este logar o snr. Manoel Amândio Gonçalves, bacha
rel formado em philosophia, que exhibiu magníficos 
documentos do quanto se tornara notável em seu ti
rocínio universitário. Tomou posse do referido logar 
em 25 de junho de 1884. 

Ainda mais dous concursos públicos se deram es
te anno para os logares de secretario e de bibliothe-
cariod'esta Academia que de ha muito estavam vagos. 
O primeiro estava sendo exercido por um lente, o 
segundo por uma commissão de lentes, a quem se 
ia tornando insupportavel este serviço, accumulado 
com o das aulas, privando-os de grande parte das fe
rias e do repouso indispensável. 

No logar de secretario foi provido o snr. Bento 
Vieira Ferraz d'Araujo, bacharel formado em direito, 
que além das suas cartas apresentou documentos de 
assiduidade, e intelligcncia no desempenho d'outros 
empregos que exerceu, havendo-se distinguido no 
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serviço da livraria publica d'esta cidade, pela coorde
nação e publicação do catalogo das obras de philo-
sophia da mesma livraria, e por outros trabalhos, que 
lhe grangearam um honroso attestado do respectivo 
bibliothecario. As provas do seu concurso correspon
deram ás esperanças que nos documentos juntos ao 
processo se firmavam. 

Ologarde bibliothecario d'esta Academia foi con
ferido ao snr. Jorge Ferreira, moço, que no concurso 
para este cargo deu provas da sua illustração. 

Em conformidade com a Portaria de 26 de junho 
de 1883 o conselho académico organisou o programma 
geral dos cursos que devem ler-se n'esta Academia. 
Este programma foi remettido ao conselho superior 
de instrucção publica em 7 de março do corrente an
no, mas não pôde ser posto em execução em quanto 
não obtiver a saneção do governo. 

Egualmente foi discutido e approvado um regu
lamento para o laboratório chimico. Este regulamen
to ainda não foi approvado superiormente, mas cstá-
se observando integralmente pela absoluta necessidade 
que havia de regular o serviço d'um estabelecimento 
tão importante. 

Tendo o nosso collega o snr. Ferreira da Silva 
na qualidade de secretario da commissão da Biblio-
theca, principiado em 1882 um novo catalogo da li
vraria, a parte já colligida (Livros de Mathematica c 
Philosophia natural) foi publicada por deliberação do 
Conselho em julho de 1883. Agora ficará a cargo do 
snr. bibliothecario a continuação d'esté trabalho, que 
certo estou, que (com a pericia de que é dotado; e um 
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tal serviço requer) não tardará a terminal-o,bem como 
os livros auxiliares do serviço da livraria, ficando as
sim, em parte, satisfeitos os desejos do snr. Ferreira 
da Silva, indicados no prefacio que publicou com a 
referida parte do catalogo: mas o mesmo senhor foi 
mais longe, porque reconhecendo pelo exame, a que 

v procedeu na livraria, a existência de muitos duplica
dos de varias obras archivadas na Bibliotheca, procu
rou por peritos avalial-os, e por deliberação do con
selho se pediu ao governo de Sua- Magestade autho-
risação para serem vendidos, e o seu producto applicado 
á compra de outras obras modernas e necessárias. Pa
ra se pôr em pratica este alvitre aguarda-se resolução 
superior. 

Como aconteceu no anno anterior, e pelas mes
mas rasões, que d'aqui disse ' em igual dia d'aquclle 
anno foi preciso dividir os cursos de Physica e Chi-
mica em duas turmas cada um. Estas turmas foram 
preleccionadas em horas différentes pelos respectivos 
snrs. professores, segundo a authorisação superior 
concedida em 30 d'outubro. D'aqui resultou ter o lente 
da nona cadeira, o snr. dr. Ferreira da Silva, de prelec-
cionar três cadeiras durante todo o anno, sendo duas 
ás duas turmas de chimica mineral e a de chimica or
gânica c analyse chimica aos alumnos do segundo an
no d'esta disciplina, melhoramento indispensável, que 
só desde o anno anterior principiou a por-se cm pra
tica, e ainda que (com sentimento o digo) muito im
portante seja este melhoramento, e com tudo interi-

1 Ver o annuario do anno anterior a pag. 318. 
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no, como se vê do Officio de 23 d'outubro. E' na 
verdade muito valioso este serviço prestado pelo snr. 
lente proprietário da nona cadeira, offerecendo-se de
sinteressadamente a reger todos os annos esta nova 
cadeira, e ao snr. Ministro do Reino não passou elle 
desapercebido, porque no dito Officio de 23 d'outu
bro manda } louvar o lente mencionado, por se prestar a 
reger gratuitamente os dois cursos no mesmo anuo. 

Pelo que diz respeito aos trabalhos escholares prin
cipiaram elles um pouco tarde, porque havendo en
tão na Academia apenas dois professores na secção de 
mathcmatica, forçoso foi procurar quem regesse três 
outras cadeiras da mesma secção e só depois de esgo
tados os meios indicados pelo Dec. regulamentar de 
22 de fevereito de i860, foi que, servindo-me do que 
dispõe a Portaria de 22 de fevereiro de 1864, procu
rei pessoas idóneas, que sobre si quizessem tomar o 
ímprobo trabalho de virem reger estas cadeiras. 

Felizmente que os, hoje nossos collegas, snrs. L. 
Woodhouse e R. Mendes, se quizeram encarregar d'esta 
importante commissão, tomando sobre si o primeiro 
d'estes senhores a regência da 2.a cadeira, o segundo 
a da 5.3 cadeira, e quanto á primeira foi ella prelecio-
nada pelo snr. Izidoro Antonio Ferreira, habilitado 
com o curso de Engenheiro civil por esta Academia 
e professor de geometria no Lyceu Central do Porto. 

Foi este, e nenhum outro, o motivo porque as 
aulas se abriram em 14 de novembro de 1883. 

Mais tarde depois (5 de dezembro) em conse-

Idem a pag. n . 
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quencia do nosso excellente collega, o snr. dr. Wen-
ceslau de Lima, ter de se retirar para as camarás dos 
Senhores Deputados, preciso foi procurar-se quem 
viesse reger a 6.a cadeira, e encarregou-se d'esta mis
são o sjir. Manoel Rodrigues de Miranda Junior, lente 
das mesmas disciplinas no Instituto Industrial, en
genheiro de minas, de pontes e estradas por esta 
Academia; mas porque para uma outra commissão de 
não menos melindre e honra, foi o nosso collega no
meado depois, o snr. Miranda Junior teve de termi
nar o anno, e assistir aos actos. 

Pelo que diz respeito ás obras no edifício, nada 
tenho a acerescentar ao que disse o anno pretérito. 
Parecem porém (pelo menos reanima-se a minha es
perança) que breve vão continuar; porque attenden-
do á carta de Lei de 19 de junho de 1880, queautho-
risa a expropriação das lojas existentes nos baixos da 
Academia, o conselho, sob proposta do snr. Ferreira 
da Silva, julgou conveniente pedir ao Ex.m0 Presiden
te do município, a cargo de quem está a tutella e admi
nistração do collegio de Nossa Senhora da Graça, uma 
relação dos preços, por que andam arrendadas as ditas 
lojas, e vendo da mesma relação, que talvez com a 
parte das verbas votadas no orçamento, e não gastas 
nos annos anteriores 1 se poderiam expropriar algu
mas das lojas, consultou-se o Governo de Sua Ma-
gestade, para na conformidade da referida Lei man
dar organisar o processo para a expropriação; mas, o 
que reanimou as minhas esperanças, repito, foi saber 

a Vide annuario de 1862 a pag. 18 e o de 1884 a pag. 16. 
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que o Ex.mo Ministro não largava de mão este im
portantíssimo e urgente negocio — a continuação das 
obras. 

Eis aqui, senhores os principaes factos, que tive
ram logar n'este ultimo anno lectivo. 

O saber, snrs. académicos, o saber é a mais mi
mosa planta, que vegeta no globo terráqueo e seu 
fructo o mais bello, o mais admirável e saboroso. Não 
è dado a todos o gostal-o; porque a cultura d'esté pe
regrino vegetal é demasiadamente trabalhosa, e só mui
tas vigílias, profundo estudo e subido pensar, podem, 
desde o começo do seu desenvolvimento fornecer sa
lutar e nutritiva seiva para alimentação d'esta notável 
planta, a qual, com os cuidados, que de hora a hora 
se lhe ministram, cresce, e cresce a tal ponto, que é 
cada vez mais difficil ir colher á sumidade seus pomos 
perfeitamente sazonados; mas o goso que resulta de 
saborear um fructo de qualquer dos seus différentes 
ramos, é tal, que o sábio, quando obtém um, ávido 
se torna de mais colher. 

Ora que vós, estudiosos mancebos, o descjaes 
gostar, vemol-o nós que vos laureamos aqui pelas fo
lhas floraes já obtidas. E' de esperar que não afrou
xeis na vossa mui louvável carreira litteraria, que des
de já vedes coroada com os prémios e distincções, que 
em nome do conselho vos vou conferir na presença 
d'esta illustrada assemblêa, que toda jubilosa vos fe
licita. 

Continuae pois, senhores, reduplicando de esfor
ços, e a sciencia, a verdadeira gloria, como lhe chama 
Buffon, esse desejado fructo, será vosso, e com elle 
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obtereis o respeito publico devido ao vosso saber, 
acatamento, que ainda na decrepitude todos vos tri
butarão, e bem assim obtereis as venturas, que desc-
jaes, e eu, felicitando-vos em nome do conselho, mui
to vos appeteço. 
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e D. Maria, doutor na faculdade de Philosophia e bacharel 
na de Mathematica na Universidade de Coimbra, capitão de 
mar e guerra, e lente mais antigo da Academia. 

SECRETARIO 

Bento Vieira Ferraz d'Araujo, bacharel formado em Direito 
pela Universidade de Coimbra. 

Rua das Valias, 301. 

GUARDA-MÓR 

Joaquim Filippc Coelho. 

Edifício da Academia. 

http://intkbi.no
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C.UAKDAS SUBALTERNOS 

José Baptista Mendes Moreira. 
Campo Alegre, 488. 

Antonio Correia da Silva. 
Sanl'Anna, 33. 

Francisco Martins Ferreira Borges. 
Rua de S. João Novo, 18. 

Observação — Faltam para completar o quadro estabele
cido pelo decreto de 13 de janeiro de I837, art. 182, c tabeliã 
do decreto de 19 de outubro de 1836, dous logares de ser
ventes, com o vencimento annual de 73(5000 reis. 



IL—CONCELHO ACADÉMICO 

PRESIDENTE 

O director interino. 
Mathosinhos — Roa Direita, 20. 

VOC-AES 

Lentes proprietários 

Francisco da Silva Cardoso. 
Rua da Alegria, 341. 

Adriano d'Abreu Cardoso Machado, ministro e secretario de 
Estado honorário, do conselho de Sua Magestade, commen-
dador da ordem de N. S. da Conceição de Villa Viçosa, dou
tor da faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, an
tigo lente substituto ordinário da mesma faculdade, fiscal 
do exlincto conselho superior de Instrucção Publica, com-
missario dos estudos e reitor do Lyceu Nacional do Porto, di
rector geral de Instrucção Publica, director da Academia Po-
lyteclmica do Porto, e deputado ás cortes em diversas le
gislaturas. 

Rua da Paz, 6. 
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José Joaquim Rodrigues de Freitas, engenheiro civil pela Aca
demia Polytechnic» do Porto, socio correspondente da Aca
demia Real das Sciencias e da Sociedade de Geographia de 
Lisboa, socio fundador da Sociedade de Instrocção do Por
to, e deputado ás curtes, em diversas legislaturas. 

Travessa de Sanla Calbarina, 52. 

Adriano de Paiva de Ffcria Leite Brandão, moço fidalgo com 
exercício na casa de Sua Magestade, doutor na faculdade 
de Philosophia e bacharel na de Mathematica na Universi
dade de Coimbra, socio correspondente da Academia Real 
das Sciencias de Lisboa, socio do Instituto de Coimbra, so
cio fundador da Sociedade Internacional dos Electricistas de 
Paris e presidente de h a da mesma Sociedade para o 
reino de Portugal. 

Quinta de Campo Hello (Gaya). 

Joaquim de Azevedo Sousa Vieira da Silva Albuquerque, en
genheiro civil pela Academia Polylechnica do Porto, socio 
fundador e presidente da Sociedade de Instrueção do Porto, 
antigo professor subslilulo das cadeiras de princípios de 
Physica, Chimica, Inlrodiicc/io á Historia Natural dos três 
reinos e de .Mathematica Elementar do Lyceu Nacional do 
Porto, e secretario do mesmo Lyceu. 

Rua dos Fogueteiros, 1. 

Antonio Joaquim Ferreira da Silva, eavalleiro de N. S. da Con
ceição de Villa Viçosa, bacharel formado na faculdade de 
Philosophia da Universidade de Coimbra, socio do Instituto 
de Coimbra, socio fundador da Sociedade de Instrueção do 
Porto, director do Laboratório Municipal de chimica do Porto 
e membro da Sociedade Chimica de Paris. 

Rua da Boavista, 166. 

José Diogo Arroyo, doutor na faculdade de Philosophia da Uni
versidade de Coimbra, socio do Instituto de Coimbra. 

Foz.— Praça de Cadouços, 10. 
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Manoel da Terra Pereira Vianna, bacharel formado nas facul
dades de Mathematica e de Bhilosophia da Universidade de 
Coimbra, engenheiro pela Esctiola de Ponies e Estradas de 
Paris, e socio do Instituto de Coimbra. 

Rua Formosa, 157. 

Wenceslau de Sousa Pereira Lima, doutor na faculdade de 
Philosophia da Universidade de Coimbra, socio do Instituto 
de Coimbra, da Sociedade de Instrueção do Porto, da Socie
dade Geológica de Franca, membro do Conselho Superior de 
Instrueção Publica, governador civil do dislricto de Villa Heal 
ti deputado ás cortes. 

Rua de Cedofeita, 137. 

Francisco Gomes Teixeira, gran-cruz de Izabel a Catholica, 
doutor na faculdade de Mathematica da Universidade de 
Coimbra, antigo lente da mesma faculdade, socio da Aca
demia Real das Sciencias de Lisboa, do Instituto de Coim
bra, da Sociedade Ileal das Sciencias de Liège, da Aca
demia de Sciencias de Angers, da Sociedade de Sciencias 
physicas de Bordeaux, antigo astrónomo do Observatório 
Astronómico de Lisboa o antigo deputado. 

Costa Cabral, 132. 

Roberto Rodrigues Mendes, bacharel na faculdade de Mathe
matica da Universidade de Coimbra, tenente d'estado maior 
d'engenheria. 

S. Lazaro, (Hotel America). 

Luiz Ignacio Woodhouse, bacharel formado em Mathematica 
pela Universidade de Coimbra, socio do Instituto de Coim
bra. 

Rua do Rreyncr, 118. 
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LENTES SUBSTITUTOS 

Guilherme Antonio Correia, professor do Instituto Industrial 
do Porto. 

Campo da Regeneração, 139. 

Antonio Alexandre Oliveira Lobo, bacharel formado na facul
dade de Direito. 

Hua do Principe, 50. 

Manoel Amândio Gonçalves, bacharel formado em Philosophia 
pela Universidade de Coimbra. 

Hua do Costa Cabral, 037. 

SECRETARIO 

0 da Academia. 



I I I . - C A D E I R A S 

LENTES PROPRIETÁRIOS 

' •" Joaquim de Azevedo Sousa Vieira da Silva Albuquer
que — foi nomeado lente proprietário d'esta cadeira por de
creto de 7 de setembro de 1876 e carta regia de 29 de novem
bro do mesmo anno, e tomou posse em 13 de setembro tam
bém do mesmo anno. Por decreto de 5 de fevereiro e carta 
regia de 13 de março de 1862 foi nomeado professor substi
tuto do Lyceu Nacional do Porto, tendo tomado posse em o 
1 -° de abril do mesmo anno e servindo até 23 de setembro de 
1876. Nasceu no Porto em 16 de agosto de 1839. 

2.* —Luiz Ignacio Woodhouse — foi nomeado lente proprie
tário d'esta cadeira por decreto de 5 de junho de 1884 e carta 
regia do 18 d'outubro do mesmo anno, e tomou posse em 10 
de junho do mesmo anno. Nasceu no Porto em 31 de julho 
de -1858. 

. ~ Dr- Francisco Gomes Teixeira — foi nomeado lente pro
prietário d'esta cadeira por decreto de 15 de maio de 1884 e 
tomou posse em 26 de maio do mesmo anno. Por decreto de 
20 de dezembro de 1876 e carta regia de 16 de julho de 1877 
foi nomeado lente substituto da faculdade de Mathematica da 
Universidade de Coimbra e promovido a lente calhedratico da 
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mesma faculdade por decreto de 19 de fevereiro de 1880 e carta 
regia de 22 de abril de 1880. Nasceu em S. Cosmado, conce
lho d'Armamar, distrioto de Vizeu, em 28 de janeiro de 1831. 

i .a— Francisco da Silva Cardoso — foi nomeado lente subs
tituto d'esta cadeira por decreto de 30 de agosto de 1851 e 
carta regia de 18 de setembro do mesmo anno — promovido 
a lente proprietário por decreto de 26 de maio de 1802 e apos-
tilla de l i de agosto do mesmo anno—e agraciado com o 
augmento do terço do ordenado, por diuturnidade de serviço, 
por decreto de 10 de agosto de 1870 e carta regia de 3 de 
outubro do mesmo anno. Tomou posse do logar de lente subs
tituto em l i de outubro de 1851 e do de lente proprietário em 
i de setembro de 1802. Nasceu no Porto em 20 de novembro 
de 182o. 

5.a—Manoel da Terra Pereira Vianna—foi nomeado lente 
substituto da I.", 2. \ 3.", 5.a e 13." cadeiras por decreto de 
21 de dezembro de 1882—e promovido a lente proprietário 
d'esta cadeira por decreto de 17 de janeiro de 1883 e carta re
gia de 19 de abril do mesmo anuo. Tomou posse do logar 
de lente substituto em 30 de dezembro de 1882 e do de lente 
proprietário em 9 de fevereiro de 1883. Nasceu em Campos 
(Brazil) em 18 de janeiro de 1830. 

G.a—Dr. Wenceslau de Souza Pereira Lima — foi nomeado lente 
substituto da 7.'\ 8.a, 9." e I0.a cadeiras por decreto de 21 de 
dezembro de 1882 e carta regia de i de abril de 1883 - e pro
movido a lente proprietário d'esta cadeira por decreto de 28 
de junho de 1883 e carta regia de 2 de outubro do mesmo 
anno. Tomou posse do logar de lente substituto em 30 de de
zembro de 1882 e do de lente proprietário em 13 de julho de 
1883. Nasceu no Porto em 15 de novembro de 1858. 

7.°—Dr. José Diogo Arroyo—foi nomeado lente substituto da 
7.a, 8.*, 9." e 10." cadeiras por decreto de 23 de novembro de 
1881—e promovido a lente proprietário d'esta cadeira por de-



POLYTËCHNICA DO PORTO 2 7 

crcto de 14 de dezembro do mesmo anno e carta regia de 6 
de fevereiro de 1882. Tomou posse do logar de lente substi
tuto em 26 de novembro de 1881 e do de lente proprietário 
em 20 de dezembro do mesmo anno. Nasceu no Porto em 32 
de junho de 1834-. 

8.^-Adriano de Paiva de Faria Leite Brandão-foi nomea
do, por dons annos, lente substituto da 7.a, 8.", '.)." e 10." ca
deiras por decreto de 14 de janeiro de 1873 e carta regia de 6 
de março do mesmo anno—provido vitaliciamente por decreto 
de 11 de fevereiro de 1875 e caria regia de 3 de junho do 
mesmo anno—promovido a lente proprietário da 9." cadeira 
por decreto de 18 de agosto de I87G e carta regia de 29 de 
novembro do mesmo anno. Tomou posse do logar de lente 
substituto temporário em 20 de janeiro de 1873—do de lente 
substituto vitalício em 20 de fevereiro de 1875- e do de lente 
proprietário da 9 / cadeira em 25 de agosto de I87G. Tomou 
posse da regência d'esla cadeira, em qne fora definitivamente 
collocado por decreto de 16 de março de 1884, em 19 do mes
mo niez e anno. Nasceu em Braga em 22 de abril de 1847. 

9.*—Antonio Joaquim Ferreira da Silva—foi nomeado lente 
substituto da 7.", 8.a, !).a e 10." cadeiras por decreto de 24 de 
maio de 1877 e carta regia de 17 de julho do mesmo anno— 
e promovido a lente proprietário da 8." cadeira por decreto 
de 2o de maio de 1880 e carta regia de 4 de novembro do 
mesmo anno. Tomou posse do logar de lente substituto em 
28 de maio de 1877 e do de lente proprietário em 18 de ju
nho de 1880. Tomou posséda regência d'esta cadeira em que, 
fora delinitivãmente collocado por decreto de 16 de março de 
1884, em 1!) do mesmo mez e anuo. Nasceu no Couto de Gu-
cujães (Oliveira de Azeméis) em 28 de julho de 1853. 

10."—Francisco de Salles Gomes Cardoso—foi nomeado len
te substituto da 7.", 8.\ 9." e 10.° cadeiras por decreto de 23 
de junho de 1851 e carta regia de 30 de agosto do mesmo an
no—promovido a lente proprietário d'esta cadeira por decreto 
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de 2 de março de 185!) e apostilla de 29 do mesmo mez e an-
no—e agraciado com o augmento do terço do ordenado, por 
diuturnidade de serviço, por decreto de 10 de agosto de 1876 
e carta regia de 3 I de dezembro do mesmo anuo. Tomou pos
se do logar de lente substituto em 20 de setembro de 1851 e 
do de lente proprietário em 30 de abril de 1839. Nasceu no 
Porto em 28 de fevereiro de 1816. 

11."—José Joaquim Rodrigues de Freitas—foi nomeado len
te substituto da 11.a e 12." cadeiras por decreto de 29 de de
zembro de 1864 e carta regia de 6 de abril de 1865—e pro
movido a lente proprietário d'esla cadeira por decreto de 15 
de maio de 1867 e apostilla de 11 de julho do mesmo anuo. 
Tomou posse do logar de lente substituto em 4 de janeiro de 
1865 e do de lente proprietário em 16 de agosto de 1867. 
Nasceu no Porto em 24 de janeiro de 1840. 

12.* — Dr. Adriano d'Abreu Cardoso Machado — foi nomeado 
lente proprietário d'esta cadeira por decreto de 17 de julho de 
1858 e carta regia de 1 de setembro do mesmo anuo — e agra
ciado com o augmento do terço do ordenado, por diuturnida
de de serviço, por decreto de 21 de dezembro de 1876 e carta 
regia de 3 de maio de 1877. Tomou posse do logar de lente 
proprietário em I de outubro de 1878. l'or decreto de 9 de 
maio de 1855 foi nomeado lente substituto extraordinário da 
faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e pelo de 22 
de agosto do mesmo anuo foi promovido a lente substituto 
ordinário da mesma faculdade. Tomou posse do logar de lente 
substituto extraordinário em 29 de maio de 1855 e do de lente 
substituto ordinário em I de outubro do mesmo anno. Nasceu 
em Monsào em 17 de julho de 1829. 

13." — Roberto Rodrigues Mendes —foi nomeado lente pro
prietário d'esla cadeira por decreto de 5 de junho de 1884 e 
carta regia de 29 de janeiro de 1885 e tomou posse no dia 
10 de junho do mesmo anno. Nasceu em Vianna do Castello 
em \ de novembro de 1849. 
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LENTES SUBSTITUTOS 

Da 1.\ 2.», 3.», 5.a o I3.a  

Da 4.a —Guilherme Antonio Correia —foi nomeado por de
creto de 20 de agosto de 1803 e carta regia de 22 de setem
bro do mesmo anno. Tomou posse em 7 de outubro de 1803. 
Nasceu no Porto a 23 de .Maio de 1829. 

Tl." e 12." — Antonio Alexandre Oliveira Lobo — foi nomea
do, por dons annos, por decreto de 10 de fevereiro de I860 
e carta regia de 3 de agosto do mesmo anno — e provido 
vitaliciamente por decreto de 4 de outubro de 1871 e carta 
regia de 9 de março de 1872. Tomou posse do logarde lento 
substituto temporário em lo de fevereiro de 18G9 e do de len
te substituto vitalício em 20 de outubro de 1871. Nasceu no 
Kio de Janeiro em 11 de novembro de 1833. 

Da 0.", 7.a, 8.», <).", 10.n — Manoel Amândio Gonçalves — 
foi nomeado por decreto de 19 de junho de 1884 e carta re
gia de 7 d'agoslo do mesmo anuo. Tomou posse em 25 de ju
nho do mesmo anuo. Nasceu no Porto em 4 d'outubro de 1801. 

As cadeiras— !,», 2.", 3 / , l.a, $;•, 7 . \ 8.a, 9 . \ 10." e 11.' 
— foram creadas pelo I). de 13 de janeiro de 1837 ; a 12.' pe
la L. de 15 de julho de 1857 ; a 13." pelo D. de dezembro de 
1808; e a 0." foi restabelecida pela L. de 14 de junho de 
1883. A antiga 0." cadeira (artilheria e táctica naval) creada 
pelo citado decreto de 1837 —foi supprimida pelo art. 139 
de D. de 20 de setembro de 1844. 

LENTES JUBILADOS 

(t.. de 17 de Agosto de 1853, art. 1.« g 3.» P. de 3 de novembro de 1855) 

Arnaldo Anselmo Ferreira Braga, do conselho de Sua Ma-
gestade, e bacharel formado nas faculdades de Medicina e 
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Philosophia da Universidade de Coimbra. Foi nomeado lente 
substituto da 7.a, 8.». 9.° e 10.' cadeiras por decreto de 6 de 
março de 1851 e carta regia de 2 de abril do mesmo anno — 
promovido a lente proprietário da 7." cadeira por decreto de 
19 de jullio de 1854 e apostilla de 6 de agosto do mesmo an
no— e agraciado com o augmento do terço do ordenado, por 
diuturnidade de serviço, por decreto de 10 de agosto de 1876 
e carta regia de 30 de novembro do mesmo anno. Tomou pos
se do logar de lente substituto em 2 de maio de 1851 e do de 
lente proprietário em i de setembro de 1854. Foi jubilado 
com o augmento do terço do ordenado por decreto de 28 de 
julho de 1881 e carta regia de 22 de'dezembro do mesmo an
no. Nasceu no Torto em 24 de setembro de 1882. 

Gustavo Adolpho Gonçalves e Souza, engenheiro civil pela 
Academia Polytechnica do Porto, director e professor do Ins
tituto Industrial do Porto —foi nomeado lente substituto da 
1.", 2.°, 3.s e 5.a cadeiras por decreto de 21 de agosto de 1851 
e carta regia de 25 de outubro do mesmo anuo —promovido 
a lente proprietário da 5." cadeira por decreto de 7 de outu
bro de 1868 e apostilla de 3 de fevereiro de 1869 —agraciado 
com o augmento do terço do ordenado, por diuturnidade do 
serviço, por decreto de 10 de agosto de 1876 e carta regia de 
4 de abril de 1867. Tomou posse do logar de lente substituto 
em 12 de dezembro de 1851 e do de lente proprietário em 8 
de junho de 1877. Foi jubilado com o augmento do terço de 
ordenado por decreto de 4 de março de 1882 e carta regia de 
7 de dezembro do mesmo anno. Nasceu em 2 de agosto de 
1818. 

José Pereira da Costa Cardoso, par do reino, doutor na fa
culdade de mathematica da universidade de Coimbra, bacha
rel formado na de Philosophia da mesma Universidade, antigo 
ajudante do observatório astronómico de Coimbra, lente subs
tituto ordinário da faculdade de mathematica da universidade 
de Coimbra, commissario dos estudos e reitor do lyceu nacio
nal do Porto —foi nomeado lente proprietário da 13." cadeira 
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por decreto de 14 de abril de I860 e carta regia de 4 de 
abril de 1872. Tomou posse do logar de lente proprietário em 
21 de abril de 1869. Foi jubilado com o ordenado por intei
ro por decreto de 22 de fevereiro de 1882 e carta regia de li
de junho do mesmo anno. Nasceu no Porto em 31 de outu
bro de 1831. 

Pedro de Amorim Vianna, bacharel formado na faculdade de 
Mathematica da Universidade de Coimbra, antigo professor da 
cadeira de lógica do lycou nacional de Lisboa — foi nomeado 
•ente substituto da <.*, 2 . \ 3.a e o.a cadeiras por decreto de 

de março de 1831 e apostilla de 9 de junho do mesmo an
no— promovido a lente proprietário da 2." cadeira por decre
to de 9 de novembro de I808 e carta regia de 6 de junho de 
iodj — e agraciado com o augmcnto do terço do ordenado, 
por diuturnidade de serviço, por decreto de 10 de agosto de 
1876 o carta regia de outubro de 1870. Tomou posse do lo
gar de lente substituto em 21 de junho em 4854', e do de len
te proprietário em I de agosto de 1859. Foi jubilado com o 
augmenta do terça do ordenado por decreto de 27 de março 
de 1883 e carta regia de 2 de agosto do mesmo anno. Nasceu 
em Lisboa em 21 de dezembro de 1822. 
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1.'—SECÇÃO DE MATIIEM.VriCA 

1." CADKII1A 

1.» PARTE—Geometria analytica no plano c no espaço; tri
gonometria espherica ; algebra superior. 

?•* PARTE —Geometria descriptiya, /.* parle. 

Kege esta cadeira o lente proprietário da 2.a. 

2. ' CADEIRA 

1.» PAUTE —Calculo differencial e integral. 
2.a PARTE — Geometria descriptiva, 2." parle. 

Rege esta cadeira o lente proprietário da :i.a 

Voja-se o D. regulamentar do 0 de novembro de 1839, art. l.° g 2» 
Annuano da Academia Polytechnic» para 1879-1880, pag. 219) e o program

ma ne 85 de agosto de 1801 para concurso da substituição das cadeiras 11.« 
e l». da Academia, publicado no n.° 190, do Diário do Governo, de 20 de 
agosto do mesmo anno. 
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3. CADEIRA 

Mecânica racional e cinemática (theoria dos mecanismos). 

Rege esta cadeira o lente proprietário da 1.■ 

5. ' CADEIRA 

Astronomia, geodesia e navegação. 

Rege esta cadeira o lente proprietário da 2." 

18.« CADEIRA 

Mecânica applicada ás conslrucções civis : 

1.° ANNO. — Resistência de materiaes.—Estabilidade de cons

lrucções.— Construcções em geral.—Vias de commnnicação. — 
Pontes de todas as espécies.—Theoria das machinas de va

por.— Geometria descriptiva applicada ao corte de pedras. 
2.° ANNO. — Hydranliea; construcções hydraulicas. — Cami

nhos de ferro. —Theoria das sombras. —Perspectiva linear. — 
Stereotomia das obras de madeira. 

Rege esta cadeira o respectivo lente proprietário. 
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SECÇÃO DE PHILOSOPHIA 

(i.« CADEIRA 

1 ° ANNO — Mineralogia e geologia. 
2.° ANNO —Arte de minas e metallureia. 

Rege esta cadeira o lente substituto da secção. 

7." CADEIRA 

Zoologia. 

Rege esta cadeira o respectivo lente proprietário. 

8." CADEIRA 

Physica ttaeorica e experimental. 

Rege esta cadeira o respectivo lente proprietário. 

<J.« CADEIRA ■ 

1.° CURSO — Chimiea mineral. * 

Com auclorisarào superior dividiramse este ânuo em duas turmas 
os aiuumos do 1.» curso da li.» cadeira. O serviço em ambas as turmas 6 
desempenhado pelo lente que rege esta cadeira. 

3 o governo auctorisou o desdobramento da 9.« cadeira em dous cur
sos (Olllcio da direcção geral de InstrúeçSo Pulilica de 2G de outubro de 
■i8«i; vide Annuario, de iH83l88i, pag. 20. 
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2.° CURSO — Chimica orgânica e analyse chimica. 1 

Rege estes dous cursos da 9.» cadeira o respectivo lente 
proprietário. 

10." CADEIRA 

1 .a PARTE. — Botânica; 
2.a PARTE. — Veterinária ; 
3.* PARTE. —Agricultura. 

Rege esta cadeira o respectivo .lente proprietário. 

3.» — SECfiO DE DESENHO 

i.' CADEIRA 

1.« PARTE. —Desenho de figura e paisagem ; 
2.* PARTE. — Desenho de ornato e machinas; 
3.a PARTE. — Desenho de topographia; 
4.» PARTE, a) —Desenho de cortes e plantas de minas e de 

convenções para designar os terrenos ; 
b) Desenho de paizagem pelo natural ; 
c) Desenho, pelo natural, dos órgãos de vegeta

ção e de reproducção das plantas. 

Rege esta cadeira o respectivo lente proprietário. 

i 0 governo auetorisou o dcsdobramenlo da 9.' cadeira em dous cursos 
(Officio da direcção geral de Instruccao Publica de 20 de outubro de 1884; 
vide Annuario, de 1883-1884, pag. 20. 

« A 2 / e 3.' parles silo lidas em curso biennal, na ultima epoeba do 
anno lectivo. 
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4." SECÇÃO DE COMMEllCIO 

1 1 / CADEIRA 

l.° ANNO.—Escripluração e arithmetics mercantil. 
2.° ANNO. — Instituições de credito ; systemas monetários ; le

gislação aduaneira ; noções geraes de geogra-
phia commercial ; noções especiaes da de Por
tugal ; deveres do commercianle. 

Hege esta cadeira o respectivo lente proprietário. 

12/ CADEIRA 

Economia politica e princípios de direito commercial e ad
ministrativo : 

I." PARTE. — Economia politica; 
2." PARTE.— Economia e legislação rural ; 
3." PARTE.—Economia e legislação industrial ; 
4.a PÀBTE.— Princípios de administração e direito adminis

trativo ; 
íi.a PARTE.—-Princípios de direito commercial. 

Uege esta cadeira o respectivo lente proprietário. 



V-GRATIFICAÇÃO DO DIRECTOR, 
ORDENADOS DOS LENTES E MAIS EMPREGADOS, 

EMOLUMENTOS DO SECRETARIO, DOTAÇÃO 

DIRECTOR 

Gratificação 100,-5000 
(I». de 20 de setembro de 1881, art. 111.°). 

LENTES PROPRIETÁRIOS 

(SECÇÕES DE MAT11KMATICA, COMJIEItClO E PlULOSOlMII.t) 

Ordenado 7000000 
(D. de 13 de janeiro de 1887, art. 162.«). 

1) l t0 ' c o m o augmenta do terço por diuturnidade 
de serviço 9330330 

(D. de 1 de setembro de lHiiO, artigos 1.» e 7.«). 

LENTE PROPRIETÁRIO DA 4." CADEIRA 

(SECÇÃO DE DESENHO) 1 

D l t 0 5000000 
(L de l i de dezembro de 1809, art. 3.°). 

1 O actual lente vence 993£330 (L. de 18G9, citada). 
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Dito, com o augmenta do terço por diuturnidade 
de serviço 6666G60 

LENTES SUBSTITUTOS 

(TODAS AS SECÇÕES) 

DitO 40060()() 
(Citado decreto de 1837). 

Dito, com o augmenta do terço por diuturnidade 
de serviço 5336330 

(Citado decreto de 1360). 

SECRETARIO 1 

Dito 2506000 

BIBLIOTHECARIO 2 

Dito 250^000 

GUARDA-MÓR 3 

Dito 2406000 

\ .° OFFICIAL DO JARDIM BOTÂNICO * 

Dito 2006000 

GUARDA PREPARADOR DO LABORATÓRIO CHIM ICO 5 

Dito 2006000 

i-5 Art. 162.« do decreto de 13 de janeiro de 1837, c tabeliã do decreto 
de 19 de outubro de 1830. 
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DEMONSTRADOR DE PHYS1CA EXPERIMENTAL 1 

/ 
I ) i t 0 200^000 

GUARDAS SUBALTERNOS 

I m " 146^000 
(Cilado decreto de 1837). 

EMOLUMENTOS DO SECRETARIO 

Cada matricula (abertura e encerramento) no curso 
preparatório para a escola do exercito) . . . . 600 

(I). de 2 de junho de 1873, arl. 8.°). 

Idem, nos outros cursos, o cada informarão ou 
attestação de frequência 480 

Certidão de acto ou exame 120 
Busca de livros dos annos anteriores 180 
Carta de capacidade em qualquer curso 20400 
Provimento de prémios 1,-5000 

(P. de 3 de abril de 1830.—Edital da Academia de 30 do mesmo mez e 
anno.—D. de 20 de setembro de 1811, arligos 79.» c 182.»). 

TABELLA DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPEZA DO MINISTÉRIO DO 
REINO PARA O EXERCÍCIO DE 1881)-1884, RELATIVA A 
ACADEMIA POLYTECIINICA. 

Prémios a estudantes, despezas de ex
pediente, compra de livros para a 

1 Este emprego nao tem sido incluído nos orçamentos do ministério 
do reino ; mas acha-se consignado no citado art. 16Î.» do decreto de 13 de 
Janeiro de 1837. 

i 
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çoamenlo do jardim botânico, dos 
gabinetes de physica e de historia 
natural e do laboratório chirnico. • 1:7(io#ooo 

Para continuarão do gabinete de cine
mática 500;ji000 

Salários ao servente do gabinete de 
physica do laboratório chimico . . 10041000 

Retribuição de trabalhos extraordiná
rios de escripturação, secretaria e 
bibliolheca1 U0#000 2:5000000 

Obras no edilicio : 

Para continuação das obras 2 . . . . 3:88()#000 
Retribuição ao encarregado dos tra

balhos de escripturação 12U?5()0() 4:000(5(000 

Para publicação do Annuario . . . 2o0#000 
Para despezas com a cultura do jar

dim botânico3 30(50()0 28O4Í00O 

G:780/Si00() 

(D. de li» de junho de 1881). 

i Retrlbuiçío a um servente 1082000 reis ; e a um amanuense da se
cretaria 3;>£000 reis. 

a Esta quantia pôde ser ápplicada a expropriação das lojas existentes 
nos baixos da Academia. L. de 19 de junho de 1880. 

s Juros de uma inscripção de 1:0005000 reis legada pelo barito de Cas-
lellode Paiva a esta Academia com applicaçSoâ cultura do jardim botânico. 



VI .—DIAS E HORAS DAS AULAS 

''•" Cadeira—2.", 4." e 6.us; 11 à I l/i-
2-a Cadeira — 3 . " , 5."" c sabbados ; 12 ás 2. 
3-a Cadeira — 2 . " , 4.03 c 6.»*; II y , á 1 Vi 
4.« Cadeira — 3. a \ 5 ." e sabbados; 10 73 ás 12 »/r 
5.« Cadeira — 3.<", 5."9 e sabbados ; 1 »/, 4? 3 Vi-
6.* Cadeira — 2.aa, 4.aa e 6.*9, 11 á I. 
?-a Cadeira — 3 . M , JS.*-8 e sabbados; 12 às 2. 
8." Cadeira—2.", 4.as e 6.»9; I Vi 3 Vi-
9.* Cadeira — 

/.° curso — 3.", 5.08 e sabbados: 

I .* TURMA — I Vi <1S 3 Vi 
2 . " TUBMA — 11 á 1 . 

2." curso — 2.", 4 . " e G.a» ; das 9 ás 11 horas. 

10.« Cadeira—2.»8, 4." e 6."; II y , á I Vi-
11.* Cadeira—3.", 5 ." o sabbados; 9 l/i ás II Vs. 
12,« Cadeira — a.» 5." e sabbados; IO ás 12. 
13." Cadeira — 2.»<>, 4.a' e 6." 1 V, ás 3 Vi-



VII-ESTABELECIMENTOS DÀ ACADEMIA 

P E S S O A L 

I.»—BIBLIOTHECA 

BiiiLioTHECAiuo. — Jorge Ferreira.— foi nomeado por decreto 
de l i de agosto de 1884 e carta regia de 6 de novembro 
do mesmo anuo. Tomou posse em 21 de agosto do mesmo 
anno. 

Laranjal, 208. 

2.°— GABINETE DE HISTORIA NATURAL: * 

\ .* SECÇÃO. — Gabinete de Zoologia : 1 

DIRECTOR— O lente proprietário da 7." cadeira. 

2.» SECÇÃO. —Gabinete de geologia e minas: í 

DIRECTOR—O lente proprietário da 6.a cadeira. 

1 Decreto de 13 do janeiro de 1837, art. 105.» (Animado da Academia Po-
lyteclmica de 1879-1880, pag. 151 c 159). Este gabinete esteve dependente 
até 1881 somente do lente da 7." cadeira, conforme o citado decreto, que se 
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GUARDA DO GABINETE DE HISTORIA NATURAL —O demonstrador de 
physica experimental *. 

3.° —GABINETE DE MACHINAS OU DE PHYSICA 2 

DIRECTOR —O lente proprietário da 8.» cadeira. 

DEMONSTRADOR DE PHYSICA EXPERIMENTAI. S  

4.° —LABORATÓRIO CIIIMICO * 

DIRECTOR —O lente proprietário da 9." cadeira. 

GUARDA-PREPARADOR 5 — Antonio Luiz Soares Duarte. Foi no
meado por decreto de 15 de junho de 1881 e carta regia 
de 4 de agosto de 1881 ; tomou posse em 21 de junho do 
mesmo anno. 

Praça do Exercito Libertador, 84. 

reportava íi organlsaçío do gabinete de historia natural da Universidade 
(Annuario de 1879-1880, pag. 151). A lei de 11 de Junho de 1883, que res
taurou a 6.« cadeira e a consagrou ao ensino da mineralogia, geologia, arte 
de minas e melallurgia, desdobrou, por isso, a 7.' cadeira. O gabinete de 
historia natural foi portanto dividido em duas secções, resolvendo o Conse
lho Académico em sessão de 13 de maio de 1881 que as duas secções, com 
os títulos de Gabinete de Zoologia e Gabinete de Geologia e Minas, llcassem 
respectivamente sob a direcção dos lentes da 7.» e G.« cadeira. 

1 Citado art. 105.« do decreto de 13 de janeiro de 18.)7 (Annuario da Aci
demia de 1879-4880, pag. 152 e 160). 

2 Art. 105.» do decreto de 13 de janeiro de 1837. 
3 Art. 165.» do mesmo decreto de 1837, combinado com a tabeliã do de

creto de 19 de outubro de 1830 e as disposições relativas ao gabinete de ma
chinas da Universidade (Annuario citado, pag. 100). 

4 Art. 105.« do mesmo decreto. 
5 0 art. 42.» do decreto de 2 junho de 1873 determina que o guarda do 

laboratório funecione como preparador, vigiando a pratica nas laborações 
chiniicas. (Annuario para 1880-1881, pag. 218). 



I'OLYTECHNICA DO PORTO 47 

5.°—JARDIM BOTÂNICO 

DIRECTOR —O lento proprietário da 10.» cadeira. 

1 -° OFFICIAL » -

DITO (interino)— Joaquim Casimiro Karbosa. (Nomeação do 
Conselho Académico em sessão de 4 de fevereiro de 187o). 

Massarellos, 13. 

0 . ° -OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO » 

Observação. —Além d'estes estabelecimentos tem a Aca
demia : 

i Collecção de instrumentos astronómicos c marítimos 3, 
para illustração das lições da o.a cadeira. 

1 Collecção de modelos cinemáticos, para illustração das li
ções da 3.» cadeira. 

Material para a aula de desenho. 

1 Ari. 105.» do decreto de 13 de janeiro de 1837. 
2 Art. 165.» do decreto de 13 de janeiro de 183" combinado com a tabeliã 

do decreto de 19 de outubro de 18S8, e o disposto relativamente ao jardim 
botânico da Universidade (Annuario de 1870-1880, pag. 159). 

s Ari. 1G5.» do decreto de 13 de janeiro de 1837, e n.M iv, xxxu e XLIX 
do decreto de 29 de julho de 1803. 
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MATERIAL DE ENSINO E ESTADO DOS DIVERSOS 
ESTABELECIMENTOS ACADÉMICOS 

I. — Bibliotheca 

1. —Sobre a historia e desenvolvimento d'esté estabeleci
mento académico veja-se : 

Memoria histórica da Academia Polylechnica do Porto,, pelo 
conselheiro Adriano de Abreu Cardoso Machado, no Annua-
rio de 1877-1878, pag. 20G, 208-210, 22o e 22G. 

Catalogo da Bibliolhcea da Academia Polylechnica do 
Porto : I .• parte - Catalogo dos livros de Mathematica e de 
Philosophia natural; Porto, 188:}. tó precedido de um pre
facio indicando o desenvolvimento que tem tido a bibliotheca 
(pag. vu a xin) e um regulamento provisório da mesma. 

Annuario de 1878-1879, pag. 21)-37 ; Annuario de 1879-
1880, pag. 33 a 41 ; Annuario de 1880-1881, pag. 45-54; 
Annuario de 1881-1882, pag. oo-82; Annuario de 1882-
1883, pag. 107-193; Annuario de 1883-1884 pag 100-
110. ' ° 
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2.—OBRAS OFFERECIDAS Á B1BUOTHECA 

Anales de la Socicdad Cientifica Argentina. Noviembre do 
1883. —Entrega v.—Tomo xvi. Buenos Aires. Pablo E-
Coni, 1883; Deciembre de 1883. — Entrega vi. Tomo xvi. 
Buenos Aires. Pablo E. Coni. 1883; Enero de 1884—En
trega i — Tom. xvii. Buenos Aires, Pablo E. Coni, 1884. 

Antello (A. p.) Da malignidade das doenças. Porto. Santos 
* Lemos, 1882. 

Appendice al Ccnni slorici sulla //. Universilá di Torino, 
publicati nell'anno, 1872. Torino. Stamperia reale, 1884. 

Barbosa (J. C.) A horla. Porto, 1884. I vol. in-8.° 
Barcellos (L.) These de Concurso. Sciencias physicas e ma-

tliematicas. Rio de Janeiro. Typ. de Miranda á Almeida, 
1883. 

Barroso ( Dr. Raul. ) These que perante a faculdade de medi
cina do Rio de Janeiro sustentou em 14 de Dezembro de 
4882. Rio de Janeiro. Dias (João Paulo Ferreira), I882. 

Bichei- (J. F. J. ) Collccção de tratados c concertos de pazes, 
tom. iv. Lisboa 1884 — 1 vol. in-8." 

Bicher( Julio Firmino Júdice) Collecção de iractados e concer
tos de pazes que o estado da India Portugueza fez com os 
Beis e Senhores com quem teve relações nas partes da Asia 
e Africa Oriental desde o principio da conquista até ao lim 
do século xviii. tomo v. Lisboa. Imp. Nacional, 1881. I 
vol. in-8.0 

Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa. 4." serie, 
n.°" 4 e 5. Idem—2.* serie, n.° 3. Janeiro, 1881. 

Catalogue Sccrcian, 26me fascicule. Paris. Gauthier Villars. 
Catalogue du material scientifique. Paris. Hachette & C°. — 

Avril. 1878. 
Catalogue de la bibliothèque de Feu. M. J. De Caisne. Classé 

par Vesque (M. J.) Paris. Veuve Adolphe Labitté, 1883. 
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Catalogue of lhe university of lhe city of New York. 1883-
1884. May, 1884. 

Catalogo das Obras apresentadas na decima-quarta exposi
ção triennal e discurso pronunciado pelo Conde de Sa-
modães, inspector da Academia Portuense das Bcllas-Ar-
tes. 31 de Outubro de 1884. Porto. Typ. A. J. da S. Tei
xeira, 1884. 

Catalogo da liibliothcca municipal do Porto. Obras impres
sas. Supplementogeral. Fascículo 4.° Porto. Pereira (M. J.), 
1884. 

Circulars of information of lhe bureau of education. N.° 2 
— 1884 —N.° 3—1884. Washington. Governement printing 
office —1884. 

Compte rendu de la neuvième session à Lisbonne i880 du 
Congrès international d'anlhorapologie cl d'archéologie 
préhistorique. Lisbonne. Typ. de l'Académie Royale des 
Sciences, 1884. in-8.° 

Corroa (Conselheiro Manuel Francisco) Discurso proferido ao 
inaugurar a Escola da Praça de I). Pedro i, constituída pela 
Associação Promotora da Instrucção. Rio de Janeiro. C. 
Leuzinger & Filhos, 1882. 

Costa (Dr. Domingos de Almeida Martins) Faculdade de me
dicina do Rio de Janeiro. These de concurso. Mal de Bright. 
llio de Janeiro. Typ. Académica, 187!). 

Coultre (Ur. Phi. .lulus le) Contes Dévols. Neuchatel. Attinger 
(James), 1884. 

Kphemcrides astronómicas, calculadas para o merediano do 
Observatório da Universidade de Coimbra. Para o anno de 
1877. Para o anuo de 1885. Coimbra. Imp. da Universi
dade, 1875, 1883. 

Escala Militar. — Programmas das lições das diferentes ca
deiras e aulas dos cursos superior e preparatório. Rio de 
Janeiro. Typ. Nacional, 1880. 

Ficalho (Conde de) Plantas úteis da Africa Porlugueza. 
Lisboa. Impr. Nacional, 1884. 

Fortes (I)r. João Cândido de Souza) These apresentada ã fa
culdade de medicina do Rio de Janeiro em 4 de Agosto 
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de 1882 e sustentada em 13 de Dezembro do mesmo anno, 
Rio de Janeiro. Fernandes Ribeiro & C", 1882. 

Freitas (Dr. Cypriano) Innervação vaso-molora. These de 
concurso para lente substituto de secção medica da facul
dade de medicina do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Oli
veira (José Dias de), 1879. 

Gomes (II. de li.) O monumento do General Marquez de Sá 
da Bandeira, na Praça de D. Luiz i em Lisboa. Lisboa, 
Castro á Irmão, 1884. 

Gonçalves (M. A.) Equilíbrio eléctrico dos çonduclorcs. 
^ Porto. Santos d Lemos, 1884. 
r.uerra (Dr. IV'erco Macário de Moraes) These apresentada á 

faculdade de medicina do Rio de Janeiro em 30 de Se
tembro de 1882 e perante ella sustentada em Dezem
bro do mesmo anuo. Rio de Janeiro. Imprensa Indus
trial, 1882. 

Guia da exposição anthropologica brazileira realisada pelo 
Museu Nacional do Rio de Janeiro.—Rio de Janeiro. G. 
Leuzinger & Filhos, 1882. 

In au (jura mo das Aulas para o sexo feminino no Imperial 
Lyeeu de ar les e officios, em 11 de Outubro de 1881. Rio 
de Janeiro. Hildebraudt, 1881. 

Jornal de seiencias mathemalicas j)hysicas e naluraes publi
cado sob os auspícios da Academia Real das Seiencias de 
Lisboa. N.» 31 —Dezembro 1881 ; N.° 32 —Março de 1882 
N.° 33 — Julho de 1882 ; N.° 34 — Dezembro de 1882 ; N.° 35 
Maio de 1883 ; N.° 30 — Dezembro de 1883 ; N.« 37 — Março 
de 1884; N.° 38—Junho de 1884; N.° 39—Novembro de 
1884. Lisboa. Typ. da Academia, 1881, 1882, 1883, 1884. 

Kaieriem (Dr. Woldemar von) Weber die Verwcrlhung der 
Cellulose im thierischen Organismus. Riga. II. Burchardt, 
1884. 

Laverde y Ruiz (Dr. D. (lumersindo) Univcrsidad Literária 
de Santiago. Discurso inaugural dei curso académico de 
1884 a 1885. Santiago. Paredes (J. M.), 1884. 

Lima (W. de) Funccào chlorophyllina. Porto. Magalhães & 
Moniz, 1882. 

* 
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Lyceu de Artes e Officios. — Dcmocrolema coinmemorativa do 
26." anniversario. Rio de Janeiro. Lombaerts <& C/, 1882. 

Magalhães ( C. ) Le Zaire cl les conlraóls tie l'association in
ternationale. Conférence faite le 21 juin 1884. Lisbonne, 
Adolpho, Modeste & C , 1884. 

Meirelles (Dr. Zeferino) These apresentada á faculdade de 
medicina do Ilio de Janeiro em 29 de Setembro de 1882 e 
defendida cm 18 de Dezembro do mesmo anno. Rio de Ja
neiro. J. de Aguiar & C.a, 1882. 

Memoria acerca dei estado de la Universidad de Santiago, 
en cl curso de iS81 d IS82. Santiago. Alvarez (M. M. y). 

Mendes ( R. R. ) Resistência dos arcos melallicos. Porto. Tei
xeira (A. .1. da Silva), 1883. 

Ministério dos Negócios do Reino. Tabeliã da distribuirão da 
despesa para o exercício de 1881-1883. Lisboa. Imprensa 
Nacional, 1884. 

Molin (Dr. H.) Iahrbuch des norircgischcii mcleorologischen 
instituis, - fu r 1877-1819- fur—1878-1880—fur 1879-1880 
fur 1880 1881. Christiania C.rondahl & Son. 4 vol. 

Montsorin (1). J. S. de) Catálogo de manuscrilos c impresos 
notables dei Instituto de Jove-Llanos em Gijou. Oviedo. 
Perid (Vicente), 1883. 

Observações meteorológicas feitas no observatório meteoroló
gico e magnético da Universidade de Coimbra no anno 
de 1S83. Coimbra. Imprensa da Universidade, 1884. 

Oliveira (A. L. Barbosa do) 77icxe de concurso d vaga de 
lente substituto da primeira secção do curso de sciencias 
physicas c mathematical da Escala Polylechnica do Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro. Typ. da (iazeta de Noticias, 
•1883. 

Oliveira (Dr. F. Maria de Mello) Materia medica c Tlierapeu-
tica brazileira. Yegetaes tónicos. These inaugural. Rio de 
Janeiro. Typ. da Revista do exercito Brazileiro, 1883. 

Peckolt. (Theodoro) Historia das plantas alimentares e de 
gozo do Brazil, v vol. monographia do Café. Rio de Ja
neiro. II. Laeumert & C , 1884. 

rohjantlicia commemoraliva da inauguração das aulas para 
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o sexo feminino do Imperial lyceu de arles e officios. Rio 
do Janeiro. Lambaerts & C.\ 1881. 

Publicações da Sociedade Marlins Sarmenlo. Revista de 
Guimarães. N.° I —Janeiro de 1884. Porto —Teixeira (A. J. 
da S.), 1881. 

Rapport annuel de l'université libre de Bruxelles. Année aca
démique. 1884-1883. Bruxelles Mayolez (Gustave), 1881. 

Relatório dos actos da Direcção da Associação Commercial 
do Vorlo, no anno de 1883, apresentado pelo 1° Secretario 
H. C. de Meirelles Kendall. Porto, 1884, 1 vol. in-8.° (3 exem
plares). 

Relatório da exposição industrial de Guimarães, em 1884, 
apresentado pela sub-commissão incumbida de o formular 
à Commissão Central. Porto. Typ. de Teixeira, (A. J. da 
Silva), 1884. 

Repporl. of the commissioner of ciuca'.ion for the year 
t882-$8. Washington. Governement printing office, 1884. 

Report of the commissioner of education for the year 1878. 
pari. i. Washington. Governement printing office, 1880. 

Revista de Guimarães. Publicação da Sociedade Martins Sar
mento. N- 4 —outubro de 1884. Porto. Teixeira (A. J. da 
Silva), 1884. 

R°sa (F. c.) ncclificac/to do ponto estimado. Lisboa. Neves 
(viuva Souza), 1884.' 

Sabóia (Conselheiro Vicente Cândido Figueira de) Relatório 
acerca dos fados occorridos na faculdade de medicina do 
Rio de Janeiro desde o 1." de novembro de 18S1 a 28 de 
fevereiro de /882. Rio de Janeiro. Typ. Nacional, 1882. 

Santos (Dr. Thomaz Delfino dos) Faculdade de medicina do 
Rio de Janeiro. Discurso pronunciado no acto solemne da 
collação do grão aos doutorandos de 1882. Rio de Janeiro. 
A- Guimarães & C.\ 1882. 

Secção de medicina. Subsecção de ophthalmologic. Relató
rio de Fonseca Junior (Dr. F. L. da) Lisboa. Imprensa Na-

^ clonal, 1883. 
Seixas (Roque de) Breve estudo sobre colónias agricolas. 

Lisboa. Imprensa Nacional, 1884. • 
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Silva (J. F. da) Diccionario bibliographico porlugucz tomo 
xi — 4.° do supplemento. Lisboa, 1884. 

Sistema de medidas y pesos de la Republica Argentina. — 
publication officiai. Buenos Aires I88I, I vol, in. 8.° 

Sistema de medidas y pezos de la Republica Argentina.— 
reclificacion de las medidas de longilud y de superficie 
de la Provinda da Tucuman — publication official —Bue
nos Aires 1883, 1 Colli, de 20 pag. 

Sociedade de Geograpbia de Lisboa. Expedição scientifica d 
Serra da Estrella cm Í88J. Secção de Ahnographià. Rela
tório de Ferreira (L. F. M.) Lisboa, Imprensa Nacional. 
1883. Secção de arcbeologia, Relatório de Sarmento (Dr. F. 
M.) Lisboa, Imprensa Nacional, 1883. 

Sociedade de Geograpliia de Lisboa. Expedição scientifica d 
Serra da Estreita cm 1881. Relatórios dos Senbores Leo
nardo Torres e Jacinthe Augusto Medina. Relatório do Snr. 
Julio Augusto Henriques. Lisboa. Imprensa National, 1883. 

Stoch' (M. le Baron Les matinées Espagnoles. Nouvelle revue 
internationale européenne. 3.° vol. —2.° semestre —n.0' 6 
e 7 — 1er et 8 octobre 1884. Paris, Jouanst et Sigaux. 

Vianna (M da T. l \ ) Influencia das cargas cm movimento 
sobre as vigas rectas. Lisboa. Imprensa Nacional. 1882. 

Soplius Lie. Classification der Flãchen nach der transforma
tions— gruppc Hirer gcodwisclicn curven. Universitâts — 
Program filr das erste semerster, 1879. Chistiania. Gròmlalil 
A Son, 1879. 

Waoodliouse (Luiz) Da integração das equações di/ferenciaes 
da dynamica. Porto. Typ. Occidental. 1883. 
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3.-LIVROS ADQUIRIDOS POR COMPRA 

Alexander vou Œltingen. Die Moralstalislik in Hirer Bcdcu-
twig far cine Socialelhik. Erlangen. Andreas Deicliert, 
1882. i vol. 

Annales des ponts el chaussées. Juillet. 1884, Paris Dunod 
1 vol. 

Boutillier (M.) Album du cours de travaux publics professé 
à l'Ecole Centrale des arts clmanufaclures. Paris. Brandy 
(•F.), 1882. I vol. 

Wallon (M. J.) Cours professés à l'école des mines de Paris. 
Tom. 1" 1873 tom. 2òm0 187o tom. 3òm0 1877. Paris, 
Dunod. 3 vol. e 3 atlas. 

Dr. Car] Monger. Unlersuchungen ilbcr die Méthode der Social-
irisscnschaften und der Polilischcn Ockonomic insbeson-
derc. Leipzig. Duncker & Humblot, 1884. 1 vol. 

Dulos (M. Pascal) Cours de mécanique, à l'usage des Écoles 
d'arts et métiers et de l'enseignement spécial des lycées. 
Paris. Gautliier-Villars, 1883. 5 vol. 

Dr. P. E. Feller und Dr. C. G. Odermann. Dos Ganze der 
Kaufurãnnischcn Arilhmclik. Leipzig. Otto Aug. Sclmltz, 
1882. 1 vol. 

Fouillée (Alfred.) La liberté cl le déterminisme S.4™8 edition. 
Paris. Alcan (Félix), 1884. 1 vol. 

Prémy. (M.) Encyclopédie Chimique. Tome n et tome vu. 
1884. Paris. Dunod, 1884. 2 vol. 

Dr. Georg Adler. Rodberlus, der Bcgrilnder des wissens-
chafllichcn Sozialismus. Leipzig. Daucker & llumblot. 
1884. 1 vol. 

Gibbs (Henry Hucks.) mil ciner Einlcilung von Grenfell (Henry 
R.) Die Doppclwilhrung. Berlin Wallher & Apolant, 1883. 
1 vol. 

Gonçalves Guimarães (D. A. J.) Tratado elementar de mi-
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neralogia. Princípios geraes e atlas. Torto. Magalhães & 
.Moniz, 1882. 2 vol. 

Guldberg (C. M.) et Mohn (II.) Eludes sur les mouvciflcnls 
del'atmosphere. lòr° partie, 187G. 2àmBpartie, 1880. Chris
tiania. Brcigger (A. W.) 2 vol. 

Helmholtz (H.) Théorie physiologique de la musique fondée 
sur l'élude des scnsaiions auditives. Paris. Victor Masson 
& Fils, 18G8. 1 vol. 

Hiortdahl (Th.) f&ystallographisk-Chemirk Undersogclscr. 
Christiania. MàHingske, 1881. I vol. 

Jacohi's(C. G. .1.) (iesammcUe werke. Driller band. Hcrans-
gegeben vonK. Weierslrass. Berlin. Reimer (Georg.), 1884. 
1 vol. 

Tanessan (.1. L. de) Manuel d'histoire naturelle médicale. 
lère partie, 1879. 2bme partie, 1880. 3àmo partie, 1882. 
Paris. Octave Doin, in-8.° 3 vol. 

Lapparent (A. de) Cours de minéralogie. Paris. Savy (F ) 
188.1, 1 vol. 

Dr. Lucien Marie Gautier. Les Champignons. 16 planches et 
I95 ligures. Taris. J. B. Bailliére et Fils, 1884. 1 vol. 

Mohn (M.) Allas des lempèles de l'institut météorologique de 
Aorvègc, publié avec le concours de la société scientifique 
de Christiania. Texte Norvégien et français. Christiania. Ber-
tzen (B. M). 1 vol. 

Nebsl einer liummmenslcllung des Gcselzenlwurfs mil den 
Ilcschlihscn der Kommission. Beiïcht der vin. Kommis-
sion ilber den Gcsclzcn'.wurf bellreffend die. Kraukenver-
srherung der Arbeiler. Berlin. Ilerinanus (Cari.) I vol. 

Dr. Otto Arcndt. Die vcrlragsmassigc Doppelwiikrung. Tome 
1er 1880. Tome 2." 1880. Berlin. Springer (Julius). 2 vol. 

Paillon (L.) Cours théorique et pratique de chaudières et de 
machines à vapeur. Paris. J. Dejey A Ce, 1877. 

Paillon (C.) Supplément au cours théorique cl pratique de 
chaudières cl de machines à vapeur. Paris. J. Dejey <£ C° 
1879. 1 vol. 

Bebolleilo (I). José A.) Conslruccion general. Texto, 1875. 
Allas, 1876. Madrid. Garcia (J. Antonio). 2 vol. 
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Rosal (M. H.) Trailé élémentaire de mécanique céleste. 2òme 

édition. Paris. Ganthièr-Villars, 1881. 1 vol. 
Reusch (Hans H.) SUurfossilcr og Pressed Konijlomcrater i 

Bergensskifrene. Kristiania. A. w. Brùggers, 1882. 1 vol. 
Dr. Rodbertus-Jagetzow Herausgegeben von Dr. Rudolph 

Meyer, llriefc und Socialpolitischc Aufsœlzc. Berlin. Adolf 
Klein's. 2 vol. 

Rodrigues de Freitas (J. J.) Principias de Economia polVÀca. 
Porto. Magalhães <& Moniz—1 vol. 

William John Macquòrn Rankine traduit et annoté par Richard 
(M. Gustave.) Manuel de la machine à vapeur cl des au
tres moteurs. Paris. Dunod, 1878. 1 vol. 

II. — Gabinete de Historia Natural 

!• — Sobre este gabinete veja-se o Ánnuario para 1878-
!87<), pag. 39-41. 

III. — Gabinete de Machinas ou de Pnysica 

Relação de apparelhos obtidos este anno : 

Ayparclho de Caillclel para a liquefacção dos gazes, sem me-
za, acompanhado de manómetro de 300 atmospheras e de 
todos os accessorios necessários. 

liussola dos sinos, grande modelo, dando minutos. 
Apparelho de Ampère para fazer vôr que as porções con

tíguas de uma mesma corrente se repellem. 
Mackina de Gramme, coin magnete de quatro laminas, mon

tada sobre uma meza de madeira, com volante e pedal. 
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IV. —Laboratório Chimico 

1. — Sobre este laboratório veja: Ánnuario île 1878-187'.), 
pag. 45-49; Ánnuario de 1879-1880, pag. 47-57; Ánnuario 
de 1880-1881, pag. 59-07; Ánnuario de 1881-1882, pag. 
83-97; Ánnuario de 1881-1883, pag. 143-102; Ánnuario de 
1883-1884, pag. 117-203. 

A' relação dos artigos f[ue existem n'este laboratório men
cionados no Ánnuario do anno anterior, pag. 123 a 203, de
vem acerescentar-se os seguintes apparelhos e utensílios que 
foram omittidos na mesma relação : 

Na divisão II, I pag. 133 : -1 Pipeta de Mohr para aijuas 
mincraes, com estojo. 

Na divisão "VI, pag. 138: — Uma balança de Forlin (arreca
dada no gabinete de physica). 

Na divisão IX, pag. 141 — 100 cartas para limpar almofa
rizes; a pag. 142: •/ Faca de aço para cortar lubo de vi
dro; pag. 144: uma lâmpada Drummond. 

Na divisão X, pag. 148: —l~> Campanas curvas. 
Na divisão XII, pag. 161 : — / banco supporte com o banco 

isolador, (acham-se no gabinete de physica). 
A pag. 102 a 104 onde se le — sulfocyanelo de potassa, cya-

nclo de potassa, deve ler-se sulfocyanelo de potássio, cya-
neto de potássio. 
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2.—A pag. 186 accrescentar a Escala de Fusibilidadc: 

1-° grau da escala de fusibilidadc — Slibnil —Loc. Casparize-
che, proximo de Arns-
berg. 

2.° » » » — Nalrolilc — Loc. Hohent 
weil, Baden. 

3.° » » » —Colophonilc — Loc. Aren-
dal. 

4.° » » » — Aclinolilc — Loc. Zoptau, 
Miihren. 

5.° » » » — Feldspalho (Adularia)— 
Loc. S. Gothard. 

6.° » » » — lirmizilc — Loc. Kraubat, 
Steiesmark. 

3 . -Emendas : 

Pag. 119, linha 22, onde se lè carvões para, leia-se cartas 
para limpar almofarizes; carvões para. 

Pag. l io, linha 33, onde se lè escovas de crina, leia-se esco
vas de crina (limpa tubos). 

Pag. 120, linha 32, onde se lè rolhas de cortiça, leia-se ro
lhas de cortiça. Saccos para gazes. 

Pag. 121, linha 37, onde se lè pulverisador, leia-se Provettes 
de chloreto de cálcio para balanças ; pulverisador. 

Pag. 123, linha 16, onde se lè gazes, leia-se gazes, corn os 
respectivos balões graduados. 

l'ag. 127, linha 3 — supprima-se. 
Pag. 130, linha 23, wide se lè fig. 104, leia-se fig. 104; 

Preis-verzcichniss, já citado, fig. 1475. 
Pag. 203, linha 13, onde se lè 2.° andar, leia-se i.° andar. 
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V. —Jardim Botânico 

1. Sobre este jardim veja-se: Annuario de 1877-1878, 
pag. 29-30; Annuario de 1878-1879, pag. 51-5G; Annuario 
de 1879-1880, pag. 44-45 e 230; Annuario de 1880-1881, 
pag. 56-57; Annuario de 1881-1882, pag. 99-113; Annuario 
de 1882-1883, pag. 137-142; Annuario de 1883-1884, pag. 
203-247. 

VI.—Observatório Astronómico 

Veja^e a Memoria histórica do conselheiro Adriano Ma
chado, já citada, Annuario de 1877-1878, pag. 207 e 223, 
Conserva-se, ainda hoje, imprestável para observações. 

1 — Collecçõcs de inslrumentoc astronómicos c marítimos. 
Yejam-se os artigos xux e LVII do decreto de 29 de julho de 
1803 ; a memoria, já citada, a pag. 20G do Annuario de 1877-
1878 e o Annuario para 1878-1879, pag. 57-59. 

Relação dos instrumentos de topographia comprados no 
presente anno lectivo : 

Um nivel-circulo aperfeiçoado de Lenoir. 
Um clisimetro de Chèzy. 
Um pantometro. 
Um esquadro d'agrimensor. 
Um nivel d'agua. 
Uma declinatoria. 
Uma alidade de pinnulas. 
Uma mira d'alvo. 
Uma cadeia métrica. 
Uma fila d'aço. 
Uma fita métrica. 
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VII—Gabinete de Cinemática (Systema de Rouleaux) 

1.— D'esté gabinete se falia no Annuario de 1881-I882, 
pag. 11o-l20 ; e no Annuario de 1878-1879, pag. 59. 

Material para a aula de desenho. Veja-se Annuario de 
1878-1879, pag. GI-03. 

2 — (CONTINUAÇÃO DO CATALOGO PUBLICADO 
NO ANNUARIO DO ANNO LECTIVO DE 1 8 8 1 / 2 , p a g . 1 1 o A 120) 

Modelos adquiridos pela verba de 300#000 reis, designada 
»a tabeliã da distribuição da despeza do Ministério do Reino, 
exercício de 1884/5, para a continuação do Gabinete de Ci
nemática. 

Numeração 

1.) Rodas capsulares 

1'appenliciin (com tampa). . . 
Fabry  
Root (com tampa) 
Payton  
Evrard  
Repsold  
Dart  
Révillion, mecanismo capsular de 

parafuso (com tampa) . . 
Galloway, roda capsular parallela 

» 
» 
» 

» 
» 

(CCÏ)" 
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K.) Cadeias de corrediça 
angular 

Cadeia de corrediça angular, de 
charneira simples . 

Cadeia de corrediça angular, de 
charneira dupla. . . .. . 

L.) Impulsão curvilinea a. 
Impulsão intermittente 

Triangulo curvilíneo (de arcos de 
circulo) cm corrediça recta com 
trajectória polar. . . . . 

Triangulo curvilíneo (de arcos de 
circulo) em corrediça obliqua 
com trajectória polar . . 

Quadrilátero curvilíneo (do arcos 
de circulo) em corrediça recta 
com trajectória polar . 

Pentágono curvilíneo (de arcos de 
circulo) equilátero com corre
diça mudável 

Pentágono curvilíneo (de arcos de 
circulo) scaleno conv corrediça 
mudável 

Disco curvilíneo (de arcos de cir
culo) em corrediça curvilínea . 

(CPJ-CP1-) 

2(CPX) 

(C"(ÎPt)lfc 

(C"CPí)d_b 

(c"ch)d_b 

(C"CP»)_b 

(C"CAP7_b 
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VIII. —Appendice 

EDIFÍCIO DO PAÇO DOS ESTUDOS NO PORTO 

1. Sobre este edifício e as obras n'elle realisadas pôde lèr-se : 

Memoria histórica da Academia PolylechrUca do Porto, pelo 
conselheiro Adriano de Abreu Cardoso Machado, no Annua-
rio da Academia Polytechnica de 1877-1878, pag. 210-
219. 

Annuario de 1878-1879, pag. 152-154. 
Annuario de 1879-1880 (Portaria de 19 de janeiro de 1858), 

pag. 2.10-24-2. 
Annuario de 1880-1881 (Portaria de 31 de dezembro de I860), 

pag. 179 e 244, e pag. 26I-2G2. 
Annuario de 1882-1883, discurso do director, pag. 17. 
A carta de lei de 23 de junho de 1857. 
Annuario de 1883-1884, pag. 308-304-307-314. 

2. O ediíicio do Paço dos Estudos no Porto, do qual so lan
çaram ha oitenta annos os primeiros fundamentos, está ainda 
n°je muito incompleto e em parte arruinado. Os orphãos oc
upam os restos do antigo collegio que não chegaram a de-
'"olir-se e alguns quartos do ultimo andar, fachada leste e 
su|> pertencentes a nova construcção. No interior do ediíicio 
acha-se a primitiva igreja da Graça, que devia ser demolida 
a*o só porque toma grande espaço e è um estorvo para a 
n o va edificação, como também porque ameaça seriamente 
''u'"ia, a ponto de se ter reconhecido a conveniência de n'ella 
nâo se continuarem a celebrar os officios divinos. As lojas da 
I)ai'te do ediíicio já acabado segundo o plano, e outras que 
devem desapparecer, por serem destinadas às arcadas do edi-
fici°. estão alugadas em beneficio do Collegio dos orphãos; 
e Q'ellas se encontram estabelecimentos conimerciaes de mais 
va'iada ordem. Os prédios sitos entre a rua da Graça e a tra
n s a do Carmo, nos terrenos oceupados pelos quaes deve as-
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sentar ama parte do edifício ainda não foram demolidos. O 
resto do edifício, em parte definitivo, em parte formado tie 
construcções provisórias, accommoda a Academia Polytechni-
ca e o Instituto Industrial. 

3. O conselho da Academia Polytechnics tem reiteradas ve
zes representado aos poderes públicos para que se conclua o 
edifício, que, como está, é um obstáculo permanente aos melho
ramentos scientifiços c ao desenvolvimento dos estabelecimen
tos de ensino pratico, alguns dos quaes estão mal installados, 
outros se acham em estado rudimentar por falta de local em 
que se achem accommodados. 

4. Em 1 de Fevereiro de 1876 teve segunda leitura na Ga
mara dos deputados um projecto de lei relativo ao edifício. O 
preambulo d'esse projecto diz o seguinte que tem ainda hoje 
toda a applicação. 

SENHORES : — Quem na capital das nossas províncias do norte 
visitar os estabelecimentos de instrucçãò publica, liça desagra-
davelmente surprehendido ao contemplar no primeiro d'entre 
elles, no da Academia Polyterlmica, uma grandiosa fabrica levan
tada á custa de avultadas sommas, gastas no longo período de 
1res quartos de século, mas em grande parle incompleta ainda, 
em parte arruinada já; envolvendo a antiga e irregular construc-
ção do Collegio dos orphãos; contendo dentro em si a velha 
igreja, que lhes tem ministrado o culto, hoje quasi impossi
bilitada pelo tempo de continuar a servir sem risco; e as sa
las do edifício no pavimento inferior pejadas com vários ra
mos de commercio e industria, que a transformaram e divi
diram em lojas e casebres, desde o botequim e a mercearia 
até á venda de louça e á taberna ! 

Observando a frontaria do palácio voltada para o poente, e 
seguindo o alinhamento d'ella a partir do norte, vê-se iimne-
diatamente incidir n'uma fieira de prédios velhos e de peque-
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110 Va'01' uns, outros de preço elevado e construídos de ha pouco 
i iodos situados entre a rua que liga o largo do Carmo com 
0 jardim da Cordoaria, e a travessa estreita e tortuosa, deno

""";ida Viella do Assis, necessitando por tanto para completar 
edifício, de se proceder a uma extensa e custosa expropria

Ç;10 Dentro do estabelecimento relletese o seu estado exte
l01' Gabinetes, laboratórios, observatórios, officinas, o que 

,! "dispensável para o ensino das sciencias naturaes, tudo falta 
°u tudo está incompletissiino. 

transcrevendo em seguida a luminosa exposição do conse
l0l|,o José Maria d'Abieu, relativamente ao edilicio, os apre

sentantes do projecto—os snrs. Dr. Antonio José Teixeira e 
Monio Maria Pereira Carrilho, terniinavani por apresentai' o 

seguinte projecto de lei: 

At"t. l." O governo é auctorisado a conlrahir uni empresti
1,10 alé â quantia de 300:0000000 de réis, com juro que não 

X c e a a :l 0 por cento ao anuo. 
Art. g.» o producto d'esté empréstimo, realisado em pres

sões ou series, conforme se convencionar, será exclusivamen

j aPplicado á conclusão do edifício tia Academia Polytecbni

oo Porto, segundo o projecto e orçamento apresentados ao 
«overno em 26 de janeiro de 1863. 

• ll 3.° o governo é auctorisado a applicar an pagamento 
JUr°S e amortização do capital do empréstimo a verba de 

0,)()()() ( |e n , jS ) que se|..l a n Q u a | m e n t e votada pelas cortes. 
. • >'C i.° O governo é auctorisado a reunir no Convento de 

' ' ' *l Clara os recolhimentos do sexo feminino que existem 
do

Ua'roente na cidade do Porto, e a transferir para qualquer 
s edifícios, que ficarem desoccupados, e se julgar mais apro

■ j "' ° Collegio dos Meninos Orpháos, (pie está dentro do 
sta^elecimento da Academia Polytechnica. 

coi i '' ^ ° f ' u e e s t eJ a a c a ' , a , ' a a l ) a r l e exterior da nova 
s j'ucçào, será vendido o palácio de S. Lazaro, onde estão 

tes h"161116 a B i b l i o t h e c a p u b l i c a e a Academia de BellasAr
•' )C"i como o terreno pertencente ao mesmo prédio, e o 
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proilucto da venda será empregado na conclusão d'aquellas 
obras. 

Art. 0.° O novo edifício será destinado para a Academia 
Polyleclmica, para o Instituto Industrial, para a Academia das 
Bellas-Artes e para a Bibliotheca Publica, e denominar-se-ha 
Varo dos Estudos no Porto. 

Art. 7.° A administração dos (undos levantados em vir
tude das auctorisações concedidas pela presente lei, a direcção 
e íiscalisação das obras a (pie são destinados, serão commet-
tidos a uma commissão de cinco membros sob a inspecção 
do governo, ao qual a mesma commissão prestará regular
mente conta do emprego que for dando aos fundos. 

S unko. A Academia Polyleclmica elegerá para esta com
missão dois dos seus vogaes, o Instituto Industrial um, a 
Academia de Bellas-Artes outro, e a Camará Municipal a pessoa 
que julgar competente. 

Art. 8.° Fica revogada a legislação em contrario. 
Sala das sessões da camará dos deputados, 31 de janeiro 

de 187«. O deputado por Pombal, An'onio Josr Teixeira, 
Anlonio Maria l'rrrira Currilho. 

{Diário da Camará dos Deptttoiioi.de 1876, 
pag. 320/382 o Ï38 de i du fevarelroO 

Este projecto de lei, infelizmente, não teve seguimento. 

5 - Os primeiros passos a dar para resolver a questão são : 
a remoção dos orpbãos para uma casa apropriada e a demo
lição da igreja da Graça, pois sem isto não podem proseguir 
as obras no interior do edilicio. 

G _i»or virtude da lei de 19 de junho de 1880, que permittia 
anpiicar a dotação para as obras á expropriação das lojas si
tuadas nos baixos do edilicio, foi necessário instaurar um 
processo para se averiguar quaes eram aquellas a (pie o Col
í r i o dos Orpbãos tinha incontestável direito e as que perten
ciam á Academia. Uma commissão mixta da Academia e da 

http://Deptttoiioi.de
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Samara Municipal do Torto, administradora do Collegio dos 
Orphãos, chegou a um accordo sobre esta questão importan
ts. Os documentos que lhe são relativos constam do officio da 
directoria da Academia ao director geral da instrucção publi
ca, com data de 8 de julho de 1881, o qual foi publicado no 
Arinuario do anuo anterior. Assim ha actualmente todos os 
Mementos para se resolver a questão. 

~ — A dotação annual para as obras é de i:000;5ÍOOO de 
réis, segundo a lei de 9 de junho de 1857. «A applicação de 
M||nia tão diminuta somma, como foi estabelecida por esta 
«lei, dizia em 18Gí o sur. José Maria de Abreu, quando 
«se não podia então calcular toda a sua importância, pôde 
«significar, e creio que significa de certo, os bons desejos da 
«administração ; mas a espectativa de três quartos de século 
«para levar ao cabo essa obra de tão reconhecida e urgente 
«necessidade, é demasiado longa para não aconselhar como 
"'"dispensável o emprego de meios mais efficazes.» 

H- ~ A actual dotação de réis 4:00()0()()0 para as obras da 
Academia figura no orçamento desde 1837. A iniciativa do 
Projecto respectivo é dos irmãos Passos (Manuel e José), que 
e i n 3 ile julho de 1832 o apresentaram á Gamara dos depu
tados (projecto n.° 110). Em 19 de fevereiro de 1857 foi a ini
ciativa renovada por José Passos. Em 30 de abril de 1857 foi 
(Je novo apresentado o projecto, e a final, depois de bastante 
(l|scussão, approvada n'essa sessão legislativa, em 6 de maio 
(Projecto de lei n.° 92). O relatório que o procedia referia-se 
a que «o imposto especial para a construcção de tão van-
^joso e importante edifício foi encorporado no rendimento do 
estado, e a indenmisação promettida pelo D. de l i de junho 
<le '832 ainda não foi satisfeita.» 



V I I I . - B R E V E RESENHA 
80BRE OS 

CORSOS ELEMENTARES DA ACADEMIA POLYTECHNICA 

I.—Os cursos legaes da Academia Polytechnica são uns 
espetiaes, outros preparatórios. Os cursos especiaes estão 
definidos no art. 153 do Decreto de 13 de janeiro de 1837 < e 
«o Programma do ensino da Academia Polytechnica do Porto 
Para o anno lectivo de 1838-1839 2, approvado e louvado por 
Portaria de 26 de outubro de 1838 a. Os cursos preparatórios 
acham-se consignados nos art. 129 e 130 do Decreto de 29 
de dezembro de 1836 ; nos art. I 47 a 150 do Decreto de 20 
de setembro de 1844; nos art. 23 e 24 do Decreto de 26 de 
dezembro de 1868; e emlim no art. 140 do Decreto de 20 de 
setembro de 1844; art. 26, §. 2.° do Decreto de 24 de dezem
bro de 1863 e Decreto de 2 de junho de 1873 (ordem do exer-
ci*0 n.° 20, do :JO do mesmo mez e anno)4. 

2- — Pelo «pie respeita aos Programmas <los cursos espe
r e s , o art. 158 e seu §., e o g. único do art. 138 do Decre-

Ànnuarlo da Academia Polytechnica para 1H7'.I-1880, pag. Uí. 
Weiii, ibidem, pag. 105. 
Mera, Ibidem, pag. 215. 
Idt'in para 1882-1883, pa». 52. 
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to de 13 de janeiro de 1837 1 davam ao conselho académico 
attr ibutes amplas para regular sobre este ponto «como a 
experiência do magistério e o estado da sciencia mostrassem 
que convinha mais ao ensino.» O art. 165 do Derreto de 20 
de setembro de 1844 determinava que « são objecto de dis
posições regulamentares as matérias e methodos de ensino, 
as habilitações para o magistério e para a matricula nos di
versos cursos, etc.» A lei de 12 de agosto de 1854, art. 9, 
exige, porém, para os methodos d'ensino, forma d'exames e 
exercícios académicos, ele, a immediata inspecção e approva-
ção do governo. O aft. 44 do Decreto de 31 de dezembro de 
1868, decreto que foi suspenso pela Carta de lei de 2 de se
tembro de 1801), estatuía que podiam considerar-se approva-
dos os programmas dos cursos académicos se não fossem re
jeitados 30 dias depois de serem presentes ao governo. O De
creto de 2 de junho de 1873, que regulava o curso preparató
rio para a escola do exercito na Academia Polytechnica, deu ao 
conselho académico, para o fim tie organisai' convenientemen
te o ensino para esse curso preparatório, faculdades amplas 
(art. 43).—A Portaria de 20 de junho de 1883, publicada no 
Annuario de 1883-1884 '-, encarrega o conselho de ordenar 
«um programma geral para a distribuição das cadeiras e dis
ciplinas pelos anhos dos diversos cursos, em harmonia com 
o maior desenvolvimento, que pela creação da 0." cadeira, deve 
1er o ensino das sciencias, que entram no quadro dos estudos 
aqui professados, de modo que n'elle possam convenientemen
te habilitar-se os alumnos, que se destinam ao magistério e 
às diversas carreiras e profissões auetorisadas pela legislação 
em vigor. » 

3.— Por diversas vezes se tem oceupado o conselho aca
démico da organisação dos quadros dos cursos académicos. 

O primeiro programma é o de 7 de agosto de 1838 e tem 

1 Annuario da Academia Polytechnica para 1879-1880, pag. l l l - l l , ' . 
2 Pag. 317. 
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o tiiulo Programma do ensino da Academia Polyluhnka 
do Vorlo para o anno lectivo de IS:IS-IS.VJ. Na introdução 
a esse programma, que foi publicado em folheto e se acha 
transcripto no Anrwario para 1879-1880 », dizia o conselho: 

« Os professores da Academia Rolytecbnica estão bem lon
ge do persuadirem'se que nos trabalhos, (pie agora apresen
tam ao publico; lenham lurado a mela da perfeição; elles fi
caram mesmo muito àquem dos seus desejos, por causas (pie 
Qào está ao seu alcance remover,-e que só com 0 tempo irão 
desapparecendo; mas tem a consciência de não se lerem pou
pado a trabalho algum para preencher os seus deveres, pro
curando, por lodos os meios no logar que occupant, torua-
rem-so úteis a seus concidadãos. Elles serão sempre dóceis 
às lições da experiência,' fazendo ou admillindo para o futuro 
as innovações, (pie ella aconselhar, sem repugnância alguma, 
1'orèm com ioda a rircumspecção que o caso exige, para O 
que se acham anclorisados pêlos art. 138 e L89, S- 1." da ci
tada lei da reforma lideraria, Ião conformes com a boa razão. 
E? hoje bem geralmente reconhecido que só por este meio se 
podem estudar as sciencias, que o espirito do progresso la/. 
variar suecesslvamenle; nunca deixando prevalecer o amor da 
Usança ao dos aperfeiçoamenlos, nem lambem a avidez da 
novidade ás provas reiteradas d'uni bom methodo.» 

Este programma foi louvado pela Portaria de 2(i de outu7 

'"o de ls:w. 
* Em hstil foram enviados ao governo novos programmas, 
Que se acham arehivados no livro K, 2 da secretaria da Aca
demia. Elles sanceionavani a incorporação das coustrucçnes 
civis na :i." cadeira. 

Em 21 de marco de I860 foram remettidos ao governo os 
Programmas geraes dos cursos académicos, (pie se tornara 
necessário organisai-, em consequência da creação da cadeira 
de Mechanic, pelo decreto de 31 de dezembro de 1868, art. 

l Pag. 105-814. 
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35, S 1° Ha acta da sessão do conselho de 18 de março de 
18(1!) consta que esses programmas foram apresentados então 
pelo lente Girão, precedidos de um muito bem elaborado re

latório. Consideraramse approvados em sessão de 12 de maio 
do mesmo anno, por não terem sido rejeitados dentro dos 
trinta dias marcados pelo art. 11 do mesmo Decreto de 31 de 
dezembro de 18(i8. A principal disposição d'esses programmas 
é o terem destinado a nova cadeira para o ensino das cons

trucçÕes civis e das applicáçõBS da geometria deseriptiva, sen

do as matérias professadas em curso biennal. 
Os melhodos dó ensino e os programmas académicos fo

ram novamente modilicados cm 1873,em consequência da or

ganisação dos programmas para os cursos preparatórios para 
a escola do exercito. O decreto regulamentai' d'esses cursos 
foi impresso em folheto e achase transcripto no Annuario 
da Academia para 18801881 »; as modificações que no me

thodo de ensino e nos programmas dos outros cursos da Aca

demia foram introduzidos por esse facto, constam da proposta 
apresentada na sessão do conselho de 4 de novembro de 187:!, 
ao diante transcripla, e que foi approvada pelo conselho. 

Em 1879 occupouse o conselho de confeccionar um pro

jecto de regulamento, que foi approvado em sessão de (i de 
dezembro do mesmo anno e enviado ao governo em 17 de 
maio de 1880. Achase archivado no livro K, I da secretaria. 
N'elle figurava uma nova distribuirão dos cursos. Não foi 
posto em vigor por carecer da approvação do governo. 

Kmfini, no anuo passado foi esse assumpto novamente ob

jecto da attenção do conselho, esperandose que o governo 
consagre os novos programmas, não figurando, por lai moti

vo, os antigos 2 no presente Ainmarin. 

1 Pag. 181314. 
■2 Nos Annuurioi anteriores encontramse ess.is programmas. 

\ 



IX. -HABILITAÇÕES EXIGIDAS AOS ALUMNOS 
1'AllA A 

MATRICULA NOS CURSOS DA ACADEMIA 

1'ara a matricula nos cursos especiaes I (Engenheiros Ci-
v's), nos cursos preparatórios I (para as Escolas medico-cirm-
gicas) o IV (para a EscÔla dó Exercito), no proximo anno le-
'-livo, 1881)-1884, são exigidas as certidões de approvação nos 
seguintes exames preparàtoYitis : 

Exame île sabida do sexto anno do curso de sciencias dos 
lyceus nacionaes e cenlraes — ou 

Exames linaes segundo o Decreto regulamentar de 'U de 
lll;oro do \H]'.i, das seguintes disciplinas: 

o) 1'ortuguez (l.°, 2.' e :i.° anno) ; 
b) Latim, I." parte (I.", 2.° e :t.° anuo) ; 
c) Frances (1.° e 2." anuo); 
ti) Mathematica, I." e 2." parte (1.°, 2.°, 3.°, 4Ae i>.° 

anno); 
c) Princípios de physica e chimica e de introducção 

á historia natural ; 
/') I'liilosopliia, I." parte (l.° anno); 



7 4 ANNUAMO DA ACADI'.MIA 

(j) Geographia e historia (1.° e 2.° anno ; 
/() Dezenho, I.* e 2." parte (l.°, 2.°, :L° e 4.° anno): 
i) Elementos «le legislação civil, de direito publico 

e administrativo e de Economia politica ; — ou 

Exames de passagem dos diversos annos d'ellas, podendo 
estes substituir-se por exames de passagem sobre as matérias 
equivalentes segundo o quadro das equivalências annexo ao 
Decreto de 14 de outubro de 1880, e exames linaes das dis
ciplinas : 

Algebra, geometria no espaço e trigonometria; 
Elementos de physica e chimica e de historia natural ; 
Litteratura nacional ; 

os quaes exames são feitos nos Lyceus centraes sobre todas 
as matérias dos actnaes programmas d'estas disciplinas. — 
(DD. «le 30 d'abril de I8(>:{, 2 de Junho de 1873, art. 5,°, 
14 d'Otttubro de 1880, secção II, art. 21) n.° l.° e 2.3). 

Para a matricula nos cursos especiaes, II (Directores de 
fabricas), III (Cominereianles), IV (Agricultores), V (Artistas), 
VI (Pilotos), as certidões de approvação nos seguintes exames 
preparatórios segundo a actual legislação de inslruccão secun
daria : 

a) Lingua portuguesa ; 
/») Lingua l'ranceza ; 
c) Aiitlinielica c geometria plana, princípios de al

gebra e escripturação, algebra, geometria no 
espaço e trigonometria ; 

r) Elementos de physica; chimica e de historia nalu-
lar; ou 

Exames feitos em conformidade com a legislação anterior 
das disciplinas correspondentes segundo o citado quadro de 
equivalências.-—(DD. de 22 de maio de I8(i2, art. 2.°, de 
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30 de abril de 1803, art. V, o Portaria de 3 de marco de 
1861). 

Para a matricula no curso preparatório, II (para Pharma
cia) : 

a) Lingua portuguesa ; 
/)) Lingua latina ; 
o) Lingua Cranceza ; 
d) Arithmetics e geometria plana, princípios de al

gebra e escripturaçào ; 
<;) Elementos de phvsica, cliimica e de historia natu

ral ; 
/') Philosopbia, I." parle; on 

Exames feitos em conformidade com a legislação anterior 
das disciplinas correspondentes segundo o citado quadro de 
equivalências. —(DD. de 23 de abril de 18iO, art. 173, de 
*2 de agosto de 1854, art. (i.° e H." e de 31 de março de 
■1873). 

Para a matricula no curso preparatório, III (para a Esco

la naval) : 

a) Lingua portuguesa ; 
c) Lingua franceza ; 
ti) Arithmetica e geometria plana, princípios de al

gebra e escripturaçào — algebra, geometria no 
espaço e trigonometria ; 

c) Elementos de physica, chimica c de historia na

tural ; 
li) Desenho, t.a, 2.a, 3." e 4." parle. 

(DD, de 30 de abril de 1863, art. I().° de 7 de julho de 
^ 6 4 , art. 12.°, n.° 1.°, de 20 de dezembro de 1808, art. 
33.°) ; ou 
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Exames feitos cm conformidade com a legislação anterior 
das disciplinas correspondentes segundo o citado quadro de 
equivalências. 

Os exames íiuaes segundo a antiga legislação de instruc-
ção secundaria devem ter sido feitos em lyceus de I." classe 
e com validade para a matricula nas escolas superiores, ou 
perante as Commissões creadas pelo art. 7.° do I). de 23 de 
setembro de 1872. (I). de l i de outubro de 1880, secção II, 
art. 2Í). ij. único). 

Aos alumnos militares que pretenderem matricular-se no 
curso preparatório IV (para a Escola do exercito; são além 
d'isso exigidos os seguintes documentos : 

a) Licença do ministério da guerra, a qual deve ser 
requerida no mez de agosto. 

b) Certidão por onde mostrem ter menos de 20 ân
uos de idade. 

c) Certidão de assentamento de praça. 

O governo pude permittir a matricula até ã idade de 22 
annos aos que tiverem, pelo menos, um anuo de serviço elïe-
ctivo nas fileiras do exercito (art. (j.° do I). de 2 de junho de 
1-87:(). 

A matricula é feita em 2." classe para os alumnos que não 
téem todos os preparatórios a, b, c, <l, e, f, g, h, acima de
signados. 

Os alumnos que tiverem o l.° anno de qualquer dos cur
sos mencionados a pag. 51 a (H, devem documentar o reque
rimento para a matricula com a certidão de approvação nas 
disciplinas das cadeiras que, segundo os quadros dos referidos 
cursos, precedem a frequência do anno ou cadeiras em que 
pretendem matricular-se. 

Os exames feitos no collegio militar por alumnos externos 
não são vilidos para a matricula em qualquer estabelecimento 
de instrucção superior ou instituto secundário, dependente do 
ministério do reino. Nos exames feitos no collegio militar por 
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:iliiiniios que na classe de internos hajam frequentado o mes
mo collegio, serão levados em conla para a matricula nos es
tabelecimentos e institutos de que Irata o §. antecedente, quan
do esses exames abranjam disciplinas completas do respectivo 
curso, approvado pelo decreto de li- de julho de I87">, e as 
provas lenham sido dadas em época anterior ã publicação das 
providencias regulamentares de 14 de outubro de 1880, para 
execução da reforma da instrucção secundaria. 

Esta concessão caduca logo «pie esteja em execução o dis
posto nos art. ít(i.° e 37.° da C. de lei de t i de junho de 1880. 
(P. de 26 de agosto de 1881). 

A matricula é requerida ao Director. Ò requerimento deve 
ser feito em papel sellado, datado. âssignadO e documentado 
nos termos acima referidos, declarando-se d'elle a naturali
dade (freguézia e concelho), filiação paterna, idade do reque
rente e os cursos em que pretende matricular-se. 

Os documentos devem vir reconhecidos por labelliães da 
cidade do Porto. 



X . - L I V R O S 
PARA SERVIREM DE TEXTO NAS AULAS, NO ANNO LECTIVO 

DE 1884-1885 

1.' Cadeira. 

FRANCŒUR—Geometria analytica no plano e DO espaço. Alge
bra superior e trigonometria espherica (ultima edição de 
Coimbra). 

2.' Cadeira. 

SERRET—Calcul différentiel et integral. 

3.:i Cadeira. 
LAURENT (H.).—Traité de Mécanique rationelle, 2° edition, 2 

vol. 1878. A cinemática (theoria dos mecanismos) é pro
fessada segundo o systema Reuleaux, em lições feitas 
pelo lente regente da cadeira. 

5.* Cadeira. 

PAYE (H.) —Cours d'astronomie de l'Ecole Polytechnique, i.* 
parte. 

G." Cadeira. 

GUIMARÃES (dr. Gonçalves)—Tratado de mineralogia. 
—-^APPARENT — Cours de minéralogie. 
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7." Cadeira. 

LANESSAN (J. L.) — .Manuel d'histoire naturelle médicale :\m* 
partie (Zoologie). 

— SiCARD — Zoologie, 
— SICARD (il.) —Elements de Zoologie. 1 volume in-8.° Paris. 

1883. 

8." Cadeira. 

JAMIN (J.)—Petit traité de physique á l'usage des établisse
ments d'instruction, suivi de notes sur les progrès recru
tes de la physique, 1882. 

9.' Cadeira. 

SILVA (A. .1. F. da)—Tratado de chimica elementar, l.° volu
me, Chimica painefai, Porto. 

— BERTHELOT (M.) — Trailé élémentaire de chimie organique, 
2e edition. 

— HACHETTE—Agenda du Chimiste, 1881. 

10/ Cadeira. 

CAUVET—Cours élémentaire de botanique. 
— .M A OUT et DECAISNE—Flore des jardins et des champs. 
— BROTERO — Flora Lusitanica. 

11.» Cadeira. 

— BRESSE — Hydraulique, :i'- edition. 
— LEROY—Stéréotomie. 

O curso de conslrucções cieis, é dado aos alwnnox em 
lições fritas pelo lente regente da cadeira. 
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FREQUENCIA-ESTATISTICAS 



I—Lista alphabetica dos alumnos matrioulados na 
Academia no presente anno lectivo, indicando a 
sua filiação, naturalidade, e as cadeiras em que 
se matricularam. 

1— Abílio da Silva Carvalho, filho de Luiz da Silva Carvalho, 
natural da Régua. l.a, 4." e !)." (mineral). 

2— Adolpho. Augusto de Vasconcellos Artayette, filho de José 
Augusto de Vasconcellos Artayette, natural do Porto. 
3.a, !)." (orgânica) 10.» (!." parte) e 12." 

3 —Adriano d'Abreu Bandeira, filho de José Maria Bandeira, 
de Resende. I.ft, *." e 9." (mineral). 

•i —Adriano Augusto Pimenta, filho de Domingos Antonio Pi
menta, natural da Villa da Feira. 7.a 

5 —Adriano Maria Cerqueira Machado, íilho de João Nuno 
da Silveira Cerqueira Comes e Lima, natural do Porto. 
11." 

6 — Adriano Soares Dias Moreira, filho de Joaquim Soares 
Dias, natural de Oldrões, concelho de Penafiel. 8.a, 9.» 
(orgânica) e 10." (Botânica). 

7—Albano Augusto d'Oliveira, filho de Delfina da Rocha Oli
veira, natural de Recarei, concelho de Paredes. 8." e 9." 
(mineral). 

8 —Albano da Cunha, filho de Abílio da Cunha, natural de 
Faro. 8.a e 9.4 (mineral). 

0 —Alberto d'Abreu Ferreira da Cunha, filho de Faustino Al
bano Ferreira da Cunha, natural de Casal-Comba, con
celho da Mealhada. I .a, 4.*, 9.a (mineral) e 12." 
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10Alberto d'Almeida Magro, lillio de Yictoiino Pereira Ma

gro, natural de Mont'alegre. 8." e «.).■ (minorai). 
11—Alberto Barbosa de Queiroz, íillio de Antonio Barbosa 

de Queiroz, natural de Aucòde, concelho de Baião. 8." 
e 9 / (orgânica). 

12 — Alberto Corrêa Tinto ltôlla, filho de Simplício Arlindo 
Corrêa ltôlla, natural da Uegua. 8.* e <J." (mineral). 

i:i —Alberto C.oulardt de Medeiros, lillio de Manoel Francisco 
de Medeiros, natural da Ilha do Faial. 7.^1.).0 (orgâ

nica) e I0.a 

14 —Alberto Nunes de Figueiredo, filho de Agostinho José de 
Figueiredo, natural do Torto. 8." e !)." (mineral). 

■1;> — Alberto Terry de Sampaio, filho de Antonio de Sampaio 
Tereira, natural do Torto. 7." e «.».« (orgânica) IO.4 

(I." parte) 12.» 
Ki —D. Alexandre de Castro Tamplona, hlho do conde de 

Resende, natural do Torto. 1.", 4." e 8." 
17 —Alexandre José dos Santos Leitão, lilho de José dos San

tos Leilão, natural de Lamego. !L\ 4. \ 9." (mineral) 
e I2.a 

18 Alfredo Antonio Alves, filho de Francisco Antonio Alves, 
natural de Coimbra 2!.• 

19 —Alfredo de Barros Leal, hlho de José Joaquim de Barros 
Leal, natural de Tenaliel. 1/, ?.» (mineral) Í0.a (l .a 

parte). 
•20— Alfredo Loureiro Dias, lilho de Henriqueta Augusta da 

Silva, natural do Torto. 7.» e 10.a (3.:i parle). 
21—Alfredo Nunes Bomliin, lilho de Antonio Nunes de Souza 

Bomlim, natural do ltio de Janeiro. 7.", I0.a (3.a par

te) i l ." e ISUj 
22 —Alypio Augusto Trancoso, filho de Firmino Antonio Tran

coso, natural de Bragança. 8.a e í).a (mineral). 
23—Aloysio José Moreira, lilho de José Luiz Moreira, natu

ral de Santa Marinha de Figueira, concelho de Tena

liei. í).a (orgânica) 10." (1." parte). 
24 —Albano Augusto Ferreira, lilho de Antonio Bernardo Fer

reira, natural do Torto. 1.", 4.a e 9.a (mineral). 
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25—Annibal Barbosa de Pinho Lousada, íillio de Luiz Barbo
sa de Pinho Lousada, natural da freguezia de Irivo, 
concelho de Penafiel. 9.» (mineral) e 10." (i.a parte). 

26 —Antonio d'Almeida Dias, filho de Antonio d'Almeida Dias, 
natural de Vizeu. 7.* e IO.» (|.a parte). 

27—Antonio Augusto d*Aguiar Cardoso, filho de Silvestre de 
Aguiar Bizarro, natural da Villa da Feira. 8.", 9.* (mi
neral) e lo." (I.° parité). 

28 — Antonio Augusto d'Almeida, filho de João Antonio d'Al
meida, natural do Porto. 7.", 9.a (orgânica) 10." (3.* 
parte) e 12." 

29 —Antonio Augusto d'Azevedo, filho de Alexandre Thomaz 
d'Azevedo, natural de Villa Flor. 7." 

30—Antonio Augusto Pereira Cardoso, filho de João Pereira 
Cardoso, natural d'Armamar. 8.", 9.'* (mineral) e I2.a 

31—Antonio Baptista Alves de Lemos, filho de Joaquim Ba
ptista de Lemos, natural do Porto. 9.° /orgânica) I0.a 

(1." e 3." parte) e 12." 
32 —Antonio Caetano Ferreira de Castro, filho de Caetano 

José Ferreira, natural do Porto. 8.", 9.° (mineral) e 
10." (I." parle). 

33 —Antonio Coutinho d'Araujo Pimenta, filho de José Couti
nho d'Araujo Pimenta, natural do Porto. 8.» e 9.a (mi
neral). 

34 —Antonio Duarte Pereira da Silva, filho de José Duarte 
Pereira, natural de Castello de Paiva. 2.", 4.°, 9." (or
gânica) K).* (1." parte) 1st.'' 

35 —Antonio Ferreira Pinto (la Motla, filho de José Ferreira 
da Moita, natural da Villa da Feira. 7.a, 9.» (orgânica) 
K ) . " ( l . » e . V p a r t e ) e l 2 . -

36 —Antonio Ferreira da Silva Barros, filho de José Ferreira 
da Silva Barros, natural de S. Mamede d'Infesta, con
celho de Bouças. 2.*, 4.a, 9." (mineral) e 12." 

37—Antonio Francisco Ramalho, filho de Domingos de Mira 
Ramalho, natural de Amarelleja, concelho de Moura. 
8.» e 9.a (mineral). 

38 —Antonio Homem da Silva Rosado, filho de Joaquim Ho-
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mem tie Moraes Rosado, natural de Vizeu. 4.", G.% 
7.% 9." (orgânica), 12.» e 13." 

39—Antonio João da Silva, filho de Domingos João da Silva, 
natural de Ramalde, concelho de Boutas. 7." e 10.» 
(I.a e 3.a partes). 

40 — Antonio José de Lima, filho de José Antonio de Lima, 
natural de Pereira, concelho de Barcellos. 2.", 4.% 
10." (t .»e 2." partes) I2.a 

41—Antonio Julio Salgado, lilho de João Augusto Salgado, 
natural de Carrazeda do Monte Negro, concelho de 
Valpassos,'7.», 10.* (1." e 3.* parte) 12.a. 

42 —Antonio Luiz Soares Duarte, filho de'Manoel Francisco 
Duarte, natural do Porto. 2.a 

43 —Antonio Manoel Botelho, lilho de Francisco de Paula Bo
telho, natural de Belém. I.% 4.a e 9.* (mineral). 

44 —Antonio Manoel Pelleias, filho de Luiz Manoel Pelleias, 
natural da Torre de Dona f.hamma, concelho de Mi-
randella. L \ 6." c 10." (3.a parte). 

45 — Antonio Maria Pinto, filho de José Maria Pinto, natural 
de Provezende, concelho de Sabroza. 8.% 9." (mine
ral) e 10.a (l.a parle). 

40—Antonio Pedro d'Ascensào, lilho de Antonio Pedro d'Al-
meida Maldonado, natural d\\lvaiazere..7.% 9.a (orgâ
nica) B I0.a (li) e 3.° partes). 

47 —Antonio Pereira d'Almeida, filho de Francisco Pereira 
d'AImeida, natural de Vizeu. 8.a e 9." (mineral). 

48 —Antonio Pinto Rodrigues Fernandes, filho de Joaquim 
Pinto Fernandes, natural da freguezia de Ancède, con
celho de Baião. 2.°, 4.a e 12." 

49 — Antonio Bigaud Nogueira, filho de Francisco Rodrigues 
Nogueira, natural da Bahia (Brazil). 2.a e 4." 

50 — Antonio Salgado de Miranda, filho de Antonio Joaquim 
Pinheiro de Miranda, natural dfl (luimarães. 7.a 

51 —Antonio de Souza Monteiro, filho de Manoel Mon
teiro, natural de Leiria. 3.", 4.% 10.a (1.» parte) 
e I2.a 

52 — Antonio Tiburcio Pinto Carneiro de Vasconcellos, lilho 
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de GuslOdiò Antonio Teixeira de Vasconcellos, natural 
de Villa Heal. I.a e N.a 

53 — Antonio Thomaz Ferreira Cardoso, filho de Antonio Joa

quim Santiago, natural de Santiago de RibaUl, con

celho d'Oliveira d'Azemeis. 1.*, 4.a e 8.a 

■)i — Antonio Venâncio da (lama l'imentel, lilho de .lose Ma

noel da Cama, natural de l.edães, concelho de Miran

ilella. 1." e 9.° (minerai). 
55 — Antonio Vieira d'Assumpcào Cruz, lilho de Manoel Vieira 

Neves da Cruz, natural de SilvaKscura, concelho da 
Maia. 4." e 7.a 

•'Hi —Antonio Xavier (iomes dos Santos, filho de Antonio Co

mes dos Santos, natural de S. Miguel do Souto, con

celho da Feira. l . \ 4.a, 9i> (orgânica) 7.a e ll).a (8." 
parte). 

57— Arthur Alberto Vaz Pereira, filho de Antonio Pereira, na

tural de Valença do Minho. 7.", 9.,L (orgânica) e 10.* 
(I.a e 3." parte). 

38 — Arthur Augusto d'Albu<|uer<|iie Seabra, filho de Armando 
Arthur Ferreira de Seabra de Mello e Silva, natural 
do Porto. 2.a, 4.'\ 9.* (mineral) 10.a (3.a parte) e 12." 

59 — Arthur Furtado Pereira, filho de José Furtado Pereira, 
natural de Pinhel. 7. \ 9." (orgânica) e 10.a (I.1 parte). 

00 —Arthur Machado da Silva, lilho de Antonio Machado da 
Silva, natural de Nictteroy (Brazil). 7. \ I0.a (l.a par

te) e 11." 
01 — Arthur Mendes de Magalhães Ramalho, lilho de João 

Mendes de Magalhães, natural de Lamego. 3.a, 4.", 9.* 
(mineral) e 12." 

02 — Augusto José do Castro, filho de José Joaquim de Cas

tro Junior, natural do Rio de Janeiro (Brazil). 7.", 9.a 

(orgânica) e 10.a (1." parte). 
03 —Bento de Carvalho Miranda, filho de José de Carvalho 

Miranda Leite, natural do Porto. 1.», 4." e 9.a (mine

ral). 
04 —Bernardino José d'Azevedo Mourão, lilho de João José 

d'Azevedo Mourão, natural de Canèdo, concelho de 
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Celorico île Basto. 7 . \ 9.a (orgânica) e I0.a (I.» 
parte). 

65—Bernardino .Moreira da Silva, lillio de Manoel Moreira da 
Silva, natural de Ceimunde, concelho da Maia. 7.". 
9.° (orgânica) IO.11 (I.D parte) e I2.a 

06 — Bomfilho Diniz, filbo de Antonio Diniz, natural de Ma
cau. i . \ 5.a, 6. \ 10." (•!.« parte) e 13." 

67 — Caetano Maria d'Amoriin, lillio de José Joaquim d'A mo
rim, natural de Vianna do Castello. 4.", 5.a, 6.', 7.", 
9.* (orgânica) e 10." (3.a parte). 

68—Carlos Alfonso da Silva Bios, lilho de Rodrigo da Silva 
Rios, natural do Rio Grande do Sul (Brazil). 8." e 9.a 

(mineral). 
69 —Carlos Alberto de Lima, filho de Antonio Joaquim de 

Lima, natural do Porto. I.°, !).a (mineral) e 12.* 
70 —Carlos Alberto Villela, lilho de José de Souza Boura, na

tural de Saníins do Douro, concelho d'Alijô. 7.", 9.* 
(orgânica) e 10." (I.a e 3." partes). 

71 — Carlos d'Andrade Villares, lilho de Antonio Joaquim de 
Andrade Villares, natural do Porto. I.a, 4.' e 1." 

72 —Carlos Augusto Teixeira Babo, lilho de José Joaquim 
Teixeira Babo, natural de Figueiró, concelho d'Ama
rante. 7.a e 9." (orgânica). 

73 —Carlos Henrique Meneres Caldeira, lilho de Justino Hen
rique Caldeira, natural do 1'orto. 7 . \ 9." (orgânica) 
i0.a (l.a parte) e I2.a 

74 — Carlos José domes Brandão, lilho de José Antonio Go
mes Brandão, natural do Rio de Janeiro (Brazil). 9." 
(orgânica) e 7.a 

75 —Casimiro Jeronymo de Pariá, lilho de Jeronvmo Domin
gos de Faria, natural de (lalaliira, concelho da Régua. 
'l.a, 4 a, 10." (3.a parte) e 12.a 

76—Christovào Teixeira Machado, filho de Francisco Teixeira 
Machado, natural do Rio de Janeiro (Brazil). 8." e 9." 
(mineral). 

77 —Custodio José, lilho de José Antonio Fernandes, natural 
de Braga. 7." e 9." (orgânica) e 10.a (l.a parte). 
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78—Diplindo Ferreira de Mello e Souza, filho de José Fer
reira de Mello, natural de Margaride, concelho de Fel
gueiras. 9." (mineral) 12." 

79— Eduardo Augusto da Cindia, íillio de Antonio Vicente da 
Cunha Pereira, natural de S. Hartholomeu da Espe
rança, concelho da Povoa de Lanhoso. 7." 

«0 — Eduardo Augusto Pereira Pimenta, liIlio de Eduardo Pe
reira Pimenta, natural do Porto. 7.", II)." (3." parte) 
e 12.* 

«I — Eduardo .losé Coelho Vianna, filho de Francisco .losé 
Gonçalves Vianna, natural de Paredes. 10." (:}." parte). 

«2 —Eduardo Teixeira l.eile, lilho de Antonio Teixeira Leite, 
natural do Rio de Janeiro (Brazil). 2.", 4.a, G." e 10." 
(I.a e .V partes). 

S3 -Ernesto Achilles de Fontes, filho de Antonio Francisco 
de Fontes, natural ilo Porto. I.», I." e 9." (mineral). 

8i — Ernesto Eugénio Alves de Sousa Junior, lilho de Ernesto 
Eugénio Alves de Sousa, natural do Porto. i . \ B/, (}.", 
10." (I.a e.'L" partes) 12." e i:i.n 

85 — Estevão Torres, lilho de Fernando Torres, natural do 
Porto. 1().^(:(.11 parte) i l . \ 12.", e 1:1." 

80 —Eugénio Felizardo Paulo de .Noronha, lilho de Eugénio 
Felizardo Paulo de ISnronha, nalural da India Portu-
gueza. 8." e 9." (mineral). 

87 —Eugénio Lihanio Nogueira Dias, lilho de José Egydio 
Dias, natural de Sobral de Mont'Agraço, concelho de 
Arruda. 7." e 9." (orgânica). 

88 —Eeleciano Moreira Alves, lilho de Manoel Moreira Alves, 
natural de Capella, concelho de Penaliel. 9." (mineral) 
e 10.a (!,,,• e :5.ft partes). 

89 — Fernando de Miranda Monierniso, lilho de. Manuel Mon
teiro da Silva llibeiro de Miranda, natural do Porto. 
8." e 9." (mineral). 

!><) — Fernando de Sousa Magalhães, lilho de Antonio Ignacio 
de Sousa, nalural de Villa do Conde. :).", i." e 9.» 
(mineral). 

91 — Floriano de Freitas, lilho de Manoel José de Freitas, na-
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lurai de Misquel, concelho de Carrazeda d'Anciaes. 
I.» e 8." 

92— Fortunato d'Azevedo Varella, Qlbo de Antonio José 
d'Azevedo Varella, natural da fregiiezia tie Santa Maria 
d'Infias, concelho de Guimarães. 8.a e 9.a (minerai). 

93 — Francisco Antonio do Magalhães, lilho de Antonio Manoel 
de Magalhães, natural de Sarzedinho, concelho de S. 
João da Pesqueira. 9.n (mineral) e i().a (I." parte). 

9 1 — Francisco Augusto de Castro, filho de Joaquim Leite Al

ves d'Araújo, natural de (Irijó, concelho de Villa .Nova 
de Gaya. 8." e 9.a (mineral). 

95 — Francisco Bernardino Pinheiro de Meirelles Junior, filho 
de Francisco Bernardino Pinheiro de Meirelles, natural 
do Porto. 8.", 9." (mineral) e IO." (I.» parte). 

96 — Francisco Forbes Bessa, filho de Joaquim de Bessa Pinto, 
natural do Porto. 1.*, 4.a e 9." (mineral). 

97 — Francisco Pessanha, íilho de Manoel da Silva Feliz, na

tural de Beja. I.° e 7." 
98 — Francisco da Bocha e Cunha, filho de Manoel da Bocha 

e (Jinha, Natural de Pedorido, concelho de Paiva. 7." 
99—Francisco da Silva Carcia, filho de Antonio Garcia da 

Silva, natural de S. Mai linho de Sande, concelho de 
Guimarães. 7.", 9." (orgânica) e 10." (i.f. e :i.a partes). 

100 — Francisco da Silva Monteiro, filho de Francisco da Silva 
Monteiro, natural de Guimarães. 4.a, íi.a, 0.", 9." (or

gânica), 10." (1." parte) e CC 
101 —Francisco Xavier d'Abreu e Couto Amorim Novaes, filho 

de Manoel Ignacio Amorim Novaes, natural de Balu

gães, concelho de Barcellos. 7. \ 9.a (orgânica) e 10.' 
(!.• parte). 

102 — Francisco Xavier Esteves, filho de Alberto Xavier Este

ves, natural d'Ilhavo. ?i.\ l'á.\ e !&• 
103 — Francisco Xavier de Sousa Pinto Leilão, filho de Jero

nymo Pinto Leitão, natural do Porto. 8.* e 8.° (mine

ral). 
■104 — Gabriel Aííonso. Bibeiro, íilho de João Pedro Ribeiro, 

natural do Porto. 8.a e 9.» (mineral) e IO.'1 (I.* parte). 
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105 — Gaspar José Tavares de Castro, (ilho de Antonio Tava

res, natural de Castellões, concelho de Cambra. N.\ 
9." (minerai). 

106 —Hemeterio Luiz Franco de Arantes, filho de.Jacintho Luiz 
Franco de Arantes, natural de Yennoeira, concelho 
de Mafra. 8.a, 9.a (orgânica) e.K).a (4.* parle). 

107 — Henrique Carvalho d'AssumpçaO, filho de Joaquim Car

valho d'Assumpçào, natural do Porto. 4 • e 13.a 

108 —Herculano de Mattos Sarmento de Beja, filho de Anto

nio Augusto de Mattos Sarmento de Beja, natural de 
Coimbra. 1.", 4.", 8." e 9.* (mineral). 

109 —Hugo de Noronha, filho de Tito Augusto Duarte de No

ronha, natural d'Ovar. !."■ e 8.a 

HO —Isolino Aurélio Ferreira Ennes, filho de José Augusto 
Fîmes, natural do Porto. 9.a (mineral) e I2.a 

111 — Jeronymo Carlos da Silva Moreira, filho de Antonio José 
da Silva Moreira, natural da freguezia de S. Pedro 
Sobreira, concelho de Paredes. 7.», 9.* (orgânica) 10.* 
(I." 8 3/' parte) e 12.» 

112 —João Baptista Barreira Junior, filho de João Baptista 
Barreira, natural de Chaves. 8." e 9.* (mineral). 

113 —João Baptista de Meirelles Leão, filho de Aprigio Au

gusto Leão, natural de Pena Main, concelho de Paços 
lie Ferreira. 7.", 10." (3." parte) e 12." 

H l —João Chrisostomo Baptista Alves Novaes, filho de José 
Antonio da Silva Baptista, natural de Villa Beal. 7.a 

10.a (3.a parte) e 12.a 

115 — João Chrisostomo d'Oliveira Bamos, filho de João d'Oli

veira Bamos, natural do Yallega, concelho d'Ovar. 
1.", 4.», 8.» e 9." (mineral). 

110 — João Gomes da Silva Osório Junior, filho de João Go

mes da Silva Osório, natural de Lamego. 8.' e 9.a 

(mineral). 
117 —João Joaquim d'Amorim, filho de Domingos José d'Amo

rim, natural da freguezia de S. Martinho de Gandra, 
concelho de Vianna do Castello. 7.a, 9." (orgânica) e 
10.a (l.a parte). 
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118—João José Lourenço d'Azevedo, filho de Miguel Louren
ço d'Àzevedo, natural de Venade, concelho de Cami
nha. 4." e i:).a 

II!) — João I.eite de Castro, filho de Domingos Leite de Cas
tro, natural da freguezia de Rães, concelho de Fel
gueiras. 8.a e «.).* (mineral). 

■120—João Leme tie Sande e Castro, filho de Antonio Paes de 
Sande e Castro, natural de Faro. l.a, 4>, 8.a e 9." 
(mineral). 

121 —João Lopes do Rio, filho de Antonio Lopes do Itio, na

tural do Porto. 7." e l().a (;)." parte). 
122 —João Lopes da Silva Marlins Junior, filho de João Lo

pes da Silva Martins, natural do Porto. l.a, (i.a e 
IO." (:La parte). 

12.'} —João Manuel Machado Tavares, filho de Francisco Tei

xeira Machado Mèirelles, natural de Villa Nume, con

celho de fcabeceiras de Rastos. 4.*, 12.a e I3.a 

121 —João Manoel Pires, filho de Domingos Pires, natural de 
Moledo, concelho de Caminha. 2.», i.a e 8.a 

■12o — João Maximino de Carvalho, filho de Manoel Antonio de 
Carvalho, natural de Lamego. l.a, i.a, 8.a, 9.» (mi

neral) lo." (i » parte) e I2.a 

12G—loão Silveira Pinto da Fonseca, filho de Bernardo da 
Silveira Pinto da Fonseca Taveira, natural do Porto. 
i.*, i." e 8.a 

127 —João Soares (luedes, filho de Manoel Soares Guedes, 
natural de Lisboa. 8.a e 9.* (mineral). 

128—Joaquim Augusto de Macedo Freitas, filho de JoséJoa

ÇJUJOl de Macedo Freitas da Silveira, natural da fre

gueziade N. S. da Madre de Deus de Porto Alegre (Bra

zil). 4.», íi.a, 0.', 9.a (orgânica) ll).a (l.a parte) e 13 a 

12!) Joaquim Itaplista Alves de Lemos, filho de Joaquim Ba

ptista de Lemos, natural do Porto. 4.*, 9.a (orgânica) 
e 10.? (fil" parte). 

LIO—Joaquim Couto dos Santos, filho de Miguel Couto dos 
Santos, natural da IVeguezia de Sant'Aiina de Rio de 
Janeiro (Brazil). 8.» e 9.a (mineral). 
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131 —Joaquim Francisco Vieira, liiho de José Maria Vieira, 
natural de Braga. 7.% í).a (orgânica) e 10." (l.a parte). 

132 — Joaquim Gaudêncio Rodrigues Pacheco, filho de Anto

nio Pereira Rodrigues Pacheco, natural de Sande, 
concelho de Lamego. 3 . \ i.* e 12.a 

133 — Joaquim José de Barros, filho de José Joaquim de Bar

ros, natural do Porto. 2.a, 4.", 9.» (mineral) e 12." 
134 — Joaquim de Magalhães Ferreira e Sousa, filho de José 

Ferreira de Magalhães, natural de Braga. 7.", 10.a 

(l.a e 3.» partes) e í).a (orgânica). 
'13o —Joaquim Monteiro d'Andrade, filho de Luiz Antonio de 

Sousa Monteiro, natural de Santo Thvrso. I.°, 4." e 
9." (mineral). 

136— Joaquim Pereira de Macedo, filho de José Pereira de 
Macedo, natural da Covilhã. 8.' e í).a (mineral). 

137 — Joaquim da Silva Junior, filho de Joaquim da Silva. 
natural de Sahreu, concelho de Estarreja. 4 / e !).a 

(mineral). 
138 — Joaquim Urbano, filho de Maria Posa de Sá, natural dp 

Pbrlol 7. \ 11).n (3." parte) e 12." 
439 — Jorge Vieira, filho de José de Sousa Vieira', natural do 

Porto. 7.» 
140 — José Alves Bonifacio, filho de José Alves Bonifacio, na

tural de Castello de .Neiva, concelho de Vianna do 
Castello. 3.", 4.", 10.» (3.a parte) e 11." 

141—José Antunes da Silva e Castro, filho de Antonio Joa

quim da Silva e Castro, natural de Vizeu. 7." e 10." 
(1.* parte). 

'42— Josó Baptista Cid, filho de José Baptista Cepeda Cid, 
natural do Porto. 7.*, 9.* (orgânica) e 10/ (■!.* parte): 

'43 — José Braz Ribeiro Junior, filho de Antonio Braz Ri

beiro, natural de Villa do Conde, 7.a, 10." (3." parte) 
e 12." 

144— José Caetano Ferreira Pinto dos Reis, filho de José Cae

tano dos Heis, natural de Lamas, concelho da Villa 
da Feira. 7.' 
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145 — José Cândido Pinto da Cruz, filho de Cândido Dias da 
Costa, natural do Bio de Janeiro, freguezia de S. 
José (Brazil). 4.a, 7.», 10.« (3.* parte) e l l . ' 

I4G —José Carlos Peixoto Soares, lilho de José Maria Soares 
e Castro, natural de Fafe. 1.°, 4.°, 9. ' (mineral) 10.a 

(t.a parte). 
147 — José Chrispiniano da Fonseca Junior, filho de José Chris-

piniano da Fonseca Pinto, natural d'Aveiro. 2.°, 4.a, 
8.» (orgânica) e I2.a 

148 —José Garibaldi Viegas Falcão, filho de Antonio Augusto 
Viegas Falcão, natural do Fundão. 1.a, 4.*, 8.a e 9.a 

(mineral). 
149 —José Gohçalvés da Costa, filho de Manoel Gonçalves da 

Costa, natural de Balazar, concelho da Povoa de Var
zim. 4. \ :>.*, 6.\ i->.a e 13.» 

150 — José Cionçalves Martins, filho de José Gonçalves Mar
tins, natural de S. Fins de Tamel, concelho de Bar-
cellos. 7.", 9 / , (orgânica) IO." (I.a parle). 

loi —José Corrêa Pinto da Fonseca, filho de Francisco Cor-
rêa Pinto, natural de Samodães, concelho de Lame
go. 2 . \ 4.» e I2.a 

152— José de Castro Ferreira, lilho de Jeronymo de Castro, 
natural de S. Cosme, concelho de Gondomar. 4.a, G.a 

e 10.a (:t.a parte). 
133 — 'José Guedes Junior, filho de José Guedes de Carvalho, 

natural de Ervedosa, concelho da Pesqueira. 8.", 9.a 

(mineral) e 12.* 
134—José Joaquim Pereira Amado, filho de Joaquim José 

Pereira Amado, natural d'Aleacer do Sal. 7.a, 9.a (or
gânica) c I2.a 

155 —José Jorge Pereira, filho de pae incognito, natural de 
S. Martinho de Campo, concelho de Vallongo. 7.*, 
9." (orgânica) e l().a(l.a parte). 

156 —José Maria Bivar de Paula Hobertes, lilho de Antonio 
Agostinho de Paula Hobertes, natural de Lisboa. 3.a 

e 9.a (mineral). 
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1ST —.losé Maria Claro Outeiro, filho de José Maria d'Almei-
da Outeiro, natural do Porto. 1;*, 1-.' e 8.a 

158 —José Maria de Mello de Mattos, filho de Daniel Antonio 
de Mattos, natural do Porto. 4.", 5 . \ ti.*, 10." (3.* 
parte) 12.* e 13." 

159—José Maria de Moura, filho de Francisco José de Moura, 
natural de Candèdo, concelho de Murea, districto de 
Villa Real. 7.a 

160 — José Maria Pacheco da Silva Lemos, filho de José Nar
ciso Pacheco da Silva Lemos, natural de Yillela, con
celho de Paredes. 9.* (mineral) e 10.a (l.a parte). 

101 —José Maria de Queiroz Velloso, filho de Antonio Augusto 
Cerqueira Velloso, natural de Barcellos. G.a, 10." (3." 
parte) e 12." 

162 —José Moreira d'Assuinpçâo, filho de Vicente Moreira 
dWssuinpção, natural de S. Mamede de Coronado, 
concelho de Santo Thyrso. S.°, í).a (mineral) e 12.* 

103 — José do Nascimento Pinheiro, filho de Antonio do Nas
cimento Pinheiro, natural do Porto. 1.", 4.* e 9." 
(mineral). 

164—lose d'Oliveira Serrão d'Azevedo, filho de José d'Oli-
veira Serrão, natural de Sernancelhe. 8.* e ().a (mi
neral-. 

105 — José Pinto de Queiroz Magalhães, filho de Bernardo 
Pinto de Magalhães, natural do Porto. 7.", !)." (orgâ
nica) t().a (1." parte) e 12.a 

ItiO —José Rodrigues Gonçalves Curado, filho de Miguel Gon
çalves Curado e Silva, natural do Porto. 8." e 9." 
(mineral). 

167 —José dos Santos Andrade, filho de José dos Santos An
drade, natural de Fradellos, concelho de Villa Nova 

de Famalicão. 7.", 9.a (orgânica) e 10.a (1.» parte). 
168 —José da Silva, filho de Luiz da Silva, natural do Porto. 

8.» e í).a (mineral). 
109— José Vieira Pinto dos Reis, filho de Joaipiim Vieira Pinto 

dos Reis', natural do Porto. 8.a, 9.» (mineral) e 12.a 

170 —Julio Augusto da Costa Malfeito, filho de Adrião da 
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Costa Malfeito, natural da Ribeira de Santarém. 7. \ 
9.a (orgânica) IO." (■!." e 3.a partes). 

171  Julio Caetano Paulo Mascarenhas, filho de Bento Sertó

rio Mascarenhas, natural de Aldoná (índia Portugue
za). 8." e !).a (mineral). 

172 —Julio Maximo do Nascimento Trigo, filho de Antonio 
Manoel Trigo, natural de Moncorvo. 7.*, 9.« (orgânica) 
e 10." (3.a parte). 

173—Lauriano pereira de Castro Brito Junior, filho de Lau

riano Pereira de Castro Brito, natural do Bio de Ja

neiro (Brazil). í).a (mineral) e 10.a (|.« parte). 
174 — Lúcio Gonçalves Nunes, filho de José Gonçalves Nunes, 

natural da Guarda. 7.\ 9." (orgânica) 10." (|.« par
le) e 12." 

1.75 —Luiz Antonio Galvão de Moraes Sarmento, filho de Fran
cisco Augusto Galvão de Moraes Sarmento, natural 
de CampoMaior. 8.» e 9.* (orgânica). 

176 —Luiz da Costa .Maia, filho de Joaquim da Costa Maia 
natural de Villa Nova da Telha, concelho da Maia' 
10.' (:La parte). 

177 — Luiz José de Lima, filho de Antonio José de Lima Ju

nior, natural do Bio de Janeiro (Brazil). I / , «(/(mi
neral) e 12." 

178 —Luiz Lopes de Faria, filho de João Lopes, natural de 
Portella Suzão, concelho de Vianna do Caslello. 7." 

179 — Luiz Yillar, filho de Frederico Villar, natural de Lisboa. 
9." (orgânica). 

180 —Manoel Augusto Gomes de Faria, filho de João Gomes 
de Faria, natural da freguezia de Santa Maria d'Ar
noso, concelho de Villa Nova de Famalicão. 8. \ «.).» 
(mineral) 10.' (l.« parte). 

181—Manoel Augusto de Queiroz e Castro, lilho de Joaquim 
Augusto de Queiroz, natural de S. Cosmado, concelho 
de Vizeu. 8.«, 9.» (mineral) e 10.» (|.» parte). 

182—Manoel José Águia, filho de Francisco Águia, natural 
de Candédo, concelho de Murça, districto de Villa 
Beal. 8.a, 9." (mineral) e 10." ( 1 / parte). 
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183 —Manoel José Pinhaï, íillio de Sebastião Lourenço Pi
nhal, natural do Troviscal, concelho d'Oliveira do 
Bairro. 7." e 9." (orgânica). 

i8i—Manoel Marques de Lemos, filho de Margarida Ferreira 
dos Santos, natural de AlbergariaVelha. 7.a, 9.a 

(orgânica) e l().a (1.» parte). 
185 — Manoel de Souza Machado Junior, filho de Manoel de 

Souza Machado, natural do Porto. 1.°, 4.a e 9.a (mi
neral). 

■180 — Marr.ellino Antonio de Souza Flores, filho de José An

tonio de Souza Mibréus, natural de Santo Estevão de 
(leão, concelho de Villa do Conde. I.a, i . s e 12." 

187 —Mari^ Leite da Silva Tavares Paes Moreira, filho de Ma

noel José Paes Moreira, natural de Canudo, concelho 
da Feira. 8." e 9.a (mineral). 

188—Olympic Vieira Pinto dos Reis, filho de Joaquim Vieira 
Pinto dos lieis, natural do Porto. I.a, 4.», 8.a, 9.a 

(mineral) e 12." 
189 — Otto Keimer vou Haïe, filho de Jacob Eduardo von Ba

fe, natural do Porto. 7." e l().a (l.a parte). 
190 — Pfldro Eugénio de Moura Coutinho Almeida d'Eça, lilho 

de Vicente de .Moura Coutinho Almeida d'Eça, natu
ral do Porto. 7.a, 9." (orgânica) !().a (l.« e 3.» par
les! e 12.a 

191 —Itaymundo Ferreira dos Santos, lilho de Antonio Fer

reira dos Santos, natural do Porto. 2.a, {..", 9." (mi

neral) 10." (i.a parte) e I2.a 

192Ricardo Augusto Ferreira, lilho de Antonio José Ferrei

ra, natural do Porto. 9.a (orgânica) I0.a (l.« parte). 
193— Ricardo de Lemos e Castro, lilho de Miguel Zeferino e 

Castro, natural d'Agueda. 8.» e 9." (mineral). 
194 — Iticanlo Maria .Nogueira Souto, lilho de José Ferreira 

Souto, natural d'Angeja, concelho d'AlbergariaVelha. 
T.", 9." (orgânica) 10." (1." e 8.» parles). 

1 o:> — Hjcardo Severo da Fonseca Costa, lilho de José Anto

nio da Fonseca Costa, natural de Lisboa. I.\ 4." e 
9." (mineral). 
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196—Rodolpho Ferreira Dias Guimarães, filho de Augusto nias 
Guimarães, Datural do Porto. 2 . \ 4.* e 9." (mineral). 

197 — Rodrigo Felício Affonso Salgueiro, filho-de Antonio Luiz 
AlVonso Salgueiro, natural de Valença do Minho, i." 
e 8.» 

I9S—Rodrigo Guedes de Carvalho, filho de Gonçalo Guedes 
de Carvalho, natural do 1'orlo. I.a, 4.", 8.° e 9." (mi
neral). 

199 —Samuel Maria dos Santos Pacheco, filho de José Maria 
dos Santos 1'acheco, natural d'Aveiro. 7.", 10." (4.* 
e 3.a parles) e l l . a 

200 — Scipião José de Carvalho, lilho de Sebastião José de 
Carvalho, natural de S. Cosmado, concelho de Ama
res. 7.", 9." (orgânica) e 10." ( I a parle). 

201 — Sebastião Botelho Machado de Queiroz, filho de Sebas
tião Botelho Machado de Queiroz, natural de Villa 
Real. l.a, 4.a, 7.-\ 9.a (orgânica) 6 10.' I." parte). 

292 — Severiano José da Silva, lilho de Joaquim da Silva, na
tural de Salreu, concelho de Estarreja. 7 . \ 9." (or
gânica) e l().a (1.° parte). 

203 — Simão Freire de Carvalho Falcão, lilho de Antonio Ma
ria Freire Falcão, natural de Cuslello-Bom, concelho 
d'Almeida 8.a e 9 a (mineral). 

204 —Theodoro de Carvalho Almeida, lilho de Antonio Car
valho Almeida, natural de Santo André de Painzôllo, 
concelho de Cabeceiras de Basto. 7.a 

205—Viriato de Sonsa Brandão, lilho de José Maria Bran
dão, natural de 1'enhá-l.onga, concelho do Marco de 
Canavezes. 7.a, 9." (orgânica) e 10.a (l.a e :$.a par
tes). 

206 —Zeferino Martins da Silva Borges, lilho de David Mar
tins da Silva Borges, natural do Pinheiro, concelho 
de Vi/eu. 7." e 10.a (l.a parte). 
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2. — Alumnos matriculados na Academia no presente 
anno lectivo distribuidos por cadeiras 

1." CADEIRA 

1. Adriano d'Abreu Bandeira. 
2. Alberto d'Abreu Ferreira da Cunha. 
:i. D. Alexandre de (lastro Pamplona; 
4. Álvaro Augusto Ferreira. 
•'). Antonio .Manoel liolelho. 
(i. Antonio Manoel Pelleias. 
7. Antonio Tlioniaz Ferreira Cardoso. 
8. Antonio Tiburcio Pinto Carneiro de Vasconcellos. 
'.). Antonio Xavier Gomes dos Santos. 

10. Bento de Carvalho Miranda. 
11. Carlos d'Andradé Villares. 
•12. Casimiro Jeronymo de Faria. 
13. Ernesto Achilles de Fontes. 
■li. Floriano de Freitas. 
1.5. Francisco Forbes Bessa. 
1(>. Francisco Pessanha. 
17. Herculano de Mattos Sarmento de Beja; 
18. Hugo de Noronha. 
li), .loào Chrysoslomo d'Oliveira Ramos; 
20. João Leme de Sande e Castro. 
21. João Lopes da Silva Martins. 
22. João Maximino de Carvalho. 
23. João da Silveira Pinto da Fonseca. 
84. Joaquim Monteiro d'Andrade. 
25. José Carlos Peixoto Soares*. 
26. José Garibaldi Viegas Falcão. 
27. José Maria Claro Outeiro. 
28. José do Nascimento Pinheiro. 
2í). Luiz José de Cima. 
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30. .Manoel de Souza Machado, Junior. 
31. Marcellino Antonio de Souza Flores. 
32. Olvinpio Vieira Pinto dos Reis. 
33. Ricardo Severo da Fonseca Costa. 
34. Rodrigo Felício Allbnso Salgueiro. 
3.r>. Rodrigo Guedes de Carvalho. 
36. Sebastião Botelho de Machado Queiroz. 

2." CADEIRA 

1. Alfredo Antonio Alves. 
2. Antonio Duarte Pereira da Silva. 
3. Antonio Ferreira da Silva liarros. 
4. Antonio José de Lima. 
5. Antonio Luiz Soares Duarte. 
(i. Antonio Pinto Rodrigues Fernandes. 
7. Antonio Higaud Nogueira. 
8. Arthur Augusto d'Alhuquerque Seabra. 
9. Eduardo Teixeira Leite. 

10. João Manoel Pires. 
11. Joaquim José de Barros. 
•12. José Chrispiniano da Fonseca, Junior. 
13. José Corrêa Pinto da Fonseca, 
l i . Raynmndo Ferreira dos Santos. 
15. Rodolpho Ferreira Dias Guimarães. 

3." CADEIRA 

1. Alexandre José dos Santos Leitão. 
2. Antonio de Souza Monteiro. 
3. Arthur Mendes de Magalhães Ramalho. 
4. Fernando de Souza Magalhães. 
li. Joaquim (iaudencio Rodrigues Pacheco, 
(i. José Alves Bonifacio. 

/ 
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4.» CADEIRA 

1. Adriano d'Abreu Bandeira. 
2. Alberto d'Abreu Ferreira da Cunlia. 
3. D. Alexandre de Castro Pamplona. 
4. Alexandre José dos Santos Leitão. 
5. Álvaro .Augusto Ferreira. 
(i. Antonio Duarte Pereira da Silva. 
7. Antonio Ferreira da Silva Barros. 
8. Antonio Homem da Silva Rozado. 
9. Antonio José de Lima. 

10. Antonio .Manoel Botelho. 
11. Antonio Pinto Rodrigues Fernandes. 
12. Antonio Rigaiid Nogueira. 
13. Antonio de Souza Monteiro. 
14. Antonio Thomaz Ferreira Cardoso. 
15. Antonio Vieira d'Assumpçâo Cruz. 
1(5. Antonio Xavier Comes dos Santos. 
17. Arthur Augusto d'Albuquerque Seabra. 
18. Arthur Mendes de Magalhães Ramalho, 
li). Bento de Carvalho Miranda. 
20. Bomlilho Diniz. 
21. Caetano Maria d'Amorim. 
22. Carlos d'Andrade Yillares. 
23. Casimiro Jeronvmo de Faria. 
24. Eduardo Teixeira Leite. 
25. Ernesto Achilles de Fontes. 
26. Ernesto Eugénio Alves de Souza, Junior. 
27. Fernando de Souza Magalhães. 
28. Francisco Forbes Bessa. 
29. Francisco da Silva Monteiro. 
30. Henrique Carvalho d'Assumpçâo. 
31. Herculano de Mattos Sarmento de Beja. 
32. João Chrysostomo d'Oliveira Ramos. 
33. João José Lourenço d'Azevcdo 
34. João Leme de Sande e Castro. 
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35. .loão Mauoel Machado Tavares. 
36. João Manoel Pires. 
37. João Maximino de Carvalho. 
38. João da Silveira Pinto da Fonseca. 
30. Joaquim Augusto tie Macedo Freitas. 
40. Joaquim Baptista Alves dè Lemos. 
41. Joaquim Gaudêncio Rodrigues Pacheco. 
42. Joaquim José de Barros. 
43. Joaquim .Monteiro dWndrade. 
44. Joaquim da Silva, Junior. 
45. José Alves Bonifacio. 
46. José Cândido Pinto da Cruz. 
47. José Carlos Peixoto Soares. 
48. José Chrispiniano da Fonseca, Junior. 
49. José Corrêa Pinto da Fonseca. 
50. José Garibaldi Viegas Falcão. 
81. José Gonçalves da Costa. 
52. José Maria Claro Outeiro. 
53. José Maria de Mello de Mattos. 
54. José do Nascimento Pinheiro. 
55. Manoel de Souza Machado, Junior. 
5(5. Marcellino Antonio de Souza Flores. 
57. Olympio Vieira dos Reis. 

58. Raymundo Ferreira dos Santos. 
59. Ricardo Severo da Fonseca Costa. 
60. Rodolpho Ferreira Dias Guimarães. 
Cl. Rodrigo Guedes de Carvalho. 
62. Sebastião Botelho Machado Queiroz. 

5.* CADEIRA 

1. Bomfilho Diniz. 
2. Caetano Maria d'Amoriin. 
3. Ernesto Eugénio Alves de Souza Junior. 
4. Francisco da Silva Monteiro. 
5. Francisco Xavier Esteves. 



POLYTECHNIC* DO PORTO 

<>. Joaquim Augusto de Macedo Freitas. 
7. .lost'1 Gonçalves da Costa. 
N. José Maria de Mello de Mattos. 

(S." CADEIRA 

1. Antonio Manoel 1'elleias. 
2. Bomfilho Diniz. 
:{. Caetano Maria d'Ainorim. 
i. Eduardo Teixeira Leite. 
õ. Ernesto Eugeuio Alves de Souza Junior. 
(i. Francisco da Silva Monteiro. 
7. .lose Gonçalves da Costa. 
8. José Maria de Queiroz Velloso. 
í». Joaquim Augusto de Macedo Freitas. 

10. José Maria de Mello de Mattos. 
11. Antonio Homem da Silva Kuzado. 

7." CADEIRA 

I. Abílio da Silva Carvalho, 
i. Adriano Augusto Pimenta. 
8. Alberto Goulard de Medeiros. 
4. Alberto Ferry de Sampaio. 
">. Alfredo Loureiro Dias. 
6. Alfredo Nunes Bomfim. 
7. Aloysio José Moreira. 
8. Antonio d'Almeida Dias. 
9. Antonio Augusto d'Almeida. 

10. Antonio Augusto d'Azevedo. 
11. Antonio Ferreira Tinto da Motta. 
12. Antonio Homem da Silva ltozado. 
13. Antonio João da Silva, 
l i . Antonio Julio Salgado. 
•15. Antonio Pedro d'Asccnçiio. 
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10. Antonio Salgado de Miranda. 
17. Antonio Vieira d'Assumpçao Cruz. 
18. Antonio Xavier dos Santos. 
li). Arthur Alberto Vaz Pereira. 
20. Arthur Furtado Pereira. 
21. Arthur Machado da Silva. 
22. Augusto José de Castro. 
23. Bernardino José d'Azevedo Mourão. 
24. Bernardino Moreira da Silva. 
25. Caetano Maria d'Anioriin. 
20. Carlos Alberto Villela. 
27. Carlos Augusto Teixeira Babo. 
28. Carlos Henriques Menezes Caldeira. 
29. Carlos José Comes Brandão. 
•'JO. Custodio José. 
34. Eduardo Augusto da Cunha. 
32. Eduardo Augusto Pereira Pimenta. 
•'i;i. Eugénio Libanio Nogueira Dias. 
34. Francisco Pessanha. 
35. Francisco da Rocha e Cunha. 
30. Francisco da Silva Garcia. 
37. Francisco Xavier de Abreu e Couto Amorim Novaes. 
38. Jeronymo Carlos da Silva Moreira. 
39. João Baptista de Meirelles Leão. 
40. João Chrysostomo Baptista Alves Novaes. 
41. João Joaquim d'Amorim. 
42. João Copes do Bio. 
43. Joaquim Francisco Vieira. 
44. Joaquim de Magalhães Ferreira e Souza. 
45. Joaquim Urbano. 
40. Jorge Vieira. 
47. José Antunes da Silva e Castro. 
48. José Baptista Cid. 
49. José Braz Ribeiro Junior. 
50. José Caetano Ferreira Pinto dos Reis. 
54.. José Cândido Pinto da Cruz. 
52. José Gonçalves Martins. 
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53. José Joaquim Pereira Amado. 
54. José Jorge Pereira. 
55. José Maria de Moura. 
56. José Pinto de Queiroz Magalhães. 
57. José dos Santos Andrade. 
58. Julio Augusto da Costa Malfeito. 
59. Julio Maximo do Nascimento Trigo. 
CO. Lúcio Gonçalves Nunes. 
01. Luiz Lopes de Faria. 
02. Manoel José Pinhal. 
63. Manoel Marques de Lemos. 
04. Otto Reuner vou Hafe. 
05. Pedro Eugénio de Moura Couto d'Almeida d'Eça. 
•Hi. Ricardo Maria Nogueira Souto. 
07. Samuel Maria dos Santos Pacheco. 
08. Scipião José de Carvalho. 
09. Sebastião Botelho Machado de Queiroz. 
70. Severiano José da Silva. 
71. Theodoro de Carvalho Almeida. 
72. Viriato de Souza Brandão. 
73. Zeferino Martins da Silva Borges. 

8.» CADEIRA 

1. Adolpho Augusto de Vasconcellos Athaydc 
2. Adriano Soares Bias Moreira. 
3. Albano Augusto d'Oliveira. 
4. Albano da Cunhas 
5. B. Alexandre de Castro Pamplona, 
li. Alberto d'Almeida Magro. 
7. Alberto Barboza de Queiroz. 
8. Alberto Corrêa Pinto Ròlla. 
'.). Alberto Nunes de Figueiredo. 

10. Alfredo de Barros Leal. 
11. Alipio Augusto Trancoso. 
12. Antonio Augusto d'Aguiar Cardoso. 
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13. AntOtlip Augusto Pereira Cardoso. 
H . Antonio Caetano Ferreira de Castro. 
15. Antonio Coutinho dWraujo Pimenta. 
16. Antonio Francisco Ramalho. 
17. Antonio Maria Pinto. 
18. Antonio Pereira d'Almeida. 
19. Antonio Tlioniaz Ferreira Cardoso. 
20. Antonio Tiburcio Pinto Carneiro de Vasconaellos. 
21. Antonio Venâncio da Cama Pimentel. 
22. Carlos AíTonso da Silva llios. 
83. Carlos Alberto de Lima. 
24. Carlos d'Andrade Vidares. 
25. Christovão Teixeira .Machado. 
20. Eugénio Felizardo Paulo ile Noronha. 
27. Fernando de Miranda Monlerroso. 
28. Floriano de Freitas. 
2'.». Fortunato d'Azevedo Varella. 
30. Francisco Augusto de Castro. 
31. Francisco Bernardino Pinheiro de Meirelles Junior. 
32. Francisco Xavier de Souza Pinto Leitão. 
33. Gabriel Alfonso Ribeiro. 
3i. Gaspar José Tavares de Castro. 
3o. Hemeterio Lniz Franco Arantes. 
30. Herculano de Mattos Sarmento de Beja. 
37. Hugo de Noronha. 
38. João Baptista Barreira Junior. 
3!). João Chrysostomo d'Oliveira Ramos. 
40. João Comes da Silva Osório Junior. 
41. João Leite de Castro. 
42. João Leme de Sande e Castro. 
43. João Manoel Pires. 
44. João Maximino de Carvalho. 
4.r). João tia Silveira Pinto da Fonseca. 
4<>. João Soares Guedes. 
47. Joaquim ('.onto dos Santos. 
48. Joaquim Pereira de Macedo. 
4í). José Chrispiniano da Fonseca Junior. 
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50. Jose Garibaldi Viegas Falcão. 
Si. José Guedes Junior. 
52. José Maria Uivar de Páulò Uobertes. 
53. José Maria Claro Outeiro. 
51. José Moreira d'Assunipçao. 
•)•"). José d'Oliveira Serrão d'Azevedo. 
56. José Rodrigues Gonçalves Curado. 
57. José da Silva. 
58. José Vieira Pinto dos Reis. 
89. Julio Caetano Paulo Mascarenhas. 
(IO. Luiz Antonio Galvão de Moraes Sarmento. 
(il. Manoel Augusto Gomes de Faria. 
G2. Manoel Augusto de Queiroz e Castro. 
63. Manoel José Águia. 
64-. Olympio Vieira Pinto dos Reis. 
65. Ricardo de Lemos e Castro. 
66. Rodrigo Felício AlVouso Salgueiro. 
G7. Rodrigo Guedes de Carvalho. 
GS. Simão Freire de Carvalho Falcão. 
69. D. Maria Leite da Silva Tavares Paes Moreira. 

<)." CADEIRA (CHIMICA MINKIUL) 

1. Adriano d'Abreu Bandeira. 
2. Albano Augusto d'Oliveira. 
3. Albano da Cunha. 
h. Alberto d'Abreu Ferreira da Cunha. 
5. Alberto d'Almeida Magro. 
G. Alberto Corrêa Pinto Rolla. 
7. Alberto Nunes de Figueiredo. 
8. Alexandre José dos Santos Leitão, 
í). Alfredo de Barros Leal. 

10. Álvaro Augusto Ferreira. 
11. Alypio Augusto Trancoso. 
12. Annibal Barbosa de Pinho Louzada. 
13. Antonio Augusto d'Aguiar Cardoso. 
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14. Antonio Augusto Pereira Cardoso. 
15. Antonio Caetano Ferreira de Castro. 
16. Antonio Coutinho d'Araujo Pimenta. 
17. Antonio Ferreira da Silva Barros. 
18. Antonio Francisco Ramalho. 
19. Antonio Manoel Botelho. 
20. Antonio Maria Pinto. 
21. Antonio Pereira d'Almeida. 
22. Antonio Venâncio da Gama Pimentel. 
23. Arthur Augusto d'Alhu<|uerque Seabra. 
24. Arthur Mendes de Magalhães Ramalho. 
2o. Bento de Carvalho Miranda. 
2(i. Carlos AfTonso da Silva Rios. 
27. Carlos Alberto de Lima. 
28. Christovão Teixeira Machado. 
29. Deolindo Ferreira de Mello e Souza. 
30. Eugénio Felizardo Paulo de Noronha. 
31. Ernesto Achilles de Fontes. 
32. Feleciano Moreira Alves. 
33. Fernando de Miranda Monterròso. 
34. Fernando Souza Magalhães. 
35. Fortunato d'Azevedo Varella. 
3G. Francisco Antonio de Magalhães. 
37. Francisco Augusto de Castro. 
38. Francisco Bernardino Pinheiro de Meirelles, Junior. 
39. Francisco Forbes Bessa. 
40. Francisco Xavier de Sousa Pinto Leitão. 
41. Gabriel Allbnso Ribeiro. 
42. Caspar José Tavares de Castro. 
43. Herculano de Mattos Sarmento de Beja. 
44. Izolino Aurélio Ferreira Euner. 
45. João Baptista Barreira Junior. 
4G. João Chrysostomo d'Oliveira Ramos. 
47. João Gomes da Silva Osório, Junior. 
48. João Leite de Castro. 
49. João Leme de Sande e Castro. 
50. João Maximino de Carvalho. 
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51. João Soares Guedes. 
52. Joaquim Coulo dos Santos. 
53. Joaquim José de Ban-os. 
54. Joaquim Monteiro d'Andrade. 
55. Joaquim Pereira de Macedo. 
5(5. Joaquim da Silva Junior. 
57. José Carlos Peixoto Soares. 
58. José Garibaldi Viegas Falcão. 
59. José Guedes Junior. 
(50. José Maria Bivar Paulo Hoberter. 
61. José Maria Pacheco da Silva Lemos. 
62. José Moreira d'Assumpçao. 
63. José do i\aseimento Pinheiro. 
64. José d'Oliveira Serrão d'Azevedo. 
65. José Rodrigues Gonçalves Cijrado. 
66. José da Silva. 
67. José Vieira Pinto dos Reis. 
(is. Julio Caetano Paulo Mascarenhas. 
69. Lauriano Pereira de Castro e Brito Junior. 
70. Luiz José de Lima. 
71. Manoel Augusto Gomes de Faria. 
72. Manoel Augusto de Queirçz e Castro. 
73. Manoel José Águia 
74. Manoel de Sousa Machado Junior. 
75. Olympic Vieira hnto dos Reis. 
7(i. Raymundo Ferreira dos Santos. 
77. Ricardo de Lemos e Castro. 
78. Ricardo Severo da Fonseca Costa. 
79. Rodolpho Ferreira Dias Guimarães. 
80. Simão Freire de Carvalho Falcão. 
NI. D. Maria Leite da Silva Tavares Paes Moreira. 

\ 
D." CADEIRA (CHIMICA ORGÂNICA) 

1. Abilio da Silva Carvalho. 
2. Adolpho Augusto de Vasconcellos Arthayette. 
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3. Adriano Soares Hias .Moreira. 
4. Alberto Barbosa de Queiroz. 
•'). Alberto Goulard de .Medeiros. 
('». Alberto Perry de Sampaio. 
7. Aloysio José Moreira. 
H. Antonio Augusto d'Almeida. 
!). Antonio Baptista Alves de Lemos. 

10. Antonio Duarte Pereira da Silva. 
11. Antonio Ferreira Pinto da Moita. 
12. Antonio Homem da Silva Rosado. 
13. Antonio Pedro d'Ascehçâo. 
t í. Antonio Xavier domes dos Santos. 
■15. Arthur Augusto Vaz Pereira, 
Mi. Arthur Furtado Pereira. 
17. Augusto José de Castro. 
is. Bernardino José d'Azevedo Mourão. 
li). Bernardino Moreira da Silva. 
20. Caetano Maria d'Amorim. 
21. Carlos Alberto Villela. 
22. Carlos Augusto Teixeira liraho. 
23. Carlos Henriques Menéres Caldeira. 
2í. Carlos José Comes ilrandão. 
2S. Custodio José. 
20. Eugénio Libanio Nogueira Dias. 
27. Francisco da silva Garcia. 
28. Francisco da Silva Monteiro. 
20. Francisco Xavier d'Abreu e Couto Amorim Novaes. 
30. Hemeterio Luiz Franco Abrantes, 
31. .leronymo Carlos da Silva Moreira. 
32. João Joaquim d'Amorjm. 
33. Joaquim Baptista Alves de Lemos. 
34. Joaquim Augusto de Macedo Freitas. 
:)■'>. Joaquim Francisco Vieira. 
30. Joaquim de Magalhães Ferreira e Souza. 
37. José Baptista Gid. 
38. José Chrispiniano da Fonseca Junior. 
89. José Gonçalves Martins. 
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50. José Joaquim Pereira Amado. 
i l . José Jorge Pereira. 
í í . José l'into de Queiroz Magalhães. 
43. José dos Santos Andrade. 
í i. Julio Augusto da Costa .Malfeito. 
iò. Julio .Maximo do Nascimento Trigo. 
■U>. Lúcio Gonçalves .Nunes. 
i7. Luiz Antonio Galvão Moraes Sarmento. 
Í8. Lui/. Villar. 
ill. Luiz Gonçalves Nunes. 
50. .Manoel José Pinhal. 
51. Manoel Marques de Lemos. 
52. Pedro Eugénio de Moura Coutinho Almeida d'Eça. 
53. Ricardo Augusto Ferreira. 
54. Ricardo Maria Nogueira Souto. 
55. ScipiãO José de Carvalho. 
5p. Sebastião Botelho de Machado Queiroz. 
57. Severiano José da Silva. 
58. Viriato de Souza Brandão. 

10." CADEIRA 

I. Abilio da Silva Carvalho. 
í. Adolpho Augusto de Vasconcellos Artayette. 
3. Adriano Soares Dias Moreira; 
i. Alberto C.oulardt de Medeiros. 
.">. Alberto Perry de Sampaio. 
('). Alfredo de Barros Leal. 
7. Aninhai Barbosa de Pinho Lousada. 
8. Aloysio José Moreira, 
í). Antonio d'Almeida Dias. 

10. Antonio Augusto de Aguiar Cardoso. 
11. Antonio Baptista Alves dê Lemos. 
12. Antonio Caetano Ferreira de Castro. 
13. Antonio Duarte Pereira da Silva, 
li.. Antonio Ferreira Pinto da Motta. 
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15. Antonio João da Silva. 
16. Antonio José de Lima. 
17. Antonio Julio Salgado. 
18. Antonio Alaria Pinto. 
10. Antonio l'edro d'Ascençâo. 
20. Antonio de Sousa Monteiro. 
21. Arthur Alberto Vaz Pereira. 
22. Arthur Furtado Pereira. 
2:1. Augusto José de Castro. 
24. Bernardino José d'Azevedo .Mourão. 
25. Bernardino Moreira da Silva. 
26. Bomfilho Diniz. 
27. Carlos Alberto Villela. 
28. Carlos Henriques Menores Caldeira. 
29. Custodio José. 
30. Eduardo Teixeira Leite. 
31. Feleeiano Moreira Alves. 
32. Francisco Antonio de Magalhães. 
:i:t. Francisco Bernardino Pinheiro de Meirelles Junior. 
34. Francisco da Silva Garcia. 
3o. Francisco da Silva Monteiro. 
36. Francisco Xavier d'Abreu Couto Amorim Novaes. 
37. Cabriel Alfonso Ribeiro. 
38. Hemeterio Luiz Franco Arantes. 
39. Jeronymo Carlos da Silva Moreira. 
40. João Joaquim d'Amorim. 
41. João Maximino de Carvalho. 
42. Joaquim Francisco Vieira. 
43. Joaquim de Magalhães Ferreira e Sousa. 
44. José Autunes da Silva e Castro. 
45. José Baptista Cid. 
46. José Carlos Peixoto Soares. 
47. José Cionçalves Martins. 
48. José Jorge Pereira. 
49. José Maria Pacheco da Silva Lemos. 
50. José Pinto de Queiroz Magalhães. 
51. José dos Santos Andrade. 
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52. Julio Augusto da Costa Malfeito. 
53; Lauriano Pereira de Castro lïrito Junior, 
54. Lúcio Gonçalves Nunes. 
55. Manoel Augusto domes de Faria. 
5(i. Manoel Augusto de (Jueiroz e Castro. 
57. Manoel José Agnia. 
58. Manoel Marques de Lemos. 
59. Pedro Eugénio de Moura Couto d'Almeida d'Eça. 
GO. Otto Reimer von Hafe. 
61. Raymundo Ferreira dos Santos. 
(52. Ricardo Augusto Ferreira. 
63. Ricardo Nogueira Maria Souto. 
64. Samuel Maria dos Santos Pacheco. 
65. Scipião José de Carvalho. 
66. Sebastião Boicllio Machado Queiroz. 
07. Severiano José da Silva. 
08. Viriato de Sousa Brandão. 
69. Zeferino Martins da Silva Borges. 

10." CADEIRA, :J." PAUTE (AGBICOLTUBA) 

1. Alfredo Loureiro Dias. 
2. Alfredo Nunes Bomfim. 
3. Antonio Augusto d'Almeida. 
i . Antonio Baptista Alves de Lemos. 
5. Antonio Ferreira Pinto da Moita. 
6. Antonio João da Silva. 
7. Antonio José de Lima. 
8. Antonio Julio Salgado. 
9. Antonio Manoel Pclleias. 

10. Antonio Pedro dWscensão. 
M. Arthur Alberto Vaz Pereira. 
12. Arthur Augusto d'Albuquerque Seabra. 
13. Arthur Machado da Silva. 
li-. Caetano Maria d'Amorim. 
15. Carlos Alberto Villela. 
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16. Casimiro Jeronymo de Faria. 
17. Eduardo Augusto Pereira Pimenta. 
18. Eduardo José Coelho Vianna. 
19. Eduardo Teixeira Leite. 
20. Ernesto Eugénio Alves de Sousa Junior. 
21. Estevão Torres. 
22. Feliciano Moreira Alves. 
23. Francisco da Silva (larcia. 
84. Jeronymo Carlos da Silva Moreira. 
25. João Baptista de Meirelles Leão. 
26. João Chrysostoino Baptista Alves Novaes. 
27. João Lopes do Rio. 
2H. João Lopes da Silva Martins Junior. 
29. Joaquim Baptista Alves de Lemos. 
30. Joaquim de Magalliães Ferreira e Sousa. 
31. Joaquim Urbano. 
32. José Alves Bonifacio. 
33. José Braz Ribeiro Junior. 
34. José Cândido Pinto da Cru/. 
35. José de Castro Ferreira. 
36. José Maria de Mello e Mattos. 
37. José Maria de Queiroz Velloso. 
38. Julio Augusto da Costa Malfeito. 
39. Julio Maximo do Nascimento Trigo. 
40. Luiz da Costa Maio. 
41. Pedro Eugénio de Moura Coutinho Almeida d'Fça. 
42. Samuel Maria dos Santos Pacheco. 
43. Ricardo Maria Nogueira Souto. 
45-. Viriato de Sousa Brandão. 

11." CADEIRA 

i. Adriano Maria Cerqueira Machado. 
2. Alfredo Nunes Bomlim. 
3. Arthur Machado da Silva. 
4. Estevão Torres. 
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». José Alves Bonifacio. 
6. José Gandido Pinto da Cruz. 
7. Samuel Maria dos Santos Pacheco. 

12." CADEIRA (ECONOMIA POLITICA, ETC.) 

1. Abílio da Silva Carvalho. 
2. Adolpho Augusto de Vasconcellos Arthayette. 
3. Alexandre José dos Santos Leitão. 
4. Alberto d'Ab'rëti Ferreira da Cunha. 
o. Alfredo .Nunes Boinlim. 
C. Antonio Augusto d'Almeida. 
7. Antonio Augusto Pereira Cardoso. 
8. Antonio Baptista Alves de Lemos, 
í). Antonio Duarte Pereira da Silva. 

10. Antonio Ferreira Pinto da Motta. 
11. Antonio Ferreira da Silva Barros. 
12. Antonio Homem, da Silva Rosado. 
13. Antonio Pinto Rodrigues Fernandes. 
14. Antonio Julio Salgado. 
lo . Antonio de Sousa Monteiro. 
16. Arthur Augusto d'Albiii|uer<|ue Seabra. 
17. Arthur Mendes de Magalhães Ramalho. 
18. Carlos Alberto de Lima. 
■19. Carlos Henriques Menores Caldeira. 
20. Casimiro Jeronymo de Faria. 
21. Deolindo Ferreira de Mello c Sousa. 
22. Eduardo Augusto Pereira Pimenta. 
2!L Ernesto Eugénio Alves de Sousa Junior. 
24. Estevão Torres. 
25. Francisco Xavier Esteves. 
20. Isolino Aurélio Ferreira Ennes. 
27. Jeronymo Carlos da Silva Moreira. 
28. João Baptista de Meirelles Leão. 
29. João Chrysostomo Baptista Alves Novaes. 
30. João Manoel Machado Tavares. 
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til. João Maximino de Carvalho. 
32. Joaquim Gaudêncio EtadggBQS Pacheco. 
33. Joaquim José de Banos. 
34. Joaquim Urbano. 
35. José Braz Ribeiro Junior. 
3G. José Chrispiniano da Fonseca Junior. 
37. José Corrêa Pinto da Fonseca. 
38. José Gonçalves da Costa. 
39. José Guedes Junior. 
40. José Joaquim Pereira Amado. 
41. José Maria de Mello de Mattos. 
42. José Maria de Oueiroz Velloso. 
43. José Moreira dWssumpção. 
44. José 1'into Oueiroz de Magalhães. 
45. José Vieira Pinto dos Reis. 
46. Lúcio Gonçalves Nunes. 
47. Luiz José de Uma. 
48. MarcellUW Antonio de Sousa Flores. 
49. Olympic» Vieira Pinto dos Beis. 
;>(). Fedro Eugénio de Moura Coutinho d'Almeida d'Eça 
51. Rayiuiitiilo Ferreira dos Santos. 

li/ ! 
13.n PADEIRA (CoNSTiu-cr.nr.s .avis) 

1. Antonio Homem da Silva Bosado. 
2. Bomlilho Diniz. 
3. Cartam) Maria d'Amorim. 
4. Ernesto Fugenio Alves de Sousa Junior. 
;i. Estevão Torres. 
G. Francisco da Silva Monteiro. 
7. Franciscq Xavier Esteves. 
8. Henrique Carvalho dWssumpção. 
<). João Jcjsé Lourenço dWzeved.Ô  

10. João Mímoel Machado Tavares. 
11. Joaquim Augusto de Macedo breitas. 
12. José Gonçalves da Costa. 
13. José Maria de Mello de Mattos. 
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3. — Quadro estatístico dos alumnos matrioulados em 
1884-1885, distribuídos segundo a sua naturalidade. 

NDMIRO DE ALUMNOS 

Torto. 

Aveiro 

Povoa de Varzim... 
Santo Thyrso 
Vai longo 
Villa dp Conde 
Villa Nova de (laya. 

Águeda. 

Amarante 1 \ 
Baião 2 
Bouças 2 
Felgueiras 2 
Gondomar 1 
Maia 3 
M. de Canave/.es I 
Paços de Ferreira I 
Paredes 4 
Penafiel s 
Porto 51 

. . . . I 

. . . . 2 
1 
3 

. . . . 1 

. . . . 1 
Albergaria Velha 2 
Aveiro ' 2 

, Cambra. 1 
Icastello de Paiva 
' Estarreja 

lavo 
Mealhada 
Oliveira d'Azeineis  
Oliveira do Bairro 1 
Ovar 2 
Villa da Feira 6 / 

81 1 

103 

22 
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NliMKRO DK ALIMKOS 

i "A a 

Transporte 'o;* 
l Beja I 
I Moura I Jieja 

Barcellos •<• 
Braga 3 
Cabeceiras de Basto 2 

, Celorico de Basto I , 
<Fafe l / 

Guimarães 4 
Povoa de Lanhoso i 
Villa Nova de Famalicão 2 

Bragança M 
Carrazeda d'Anceàes I / 

Bragança ... I Mirandella 2 l 6 J 
Moncorvo l i , 13í> 

( VillaFlôr I ] 

' B ' 

_ „ f Covilhã i 
C. Branco... ] „ ,. ■ 

( Fundão J ' 

Coimbra— Coimbra 2 

Faro Faro 1 

Almeida 1 ) 
Guarda \ C.uarda 1 liuarga i > a 

Pinhel 1 ] 

, Alvaiázere I / 9 
a J Leiria l i 2 / 
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NUMERO UK ALI MSOS 

Trnmporlc * ^ 
Alcácer do Sal i\ 
Arruda W 

Lisboa I Belem 1 > 8 
Lisboa 4 l 
.Mafra I ] 

Portalegre... Campo-Maior 1 1 

Santarém Santarém 1 1 

Caminha 2 J 
1 Valença 2 j 8 

Yianna do Castello 4 ] 

Alijó 1 
[ Chaves l J 
l Montalegre.... 1 / 
) Marca 2( . 
< Peso da Regna V 

Sabrosa 
Valle-Passos  
Villa-Real  

I 

188 

/ Armamar 3 
Lamego 6 . 
Oliveira de Frades I f J 

Vizeu I Rezende 1 } 18 
I S. João da Pesqueira 2 

Sernancelhe; 1 
\ Vizeu 4 
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Transporte 

NUMERO DK 1LUNX0S 

s I 3 
ë £ a 

188 

ILHAS ADJACKNTKS 

Faial. Faial. 

POSSESSÕES ULTRAMARINAS 

Aldona 
Estad.deraes M a c a u -

ila India... 
Nova-Gõa. 205 

PAIZES ESTRANGEIROS 

Brazil 

Bahia 
Nictheroy  
Porto Alegre 
Rio Grande do Sul. 
Rio de Janeiro. . . . 

43 

Total geral 205 

a  

; 
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5 — Alumnos premiados e distinctos nas cadeiras dos 
cursos da Academia, no anno lectivo de 1883 a 
1884, proclamados em sessão solemne de 20 de ou
tubro de 1884. 

2." CADEIRA 

Distincção — José Alves Bonifacio. 

3 / CADEIRA 

1." DistiDCQao — Francisco Xavier Esteves. 
2.» » —José Gonçalves da Costa. 
» » —Bomíilho Diniz. 

3.* » — Joaquim Augusto de Macedo Freitas. 

i,»CADEIK.\ 

Accessit. — Antonio de Sousa Monteiro. 
» —Antonio dos Santos Pousada. 

DistinctO — Antonio José de Lima. 
» —Ernesto Eugénio Alves de Sousa. 

7.« CADEIRA 

1.° Accessit.—Antonio Joaquim (lonçalves de Figueiredo. 
» » —João Lopes da Silva Martins Junior. 
» » —José de Castro Ferreira. 

2.° Accessit. — Francisco Correia de Mattos. 
3." » — José Teixeira de Sousa. 
» » — Manoel Bernardo Birra. 

Distincto — Bomlilho Diniz. 
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Distinclo—Manoel dos Santos Carvalho Junior. 
» — Luiz Manoel «la Cunha. 
» — Manoel José Forbes da Costa. 
» — Arthur Cardoso Pereira. 

8.» CADEIRA 

Accessit. — Alberto Perry de Sampaio. 
1." Distincção — José Maria Pacheco da Silva Lemos. 
» » — Hodolpho Ferreira Dias Guimarães. 

2.* » —Arthur Mendes Ramalho. 

<)." CADEIRA (ClIIMICA MlNHRAJ.) 

Accessit. — Augusto José de Castro. 
» — Rernardino Moreira da Silva. 

Distinclo — Carlos Leopoldo dos Santos. 
» —Henrique Augusto de Carvalho. 
» — Carlos Alberto Villela. 
» —Alberto Perry de Sampaio. 
» —Manoel José Pinhal. 

!)." CADEIRA (CHIMICA OR(ÍAMCA) 

1-° Accessit.—Joaquim Urbano. 
2.° Accessit. — Carlos Leopoldo dos Santos. 
'Mstincto — Otto Reimer vou Hale. 

li." CADEIRA 

Accessit. — Antonio Joaquim Gonçalves de Figueiredo. 
» —Arthur Cardoso Pereira. 
» — José de Castro Ferreira. 
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Distincto—João da Silva Martins Junior. 
» —Manoel Bernardo Birra. 

13.» CADEIRA 

Accessit. — José de Castro Ferreira. 

6 — Designação dos alumnos que tiraram oarta de 
capacidade de cursos da Academia no anno leotivo 
de 1883 a 1884. 

NOMES E DESIGNAÇÃO DO CURSO 
DATA EM QUE FOI CONFERIDA 

A CARTA DO CURSO 

COMMEBCIANTES 

João Baptista Pinto .'} de janeiro de 1884. 

ENGENHEIROS DE MINAS 

.'} de janeiro de 1884. 

12 de julho de 1884. 

ENGENHEIROS DE PONTES E ESTRADAS 

11 de setembro de 1884. 
Manoel Maria Lopes Monteiro 25 de setembro de 1884. 
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Quarte parte 

DOCUMENTOS LEGISLATIVOS 
E'ÍNDICE ALPIIAHETICO DA SYNOPSE DA LEGISLAÇiÒ 

SOBRE INSTRUCÇÃO PUBLICA QUE FOI PUBLICADO NO ANNOARIO PARA o 
ANNO LICCT1VO DE 1KH3 a 18H1 



1.° — Ministério do Reino — Primeira Direcção 
— Primeira Repartição — L.° l i n.° 232. 

Tendo Sua Magestade a Bainha, nomeado, por Decreto de 
2 do passado a Sebastião Botamio d'Almeida para Lente da 
Cadeira de Chimica applicada ás Artes da Escola Industrial do 
Porto; e sendo de muita conveniência <|ue em quanto se àão 
completa o pessoal da dita Escola entre o referido Lente no 
exercício da sua Cadeira: Manda a Mesma Augusta Senhora 
que a Academia Polytechnica do Horto facilite uma das suas 
saltas ao agraciado, afim de que elle alii possa dar começo ás 
lições das disciplinas da Cadeira em que foi provido na Escola 
de que se trácia. Paço das .Necessidades, em sete de junho de 
mil oito centos e cincoenta e 1res. (Assignado) Rodrigo da 
Fonseca .Magalhães. 

2."—Ministério do Reino —Primeira Direcção 
— Primeira Repartição — L.° 11 n.° 232. 

Devendo ser abertas, no proximo niez d'outubro as aulas 
da Escola Industrial do Porto: Manda Sua Magestade El-Rei, 
Regente, em Nome do Rei, que o director da Academia Poly-
teehnica d'aquella cidade facilite ao Director interino da refe
rida Escola as casas do conselho, aulas, laboratório de chi
mica, Gabinete de physica, e Bibliotheca, afim de se fazerem 
os trabalhos preparatórios para a abertura d'aquelle curso, 
em quanto não terminarem as obras a que se vae proceder no 
,;diíicio da dita Academia para o definitivo estabelecimento da 
Escola Industrial ; cumprindo, também, que o gabinete de 

10 



1 3 0 ANNUAHIO DA ACADKM1A 

physica, e laboratório chiinico da Academia Polytechnics do 
Porto continuem a ser communs a ambos os estabelecimentos, 
l'aco das Necessidades, em dois de maio de mil oitocentos e 
cincoentae quatro. (Assignado) Rodrigo da Fonseca Magalhães. 

3 •  Por tar ia de 3 de março de 1881 sobre a matricula 
nos cursos 3.°, 4.°, 5.°, 6.» e 7." da Academia Poly

teclmica do Porto. 

Ministério dos negdcios do Reino.—Direcção geral d'ins

trucção publica—I.* repartiçãoL.» 14, n.° 2 .  S u a Ma

jestade ElRei, a quem foi presente o officio do Director 
interino da Academia Polytecbnica do Porto, consultando so

bre se as disposições do artigo 2.° do decreto de :Sl> de abril 
de 1863 (pie estabelece os preparatórios para a matricula nos 
cursos 3.°, i.'\ !i.°, 0.' e 7." da mesma Academia devem consi

,1,.,arsr:'revug';ulas pelo artigo 2í).°, secção 2.1 do decreto de 
14 de outubro ultimo; 

Considerando que o citado decreto de 30 de abril faz dis

lineeão entre os diversos cursos da Academia, estatuindo me

nor numero de preparatórios para os cursos 3.°, 4.°, 5.°, 6.° e 
7.» os quaes não podem ter a classificação de cursos supe

riores ; 
Considerando que <> referido, decreto de II de qutubro, no 

ailndído artigo 29*; secção 2.a |>receitua exclusivaniente para a 
matricula dos alumnos ordinários nos cursos de itistrucção su

perior, e que portanto as suas disposições não compreliendem 
os casos sobre que versa a consulta, por isso que não perten

cem áquella catbegoria; e . 
Coulbrniandose com o parecer da Junta Consultiva de Ins

trucção Publica: 
Ma dor bem mandar declarar que para a matricula nos 

cursos 3.°, 4.u, o.°, 6.* « "'■" da Academia Polyleclinica do Porto 
devem ser exigidos unicamente como preparatórios os exames 
das acluaes cadeiras, 1." de lingua portugeza: 2.a de lingua 
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ftanceza; ;>." de aritlimetica, geometria plana, princípios de 
algebra d escripturação; C." de eleinenlos de physica, chimica 
e de historia natural ; e 11 .a do algebra, geometria no espaço 
e trigonometria (artigo G.° da lei de 14 de junho de 1880), 
tendo-se em altenção o quadro de equivalências annexo ao de
creto de l i de outubro proximo passado para os exames fei
tos em conformidade com a legislação anterior. 

0 t|ue assim se participa ao director interino da referida 
Academia para sua intelligencia e effeitos devidos. 

Taco da Ajuda, em 3 de março de 1881. 

José Luciano de Castro. 

4.°—Decreto de 6 de novembro de 1884 dispensando 
para a 1." matricula nos annos superiores o exame 
de elementos de legislação civil, direito publico e 
administrativo portuguez e economia politica. 

IHHECCÀO GERAL DE INSTRUC0ÃO PUBLICA 

2 . * REPARTIÇÃO 

Attendendo ao que me representaram alguns alumnos pe
dindo serem admittidos á matricula do primeiro anno de cur
sos superiores independentemente do exame de elementos de 
legislação civil, de direito publico e administrativo portuguez 
6 de economia politica; e 

Considerando (pie muitos dos supplicantes estavam na in
certeza do praso em que eram obrigados a apresentar a habi
litação do referido exame; 

Considerando que téem sido diversas as interpretações da
das nos différentes institutos de instrucção superior ás dispo
sições do artigo 2S).° titulo 3.° capitulo I.° das instrucções es-
peciaes transitórias do decreto regulamentar de 1 i- de outubro 



4 3 2 ANNUAMO DA ACADKMIA 

de 1880, resultando d'alii serem matriculados no primeiro 
anno de alguns dos cursos superiores alumnos que não Unham 
feito o mencionado exame, emquanto n'outros não foram ad-
mittidos á matricula; 

Considerando que d'estes factos resulta manifesta desigual
dade, que prejudica todos aquelles que não foram attendions, 
e lhes impede o regular andamento da sua carreira : 

Hei por bem, em conformidade com o que dispõe o artigo 
li;:,." do decreto com forca legislativa de 20 de setembro de 
1844, determinar: 

1.° que sejam admittidos à matricula do primeiro anuo 
das faculdades, escolas ou cursos de instruirão superior, os 
alumnos aos quaes, satisfeitas todas as demais exigências da 
lei, falte unicamente para a mencionada admissão o exame de 
elementos de legislação civil, direito publico e administrativo 
porluguez e economia politica ; 

2.° One os alumnos admittidos n'eslas nrrunistaneias à ma
tricula do primeiro anuo em qualquer faculdade, escola ou 
curso do instruecão superior, não possam fazer o acto do 
mesmo anuo sem que previamente se mostrem habilitados com 
a approvaçâo do referido exame ; 

3.° Que não sejam contados, para a perda do anuo, as fal
ias que, aos alumnos matriculados em virtude do presente 
decreto, deviam ser apontadas desde a abertura do curso até 
á data da matricula. 

O ministro e secretario d'estado dos negócios do reino as
sim o tenlia entendido e faça executar. 

]>aço d'Ajuda, em (> de novembro de 1881. = liei. 
Auyuxlo Cesar llarjona th Freitas. 
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5.° —Carta de lei de 23 de maio de 1884 
creando o conselho superior de instrueção publica. 

MINISTÉRIO DOS NEGOUIOS DO REINO. 

pÍBECÇÍOi GERAI 1)K INSTHUCÇÃO PUBLICA 

/.* Repartição. 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei ile Portugal e dos AI-
•garves, ele. Fazemos saber a lodos os nossos súbditos, e as 
cortes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte : 

Artigo l.° —É creado junto ao ministério do reino um con
selho superior de instrueção publica. O conselho divide-se em 
duas secções, uma de nomeação régia, outra de eleição. 

§ 1.° A secção de nomeação régia ou secção permanente 
eompõe-se de doze vogaes habilitados para entenderem nos ne
gócios geraes de ensino e escolhidos d'entre professores, elTe-
ctivos ou jubilados, ou d'entre indivíduos que hajam exercido 
com dislineção funeções de administração publica no ministério 
do reino, ou sejam notáveis por mérito relevante, scientiíieo 
Ou lilterario. 

Além da habilitação já declarada devem ter competência: 
dois vogaes para os negócios dos estudos das faculdades de 
mathèmaticá e philòsophia c dos institutos polytechnicos; dois 
vogaes para os negócios dos estudos medicos, medico-cirur-
gicos e de pharmacia ; dois vogaes para os negócios dos estu
dos jurídicos, administrativos e theologicos da Universidade; 
um vogal para os negócios dos estudos superiores de historia, 
philòsophia e lotiras ; um vogal para os negócios de instrueção 
«special e das bibliothecas, archivos e museus ; dois vogaes 
para os negócios da instrueção secundaria official ; um vogal 
para os negócios da inslrucção primaria publica; um vogal 

-para os negócios que disserem respeito á instrueção secunda
da e primaria livre. 
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§ 2.° A secção de eleição compõc-se do modo seguinte: 
Cinco delegados da Universidade, cada uni eleito pelo con

selho de cada faculdade d'entre os respectivos professores. 
Dois delegados das escolas medico-cirurgicas de Lisboa o 

Torto, cada um eleito d'entre os professores de cada escola 
pelo conselho escolar. 

I'm delegado da escola Polytechnica, eleito d'entre os pro
fessores da escola pelo conselho d'esté estabelecimento ; 

Um delegado da Academia Polytechnica, eleito d'entre os 
professores da Academia pelo conselho académico ; 

Um delegado do curso superior de lettras, eleito d'entre os 
professores do curso pelo conselho d'esté .instituto; 

Um delegado do real observatório astronómico, eleito d'en
tre os astrónomos de primeira classe pelo conselho do obser
vatório ; 

Um delegado do archivo e aula de diplomática da Torre do 
Tombo, eleito d'entre os offiriaes diplomáticos do archivo pelo 
guarda-mór, ollicial maior e seu ajudante e os mesmos offi
riaes ; 

Dois delegados das academias de bcllas-artes cada um eleito 
d'entre os professores de cada academia pelo conselho acadé
mico; 

Um delegado do conservatório real de Lisboa, eleito d'en
tre os professores do conservatório pelo respectivo conselho; 

Três delegados dos lycens, cada um ciei In pelo conselho 
do lyceu central de cada circumscripção d'entre os professores 
dos lyceus existentes na mesma circumscripção ; 

Dois professores de instrucção primaria, um eleito pelos 
inspectores das seis primeiras circumscriprões, outro eleito 
pelos inspectores das restantes. 

Sobre propinas de matriculas, exames, diplomas ou cartas ; 
Sobre livros de texto e leitura que devam ser prohihidos 

nas aulas publicas ou nas particulares por falta de conformi
dade com as leis do reino e a moral ; 

• Sobre prémios que devam ser conferidos aos andores de 
livros adoptados nas aulas de qualquer dos graus de instrne
ção publica. 
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Sobro concursos para o magistério, se occorrer duvida ou 
existir protesto contra a legalidade dos respectivos processos; 

Sobre (piaescpier recursos interpostos pelos estudantes in
teressados, das sentenças ou decisões dos conselhos escolares, 
(pie os condemnarem na pena de prohibição de exame ou ex
pulsão ; 

Sobre processos de jubilações e aposentação de lentos ou 
professores ; 

Sobre conllictos de jiirisdieção e competência entre quaes-
quer empregados de inslrucção publica; 

Sobre todos os mais negócios submettidos ao seu exame 
por disposições legislativas ou regulamentares. 

A secção permanente pôde ser ouvida : 
Sobre quaesquer propostas de lei ipie o governo haja de 

apresentar ao corpo legislativo c mais ou menos immediata-
mente se retiram á inslrucção e lambem sobre qnaesquer re
gulamentos relativos á mesma inslrucção que o governo en
tenda decretar ; 

Sobre interpretação ou execução de leis ou regulamentos 
de instrucção publica ; 

Sobre a inspecção de todos os estabelecimentos de ensino 
publico e livre ; 

Sobre quaesquer questões de ensino, administração littera-
ria ou scientilica e disciplina escolar; 

2." A cada um dos vogaes da secção de eleição incumbe : 
Apresentar no primeiro dia da sessão um relatório com 

referencia ao anno lectivo lindo sobre o ensino na faculdade 
do instituto ou cirrumscripção de inslrucção primaria ou se
cundaria de ipie é delegado. 

Propor as providencias que julgar necessárias ao melhora
mento e progresso do referido ensino na mesma faculdade, 
instituto ou circumscripção. 

Prestar os esclarecimentos precisos para a discussão das 
providencias mencionadas, ou dar quaesquer outras informa
ções que lhe sejam pedidas e digam respeito ao instituto a 
que pertence. 

Submetter cá approvação do conselho os livros para texto 
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das licites nas aulas ila faculdade on instituto de ensino, de 
que é representante. 

3.° Ao conselho competi' : 
Discutir e approvar ou reprovar as providencias que forem 

propostas |>elos vogues da secção de eleição. 
Declarar quaes das propostas approvadas sejam a seu vêr 

de mais iininediata necessidade ; 
Redigir os programmas de instruirão primaria e secunda

ria e revèr os programmas para as aulas de instruirão supe
rior dependentes do ministério do reino ; 

Approvar os livros de texto e leitura para as aulas quanto 
ao seu mérito litterario e seieniilico ; 

Dar parecer acerca de todos os negócios relativos ao en
sino solire que íòr consultado pelo governo ; 

Organisai" em vista dos trabalhos da sessão, o relatório 
geral e documentado que deve ser presente ao ministro do 
reino, e que será publicado na folha olíicial. 

Artigo 1.° A rada uni dos vogaes da secção permanente 
pertence a gratificação mensal de 30/5000 réis, accumulada 
com os vencimentos que o referido vogal perceba por qualquer 
emprego do estado dentro ou fora de Lisboa. As faltas não 
justificadas sujeitam o desconto proporcional á gratificação. 

Os vogaes da secção de eleição vencem na sessão annual 
ou extraordinária o subsidio de 25000 réis diários que accu-
juulam com quaesquer vencimentos. Os vogaes que residirem 
fora de Lisboa são indemnisadns das despezas da jornada. As 
faltas não justificadas fazem perder o direito ao subsidio re
lativo aos dias em que occorrerem. 

Artigo i5.° E' exlincta a junta consultiva de instrucção pu
blica. Os vogaes da junta são nomeados para a secção per
manente. 

Artigo ti.0 Fica revogada toda a legislação cm contrario. 
Mandamos portanto a todas as auctoriilades, a quem o 

conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum
pram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como n'ella 
se contém. 

O ministro e secretario d'estado dos negócios do r eino a 
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faça imprimir. publicar o correr. Dada MO paço da Ajuda, em 
23 de maio do 1884. —El-Rei, com rubrica c guarda. = Au
gusto Cesar Barjona de Freitas. — (l.ogar do sello grande das 
armas reaes). 

Carta de lei pela qual Vossa Magestade, tendo sancciona-
do o decreto das cortes geraes de 10 de maio do corrente 
anuo, que cria e organisa um conselho superior de instruirão 
publica, junto ao ministério do reino, manda cumprir e gnar-
dar o mesmo decreto como n'elle se contém, pela forma retro 
declarada. 

l'ara Vossa Magestade vèr. ==CiUÍIIierme Augusto de .Ma
cedo a fez. 

{piano do Governo n.» Lad, de ÏA do junho de IHHI). 

i —Decreto de 18 de novembro de 1884 mandando 
executar o regulamento do Conselho Superior de 
Instrucção Publica. 

TITULO I 

Da orijiuiisanto éo covsrlho sujirrior iriíislrucçào publica 

CA1MTUL0 I 

DAS SECÇÕES K DOS VOfiAES DE CONSELHO 

Artigo 1.° O conselho superior de instrucção publica divi-
dexse em duas secções: uma de nomeação régia, oulra de 
eleição. (Lei de 23 de maio de I8M, artigo l.u). 

Art. 2.° A secção de nomeação regia, ou secção permanente 
compõe-se de doze vogaes habilitados para entenderem nos 
negócios geraes de ensino e escolhidos d'entre professores ef
fectives ou jubilados, ou d'entre indivíduos que hajam exercido 
<'om dislineção funeções de administração de instrucção publi
ca no ministério do reino, ou sejam notáveis por mérito rele
vante, scienliíico ou litterario. 
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Além da habilitarão já declarada devem ter competência : 
Dois vogaes para os negócios dos estudos das faculdades 

de mathematica e philosophia e dos institutos polyteclinicos ; 
Dois vogaes para os negócios dos estudos medicos, medi-

fo-cirurgicos e de pharmaria ; 
Dois vogaes para os negócios dos estudos jurídicos, admi

nistrativos e theologicos da Universidade ; 
Um vogal para os negócios dos estudos superiores de his

toria, philosophia e lettras; 
Um vogal para os negócios de instrucção especial e das bi-

bliothecas, archives e museus: 
Dois vogaes para os negócios de instruirão secundaria of-

íicial ; 
Um vogal para os negócios de instrucção primaria pu

blica ; 
I in vogal para os negócios que disserem respeito á instruc-

ção primaria e secundaria livre. (Lei citada, artigo 1.° § 1.°). 
Art. 3.° A secção electiva coinpõe-sc de vinte e dois dele

gados distribuídos pelo modo seguinte: 
Cinco delegados da Universidade, cada um eleito pelo con

selho de cada faculdade d'entre os respectivos professores ; 
Dois delegados das escolas medico-cirurgicas de Lisboa e 

Porto, cada um eleito d'entre os professores de cada escola 
pelo conselho escolar ; 

Um delegado da escola polvtechnica, eleito d'entre os pro
fessores da escola pelo conselho d'esté estabelecimento ; 

Um delegado da academia polvtechnica, eleito d'entre os 
professores da academia pelo conselho académico ; 

Um delegado do curso superior de lettras, eleito d'entre os 
professores do curso pelo conselho d'esté instituto ; 

Um delegado do real observatório astronómico, eleito 
d'entre os astrónomos de l.a classe pelo conselho do obser
vatório ; 

Um delegada do archivo e aula de diplomática da Torre do 
Tombo, eleito d'entre os ofliciaes diplomáticos do archivo pelo 
guarda-inór, ollicial maior e seu ajudante e os mesmos olli
ciaes ; 
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Dois delegados das academias de bellas-artes, cada um 
eleito d'entre os professores de cada academia, pelo conselho 
académico ; 

Um delegado do conservatório real de Lisboa, eleito d'entre 
os professores do conservatório, pelo respectivo conselho; 

Três delegados dos lyceus, cada um eleito pelo conselho 
do lyceu central de cada cireumscripção, d'entre os professo
res dos lyceus existentes na mesma circumseripção ; 

Dois professores de instruirão primaria, um eleito pelos 
inspectores das seis primeiras cireumseripções, outro eleito 
pelos inspectores das restantes; 

Dois delegados dos collegios e das escolas de ensino livre, 
eleitos pelos directores de collegios e respectivos professores 
particulares de Lisboa e Porto. (Lei citada, artigo 1.°, § 2.°). 

§ único. Os vogaes de eleição exercem as suas fmicções 
por dois annos, mas podem ser reeleitos uma ou mais vezes. 
(Lei citada, artigo l.°, S 2.°). 

Dois delegados dos collegios e escolas de ensino livre, 
eleitos pelos directores de collegios e respectivos professores 
particulares de Lisboa e Porto ; 

Os vogaes de eleição exercem as suas funeções por dois 
annos, mas podem ser reeleitos uma ou mais vezes. 

Artigo 2.° O ministro e secretario d'estado dos negócios 
do reino é presidente nato do conselho. Paira servir no impe
dimento do ministro ha um vice-presidente <pie é nomeado 
por decreto real d'entre os vogaes da secção permanente. 

§ l.° O conselho superior de instrucção publica tem cada 
anuo uma sessão que dura desde I até 15 d'outubro, mas 
pude ser prorogada, se houver urgente necessidade, até ao 
fim do niez, e poderá ser convocado fora d'esta épocha. 
quando por acto próprio, ou indicações da secção permanente, 
ao ministro pareça conveniente. 

A secção permanente funeciona em sessão ordinária uma 
vez por semana, e extraordinariamente todas as vezes que o 
presidente ou vice-presidente a convoca. 

§ 2.° Os trabalhos do secretaria do conselho incumbem á 
repartição de direcção geral de instrucção publica, quo tór 
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designada pelo ministro. O primeiro official <pie dirige esta re
partição é secretario do conselho com a gratificação annual de 
200#0jQQ réis. 

Artigo 3.° 
<l.° A' secção permanente compete: 
Propor ao governo os melhoramentos, providencias e re

formas de natureza legislativa ou executiva que julgar conve
niente ao progresso dos estudos e ã administração litleraria, 
económica e disciplinar em todos os ramos de ensino subor
dinados ao ministério do reino. 

A secção prrmnnente deve ser necessariamente ouvida : 
Sobre 1'undação de estabelecimentos ib3 ensino, creação, 

transformação ou desdobramento de cadeiras; 
Art. 4." O director geral de instruirão publica toma as

sento do conselho ã esquerda do presidente ou vice-presidente 
6 presta os esclarecimentos necessários. 

Se o director não é vogal, não tem voto. 

CAPITULO II 

DA ELEIÇÃO 

Ari. .*i.c A eleição dos delegados ao conselho superior de 
instrucção publica será feita de dois em dois annos, nó dia 15 
de junho, por escrutínio secreto e maioria relativa. 

Art. 6.° São eleitores : 
1.° Os professores proprietários c substitutos, vogaes de 

qualquer dos conselhos de que tracta o artigo 3.° ; os astróno
mos de l.:i e 2." classe que tiverem nomeação definitiva; e 
guarda-mór, official maior e seu ajudante, e os officiaes di
plomáticos do archivo da Torre do Tombo em exercício ou 
em conimissfu) de serviço publico ; 

2.° Os inspectores de instrucção primaria ; 
3.° Os directores de collegios de Lisboa e Torto, e os pro-

ii'SMnes d'esles institutos e das escolas de ensino livre das re
feridas cidades, comlaiilo (pie não façam parte de estabeleci
mento algum de instruirão publica e hajam exercido a direc
ção ou o ensino particular, pelo menos, durante o anuo lectivo 
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em que ha de verificar-se a eleição, no peHttdÔ decorrido de 
i:> de maio. 

S único. Cs professores, proprietários e substitutos, <|iie 
pertencem ao mesmo tempo aos quadros de diversos estabele
cimentos, cujos conselhos se acham comprehendidos no artigo 
:3.°, tééiti voto para a eleição em todas estas corporações. 

Ari. 7 o São elegíveis: 
l.° Todos os professores que podem votar; 
2.° Os astrónomos de 1." classe; os professores proprietá

rios e substitutos dos lyceus; os olliciaes diplomáticos do ar-
chivo da Torre do Tombo, c os professores públicos de ins-
trurção primaria; em exercício ou em coininissão de serviço 
publico. 

3." Os directores de collegios de Lisboa e Porto, e os pro
fessores d'estes institutos e das escolas de ensino livre das 
mesmas cidades, coinlanlo que hajam exercido a direcção ou 
o ensino particular ao menos durante o periodo lixado pelo 
n.° 3 do artigo G.° 

Ari. 8." Os conselhos das faculdades, das escolas medico-
cirurgicas, da escola c academia polylechnicas, do curso su
perior de lettras, do real observatório astronómico, das aca
demias de bcllas-arlrs, do conservatório real e dos lyreus cen-
traes, técm sessão especial no dia designado pelo artigo 5." 
para elegerem os seus delegados ao conselho superior de ins-
trucção publica. 

Art. í)." Aberta a sessão de cada conselho, logo que a 
maioria dos vogaes, com direito de votar, se acha presente, 
faz-se primeiro a chamada,dos eleitores e depois a votação. 
Concluída esta, se alguns vogaes faltaram, o conselho espera, 
até meia hora, para receber os votos dos que ainda compare
çam. Decorrida a meia hora o presidente declara encerrada a 
votação e manda proceder ã contagem das listas, ao confronto 
do numero d'ellas com o numero das descargas e depois ao 
escrutínio e apuramento. De todas as operações eleitoraes se 
lavra acta, que é logo remettida ao governo, acompanhada de 
quaesquer protestos, reclamações e contra-prolestos «pie hajam 
sido apresentados. A acta deve conter o nome de todos os vo-
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lados, como o numero do volos que cada um teve, e ser assi-
gnada por todos os vogaes. 

Art. IO." Os empregados da Torre do Tombo, deque tracta 
0 ii.° \ do artigo 6.°, reunem-sc no dia lixado pelo artigo 5.°, 
sob a presidência do guarda-mnr ou de quem o substituir, o 
elegem o delegado do archivo e aula de diplomática, obser-
vando-se, em tudo, o que liça estatuído pelo artigo antece
dente para os conselhos dos institutos de ensino. A mesa cons-
titue-se com o presidente e os dois funccionarios immediatos 
em graduação. 

Art. II.0 Cada um dos inspectores da instrucção primaria 
envia ao ministro do reino, até ao dia l i de junho, a sua lista 
dentro de ura invólucro fechado, sem signal algum externo e 
incluso em carta de officio, fechada, lacrada e exteriormente 
com a designação da circuinscripção. 

§ único. A direcção geral de instrucção publica mandará 
remettes opporiunamente a cada inspector um invólucro do 
mesmo typjò p'ara iodas as circumscripções. 

Art. 1¾.0 NO dia iminediato uma cominissão, composta do 
empregado que preside aos Irabalhos da : j . a reparlição da di
recção gérai da inslrucção publica., o qual serve de presidente, 
6 (le dois professores olliciaes de ensino primário por elle de
signados, apura publicamente a votação. Abertas as carias de 
officio e reunidos em uma urna os invólucros que contéem os 
volos dos inspectores das seis primeiras cireuinseripçõcs, e em 
outra os rflstântes invólucros, a commissão procede ao escru
tínio e apuramento e de tudo faz acta que é assignada pelos 
vogues e logo enviada ao governo. 

Ari. IM." Para a eleição dos delegados dos collegios e 
escolas não olliciaes de Lisboa e Porto, observar-se-ha o 
seguinte em cada uma das sedes da l.a e 2." circumscri
pções : 

1." Os inspectores da instrucção primaria e secundaria or
ganisait), até ao dia l'> de maio, á vista dos registos de dire
ctores e professores de ensino particular da sede, uma relação 
de todos os indivíduos que, sem exercerem o ensino publico, 
dirigiram collegios ou professaram o ensino nos mesmos col-
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legios on nas escolas de ensino livre, durante o período já de

corrido do anuo lectivo. 
2.° A copia da relação é alíixaila á porta do lyceu contrai no 

dia '18 immediate A contar d'esté dia até ao dia 30 do referido 
niez uma commissáo composta do governador civil e dos ins

pectores mencionados, recebe e resolve, sem recurso, os re

querimentos ou reclamações acerca de qualquer inscripção ou 
exclusão indevida. Os inspectores, tendo em altenção ;is reso

luções tomadas, formam a relação definitiva e fazem allixar 
copia d'ella á porta do lyceu. 

3.° Ko dia lii de junho, pelas nove horas da manhã, os 
eleitores reuuemse, sob a presidência do inspector da instruc

ção secundaria, no local que fur previamente designado, a lim 
de elegerem um delegado ao conselho superior. A mesa cons

tituese com o presidente, o administrador do bairro, onde a 
eleição se verifica, e o inspector da instrucção primaria. 

í.° Dam a votação ha uma só chamada dos eleitores, que 
è feita pela relação definitiva. Terminada a votação, se lalla

ram alguns eleitores, a mesa aguarda até uma hora os votos 
dos que ainda compareçam. Finda a hora, recebidas as listas 
que no decurso d'ella foram apresentadas, o presidente per

gunta se ha mais (piem pretenda volar, recebe as listas dos 
(pie se apresentarem e declara eu tourada a votação. Em tudo 
o mais se praticará o processo que fica ostabelecido pelo ar

tigo t).° para a eleição pelos conselhos dos institutos de ensino. 
Art. U.° As listas que tiverem mais de um nome contam

se, considerandose não escriptos os nomes excedentes ao 
primeiro. 

As listas illcgiveis, as que não conteom bastante designa

ção, as que derem a conhecer o eleitor, as transparentes, 
brancas, ou em papel de côr, as que téem qualquer ma ira. 
signal ou numeração externa, não se contam, mas junctamse 
á acta. 

Art. 15.° As duvidas ou reclamações (pie occorrcm durante 
o acto eleitoral, c se referem ao mesmo acto, são decididas 
pelo respectivo conselho, conimissáo ou mesa. 

Pertence ao governo, ouvida a secção permanente, resol
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ver todas ;is duvidas ou reclamações que lêem por objecto a 
validade da eleição. 

Ari. 10." Quinze dias depois da eleição a folha ollicial pu
blicara a lisla dos delegados. 

Ail. 17.° Km igualdade de votos, prefere o que tem mais 
tempo de serviço no magistério e em falia d'esla condição o 
mais velho. 

Art. IH." O delegado eleito por mais de uma corporação é 
obrigado a optar dentro dos primeiros, cinco dias posteriores 
ã publicação da lisla de que trácia o artigo 16." 

i; iinii'o. Se no praso estabelecido o delegado não partici
pa ao govirno a opção, no ministério do reino se designa, 
por meio da sorte, a corporação que elle deve representar. 

Ari. l!).° 0 professor ou funccionario, eleito delegado só 
por despacho do governo, em consequência de motivo legitimo 
devidamente comprovado, pôde obter dispensa da acceitação 
do logar de vogal da secção electiva. 

Art. 20." O delegado que perde a elegibilidade, perde o lo
gar no conselho. 

Art. 2\." Sempre que occorre vacatura o ministro do reino 
manda proceder ã eleição com a brevidade conveniente. 

CAPITULO III 

DO PRESIDENTE E DO SECRETARIO 

Ari. 22.° O ministro e secretario d'eslado dos negócios do 
reino é presidente nato do conselho. 

Para servir no impedimento do ministro ha um vice-presi
dente, que é nomeado por decreto real d'entre os vogaes da 
secção permanente. Na falta do vice-presidente deve presidir o 
vogal mais antigo na posse, e entre os que tomaram assento 
no mesmo dia o primeiro segundo a ordem da nomeação. 

Art. 2;i.° Compete ao presidente: abrir a sessão; declarar 
que não pôde haver sessão se meia hora depois da designada 
para a abertura faltar numero legal de vogaes ; receber e com-
muniear toda a correspondência ollicial ou passal-a ao secre
tario ; dirigir os trabalhos, encaminhar os debates e manter a 
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urdem ; chamar á questão o orador que se afasta do assumpto 
ou se entrega a divagações prolongadas ; retirar ao orador a 
palavra se assim é necessário para o decoro da discussão ; 
propor e resumir as questões o estabelecer o ponlo ou ques
tão sobre que deve incidir a votação; fazer proceder ás vota
ções e annuneiar o resultado d'ellas ; declarar fechada a ses
são. 

Art. 24.° Os trabalhos de secretaria do conselho incumbem 
á repartição da direcção geral da instrucção publica, que fòr 
designada pelo ministro. 

O primeiro official que dirige esta repartição é secretario 
do conselho. (Lei citada, artigo 2.°, § 2.°). 

Ari. 25.° Compete ao secretario: assistir ás sessões; 1er a 
correspondência; redigir e 1er a acta; prestar todos os escla
recimentos necessários ao bom andamento dos negócios ; apre
sentar na devida forma as consultas e outros trabalhos para 
a assigualura ; dirigir e inspeccionar os serviços de secretaria ; 
propor as providencias de que possa resultar a melhor execu
ção de serviço a seu cargo ; inventariar e guardar todos os 
documentos ; cumprir as ordens superiores. 

TITULO II 

Dos funeções da secção permanente, dos vogaes de eleição 
c do conselho 

CAPITULO I 

DAS FUNCÇÕES DA SECÇÃO PEIUUNENTE 

Art. 26.° Compete a esta secção : 
Propor ao governo os melhoramentos, providencias e re

formas de natureza legislativa ou executiva, que julgar conve
nientes ao progresso (los estudos e á administração lilteraria, 
económica e disciplinar em todos os ramos de ensino subor
dinados ao ministério do reino. 

§ 1.° A secção permanente dá necessariamente parecer : 
H 
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I." Sobre fundação dtà eslabelecimenlos a'e ensino, ereação, 
transformação on desdobramento de cadeiras; 

2.° Sobre propinas de matriculas, exames, diplomas ou 
cartas ■ 

3." Sobre livros de texto e leitura <pie devam ser proliibi

dos nas aidas publicas ou nas particulares por falta de con

formidade com as leis do reino e a moral; 
Vfi Sobre prémios que devam ser conferidos aos andores 

de livros adoptados nas aulas de qualquer dos gràúfe de ins

truerão publica ; 
íi.° Sobre concursos para o magistério, se occorrer duvida 

ou existir processo contra a legalidade dos respectivos pro

cessos ; 
(i.° Sobre qnaesquer recursos interpostos poios estudantes 

interessados, das sentenças ou decisões dos consellios escola

res que os comleinnarem na pena de probibição de exame ou 
de expulsão ; 

*/.° Sobre processos de jnbilação e aposentação de lentes 
on professores ; 

N." Sobre condidos de jnrisdicção e coinpelencia entre 
qnaesquer empregados de instrucção publica ; 

1).° Sobre todos os mais negócios siibmellidos ao seu exa

me por disposições legislativas ou regulamentares. (Lei citada, 
artigo 3.°, n.° I.

n
). 

S 2 " A secção permanente dará parecer se fôr ouvida: 
I.° Sobre qnaesquer propostas de lei que o governo haja 

de apresentar ao corpo legislativo, e mais ou menos immedia

tamente se refiram á instrucção, e também sobre qnaesquer 
regulamentos relativos á mesma instrucção que o governo en

tenda decretar; 
2.° Sobre interpretação ou execução de leis ou regulamen

tos de instrucção publica ; 
:i.° Sobre a inspecção de todos os oslabeleeimentns de en

sino publico e livre ; 
4.° Sobre qnaesquer qiieslSes de ensino, administração l i l 

teraria ou scientilira e disciplina escolar. (liei cilada, artigo 
3.°, n.° 1.°). 
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§ 3." l'ara os eil'eilos do g I.» d'esle artigo a direcção,ge
ra! da instrucçãq publica remette á secção permanente, sem 
dependência de despacho superior, os negócios eomprehendi-
dos sob os números do mesmo paragraphe). 

Os processos devem acliar-se instruídos com os documen
tos de que depende a elucidação dos negócios, a que dizem 
respeito, e conterão copia de quaesquer disposições regula
mentares, ordens ou decisões do governo que não estejam pu
blicadas e de que n'elles se faça referencia. 

A secção, sempre que julgar conveniente, poderá solicitar 
das repartições, por onde os respectivos processos correrem, 
qmiesquer informações precisas para a consulta. 

CAPITULO II 

DAS FUNCÇÔK8 DOS VMIAKS l u SKÙJÀO F...KCT.V.V 
;i civjq r,u IP° 

Art. 27.° A cada um dos vogaes d'esta secção incumbe: 
l.° Apresentar no primeiro dia da sessão um relatório, com 

referencia ao anno lectivo findo, sobre o ensino na faculdade, 
instituto ou circuuiscripção de instrucção primaria ou secun
daria de que é delegado ; 

2.° 1'ropor as providencias que julgar necessárias ao me
lhoramento e progresso do referido ensino na mesma facul
dade, instituto ou circumscripção ; 

3.° Prestar os esclarecimentos precisos para a discussão 
das providencias mencionadas, ou dar quaes outras informa
ções que lhe sejam pedidas e digam respeito ao instituto a que 
pertence ; 

í.° Submetter á approvação do conselho os livros para 
texto das lições nas aulas da faculdade ou instituto de que é 
representante. (I.ei citada, artigo li.0, n.° 2.°). 

§ 1.° Os relatórios acerca do ensino, bem assim as rela
ções dos livros de texto, devem ser entregues no primeiro dia 
da sessão, na repartição encarregada dos serviços da secreta
ria do conselho. 

fr 8.? As providencias de que tracta o n.° 2.° d'esté artigo 
São formuladas por escripto, cada uma em separado, assigna-
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da pelo proponente e lidas na primeira ou na segunda ses
são do conselho. 

As ipie forem apresentadas depois ficam sem seguimento. 

CAPITULO III 
j 

DAS FOKCÇOE8 DO CONSELHO 

Art. 28." Ao conselho compete: 
1.° Discutir, c approval' ou reprovar as providencias, cpie 

forem propostas pelos vogaes da secção electiva ; 
2.° Declarar quaes das propostas approvadas sejam a seu 

VIM' de mais inunediata necessidade; 
3.° Redigir os programmas de instrucção primaria e se

cundaria, e rever os programmas para as aulas de instrucção 
superior dependentes do ministério do reino; 

i." Approval' os livros do texlo e leitura para as aulas 
quanto ao mérito lillerario e scientilico; 

5.° Dar parecer acerca de lodus os negócios relativos ao 
ensino sobre que for superiormente consultado ; 

(i.° Organisai', á vista dos trabalhos da sessão, o relatório 
geral e documentado, que deve ser presente ao governo, e 
tpie será publicado na folha official. (I.ei citada, artigo 3.°, 
n.° 3.°). 

ij único. Para o elïeitu da revisão a que si; refere o n.° 3." 
d'esté artigo, as faculdades e escolas superiores, subordina
das ao ministério do reino, enviam á direcção geral da ins-
Irueção publica, até ao dia I de julho, os programmas pro
postos pelos conselhos para o ensino no anno lectivo seguinte. 

TITUI.n m 

Dos sessões da secção permanente e do conselho 

CAPITULO I 

DAS BESSÕES DA SKCCXO PERMANENTE 

Art. 2í).° A secção permanente funeciona em sessão orali-
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naria uma vez por semana, no dia que ella houver lixado e 
extraordinariamente todas as vezes que o presidente ou vice-
presidente a convoca. 

Art. 30.° Não pôde haver sessão sem que esteja presente 
a maioria da secção. 

Art. 31.° Os vogaes, que téem impedimento de assistir á 
sessão, assim o participam. 

Art. 32.° Os vogaes tomam assento, pela ordem da posse, 
ou pela ordem da nomeação se tomaram posse no mesmo dia. 

Art. 33.° As sessões não são publicas. D'ellas se lavra, 
acta, que é lançada em livro especial e assignada pelo vice-
presidente e pelo secretario. 

Art. 3i.° Aberta a sessão, lida e approvada a acta, lida a 
correspondência na forma do estylo, procede-se á distribuição 
dos trabalhos e depois á discussão dos negócios. Sempre que 
as circumstancias permittcm, o presidente anuuucia no fim da 
sessão o objecto da sessão immediata. 

Ari. 35.° Todo o negocio enviado á secção permanente, 
que não contenha materia disciplinar, é distribuído pelo pre
sidente a um relator, se a secção não se julga habilitada a con
sultar para logo ou não decide a enlregal-o ao estudo de uma 
commissão escolhida d'entre os vogaes. 

§ único. Os negócios, que envolvem materia disciplinar, são 
sempre submettidos ao exame de uma commissão composta 
de tios membros e eleita por escrutínio secreto. 

Art. 36 .° Se a secção permanente delibera acerca de qual
quer negocio na mesma sessão, em que elle é apresentado, o 
secretario lavra logo a consulta, que é assignada por todos os 
vogaes presentes. 

Art. 37.° O relator ou a commissão, a quem fôr incumbi
do o exame de um negocio, formula por escripto e assigna o 
seu parecer. 

O vogal da commissão que dissente, no todo ou em parte, 
do parecer da maioria, assim o declara por escripto e pôde 
fundamentar o seu voto. 

Art. 38.° Apresentado o parecer em sessão, o presidente 
fixa o dia para a discussão. 
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Art. 38° Se O páréòer é approvado, regisla-se na acta a. 
approvaçáo ti o secretario manda ropial-o sob forma do con
sulta para ser assignado pelos vogaes. 

Se é rejeitado, o processo passa para um relator escolhido 
d'entre os vogaes, que rejeitaram, e este [az novo parecer, que 
o presidente submette á discussão, seguindo-se depois os tra
mites já indicados. 

Si; o processo implica materia disciplinar passa para outra 
rommissáo Heita por oscru'inio secreto. 

Arl. í().° 0 processo estabelecido nos artigos antecedentes 
é applicavel aos negócios, que téem origem dentro da secção 
permanente por proposta de um dos vogaes. 

O auctor da proposta é considerado adjunto da cominissão, 
a cujo estudo a secção a haja ronliado. 

Art. il.» A secção permanente pôde solicitar do governo 
que seja ouvido o procurador geral da coroa è fazenda em 
qualquer processo, para cuja decisão tenha sido julgado indis
pensável o parecer d'esle magistrado. 

Art. 42.° A serrão permanente toma as suas decisões por 
maioria; nenhuma deliberação, porém, será valida, se não 
reunir, pelo menos, cinco votos conformes. 

A votação ú nominal, excepto se recair sobre negocio que 
eoinprchenda materia disciplinai'. N'este caso é por escrutínio 
secreto'!*"''1"^'"! 

Art. 13.° No caso de empate, o parecer liça reservado para 
entrar de novo em discussão, o se depois ainda ha empate, 
considera-se rejeitado. 

Art. U.° O vogal, que não se conforme com a deliberação 
da maioria, no todo ou em parte, se a votação foi nominal, 
assim o declara por eseripto ò pôde lavrar o seu voto em se
parado, comtanto que o apresente na sessão immediata para 
ser junto á consulta. 

Art. 4o.° Os officios equacsqiior outros papeis, que hajam de 
ser expedidos officialinente, são assignados pelo vice-presidente. 

§ único. Os avisos, convites ou quaesquer outras expedi
ções ordinárias, são assignados pelo secretario por ordem su
perior. 
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Art. 4U.° O serviço il;i secção permanente prefere «a qual
quer outro que não tenha preferencia decretada por lei. 

CAPITULO u 

DAS SKSSÕKS no CONSELHO 

Art. 47.° O conselho superior de inslrucção publica tem 
cada anno uma sessão, que dura desde, 1 até lo de outubro, 
mas pôde ser prorogada, se houver urgente necessidade, até 
ao fim do mez, e poderá ser convocado fora d'esla epocha, 
quando, por acto próprio ou indicação da secção permanente, 
ao ministro pareça conveniente, (bei cilada, artigo 2.", § l.°). 

Ari. 48.° As disposições do capitulo antecedente são appli-
caveis ás sessões do conselho, observadas as seguintes altera
ções : , / M 

1." Não ha sessão sem que estejam presentes sete vogaes 
da secção permanente e doze da electiva; 

2.° Os delegados tomam assenlo pela ordem designada no 
arligo 3.°; 

;i." .Nenhuma votação é valida se não reúne, pelo menos, 
doze, votos conformes; 

i,° Os pareceres devem ser escriptos de niodn, que sirvam 
de consulta independentemente da copia; 

íi.° As consultas são assignadas pelo vice-presidente e pe
los vogaes da coininissáo ou pelo relalor, a cujo exame o ne
gocio foi incumbido. 

TÍTULO IV 

Dos mirhiwntos dos voyais do ronselho 

CAPITULO ÚNICO 

Ari. 4t).° A cada um dos vogaes da secção permanente per
tence a gratilicaçáo mensal de :!0:>l>0(> réis, accumulada com 
os vencimentos, que o referido vogal perceba por qualquer em-
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prego do estado, dentro ou fora de Lisboa. As faltas não jus
tificadas sujeitam a desconto proporcional â gratificação. (Lei 
citada, artigo 4.°). 

Art. 50.° Os vogaes da secção electiva vencem na sessão 
annual ou extraordinária o subsidio de 2#000 réis diários, que 
accumulant com quaesquer vencimentos. 

Os vogaes que residirem fora de Lisboa são indemnisados 
das despezas cia jornada. 

As faltas não justificadas fazem perder o direito ao subsidio 
relativo aos dias em que occorrem. (Lei citada, artigo i.°). 

Art. 51.° Os vogaes, que liouverem faltado com motivo 
justificado, devem enviar á secretaria do conselho, dentro 
do raez, em que se verificarem as faltas, documento que as 
abone. I 

O ministro e secretario d'estado dos negócios do reino as
sim o tenha entendido e faça executar. Paço da Ajuda, aos 17 
de novembro de 188i. — MA. = Augusto Ccsar liarjona <le 
Freilas. 

5. — Portaria de 30 de janeiro de 1885 approvando o 
regulamento para o laboratório chimico da Acade
mia Polyteobnica do Porto. 

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS 1)0 REINO 
DIRECÇÃO GERAL DE INSTRUCÇÃO PUDLICA — 1.» REPARTIÇÃO 

Sua Magestado El-Rei, conformando-se com o parecer da 
secção permanente do conselho superior de instrucção publi
ca, ha por bem approval- o regulamento, que faz parte da 
presente portaria para o laboratório chimico da Academia Po-
lyteclmica do Porto. Paço da Ajuda, em 30 de janeiro de 
1885.= Augusto Cczar liarjona de Freitas. 
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lUiCULAMKNTO PAHA O LAHOHATOHIO DA ACADEMIA 
POLYTECHNICA DO PORTO 

FINS E ORUANISAÇÃO DO LABORATÓRIO CIIl.MHo 

Art. I.° O laboratório chimico da Academia 1'olyteclinica 
do Porto tem por fim especial a inslrucção praclica dos alum-
nos da í).a cadeira da mesma Academia, e em geral o progres
so dos estudos chimicos. • 

Ari. 2.° Contém o laboratório collecções de substancias 
l'bimicas, exemplares de rochas e mineraes, inslrumentos. ap-
parelhos e utensílios dê chimica, livros e mappas relativos ao 
ensino da chimica. 

Art. 3.° Os trabalhos practicos do laboratório consistem : 
1.". na preparação das demonstrações necessárias ás lições 
oràes da cadeira de chimica ; 2.", nos trabalhos dos alnmrios, 
que frequentarem o curso de chimica, nos termos dos regu
lamentos e instrucções ; 3.°, em investigações ou estudos 
scientiíicos feitos pelo director, ou por elle ordenados ; l-.°, 
nas investigações encarregadas ao director do laboratório pela 
auetoridade publica ou ainda por particulares. 

§ l.° Só poderão ser feitos por ordem superior, ou com 
aiiclurisaçài) previa do conselho académico, os Irabalhos que, 
não lenham por tini o ensino dos aluirmos. 

S 2." Nenhuma pessoa eslranha ao eslalieleeimonto poderá 
n'elle eniprehender estudos ou trabalhos sem expresso consen
timento do director, devidamente auetorisada pelo conselho 
académico. 

S 3.° Os trabalhos leitos no laboratório, por conta de ou
tras estações publicas ou particulares, serão retribuídos con
forme uma Libella formulada pelo director do laboratório ou 
por ajuste prévio ; nina e outros approvados pelo conselho 
académico. A receita proveniente será cobrada, escripturada e 
paga nos termos do titulo i.° capitulo l.° do regulamento de 
contabilidade publica de 31 de agoslo de 1881 e mais legisla
ção em vigor. 
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Art. 1." O laboratório devo estar aberto Lodos os dias não 
feriados, desde as 10 horas da manhã até ás i horas da tarde. 
Eslá além d'isso aberto lodo o tempo, que fór necessário, de 
dia ou de iioule, (|iier park as [trovas praçuças dos alumnos 
da Academia, quer para os estudos dos professores de clii

iífca! 
■ i • • • i i 

Art. •'>." V nenhiima pessoa estranha e, permillida a entrada 
m 

no lahoralorio sem licença do director da Academia ou do di

rector do laboratório. 
Art. (5 " Ha no laboratório os seguintes livros : 
l.° l.ivroDiario destinado a conter Iodas as informações 

acerca do estabelecimento, a descripção. dos progressos reali

sados. as deliberações do conselho académico, etc. 
2.° l.ivro do registo dos trabalhos leitos no laboratório ; 
3.° Livro do catalogo chronologico das acquisições feitas 

no laboratório ; 
I." l.ivro do catalogo methodico dos objectos existentes ; 
õ." l.ivro de inventario de substancias e objectos gastos e 

de apitaremos ou utensílios inulihsados ; 
0.» l.ivro de requisições; 
r, n 1 • I . Î / . I 

7.° l.ivro de ponto do duardapreparador e servente; 
H.° l.ivro de matriculas do curso de chimica practiça ; 
i).° Livro de catalogo dos livros do laboratório. 
§ único. Os livros de catálogos e inventários serão rubrica

dos pelos directores da Academia e do laboratório. 
Art. 7.° 0 pessoal do laboratório rompõese do director, 

de um guardapreparador e um servente, constituindo os dois 
últimos o pessoal menor. 

Do ilircrlor do lahoralorio 

Art. 8.° 0 lente de chimica da Academia é o director do 
laboratório sob inspecção do director da Academia c do con

selho académico. 
Ari. '.)." Ao director compete regular as despezas de expe

diente, dos concertos e reparações do material e da acquisi

çào d'esté, e dirigir, conforme as deliberações do conselho 
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académico o ensino praclico dos alun.nos e todos os outros 
trabalhos do laboratório. 

Todos os documentos c a correspondência serão por elie 
vistos e assignados. 

t r i »i\ o M r , . i 
AU. 10.° 0 director pode advertir e admoestar os empre

gados mjQWjgj e propor ao director da Academia a repreen
são d'elles, e ao conselho académico a applieaeào das outras 
penas estabelecidas por lei. 

* ... n o A „ 1,,., r 
AU. II . Ordenará o director no lmi de cada anuo um ba

lanço, .pie será dado pelo guarda-preparador, auxiliado por 
"ni ou mais empregados escolhidos pelo director d'ella. 

Art. 12.° Ao diretor compete requisitar os objectos preci
sos para o ensino e para o augmenlo «las eolleeções, e propor 
ao conselho academic todos os melhoramentos, cuja conve
niência a praclica lhe tiver demonstrado. 

Artigo l:i.° O director dará conta ao conselho, no fira de 
cada anuo (eçlivò, do estado do laboratório, dos trabalhos 
executados e dos melhoramentos realisados durante o anuo. 

liste relatório, depois de examinado pelo conselho será 
'aQÇa(?0 no livro diário, e assignado pelos directores «la Ara-
1 , , | , , l ; i '' $° lal'oral.,11.,, r pelo secretario do conselho, com a 
declaração de conformidade ou com as relle.xoes mie o conse
lho julgar convenientes. 

Ai ligo 14. Km casos urgentes, não considerados n'es
te regulamento, o director providenciará sob sua responsa
bilidade, dando parle immediatamente ao director da -Vcade-
mia. 

Do guarda-preparador 

Artigo líJ." Cmnp,,.. a o guarda-preparador, conlbr.ne as 
ordens do director, do qual é subordinado: 

l.° Arrumar e conservar os apparelhos, instrumentos, li
vros, quadros e collerções de exemplares, substancias e pro
pícios chunicos ; 

r . Fazer os ensaios, preparações, e trabalhos scientilicos 
f|ue lhe lorem determinados ; 
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3.° Auxiliar o director nas demonstrações necessárias para 
a aula, assistindo á lição quando assim convier; 

i.° Coadjuvar o director nas investigações e estudos scien-
tiíicos, que forem emprehendidos no laboratório ; 

í>.° Dirigir os trabalhos praclicos dos alumnos sob a ins
pecção e conforme as instrucções do director ; 

0° Escripturar as requisições, registos e livros dos traba
lhos do laboratório, e o resultado dos trabalhos e provas pra-
cticas dos alumnos. 

Art. 16.° Igualmente cumpre ao guarda-preparador, nos 
termos do regulamento da contabilidade publica de 31 de 
agosto de 1881, guardar como agente-responsável e inventa
riar o material susceptível de consumo e transformação, a 
mobília e objectos de serviço do laboratório, e coordenar os 
elementos necessários para a escripturação fiscal do estabele
cimento, a qual será feita na secretaria da Academia. 

Art. 17.° Bi obrigado o preparador a permanecer no labo
ratório o tempo designado no artigo í.° em desempenho das 
obrigações que este regulamento lhe impõe. 

Disposições diversas 

Art. 18.° 0 servente é proposto pelo direrlor dû laborató
rio c nomeado pelo da Academia. 

Art. I!).° Tem o servente a seu cargo : 
1." Eazer a limpeza e arrumação do laboratório; 
2." Auxiliar o director e o guarda-preparador conformo lhe 

fòr ordenado : 
§ 1.° O servente do laboratório ehhnico servo lambem no 

gabinete de pbysica, entendendo-se os directores dos dois es
tabelecimentos. 

Do semente 

Art. 20.° 0 guarda ou servente, quando não poderem com
parecer por motivo de doença ou por qualquer outro motivo 
juslilicado, darão immediatamente parle ao director do labo
ratório. 
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§ único. Sc deixarem de satisfazer a este preceito incorre
rão nas penas de admoestação, reprehensão ou suspensão con
forme a gravidade da falta. 

Ari. 21.° O pessoal subalterno do laboratório só pude ser 
temporariamenle dispensado do serviço pelo director da aca
demia, ouvido o do laboratório. 

Ari. 22.° Ao director da Academia dará parte o do labora
tório do todas as occorrencias que se forem dando em relação 
ao pessoal (pie lhe è subordinado. 

Secretaria d'estado dos negócios do reino, em 30 de ja
neiro de \8Xb. = Autjuslo Ccsar ISarjona de Freitas. (Diário 
do Governa n." 96 de í de fevereiro de 1885). 

5 .—índice alphabetico da Synopse da legislação 
sobre instrucção publica que foi publicada no An-
nuario lectivo de 1883 a 1884. 

academia (Nova) dramática de Coimbra. — Concessão do 
usofrueto do edilicio do collegio de S. Paulo, Lei de 15 de 
setembro de 1841. 

Academia dos guardas marinhas. — Estatutos, Lei de 1 de 
abril de 1796. — Extincção, Decreto de 7 de novembro de 
1835.— Substituição pela escola naval, Lei de 23 de abril 
e decreto de 19 de maio de i8i->. 

Academia 1'olytcchnica do Porto. — Creação, Decreto de 18 
de janeiro de 1837. —Actos (Regulamento dos), Decreto 
de 6 de novembro de 1839. —Aulas alternadas, Decreto de 
7 de outubro de 1879. —Creação das cadeiras do econo
mia politica, direito commercial à administrativo, Lei de 15 
de julho de 1857 ; c de mineralogia, geologia metallurgia e 
arte de minas, Carta de lei de 14 de junho de 1883.— 
Curso preparatório para a Escola do Exercito, Decreto de 
Î de junho tie 1873. —Cursos (Ordem de formular o pro
gramma dos), Portaria de 20 de junho de 1883. — Ediíi-
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cio (Plano das ohms no). Podaria de 31 ,1o dezembro de 
18(50; e expropriação (las lojas. Lei de 19 de junho de 1880. 
— Exames de frequência, Decrelo de 2 d'outiibro de 187!). 
— Extincção de dons logares de lentes substitutos, do de 
mestre de manobra naval e reducção do ordenado do lente 
de desenho. Decreto de t i de dezembro de 18(10. — Pro
gramma das cadeiras, 1'ortarias de 17 d'outiibro de 1864 
e |Q di! junho de 188:). — Relatório annual do director, 
Portaria de 3 de janeiro de 1838. 

[endemia portuense de bcllas-arles. — i'.vcaç-io e estatutos, 
Recreio de 22 de novembro de 18:)0. — Abertura das aulas 
de pintura histórica, anatomia pictórica e de perspectiva 
linear e optica, e nomeação d'uni servente, Portaria de 21 
de julho de 1837. — .Nomeação do pessoal, Decreto de 3 
de dezembro de 183(i. — Suppressào dos substitutos, De
crelo de l i de dezembro de 18G0. 

Aeudcmin real das bellas-artes de Lisboa. — Creação e esta
tutos, Decreto de 2.'> d'outiibro de I8;)G. — Installação no 
convento de S. Francisco e creação d'uma bibliotheca de 
bellas-arles, Decreto de 25 d'outiibro de 18:)() e Portaria 
de 0 d'agoslo de 1837. — Nomeação do pessoal, Decreto 
de 25 il'oulubro de 1830. — Reforma, Decrelo de 2í de 
março de 1881. — Suppressào ilos substitutos, Decrelo de 
li de dezembro de 1800. 

Academia real de fortifica cão, arlilhcrin c desenho. — Crea
ção em Lisboa, Lei de 2 de janeiro de 1790. —Extincção; 
Decreto de 7 de novembro de 1835, e substituirão pela es
cola do exercito, Decreto de 12 de janeiro de 1837. 

Academia real de marinha de Lisboa. —Creação, Decreto 
de 5 d'agoslo de 1770. — Providencias sobre os «aulistas», 
.Aviso de 30 d'agoslo de 1782. — Podem matricidar-se no 
2.° anno os alumnos approvados no l.° anno de mathe-
matica do collegia militar, Decreto de 1 de setembro de 
1824. — Extincção, Decreto de 7 de novembro de 1835. 

Academia real de mu rinha e commercio do 1'orlo. — Esta
tutos, Alvará de 20 de julho de 1803. — Augmento de re
ceita e diminuição de despeza, Alvará de 1G de agosto de 
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l«2;>.—Creação ilo cargo do director littérario, Resolução 
régia do 27 d'agosto do 1817; o seul pr'iiriejrû provimento, 
Carta règia de 9 de setembro fie 1817. — Os exames leitos 
n'ella são levados em conta para a Matrícula na Academia 
real do marinha do Lisboa e vice-versa, Decreto de :î de 
novembro de 1825.— Inspecção' conservada á Companhia 
dbs vinhos do Allo-Douro, l.ei de ;'l d'agnslo e Decreto de 
l:; abumbró títí 1823. (Tinha-lhe sido tirada pela Lei de 
17 de maio de 18-22). — Leitura da 2." parte do Código 
Commercial no ;t.u anuo de inalhemalica, Decreto de 15 
de julho di' 1835.— Lentes demittidos posteriormente a 9 
de setembro de 18:}(i, Lei de 19 de setembro o Decreto de 
9 de dezembro de 1850. — Primeiro provimento da cadeira 
d'agrieultnra, Carta régia de 3 doiilubro de 1818. - Kc-
gimen litterario e económico, Decreto de 19 d'oiilubro de 
1836. — Suppressão do cargo de director da aula de dese
nho e de vice-inspector, Decretos de (i de novembro de 
1821 e 13 d'outubro de 1821. — Transformação na Acade
mia polvteclmica do Porto, Decreto de 13 de janeiro de 
1837 

\nrlcmia rrul ihm srienáat de Lisbon. — Approvação dos 
estatutos, Decreto de 15 d'outubro de 1831, reformados 
pelos Decretos de lo d'abril île 1850 e 1:1 de dezembro de 
1851. —Curso de introducção fit) instituto mavnense, Lei 
de 12 d'agosto de 1851. — Instrurções para as explorações 
das provindas ultramarinas, Portaria de 2 d'agosto de 
1850. —.Nomeação de guarda-mór da livraria e museu, 
Derreio de 5 de novembro de 1791. — .Numero de vogaes 
com tpie delibera o conselho administrativo, Decreto de 
11 d'abril de 1855. — Itegulamento, Decreto de 22 d'ou
tubro de 1852.—Transferencia da collecção de inineraes 
existentes na intendência das minas e metaes do reino, 
1'ortaria de 24 de novembro de 18:)5. 

A'lmiiiiKlniriio li'lrraria e srininjiru. — Relatórios annuaes 
sobre o seu estado. Portarias de 30 de agosto de 18i"> e 
3') ile julho de I8:;:;. 

Archiri) niirioiíiil t mil da Torre do Tombo. —O guarda-

file:///nrlcmia
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múr tem as funcções de clironista-múr do reino, Decrelo 
de 30 de novembro de ISí-2. — Seu provimento por falle-
cimento do visconde de Santarém, Decreto de 26 de março 
de I8t>(>.—Nomeação d'um director, Portaria de 5 de 
janeiro de 1843. — Providencias, Alvará de 30 de maio 
de 1075.— Regimento, Alvará de 29 de dezembro de 

. 1733. — Regulamento. Derreio de 23 de novembro de 
183!). 

Arsenal do exercito (Deforma do), Decreto de 10 de dezem
bro de 1831. 

Arsenal real. da marinha. — Creaçãu d'iima bibliotbeca, De
creto de 7 de janeiro de 183,'i.—Aspirantes a facultativos 
ila armada e do ultramar. Organisaçào d'esla classe, Lei 
de II de agosto e Decreto de 12 de setembro de 1860, e 
decreto de 23 do dezembro de I860. — Isempção do ser
viço do exercito, idade para a admissão e subsidio, Lei de 
0 de jíndio de 1871. 

Aula de dcba.ro c desenho.—Fundação no Porto, Decrelo 
de 27 de novembro de 1770. — Dcspezas pagas pela de
cima dos accionistas da Companhia dos vinhos do Alto-
Douro, Aviso régio de 4 de dezembro de 1770. 

Aula tfe eommercio cm Lisboa. — Extiiurâo, Decreto de 7 de 
novembro de 1835. 

Aula do «cosmo(jra\)ho-món> de Lisboa. — Transformação na 
aula de pilotos, Decreto de 20 de janeiro de 1770. 

Aula de desenho. — Croação em Lisboa, Alvará de 23 d'agoslo 
do 1781. 

Aula de nauliea do Porto, — Estabelecimento, Decreto de 30 
de julho de 1762. — Conservação e progresso, Aviso régio 
de 25 de fevereiro de 1773. — Direcção dada á companhia 
dos vinhos do Alto-Douro, Aviso régio de 16 de janeiro de 
1779 e de 20 d'abril de 1792. —Nomeação d'uni capilão-
lenente tias fragatas de guerra da repartição do Porto com 
obrigação de ser mestre d'esta aida, Carta patente de 12 
de maio de 1764. — Prohibiçáo de equipagem de navio de 
lotação superior a 130 toneladas seir ipie n'ella entre al
gum «aulista», Aviso régio de 25 de novembro de 1761. 

http://dcba.ro
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Aula de pilotos. -HiGreaçâO em Lisboa Decreto de 20 de ja
neiro de 1779. 

Aula para tições e exercícios práticos de urtilheria.— 
Cpèaçâo em S: .lulião da Bana Alvará de 2 de abril 
de 1762. 

Aulas <!<• desenho e figura, arehileclura cicil e de gravura 
e as casas do risco c de csculpluru existentes na reparti
rão das obras publicas. — Suppressão Decreto de 2o de 
outubro de 1830. 

Aulus de grammalica e as de todos os primeiros estudos da 
comarca de Coimbra. — Inspecção e provimento conliado 
ao reformador reitor da Iniversidade Alvará de 17 de ja
neiro de 1791. 

Aulas de gruiu mal ira latina e grega do Porto. — Auctori-
Sáda a nomeação de um guarda Decreto de 15 de marco 
de 1700. 

Aulas de latim.— Estabelecimento no Porto nos collegios dos 
exlinclos jesuítas Aviso régio de 22 de janeiro de 1760. 

Aulas de mutliemu'ira, nniuitercio c dus línguas ingleza c 
fruneczu. — Estabelecimento no 1'orlo Alvará de 9 de fe
vereiro de 1803. 

BaialhÔHS urwlciiiicos de Coimbra c de Lisboa.—Alistamento 
e epoeba de reunião Portarias de 29 d'outubro de 183G. 

Ilihliolheca de bcUm.-uries. — Creação Decreto de 25 d'ou
tubro de 1830. 

Itililiollicca ila escala medieo-cirurgiva de Lisboa. — Orga-
nisação de uma eollecçào de livros de medicina dos exlin-
ctos conventos [tara lhe serem encorporados Portaria de 
9 de novembro de 1830. 

Ilibliollteca da uniecrsidade. — Licença para levantar edilicio 
próprio Provizão régia de 31 d'outubro de I710. 

liibliotliccu nacional de Lisboa. — Estabelecimento no con
vento de S. Erancisco Portaria de 9 d'agosto de 1837.— 
Creação da cadeira de numismática Lei de 19 de julho de 
1855. 

Mbliolheca (líeul) publica da Corte. — Creação Alvará de 
29 de fevereiro de 1790. 

] ^ 
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liiblio'hera /niblira do I'orlo.— Estabelecimento Q pitpviden-
cias. Decreto de 9 de jullio de 1833. — Doação da livraria 
do bispo I). JoãO 6 Avellar Lei de ftO de jiuilio de 18Í-3. 
— Fica considerada estabelecimento municipal Lei de 27 
de Janeiro de 1876. 

Ilibliollieeas publicas. — Devem estabelecer-se em cada distri
c t Portaria de 25 d'agosto de 1836 o os administradores 
geraes designar os edilicios em <|iie se estabeleçam p pro
ceder á arrecadação das livrarias e mamiscriptos das ex-
tinctas ordens religiosas Portaria du 7 d'onlulji'o de 183G. 
— Heuiganisação Lei de 11 de julho de 1863. —Abertura 
á noite Lei de 18 de janeiro de 18.S3. 

Cadeira d'arabe. — Estabelecimento no convento de Jesus de 
Lisboa. Decreto de 12 d'ahril de 17!)'). — Providencias acer
ca do seu provimento, Derreio ile ."> de junho de 18()5-. 

Cadeira de ijreijo do real es'abeleeimea'o tio lloeio. — Pro
vimento Avis. de 24 de junho de 1811. 

Cadeira d'iinjle:. — Creação no conselho de Salsele Portaria 
de 17 de março de lSii'.i. 

Cadeiras de fraaeez, intjlez, priaripios <jcrac< d'à lmini>-
Iraeno pabliea e de eroimmia poli'ira eiala;'rial. r.rea-
çao Decreto de 16 de dezembro de lsti7. 

Cadeiras de lalim e grçgO: rhehiriea e philosophia racio
nal <' moral. - .Nomearão de substitutos precedendo con
curso Portaria de 7 d'abril de I8i i . 

Cadeles {fiasse dos). — Qualificações para a admissão Alvará 
111 de março de 1757. 

Casa d'e-laeneàn e recolliimen'o de, motinas eia Sernaehc 
do fíom Jardim. — Estabelecimento Decreto de i i de 
junho de 1805. 

Cash 4a moeda. — Extinrçao das cadeiras de pbysica, cliimi-
ca e docimasia Decreto de 7 de novembro de 1835. 

Casa 'Ileal' pia de Lisboa. — Regulamento Derreio de 1) de 
maio de 1895. — Hegularáenro d'admissào dos orphãos 
Decreto de 2 d'abril de 18G2. Creação d'uni conservatório 
de musica Decreto 5 de maio de 1835. 

Chronisla-mitr do reino. — Obrigações Decreto de 22 de mar-
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<;o d6 183'.». —Suppressão d'eStó cargo, ipie fica sondo 
exercido pelo guarda-inór dó Archivo da Torre do Tombo 
Decrelo de 30 de novembro de 1842. 

Collegia (Itealj ntili'ar. — Augmento do numero d'alumiios 
I.ei de 20 de julho de 1854, — Alumnos nào podem estu
dar cbmo externos o 5.° e <i." anno do curso Decrelo de 31 
d'oiitubro de 1842. — Deficit mandado pagar o abonados 
840)5(000 réis para livros e objectos d'inMrncçào Avis. de 1 
de maio de 1817.—Edifício mudado de Uilhalbllespara Ma
fra Decreto de 14 de novembro de 1848. — Exames íinaes 
com prova escripla Portaria de 27 de julho do 18(i6.— 
Exames dos candidatos a aluninos Ordem do exercito de 
13 de setembro de 1873. — Plano de estudos Decretos de 
13 d'outiibm de 1833, c 12 de janeiro de 1837.—Reformas. 
melhoramentos Lei de 31 de julho de 1S48 Decretos de 
II de dezembro de 1851 e 11 de setembro de 1851 e De
crelo de 14 de junho de 1870 (suspenso pelo Decreto de 
27 de selembro de 1870) — Programmas Decretos de 3 de 
setembro de 18G7 e 14 de julho de 187o. 

Collegia das missões na China. — Estabelecimento no Bom
barral em casa do bispo eleito de Mil?. Decrelo de 21 de 
maio de 1844. 

Collcgio das missões iiIlramtuhias. — EslaUiíos Decrelo de 
18 d'agoslo de 1881. — Não são admillidos alumnos, sem 
fiança Portaria de 3 de julho de 1865. 

Collê^o (tical) dos nobres. - C.reação I.ei de 6 demarco de 
176i.--Providencias 2 Alvarás de 13 de março de 1772. 
Abolição Decreto de 4 de janeiro de 1837. Collocação dos 
professores Decreto de 2 de novembro de 1840. 

Commissario dos eslù^os do Porto. — Auclorisaçào para no
mear um guarda para as aulas de grammatira latina o 
grega do Porto Decreto de 15 de marco de 1700. 

Companhia ãè Jesus. - Expulsão de Portugal Lei de 3 de 
setembro de 1735). 

Concurso entre os alumnos das eseõlas superiores para 
seguirem o curso d'engenharia civil na escója de Eranca 
Portaria de 3 d'agosto de 1864. 
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Concursos para proriwcHo dos togares do magistério.

Hecrelo de 20 ile setembro .le 1844 e Lei de 2o de julho 
de 1850 —Condições dos candidatos Dectólo de 2/ de 
ftltàlro de 1854.Constituição do jury Decretos de 14 

' de maio de 1802 e « de dezembro de 1870.Numero de 
dissertações impressas e praso para a entrega Portaria 
m 3 d'abril de lSGti. — Regulamento Decreto de 22 de 
jfótfsttl de 1805 n.odilicado pelo Decreto de 7 de fevereiro 
de i860 e interpretado pela Portaria de 19 d'abr.1 de 
13G0.Susppeicões nos processos Portaria de KJ de maio 
de 11868 e Decreto de 7 de leve.vim de 1800.Vagando 
flfta demonstração e uma sul.slil.Vuf.u « N ^ i N J j n 

curso para a demonstração Portaria de 7 de jullio de 1800. 
Concursos pura prorhncnlo dos togares do mug.slcno na 

escola „«,■„/.Kegulamento Decreto de I i de dezem

bro de 1807. . . 
Concursos porá proeimcalo dos togares do Wgtjtohfi no 

instituto d'agricultura g nos insli'utos nulastriacs Lei 
(|e 2 de julho de 1807. 

Concursos para as cadaras de matl.eau.Uead^ l,prus.~ 
mstrucções e programma Por.ana de 2t, de ago.to de 

ConZo especial de céleri ■/«. « :„ ,„ , , , composição 
Decreto de 21 de junho de 18)'.». 

Conselho geral director da inslraeeao primana e secunda 
' r i a — "informação a respeito das cadeiras de mstruccao 

primaria e secundaria a cargo da directoria geral dos es

tos em 18:)41835 Portaria de 20 de janeiro de 18.18. 
Conselho qcral d'inslruccao miWar. Constituição e nomea

d o ,1o pessoal Decreto de 25 d'abril de 1804 e Regula

mento de 28 de junho de 1804. . 
Conselho d'inslrucçào n^ai . Regulamento Decreto de 10 

de fevereiro de 1870. , . , 
Cowclho de saúde.Regulamento e incumbência de exami

nar farmacêuticos, medicos formados em universidades 
estrangeiras, parteiras, algebristas, dentistas, etc., etc., 
Decreto de 3 de janeiro de 1837. 
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Conselho superior d'irislruccdo publica. — Creaçào Decreto 
de 7 de setembro de 183"). — Regulamento Decreto de 10 
de novembro de l8iS. — Extincção liei de 7 de junho de 
181)9. 

Conservatório de artes e, officios. — Creaçào em Lisboa De
creto de 18 de novembro de 1836, no Torto Decreto de 
5 de janeiro de .1837. 

Conservatório da arte dramática. — IMano d'esludos para o 
seu estabelecimento Portaria ile 20 de marco de 1837.— 
Creaçào Decreto de 15 de novembro de 1837. —Regimen
to Decreto de 27 de março de 1839. —Nomeação do jury 
para adjudicação de prémios aos alumnos Decretos de 24-
de setembro de 1838 e Í5 de janeiro de 1839. — Organi-
sação da livraria Portaria de 29 d'abril de 1839. 

Conserraiorio de musica ria casa pia de Lisboa. — Creaçào 
e providencias Derreio de 8 de maio de 183.'). 

Conserraiorio real de Lisboa. — Despeza Lei de 16 de no
vembro île 1811 — reduzida Decreto de 20 de novembro 
( ] e isi.2. — Estatutos Decreto de 24 de maio de 1841.— 
Professores pagam direitos de mercê Portaria de 16 de 
novembro de 1810. — Suppressão do logar de substituto 
de declamação Decreto de 14 de dezembro do 186). 

Curso elementar ^agricultura. — Creaçào nos lyceus Decre
to de 2 de dezembro de 1869. 

Curso de cirur<jia. — Creaçào d'um no hospital de S. José de 
Lisboa e d'oulro no da Misericórdia do Porto Alvará de 
25 de junho de 1825. 

Curso superior de lettras. — Creaçào em Lisboa Lei de 8 de 
junho de 1859 modificada pelo Decreto de 1 d'agosto de 
1883. — Regulamento Decreto de 18 d'outubro de 1878. 
— Admissão d'um individuo a exame, sem frequência, da 
cadeira de litteratura moderna Lui de 12 de julho de 
1882. — Creaçào das cadeiras de lingua c littoratura sans-
crita e de philologia comparada Lei de 23 de maio de 
1878. — Ordenado dos professores elevado a 700(5000 reis 
Lei de 21 de junho de 1883. 

Mario do ijovcrno. — Siio executórias todas as ordens publi-
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cadas independentemente d'ullorior participação I'orlaria 
de 28 de maio de 1800. 

Diphniius dos lentes d'instrueçùo syqtfffl\Qft c dos professo
res d'iuslcuen'io primaria e secundaria Portaria de 2ii 
do inaiu do 18158. 

Direitos de merco.— Prazo para requerer o pagamento Por
taria de 10 de setembro de 1801. 

Direi'os de nierre, mu'rieulus e cactus. — Tabeliãs Decreto 
de 20 de juiilm de 1880. 

IHicctorio das escolas primarias. — Regulamento Decreto de 
.'U d'ouliibro de 18:).'). 

Direcção ijccul d'instrueçùo y ulilica.— Cieação l.ei de 7 de 
junho de l8'»il. 

Direetoriu ijcral dos estudos e cscólns do reino.— Creação 
Lei de 17 de dezembro de 1701. 

Ensino (Obras destinadas ao)—Approvação. adopção Derre
to de 31 de janeiro de 18(H). 

Ensino //7/</nVu//Mí'«. — Regulamento Decreto de 10 de de
zembro de 1852. 

Ensino d'mjrieulluru, silcicuUura e reteciuucin Decreto 
de 2!) de dezembro de 1801. 

Ensino industrial. — Organisação em l.ishoa e Porlo Decreto 
de 30 de dezembro de I8.'32. — Regulamento Decreto de 
20 de dezembro de 1804. — Reforma em Lisboa Decreto 
de :i() de dezembro de 1800.—Organisação no collegio de 
S. Caetano em Braga Lei de 18 de julho de 185G. 

Ephciueriii.cs (Culculudorcs de) — Auclorisação ao reitor da 
universidade para nomear doutores em inatheinatica para 
os coadjuvar l'ortaria de G de outubro de 1852. 

Escola d'alumnos marinheiros.—Creação Lei de 21 de feve
reiro de 1870.—Regulamento Decretos de lil de dezembro 
de 1870 e de 1 d'ouliibro de 1880. — Providencias Lei de 
27 de julho de 1882. 

Escala de caculluriu. — Auctorisada a. creação Lei de 10 de 
maio de 1878.—Creação em substituição da academia real 
da fortilicação, artilheria e desenho Decreto de 12 de ja
neiro tie 1837. 

http://Ephciueriii.cs
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Escola do crcrci'o.— Estabelecimento no palácio <l;i liempos-
la Decreto de í) .de dezembro de 1830.—Abolição do in
ternato estabelecido pelo Decreto de 2i de dezembro de 
18()3 e continuação do scini-inlernalo Decreto de 26 de 
dezembro de 1868. —Alumnos militares Decreto de 10 de 
dezembro de 1851 e Portaria de 17 de julho de 1805 —ha
bilitações para a matricula Portarias de 8 de julho de 
18 48. 12 de novembro de 18-50 e 26 de setembro de 1855-
— alumnÒS premiados nos dons annosdo curso d'infanteria 
e cavallaria podem matricidar-se nos cursos d'estado maior, 
d'engenheria on d'artilheria Decreto de 20 de novembro 
de 1878. —Divisão das cadeiras em militares e de cons-
trucção Decreto de l(i d'outubro de 1854-. — Providencias 
MIIHV a frequência, exames, lições, exercícios, etc., etc. 
Decreto de 2 de dezembro de 1857. — Regulamento provi
sório Decreto de 26 d'outubro de 1 S<>i-. modilicado pelo 
Decreto de 16 de setembro de 1868. 

Éseèlá dé urarwa. — K' desannexada da «imprensa regia» 
Decreto de 21 de janeiro de 1805. 

Escola iialustrial da Covilhã. — Oração Decreto de 3 de ja
neiro de 1861. 

Esculu iirhtslrial c de correcção do tUsIrido do l>or'o. — 
Auclorisada a creação Decreto de 10 de maio de 1883. 

Escola iiialhcmaiicu il mili'ar de Cou. — Reorganisação De
cretos de 23 d'outubro de 1867 e 24 de dezembro de 1863. 

Escola vieilico-cirarijica da Sova Goa. — Annexação da ca
deira de princípios de phvsica, chimica e historia natural 
(ensino, vencimentos e jubilarão do professor) Decreto de 
23 d'outubro de 1867. —Regulamento Decreto de U d'ou
tubro de 1<S(>5. 

Escola mcilico-cirartjica de Lisboa. —Provimento das cadei
ras creadas pela l.ei de 26 de maio de 1863 Portaria de 
18 de junho de 1863. —Duvida sobre o provimento d'uma 
cadeira vaga Portaria de (i de outubro de 1848. — Remu
neração de dous lentes pela compilação e traducção de 
compêndios Portaria de 13 de julho de 1845. 

Escala mcdico-cirurijka do 1'orto. — Cedência a seu favor da 
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parte do edifício dos Carmelitas do I'orto Decreto de 2() 
d'outubro de 18,52. —Empréstimo para a construcção do 
edifício Lei de l i d'abril de 1873. 

Escolas mt'diro-ciruruicas de Lisboa c /'or/oj— Aulas alter
nadas exceptuando as de clinica Decreto de l;î de no
vembro de 1800.— Creaçâo das cadeiras de anatomia pa-
thologica e de medicina legal e hygiene puhlica Lei de 2(i 
de .maio de 1H(>3 — d;is cadeiras fle pathologia geral, se-
meiologia e liistoria da medicina Lei de 10 d'abril de 
1876-e d'um logar de preparador Lei de 28 de junho 
de 1804. — Aliimnos podem transitar d'uma para a outra 
corn as precauções determinadas n,i Portaria de 7 de'no
vembro de 1855 e transferir a matricula Portaria de 18 
d'oiilubro de 1807 —reprovados são admillidos a novo exa
me precedendo nova frequência Decreto de 22 de novem
bro de 1870 —do 5.° aniiii podem pralicar nos doentes 
ibis aulas de clinica operatória Decreto de i de março de 
1880.— Candidatos ás cadeiras (Habilitações dos) Lei de 
2-i d'abril de 1801. — Demonstradores Leis de 12 de junho 
de 1855 e 4 de julho de 1857— supprimais dons legares 
Decre'o de l i de dezembro de 1801). —Cartas (modelos 
das) Decreto de 20 de julho de 1800 —dos porteiros não 
são obrigadas ao sello Portaria de 23 d'agosto de 1811). 
— Curso de parteiras (Habilitações para o) Portaria de 24 
d'outubro de 1800. — Facultativos com carta podem exer
cer a medicina Lei de 20 de junho de 1800. —IMano dos 
estudos Decreto de 2!) de dezembro de 18:50. —Program
mas das cadeiras Portaria de 17 d'outubro de I80i.— 
Regulamento Decreto de 23 d'abril de 1840. —Termos dos 
exames Portaria de 7 de novembro de 185 ">. 

Escola mililar provisória. — Creaçâo em Angra Decreto de 
10 d'abril de 18:)0. — Kegulamento de 20 d'abril de I8i0. 

Escola municipal secundaria. — Creaçâo na villa de Valença 
do .Minho, e providencias Decreto de 27 d'abril de 1882. 

Escola naval. — Creaçâo em substituição da Academia de 
guardas-marinhas Lei de 23 d'abril e Decreto de 11) de maio 
do 184->. — Creaçâo d'uni inuse;i de marinha Portaria de 
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22 Je julho do 1863. — (jJreHÇÎO d'uni curso d'engenheiros 
maehinistas Decreto de 20 de dezembro de I8GS —e re

gulamento Decreto de 10 de junho de I8CÍ). — Plano d'or

ganisação Decreto de 18 de março de I8Í7 (declarando 
sem elleilo e aiictorisando o conselho a alteralo Decreto de 
7 de maio de 1817). — Organisação e lins Decreto de 7 
de julho de. 1861.—Reorganisação Decretos íé 80 de de

zembro de 186N, 8 d'abril 18(3«) — Regulamentos dos exa

mes de pilotagem Decreto de 13 d'agoslo de 1874 I». 13 
d'abril de 18(H).—Regulamento para os concursos aos lu

gares do magistério Decreto de 12 de dezembro de 18157.— 
Vencimentos dos lentes que não são olliciaes do exercito 
nem da aunada l.ei de 3 de julho de I8.'5'>. 

Escola normal primaria 6 d'anim) mii'uu. — Crenção em 
Lisboa Decreto de 15 de novembro de 1830. — Providen

cias Portaria de 5 de setembro de 18:58. — Ordenada a 
sua constituição em Coimbra Portaria de l'.i de outubro 
de 1839. 

Escola normal primaria do /Intrico dò liraipniça.  ôÇga

nisação Portaria de 28 de maio de 1851. 
Esvaia normal'primaria do dislrido de Lisboa. — Regula

mento Decretos de'?■! de dezembro de I8í.r>, 4 de dezem

bro de 186D, é 20 d'outubro de 1803. — Programma e 
instruirão para o concurso de mestres Portaria de 8 de 
janeiro de 1864. 

Escolas vormaes primarias. — Creação no Porto, Lisboa 
Coimbra, Kvora e Vizeu com o regulamento Decreto de 
14 de dezembro de 1861). 

Escola de pUoUKjcm cm Faro. — Creação Lei de 7 de julho 
de 1862. — Regulamento Decreto de 4 do fevereiro de 
1803. 

Escola de pilo'atjrm cm Macau.—Creação lei de ."> de julho 
de 1802. 

Escnhi do polipjono das \enilas Monti. — Approvação do re

gulamento Port iria de 2S de janeiro de 1874. 
Escala pobi'cchaica.— Creação e regulamento Decreto de 11 

de janeiro de 1837 —nomeação do pessoal Decreto de 21 

file:///enilas
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de Janeiro do I837. — Dependência do ministério do reino 
Lei de 7 de junho de 1850 - Lalhegoria civil de logar de 
director, secretario e lentes Decreto de 14 de dezembro de 
186!) (revogada pela l.ei de 1;} de março de 1884. — Dire
ctor pôde recusar altestados suspeitos l'ortaria de 13 
d'abril de 18(51. — estabelecimento da secção de botânica 
e creaç.ào do logãf de naturalista adjunelo na secção de 
zoologia bei de 7 de maio de 1878. — Organisação dos 
cursos Portaria de 8 de junho de 18(50—do curso pre
paratório para engenheiros ronslruclnres navaes l.ei dá 3 
de junho de 1880 —do curso supplemenlar d'engenhei-
ros hvdrographos de marinha Decreto de 27 de maio de 
18(52 —da secretaria e vencimentos dos empregados Lei 
de 28 de março de 1878. — Programmas das cadeiras Por
taria de 17 d'oulubro de 18(54. — Providencias sobre os 
aluninos militares Portaria de í d'agosto de 1855, Decre
to de 10 de dezembro de 18(51, Portarias de 20 d'oulubro 
de 1852, 1 de fevereiro e 14 de março de 1853. — Provi
dencias sobre as lições, Ireipiencia, exames, exercícios etc., 
ele. Decreto de 2 de dezembro de 18.'57. — Provimento de
finitivo dos subslilulos (nomeados por dons annos pelo 
Decreto de II de janeiro a 1837) Portaria de 17 de junho 
de 18(52. — Suppressão da cadeira de montanistica e doci-
mazia Decreto de l i de dezembro de 18(50 —do curso 
d'inlroducçâo á historia natural dos três reinos Lei de 12 
d'agosto de 1855- — de três logares de lentes substitutos 
Decreto de 14 de dezembro de 18G9. — Vencimentos dos 
naturalistas adjunclos ao museu nacional Lei de 2(5 de 
junho de 1870 — de proprietário substituto de I0.a cadei
ra Lei de 28 de junho de 1884. 

Escola pratica d'aviilhn-ia naval. — Regulamento Portaria 
de 21 d'oulubro de 18G4, Decretos de 31 d'agosto de 1871 
e 2(5 d'agosto de 1875. 

Escola Hoili-it/iivs Sani/mio. — Auctorisada a creação em S. 
íiarlholomeu do .Mar (Esposende) Lei de 21 de junho do 
1883. 
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Escola e serviços dos torpedos. — Aueiorisada a eivarão Lei 
de 3 de maio de 1878. 

Escola de retirinnvia. — Renrganisarão Lei de 28 d'abril de 
1845 e Decreto de 23 de junho de 1847. 

Escolas de desenho industrial. — Érea cão Decreto de 3 de 
Janeiro de 1884. 

Escolas d'rusiuo especial de Caho Ycrdc c Angola. — Regu
lamento provisório dos concursos para provimento tias 
cadeiras Portaria de 12 de março de 1873. 

Escolas de nicninar. — Estabelecimento pelos hairros de Lis
boa Rés. Reg. de 31 de maio de 1700. 

Escolas mjiinen'acs.— Regulamento Portaria de IS) de ja
neiro de 18(12. 

Estações e.fpcrimattacs d'ugricuHuru.— Eivarão Decreto de 
2 de dezembro de 186<j. 

Exumes de habilitação paru u niu'riculu nos cursos mpe-
riores — Portaria de 13 de setembro de 1848 Decretos de 
4 de julho e li) de setembro de I85i Portaria de 11 de maio 
de 1801 Decreto de 22 de maio de 18C2 Portaria de 2 de 
junho de 1862 Decreto de 30 d'abriI de 18G3 Portaria de 
18 de maio de 180.'? Decreto de 28 de março de 1871.— 
Abolição Decreto de 4 de setembro de 1873. 

E.nimcs de httbili'açào paru us carreiras mitilares e d'en-
genharia ciril—Decreto de 20 de dezembro de. 1864. — 
Regulamento provisório Decreto de 17 de junho de 1807. — 
Abolição Decreto de 10 de setembro de 1873. — Program
mas Portaria de 17 de julho de 1883. 

Faeul'lu:lcs de cnnones e leis. — Organisação Alvará de 16 de 
janeiro de 1805. 

Faculdade de direito. — C.ieação da cadeira de direito admi
nistrativo e princípios d'adminislraçào Lei de 13 d'agosto 
de 1853. — Exames do 2." anuo devem ser por turmas 
Avis. de 24 de maio de 1794. — Explicação e desenvolvi
mento do systema constitucional na explicação do direito 
publico Portaria de 25 de janeiro de 1822,—Suppressão de 
2 logares de substituto Decreto de lí de desembro de 
1869. 
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Faculdade de mti'hcmo'ica. — Approvação dos quadros do 
curso Portaria de 9 d'outubro de 1801. — Creação das ca

deiras d'astronomia pratica Carta Hegia de 1 d'abril de 
1801—de geometria descripliva Lei de 20 de fevereiro de 
1801. — Ensino de desenho Portaria de 27 de dezembro 
de 18(50. — Programmas (organisação dos) Portaria de 5 
de marco de 1801. — Uesolução do conllicto entre 3 len

tes sobre a respectiva collocação na I ."■ e 2." cadeiras Por

taria de 17 d'abril de 1802. — Suppressão d'nm logar de 
substituto Derreio de 14 de dezembro de 1869. 

Faculdade de medicina. — Creação das cadeiras de anatomia 
palhologica e de histologia o physiologia geral Lei de 20 
de maio de 1803 —e de pathologia geral, semeiologia e 
historia da medicina L. de 10 de abril de 1870. —Os es

tudantes sãu dispensados do 3." anno de mathematica De

creto de 11 de marco de 1823. — Kuppressão do guarda 
do theatro anatómico c do ajudante preparador e creação 
de 4 logares de preparadores Lei de 28 de junho de 1804. 
— Suppressão d'uin logar de substituto Decreto de l i de 
dezembro de 1809. 

Faculdade de philosophia. — Approvação do quadro do seu 
curso e do curso preparatório para medicina Portaria de 9 
d'outubro de 1801. — Curso d'analyse chimica (frequência 
e exames) Portaria de 21 de maio de 1872. — Matricula, 
frequência e actos (Regulamento de) Decreto de 22 de ou

tubro de 1809. — Creação da cadeira de physica dos flui

dos imponderáveis Lei de 20 de fevereiro de 1801. —Crea

ção dos logares de naturalista adjimclo á cadeira de botâ

nica, do jardineiro chefe, jardineiro ajudante e do natura

lista adjunclo para a cadeira de zoologia e museu zoológico 
Lei de 7 de maio de 1878 — do logar de preparador do la

boratório chimico e cheie dos trabalhos práticos Lei de 20 
de maio de \HHi). — Regulamento para os logares do na

turalistas adjunctos, jardineiros e conservadores Decreto de 
0 de fevereiro de 1879. — Programmas (organisação dos) 
Portaria de :> de março de 1801. — Cartas dos bacharéis 
approvados simpliciter no 4.» anno devem trazer o resul
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tado d'essa votação Portaria do 21 de setembro de Î866. 
— Pormiuindo aos bacharéis íorniados o exercício do ma
gistério publico sem preceder exame Derreto de 6 de maio 
de 1782.— Nomeação de lentes substitutos e demonstra
dores Carta líegia de 4 do junho do 1783 — de Orolero para 
leifta de botânica e agricultura Decreto de 25 de fevereiro 
de I7!)l .~ Suppressào de um logar de substituto Decreto 
de li- de dezembro de I8<>9. 

Faculilaili' 'de llirolooiii.— Cadeiras (numero, objecto e dis
tribuição) Aviso régio de (!) de dezembro de 1793. — Crea
ção ila cadeira de ideologia pastoral e eloquência sagrada 
Lei do 27 de fevereiro do 180 I. — Organisação de program
mas Portaria de ;> de março de IH(il. 

FuVas dos aliiinnos da universidade (liscalisação e julgamen
to) Decreto de 30 d'outubro d6 18;iG — dos aluemos, len
tes e empregados dos estabelecimentos dependentes do mi
nistério ilo reino Portaria de 21 de novembro de 1870 — 
dos lentes Decreto de 23 d'outubro de 183(} e Lei de 28 
d'abril de IS.">7 — dos professores dos lyceus renlrnes e na-
cionaes Portaria de 17 de janeiro de 1883. 

1'crimlos. — Não se podem conceder sem estarem autliorisa-
dos por lei Portaria de 20 de fevereiro de 18ti',l. 

ViUardiis-marhihds. — Creação Divreto de 2 de julho de 
17(il. (Foi abolida esta classe por Decreto de «.) de julho 
de 1774 e estabelecida de novo por Decreto de 1! de de
zembro de 1782). — Considerados alferes Derreio de II 
de fevereiro de 1708. — Plano para a organisação da com
panhia Decreto de 18 de março de 1847. — Programmas 
para os exames Decreto de 17 de setembro de 1873.— 
Regulamento dos exames dos guardas-marinhas promovi
dos a segundos tenentes Aviso de 13 de junho de 1797. 
— Aspirantes, sua admissão Aviso de 29 de junho de 
I79(i—Kxercicios práticos Portaria de 10 d'agoslo de I8G9. 

Historia viili'ar tic Porlu/jal desde 1801 até 1814. —Con
curso para se escrever Portaria de 4 de janeiro de I80C. 

Impressão rnjitt. — Creação em Lisboa Alvará de 25- de de
zembro de 1708. 
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Imprensa da nnircr,ilittle — Hc^imcnlo AlVárá de I!» de ja
neiro de 17!»i . — niiaiho do pessoal Decreto de 13 «le 
julho de 1870. — Kegulamenio Becretb de 12 dè jullio de 
1871. —Aurtorisada a impressão d'inna si-trrl.-i dè clássi
cos Portaria de 8 d'agosto de 1845. 

Informações sobre o mrri'o moral dos bacharéis, lirencea-
dos (! doutores pela universidade Carla regia de 3 ffe| junho 
de 1782 Decreto de 2(i de dezembro de 183«) -abolidas De
creto de 15 de junho de 1870 — sobre 6 merUo Wlerario 
dos mesmos Regulamento de 11 de julho de 1871. 

lnsliíiHo agrícola c escola rcijinaal de Lisboa. - estabele
cimento na quinta de liemposta Decreto dé 8 de julho de 
1853. —Regulamento Decreto de 15 de julho de 18">3. 

hisli'a'o ijenil d'aijricalara. -Creação de 1res cadeiras Lei 
•le 1 de junho de 1882. - Regulamento do ensino de agri
cultura, silvicultura e veterinária Derreto de 2!) de de
zembro de 188*. - Siibsidiio aos aluirmos de velerinaria e 
agronomia Portaria de 24 d'agosto de 1865. 

TmlilUtfí itldu&lfM (lo 1'orlo. — Appliraçfio do regulamento 
do Instituto de Lisboa Decreto de 20 de novembro de 
1872. — Ouadro do ensino induslrial Decreto de 8 de se-
lembro de 1833. 

Tnsti'MlO inlas'rial e commercial île Lisboa. Creação de ;i 
cadeiras, do curso de condiiclores de minas e distribuirão 
do ensino Decreto de 30 de setembro de 187',). — Organi-
sação do curso do commercio Decreto de 15 d'a"osto de 
-1870. — Quadros do ensino industrial Decreto de 8 de se
tembro de 1833. — Regulamento Decreto de 13 de setem
bro de 1872. 

Instituto profissional de ISova-Gòa. — Plané Decreio de i l 
de novembro de 1871. 

hisli'a'o das seieneias pln/sicas e matlicmaiicas.-^EWSbe-
leciniento em Lisboa Decreto de 7 de novembro de 1835. 

Iiislntrçào primaria. — Creação de cadeiras nos districlos dé 
Vizeu, Porto e Coimbra Decreto de 30 de dezembro de 
1839. — Creação em cada concelho d'iima commissão ins
pectora Portaria de 14 de setembro de <l830. —Exames 
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Portaria, do Hi de maio do 1802. — Reformas Derreto do 
15 de novembro do 183(1, Lois tie 2 de maio de 1)818 o ï l 
de junho do 1880, —Regulamentos Decretos do 7 do se
tembro de 18:Î: I , 20 do d'ozemlti'o do 1850, 98 de-jdffl8 dé 
1881. — Regulamente: dos cursos nocturnos Decreto do 28 
do novembro de 1SG7. — Inslrurções paia a inspecção das 
osrolas Podaria de 12 d'outubro de 1800. — Melhoramen
to material das escolas Lei do 2li de junho de 1800.— 
.Não dove arcumular-se o magistério com as fimrções de 
parodio Portaria de (5 do julho de 1M>3. 

Instruirão primaria no lllramar.— Derreio dê l i d'agosto 
de 1810. — Organisação em .Moçambique Portaria do 18 
d'aliril de 1859. 

instruirão publica. — Deformas Décret!) do 80 de setembro 
de I8íí- I.ei do '2!) do novembro do 1844, Decreto do 31 
de dezembro de 18(18 (suspenso pela Loi do 2 do setembro) 
de 18(5!). — .Ministério (l'.roaçào do) Decreto de 82 de junho 
do 1870 — supprimido Lei de 27 do dezembro do 1870. 

Instruirão piihlira no t'l'ramar.— Providencias Derreio de 
30 de novembro de i860. 

Instruirá ) sirunAariu.—CrearãodenimmissõesdVxaininado-
res para as rirriimsrriprões de Lisboa, Coimbra e 1'orlo De
rreio de 23 de junho de 1871) — Hel'oimas Decreto do 17 
de novembro do I8:i(i Lei do l i do junho de 1881). — Re
gulamento de provimento das cadeiras Derreio de 10 tie 
janeiro do 1831 —de niathemalira Portaria do 20 d'agos-
lo do 1861. 

Interrupção ilo serrico r/o mnuisterio.— (Regulamento para 
occorror á) Decretos de 25 do junho do I8.r)l, e 26 de de
zembro do 1800, Portaria do 22 do fevereiro do 1864. 

Jardim botânico da Ajuda. — r.oneurso para provimento do 
logar do director Portaria do 17 do fevereiro rio 1838 — 
da Capital, Kxlinrção das cadeiras d'agricultura e botâni
ca Docroto do 7 de novembro de 183?i. 

Jardim botânico do 1'orlo. — Plano Portaria de 2 i de seiem
bro de 1830. — Cedência a sou favor de parle do convento 
das Carmelitas do Poirtb Decreto de 20 d'outubro de Í852. 
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Jardim botânico da universidade. — Estabelecimento Prov. 
do 2 do março de 177:}.— Dotação Lei de ia de março 
ilc I88k Vide Faculdade de philosophia. 

Jubilarão dos professores, mestres públicos Decretos de I 
d'outubro de 1831 e G d'agosto de 1822. 

Jubilarão mi aposentação dos lentes e professores d'ins

trucçâo secundaria Lei de 17 d'agosto de 1833, e Porta

ria de 27 de fevereiro de 1854, Decreto de 15 de junho de 
1870.— Não é permittida sem se verificara impossibilida

de de trabalhar Decreto de 15 de junho de 1870 Lei de 
12 d'abril de 1875.— .Regulamento Decreto de i de se

tembro de I8G0. 
Jubilarão ou aposentação dos lenles d'eslabelecimento de 

iustrucçào superior, dependentes do ministério da guerra, 
Decreto de 11 d'abril de 1861. 

Jun'.a da dircr'oria. geral dos estudos. — Transformação em 
conselho geral director do ensino primário e secundário 
Decreto de 15 de dezembro de 1836. 

Junta de providencia lilleraria. — Creação Lei de 23 de de
zembro de 1770. 

legislação (Edição da). —só é official a feita na imprensa 
nacional Portaria de 3 de fevereiro de 18.38. 

Lenles.— Casos em que podem ser demittidos Decreto de 1 
d'agosto de 1844 — Concessão de licenças Portaria de 3 
d'outubro de 1870. — Dispensa das funeções de jurados 
Decreto de 13 de fevereiro de 1868. —Diplomas Portaria 
de 25 de maio de I8;{8. Obrigados a apresentar um 
summario de matérias dada cada mez Portaria de 3o de 
setembro de 186."). 
Vide Vencimentos. 

— demittidos posteriormente a u de setembro de iS;m.— 
Reintegração Leis de 19 d'outubro e 27 d'agosto de 1818. 

■ Levado em couta para a jubilarão o tempo em que estive

ram demittidos Lei de 22 d'abril de 1813. 
— Restabelecimento dependente do ministério da tjuerra.— 

Modo de contar o tempo do serviço aos lentes militares 
Lei de 17 de julho de 1855. 
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Lentes jubilados. — Direitos e obrigações Portaria de 3 tie no
vembro de lS-')5. —Todem exercer commissões lucrativas 
Lei de 12 d'abril de 1875. 

— de medicina. — Obrigados ás analyses medico-legaes quan
do exercem clinica Portaria de 29 de setembro de 1855. 

— of/idacs militares. — Vantagens eguaes aos lentes milita
res da escola polyteclinica Lei de 13 de março de 1884. 

— da Universidade. — Mandados recolher os que não estive
rem em commissão Portaria de 27 de janeiro de 1809. 

— substitutos.—Abonação da gratificação nas férias grandes 
Portaria de 17 d'outubro de 1871. 

— substitutos ordinários. — Provimento Decreto de 1 de de
zembro de 1815. 

— substitutos extraordinários.—Restabelecimento d'esta clas-
. se Lei de 19 d'agosto de 1853. — Provimento Decreto de 

21 d'abril de 1858.— Podem passar a ordinários sem o 
• praso legal Lei de 18 de junho de 1855. — Extincção De

creto de 14 de dezembro de 18G9. 
Liberdade il'ensino nas escolas de primeiras leltras Decreto de 

30 de junho de 1821 (revogado pela Lei de 18 de dezem
bro de 1823 — particular de quaesquer sciencias ou artes 
honestas Decreto de 29 de inarço de 1832. 

Liberdade Restabelecimento d'escolas d'iiislrurçào superior, 
secundaria e primaria Decreto de 15 de junho de 1870. 

Liberdade d'impr'cnsa Lei de 3 d'agosto de 1850.—Sua 
manutenção l'ortaria de 15 d'outubro de 183G. — Regula
mento Lei do 22 de dezembro de 1834. 

— periodica Lei de 17 de maio tie 1866. 
Licenças registadas. — Concessão aos alumnos da Universida

de, escola polytechnics e do exercito habilitados com o cur
so preparatório das armas espeeiaes e do corpo d'estado 
maior Portaria de 29 d'agosto de 1870. 

Litlcraria (convenção) entre Portugal e â" França Decretos 
de 12 d'abril de 1851, 1 de dezembro de 1852 —entre 
Portugal e Hespanha (de 5 d'agosto de 1860) Carla Regia 
de 27 de março de 1801. 

— (propriedade) Decreto de 8 de julho de 1851. 
IS 
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Lyccu dWwjra. — Creação da cadeira d'inglez Portaria de 2 
de dezembro de 1880. 

— de Itraija. — Estabelecimento d'uni collegio d'alumnos in-
leriios Parecer do conselho superior d'instrucçao publica 
de 21 de marco de 18Î50 Portaria de 21 de novembro de 
1851. 

— de Coimbra. — Oeaçào Portaria de 17 de setembro de 
1820.— paíhegorig dos professores, matriculas, etc., it". 
Portaria de 10 d'ouliibro de 1840.— Creação d'uni logar 
de continuo Lei de I de junho de 1850. 

— de Faro. — Creação das cadeiras de franee/. e inglez Lei 
de 16 d'abril de 1840. 

— do Funchal.—Declarado de I." classe Portarias de 14 de 
novembro de 1800, 23 de fevereiro de I8G5. 

— r/r Lisboa. — Collocado no edilicio de S. .loão Nopomu-
cciio Decreto de 2 de noveuibro de 1840..— Compêndios 
B meihodo d'ensino da secção commercial Portaria de II 
de julho de 1810. - Diplomas e certidões da secção com
mercial Portaria de 13 d'agoslo de 1815. — Suppressão 
da secção oriental e occidental e das cadeiras d'arabe e 
hebraico Decreto de 18 dç dezembro de 1800. 

— do 1'arn. — Os exames feitos n'elle são considerados de 
frequência em aulas particulares Portaria de 0 d'abril de 
1801. 

— do i>„rio. — Creação Portaria de 17 de setembro de 183S). 
Estabelecimento provisório das cadeiras de theologia dogmá
tica e moral Portaria de 27 de setembro de 1840. . 

— de segunda classe. •%$$ exames feitos podem repetir-se 
perante as commissões sem pagamento de nova propina 
Portaria de 8 de maio de 1873. 

Lijreus. — Alteração do seu plano e regimen Decreto de 23 
de setembro de 1872. — Creação de cadeiras Lei de 12 d'a
goslo de \8:>í creação do curso elementar d'agricullura 
Deci'elo de î de dezembro de 1869. — Disciplinas que cons
tituem o plano dos estudos Decreto de 22 de outubro de 
1870. — Diplomas e lilulos de capacidade Portarias de 23 
de Janeiro de 1861, 28 de dezembro de 1808. —Ensino 
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d'arithmetica c geometria plana Decreto de 4 de fevereiro de 
1868. —Exames Portaria de 11 de maio de 1861 —de fre
quência Portaria de 29 de maio de 18(33- finaes dos alu-
mnos extranhos Portaria de 1! de maio de 1801—finaes 
de porluguez, malhematica elementar e desenho linear 
Decreto de 18 de novembro de 1870. — Inspecção para 
avaliar o resultado do regulamento de 10 d'abril de I860 
Portaria de 18 de junho de 18(53.— Jurys dos exames 
finaes Decretos de 7 de junho de 1871 e 27 de maio de 
1872.— Os professores não podem fazer parte dos jurys 
dos exames finaes nas disciplinas que leccionam particular
mente Decreto de 7 de junho de 1871.—Provimento das 
cadeiras Decreto de 29 de novembro de 1845. 

— das cadeiras de mathcmalica e d'introdiiecao. Admissão de 
bacharéis em qualquer das faculdades desciencias physicas 
e naturaes Portaria de 5 de fevereiro de 186*. Habilita
ções dos candidatos Portaria de 86 ffé março de 1864.— 
Providencias regulamentares Decieio de l i" d'outubro de 
1880.—Regulamentos Decretos de 10 d'abril de 1860, 9 
•le setembro de 1803, 31 de março de ls73. — Reitores 
devem nos fins dos exames rometter uma lista dos alu-
IIIIIOS e disciplina em que forem examinados Portaria de 
1 ile julho de 1864. 

— de Braga, Évora, Vizeu e Funchal. Professada a lingua 
ingleza nos seus cursos Portaria de 4 de novembro ° de 
1880. 

Matricula na escola do exercito dos alumnos militares Por
taria de 20 de setembro de 1854. 

— nas escolas mcdico-cirurgica de Lisboa c J'orlo.— Não 
são precisos preparatórios de mathemalica na escola poly
technics Portaria de 20 d'agosto de 1864. — No curso de 
parteiras Portaria de 24 d'oulubro de 1806.—Feita n'u-
ma das escolas é valida para a outra Portaria de 18 d'ou
lubro de 1807. 

— na universidade.-£un regia de 0 de maio de 1782 
Aviso régio de 21 de dezembro de 1792 Lei de 12 d'a
gosto de 1854. —Na faculdade de philosophia Decreto 
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do 22 do setembro de 18(51).Na faculdade do theologia 
Carta regia de 20 d'outubro de 180! —no 6.° anno 6 exi

gida a lingua allomà Derreio de 7 de março de i860. 
Medicina. — Condições para a exercerem os medicos forma

dos em escolas estrangeiras Lei de 24 d'abril de 1861 — 
lixamos a que tem de sujeilarse Decreto de I de feverei

ro ,|e 184G. —Seu estudo não ó prohibido ás nmllicros 
Portaria de 25 d'outtilirn de I860. 

— c ciniffi'ui iniriislcaiile. — estabelecimento Decreto do 5 
de dezembro (íe 183G. — Suspensão Decreto de 26 d'abril 
do 18 4\ 

Museu d'acliihecia o collegio d'aprendizes e operários para o 
arsenal Divido de 10 de dezembro de '1851. 

— colonial.  Degulamento Derreio de 20 de janeiro do 1871. 
— Í/U mocinha.— CreaçãO na escola naval Portaria de 22 de 

julho de 18113. " ' 
— h iiuiccrsi'hrlc. — Dotarão das serrões de mineralogia o 

zoologia l.ei de 13 de marro de 1884. 
Museus in du si cines e eommcrciaes.— CreaçãO em Lisboa e 

Porto Derreio de 21 de dezembro de 1883. 
— do î 'aW. — O '̂g'oS'terà'aiiores das províncias ultramarinas 

Ilevem M/elfer1 exemplares dos três reinos da natureza 
Portaria de 18 de fevereiro de 18..0. 

Obsccniiorin as'conomico do mocinha.—Instauração Aviso 
reffô de 1 afffcHdUre'1798. —Crearão Alvará de 18 do 
marco de 1708. — Ileorganisaçáo Decreto de 24 d'outubro 
de 1840. — Hegulamenlo Porlaria de 12 de fevereiro do 
■I8()4.  Exlinrrão Lei de 15 d'abril de 1874. 

— real académico dos (juacdasmarinkas. — Mudado para 
o torreão do sul do real collegio dos nobres Portaria de 
4 de maio de 1824. — Mandando entregar ao director para 

'se fazerem curso d'observaçôes astronómicas Aviso de 23 
de marro de I TOS. 

— vicicccoliujico e maijuelico da universidade. — Verba para 
a compra do terreno l.ei de 10 de julho de 18G2. 

Ofíiciaes marinheiros'. — Regulamento para os exames e pro

moções Decreto de 16 de junho de 1873. 
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Ordem de prcsbylero.— Habilitações para admissão Decreto 
de 23 de setembro de 1861. 

Mesa censória (Ileal). — Creação Lei de 5 d'abril de 1768. 
— Administração e direcção das escolas menores Alvará 
de 4 de junho de 1771. 

Pharmacia. — Ensino e exercício Portaria de 7 d'agosto de 
1855. — O seu estudo não è prohibido ás mulheres antes 
lhes é permittido fazerem os respectivos exames Portaria 
de 25 d'outubro de I860. —Termos dos exames Portaria 
de 7 de novembro de 1835. — Os praticantes para serem 
admittidos aos exames devem apresentar attestação de 8 
anãos de pratica Portaria de 8 de março de 1851. 

Pharmaccutieo (Código) lusitano. — A nova edição serve de 
pharmacopèa legal e de compendio nas aulas Decreto de 
14 de fevereiro de 1861. 

Phnrmaccuticos (Alumnos) de 2.» classe. — Providencias Por
taria de 8 de fevereiro de 1856.— São admittidos a exa
mes com 21 anãos completos Decreto de 25 de setembro 
de 1879. 

— (Aspirantes) habilitados em boticas particulares. Modelo 
para as cartas Decreto de 31 de janeiro de 1855. 

Policia académica Lei de 30 de julho de 1839. — Regula
mento Decreto de 25 de novembro de 1839. 

Professores públicos da comarca de Coimbra. — Doentes po
dem nomear substitutos pagos por elles Carta regia de 15 
de maio de 1792. 

— dos antigos estabelecimentos litlcrarios de Lisboa. — Gol-
locação Decreto de 2 de novembro de 1840. 

— das escolas publicas da còrlc. — Devem 1er nos logares 
onde estão collocadas as suas cadeiras Aviso régio de 24 de 
novembro de 1800. 

Secretaria do ministério do reino. — Reorganisação Lei de 
7 de junho de 1859. 

Seminário d'Angra. — Não se admittem ao presbyterado os in
divíduos que não se apresentam habilitados com o seu cur
so Portaria de 8 de novembro de 1862. 
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Seminário de musica da igreja patriarchal de Lisboa. — 
Fundação Decreto île U d'abril de 171:}. 

— da Guarda. — Permissão para n'elle darem aula durante 
!> annos os professores régios de latim, rhetorica e philo
sophic Res. reg. de H d'abril de 1825. 

— de loanda. — Estabelecimento Decreto de 23 de julho de 
1853. 

— patriarchal. —Os doutores e bacharéis formados em theo-
logia e direito podem ser cónegos professores Decreto de 
7 de dezembro de IB6Ô. 

— de Sernachc do Horn Jardim. — Creação Decreto de 10 
de marco de 1791. 

Seminários. — Os professores públicos podem ensinai1 D'el
les Portaria de 3 de março de 1855. 

— diocesanos. — Estabelecimento Lai de 28 d'abril de I8S5. 
— Plano d'esludos incumbido ao vice-reilor da universi
dade e á faculdade de Ideologia Portaria de 24 de março de 
1857. 

Theatro de D. Maria II. — Regulamento Decretos de 28 d'ou-
tubrode I8í7 e 2 de maio de 1848. — Concessão de subsi
dio Deirelo de 28 d'oiiliibro de 1847. 

The atros. — Administração Decretos de 30 de janeiro de 18iG, 
22 de setembro de 18'J3 o í d'outubro de 1800. — Prémios 
aos andores dramáticos Decreto de 28 de novembro de 
18G1. — Regulamentos Decretos de 30 de janeiro de 1846 
e 2 de maio de 1848. 

Vnivcrsidaile de Coimbra.—Estatutos de D. Diniz Carta regia 
de lo de fevereiro de 1309 —novos e nomeação do Mar
quez de Pombal logar-lenente de D. José para a restaura
ção da universidade Carla regia de 28 d'agosto de 1772 
—antigos vigoram em tudo que não for contrario aos novos 
Carta regia de 5 de novembro de 1779. —Analyse da qui
na do Itio de Janeiro e do Pará Aviso de 8 d'agosto de 
1813. —Cancellario tem o titulo de concelho Alvará de 15 
d'agosto de 1805. — Creação da cadeira de diplomática 
Carta regia de 6 de janeiro de 179(5 —do curso de direito 
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administrativo Lei tie 13 d'agoslo de I85:i, regulado pelo 
Decreto de 6 de junho de I8.S4. — El-Kei declarado pro
tector Carta regia de 8 de dezembro de 1863. — Escolha 
das melhores dissertações inaiigiiraes para se imprimir 
Aviso de 17 de março de 1787. — Estudantes dispensados 
d'actos no anno de 1837-38 Loi de 9 d'abri! de 1838-de 
frequência no anno de 1821 Decreto de 19 de fevereiro de 
1821 - d o recrutamento (quando applicados) Alvará de 24 
de fevereiro de 1764. — Negada a dispensa d'actos em 
18G3-G4 Portaria de 25 d'abril de 18G4-. -Exame privado 
substituído pelo de licenciatura Decreto de II) de novem
bro de I860. — A fazenda tem os privilégios da real fazen
da Alvará de 4 de dezembro de 182o Aviso régio de 21 
de janeiro* de 1820 — ao lliesoureiro é elevado o ordena-
doa500(5000 réis Carla regia de I I d'abril de 1701.—Hos-
pitaes e estabelecimentos andaras Derreto de 22 de junho 
de 1S70. —Julgamento do serviço dos doutores addidos e 
oppositores Decreto de 21 d'agosto de ISol. —Mandados 
recolher os lentes ausentes Portaria de 20 de janeiro de 
1860. — Organisação dos cursos Decreto de o de dezem
bro de 1836. — Reforma da instrucç.ãò Decreto de 5 de de
zembro do 183G. — Heitor não pôde publicar as delibera
ções das faculdades sem previa eonimmiieacão do governo 
Portaria de 15 de junho de I860.—Suppressão de vários 
logares e criação de novos nas repartições Lei de 19 de 
julho de 1856. — Vice-reitor deve absler-se de licen-
cear papeis periódicos Aviso régio de 10 de fevereiro de 
1810. 

Vencimentos do lente de desenho da Academia Polylechnica 
Decreto de H de dezembro de 1860—do professor da ca
deira de princípios de physica, chimica e historia natural 
de (lòa Decreto de 23 d'outubro de 1867—dos professo
res de primeiras letras e de latim Decreto de 24 de julho de 
1824—dos professores delinilivos ou provisórios dos lyceus 
Portaria de 23 de novembro de 1880. 

— dos lentes que faltam. Portaria de l i de janeiro de 1850 
Decreto de 23 d'outubro de 1856, Lei de 28 d'abril de 
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1857.—Folhas Portarias de 29 de julho de 18G1 e 30 de 
junho de 18G3. 

Vencimentos com augmento do terco do reitor, lentes e offi-
ciaes da universidade e collegio das artes Provizão regia de 
29 de junho de 1754—dos lentes e professores d'instrueçao 
secundaria Decreto de 24 de setembro de 1860 (suspenso 
pelo Decreto de 25 de janeiro de 1869).—Méthode» de pro
cessar os requerimentos Portaria de 19 de maio de 1853. 
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JOSÉ ANTONIO D'AGUIAR 

0 professor José Antonio d'Aguiar deixou de si uni nome 
justamente respeitado. Desejando perpetuarlh'o, e sabendo 
que uma biographia d'esse professor linha sido escripta pelo 
snr. dr. Luiz Albano, da faculdade de Mathemàlica da Univer

sidade, eserevemosllie uma carta, á qual o distincte cathe

dratico se dignou responder nos seguintes termos : 

Coimbra, 19 de dezembro du 1881. 
111." c Ex." Snr. 

Tenho présente a multo obsequiosa carta de V. líx." de 18 do corrente, 
em que, na finalidade de collaliorador do «Annuario da Academia Polyle
elmica», me pede autborisacão para inserir n'aquelle livro a biographia do 
professor—José Antonio d'Aguiar—por mim escripla em L850. 

Respondo agradecido que me penhora a lembrança; não pelo trabalho, 
que cm si o nào merece, mas pela merecida honra prestada à saudosa me
moria d'uni illustre e benemérito professor, que se dedicou do coração ao 
progresso e bom nome da Academia, e que toi \iclima prematura da sua 
dedicação. 

concedo pois com muito prazer a pedida permissão, assignandome com 
estima e por gratidão 

De V. Ex., 
Aing." coll." e cr.0 nil." ohr.° 

i.uiz Albano i'Andrade Moraes. 

0 snr. dr. Maximiano Faustino d'Andrade auxiliounos 
muito no nosso empenho cedendonos para ser reproduzido 
um retraio em daguerrolypia, do qual ô copia o que adorna 
este annuario; e offerecendonos um exemplar da oração fú

nebre recitada pelo fallecido lente d'esta Academia, Santa Clara. 
A um e outro nossos muito sinceros agradecimentos. 

.1. ■/. Ferreira tia Silva. 
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Eu venho gemer sosinho 
Dos campos no cemitério: 
Esvai-se minha ternura 
Em morte, cinza, mysterio ! 

J . F . DE SERPA. 

Á MEMORIA 
DO 

EX."' SUR. JOSÉ ANTONIO D'A&UIAR 
UI1E S11S1IM1 US « 1 ! Il I t H » FWÏEtlItl 

DA 

CIDADE DO PORTO 

O . D . E C . 

O S E U C O R D E A L A M I G O 

LUIZ ALBANO D'ANDRE MORAES E ALUDA 



Sobre os lábios não lia mais que suspiros, 
E nos ollios cansados pranto inútil. 
E que mais do que lagrimas e dores 
Se pôde esp'rar dos sec'los, e do mundo ! ! ! 

J. F. DE SEBPA. 

Quando a opulência sustenta o orgulho, e a iaepsia ou a 
maldade se alimentam no pó contagioso tie pergaminhos secu
lares, e trajam a toga ou os arminhos, embora manchados 
no lodaçal immuiulo do vicio e da impiedade ; ainda então a 
penna venal do escriptor corrupto trabalha por eternizar a 
memoria do homem, cujos actos da vida publica ou privada 
involve na capa da adulação, e incensa com o thurihulo da li
sonja ; escondendo debaixo das llores caducas da eloquência a 
perversidade, e a desmoralisação ! 

E ha-de ficar sepultada no esquecimento a historia do Jo-
ven, que trilhando sempre a estrada honrosa da virtude, fora 
surpreheniliilo pela morte prematura no começo de sua bri
lhante carreira litteraria ? ! — 

Ha-de ficar ignorada dos séculos futuros a vida exemplar 
do homem probo, para quem a politica fora uma chimera, a 
sciencia uma realidade, a amizade um idolo, a virtude um 
axioma ? ! — 

Oh ! . . . não ! ! . . . não o consentirá a amizade ! . . . Se ella 
não fòr, quem ha-de transmittir á posteridade os numerosos 
exemplos de virtude, que deixou após seus passos aquelle, a 
•piem a natureza enriqueceu dos mais sublimes dotes, dando-
Ihe uma alma intelligente, nobre o generosa; mas que viu fe
char o circulo de seus dias, quando seu verdadeiro mereci
mento, fora d'apertado recinto, começava apenas a ser apre
ciado ? ! 
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Quem, senão o Amigo, irá, por entre as sombras de lu
gubres cyprestres, ante a cruz do cemitério, verter lagrimas 
de saudade sobre a campa d'esse Joven, cuja vida passou co
mo um relâmpago pelo borisonte scientilico ? 

Quem, senão elle, irá junto do altar, vestido de Iucto, com 
a magoa no coração, e os olhos afogados em pranto, implo
rar de joelhos e mãos postas a misericórdia divina, e o per
dão para sua alma? 

E já que nos pivzamos do havermos merecido a mais pura 
e sincera amizade do Sur. José Antonio d'Aguiar, queremos 
pagar aqui um sagrado tributo á sua memoria, cumprindo um 
dever d'amigo. Oueremos reparar d'esta arte o sentimento, 
que nos ficou, de nos ser prohibidò pelas barbaras leis da 
clássica etiqueta, dai' o ultimo conforto á saudade no extremo 
do sentimento, indo curvar-nos sobre o féretro do nosso eor-
'li'.'il amigo, \vl-o ainda uma vez, antes que a louza fatal o 
orcullasse para sempre aos olhos do inundo; e ahi, pousando 
sua mão já fria sohrc o nosso coração palpitante, regar-lhe o 
peito com as lagrimas saudosas, que nos escaldavam o nos
s o ! . . . Profundamcnle nos pezou não podermos seguir o 
exemplo ,1o Sur. José Carneiro da Silva, que não quiz'deixar 
ilesrer á rainpiro'a restos mortars do amigo e collega, sem 
lhe imprimir na fare o emhleina da amizade, signiíicando-lhe 
n'nin osculo saudoso a magoa do coração I  

Vamos pois expor aqui siiccinlamenle a historia da vida 
privàVla, publica o sneniiiira ,1'est,. manceho, que a morte cei
fou na llòr fia existência : roubando aos amigos, á família, á 
sciencia e á pátria, um thesouro precioso de bondade, um co
ração nohn: é generoso, uma alma grande e intelligente; em 
fim' um homem, que legou á humanidade o mais perfeito 
exemplar d'uma vida verdadeiramente virtuosa, gasta pela 
maior parte cm folhear o livro mysterioso da natureza, e em 
contemplar quanto oíVereccm de mais .sublimo os arcanos da 
philosophia. 
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Apres de courts plaisirs et de trop longs ennuis, 
Un sommeil éternel ferme notre paupière; 
Nos vains projects et nous,... tout rentre en la poussière. 

BAUIUM. 

A cidade do Porto, tão celebre eui Portugal nos fados da 
historia contemporânea, foi o berço natal do Snr. José Anio
nic d'A guiar: filho legitimo do Snr. Antonio José d'Aguinr, 
e da Snr." I). Maria do Ceu Andrade, viu pela vez primeira 
a luz.do dia 13 de Novembro de 1812, e foi baptizado em 2o 
do mesmo mez e anno.— 

Não foi o Snr. Aguiar desfavorecido da fortuna: cila lhe 
forneceu os meios d'aproveitar a bella disposição da natureza, 
para desenvolver o talento, com que esta o dotara. Mas sobre 
tudo tinha a herdar de seus pais o quadro brilhante d'uma 
vida. passada fórà do turbilhão do grande mundo, e livre da 
corrupção do século ; o qual servindo-lhe de exemplar e de 
pharol na estrada perigosa do mundo social, dirigisse com fir
meza sua educação moral pela senda escabrosa da virtude; 
tão cheia hoje de tropeços e precipícios, pela desmoralisação 
dos filhos bastardos da moderna civilisação. Porém o astro 
que lhe havia presidido ao nascimento, eelypsando-se pouco 
depois, prognosticou-lhe a proximidade d'uni funesto aconte
cimento. 

Ainda seus lábios infantis não sabiam articular o fagueiro 
nome de — pai, já o desditoso estava prestes a receber o no
me <f órfão ! Não quiz a Providencia, que o Snr. Aguiar che
gasse a saborear a doçura inexplicável d'esse nome divino, 
que no coração do mancebo faz nascer o respeito, a humilda
de e a gratidão ; nome que tem o magico condão de se entre-

1 4 
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metier sempre na imaginarão do Joven, inspirando-lhe uma 
idea de receio o incerteza, quando um pensamento desregrado 
alTasta sons passos vacillantes, da vereda honrosa, traçada pe
las leis da probidade. 

Ainda não tinha dous annos o Snr. Aguiar, quando ficou 
sem pai! — Mas. por uma feliz compensação, nem os annos 
primeiro, nem a necessidade depois,,lhe deram lugar a sentir, 
ou lamentar tamanha perda. 

Contava apenas 1res annos d'idade, quando ficou entregue 
á paternal protecção de seu bom padrasto, o Snr. Ambrósio 
Faustino d'Andrade, nosso prezado Ihio : o qual na educa
ção moral B lilleraria do enteado tomou tão grande, senão 
maior cuidado, que na dos próprios filhos!... Elle soube com-
prehender e cumprir religiosamente os sagrados deveres da 
sociedade; pagando ao mesmo tempo um tributo á gratidão, 

livitou calciila.danientea estrada criminosa de tantos outros 
que, por um abuso indesculpável de sua posição, postergam 
e calcam aos pés os deveres, que a sociedade lhes impõe, cón-
juuclaineiile rum o titulo de — padrasto ; desattendendo os di
reitos, de ipio a mesma sociedade os tornara garantes ! . . . 

lílle mostrou a mais escrupulosa exactidão no respeito aos 
direitos alheios, e no desempenho dos deveres, que lhe eram 
próprios. 

0 Snr. Aíiuitir cursou as aulas d'instrueçao primaria com 
grande aproveitamento : e desde logo desenvolveu um talento 
prematuro, que o dislinguia entro todos os condiscípulos. 

Continuou depois com igual vantagem os estudos de ins-
trucção secundaria; e conjunctainenle o de Pharmacia, cuja 
profissão seu padrasto exercia, li já então mostrava paixão 
decidida pelas scionrias naluraes, que depois se tornaram o 
objecto de sua completa dedicação. 

Tez exame de grammatica latina em Coimbra aos 30 de 
.lulho de 1827.— 

As commoções politicas, que se seguiram a esta epocha 
tormentosa, que involveu n'uni turbilhão de desgraças Portu
gal inteiro ; levando a desordem a toda a parte, e fazendo nas
cer ódios profundos, e cruéis vinganças entre a maior parte 
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dos portuguezes, vieram também roubarllie o socego da fa

milia, e cravar nm prego na roda de sua fortuna. 
Sem padrasto foi arrastado pelo redomoinlio politico ; e 

julgado criminoso, segundo as ideas d'esses tempos. 
Esta circumslancia funesta impediu o Snr. \ijuiar de cur

sar a Universidade: e pela ausência do padrasto se viu obri

gado a dirigirlhe o estabelecimento : missão que desempenhou 
com um tino impróprio de seus annos. 

Eslava ainda no começo da adolescência; n'aquella epocha 
d'illiisoos para o mancebo, em que a imaginação exaltada se 
alimenta só do ideal, desprezando as realidades do mundo: 
n'aquella epocha, em que a vida no auge do vigor, e a orga

nisação na força do desenvolvimento, soltam as rédeas ás pai

xões, livrandoas do domínio d'alma, a quem estas sulTocam 
a intelligencia : n'aquella epocha perigosa da vida, em que a 
alma se embriaga com os sonhos'da imaginação, ejã<o iSnr. 
Aguiar parecia ter chegado á idade madura ! . . . 

Desconhecendo os desvarios próprios dos annos, só cuida

va d'amparar suas caras irmãs, com quem de continuo repar

tia os gosos da vida; c de consolar sua carinhosa e presada 
inãi, a quem a ausência do marido lançara na mais profunda, 
e alllictiva tristeza e desconsolação. ' bliaiil 

E ao mesmo tempo que olhava pelo bem da família, intei

ra, empregando todos os esforços,1'tendentes a minorarlhc o 
sentimento pela ausência, e o receio da sorte futura dopai e 
marido; lambem o Snr. Aguiar cuidava do próprio adianta

mento, tirando o partido que podia da triste posição, em que 
se achava. Em 21 d'Abril de 18111 fez elle no Porto exame de 
Pharmacia, em que ficou plenamente approvado. 

O exilio do Snr. Ambrósio, (pie o obrigou a retirarse 
para longe do que lhe era mais caro no mundo, havia pois 
constituído o Snr. Aguiar no lugar de pai peranle sua nu

merosa família, que n'elle collocava todas as esperanças : mas 
a entrada das tropas de I). Pedro no Porto, com todo o ter

rível apparato d'acontecimenlos, que se!|llie;(seguiram, veio 
augmentarlhe ainda mais os cuidados: "''■■ 

Foi esta a epocha da vida, em que elle, apesar da pouca 

file:///ijuiar
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idade, desenvolveu todavia uma actividade indizível, dirigindo 
os negócios da casa com extrema prudência e interesse; e 
mostrando o amor mais puro para com suas mai e irmãs. 

Todos os mancebos d'aquella cidade pegaram então em 
armas em favor da causa com m um; e o Snr. A gui ar queren

do combinar os deveres de cidadão com os interesses de famí

lia, alistouse voluntariamente no batalhão de empregados pú

blicos em 2 de Fevereiro de 1888¾ pedindo todavia dispensa 
do serviço, para rjue só em necessidade extrema sacrificasse 
ao interesse publico, o bem da propria familia; e o pequeno 
allivio, que lbe inspirava a sua presença e confiança, ainda no 
meio dos maiores perigos, e das mais profundas afllicções e 
receios. 

Depois de terminada a lucta fratricida, e restituído o Sur. 
Ambrosia ad seio de sua familia, o Snr. Aguiar se lançou no

vamente na estrada seientilica, que circumstancias tão urgen

tçs'e exeepcionaes b tinham obrigado a ahandonar. 
ljitrou pois para a Academia da Marinha e Commercio 

em 1834; aos 22 annos de idade; e fez exame da lingua in

gleza em Julho do armo seguinte. 
Ao anno lectivo de i8:tf à 1830 —cursou na mesma Aca

demia as aulas Í\Q]DcscMti;^ primeiro anno Malhcmalico. 
Já nos estudos d'eslc anno o Snr. ,1 guiar começou a dar 

provas decisivas d'uni talento sublime para as Artes, e para 
as^ímeias: é <fl&<¥á enlão altrahiu as attenções dos mestres, 
e a véníeráçkb dos condiscípulos. 

Na aula de Desenho existe a prova authentica da sua ha

bilidade artística. Ahi deixou uma obra sua, que revela ao ob

servador curioso o merecimento do author, cujo nome tem ins

criplo: é um ■desenho representando a —Pintura —copia de 
gravura de Raph;iel Morghen. E tal foi a aptidão que desde o 
principio mostrou n'esta arte, que apresentando uma copia da 
cabeça de, .lupiler ao respectivo lente, primorosamente desem

penhada, este da cadeira lhe prodigalisou merecidos elogios; 
O <|ue, no decurso de trinta e nove annos que já tem de ma

gistério, só a outro alumno tinha leito. 
■ Nas Máthematicas puras, sciencia por excellencia, verda
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deira pedra de toque do talento, que deixa vèr claramente, e 
melhor que nenhuma outra prova, os quilates da intelligentsia 
humana; mostrou o Snr. Aguiar, desde este primeiro anno, um 
engenho transcendente, mui superior ás intelligencias vulgares. 

iSão desconheceram os mestres o elevado merecimento do 
discípulo, cujas virtudes monies mais o faziam realgar; pois 
que no fim do anno lhe deram honrosas distiitcções. conferin-
do-lhe em ambas as aulas um premio pecuniário, de quarenta 
mil reis em cada uma ; cujos diplomas foram passados em Ju
lho do mesmo anuo. 

Com os annos e a instrucção crescia progressivamente a 
capacidade intellectual do Sur. Aguiar; pois que muito mais 
complicados e extensos foram os estudos, com queoccupouo 
seguinte anno lectivo de 483í> a 1837. — 

N'este anno foi a antiga Awlcnm, ï?4l ' '" W $ v W n f 
Commercio da Cidade do Horta substituída pela Academia 
MyteeMim a qual, pela extensão dos maiorias, e cadeiras 
de novo instituídas, pôde anles reputar-se nova cjeacftp, do 
que reforma. 

0 Snr. Aguiar fez n'este anno exame da lingua l'rance/.a: 
e cursou na nova Academia as aulas de — Manohra e Appa-
relho naval; 3." anuo Malhemalico ' ; I." do Commercio ; 
e Agricultura, ISolaniea e Velerinaria. 

Não se julgue porém que tamanha vastidão e variedade de 
matérias, para cujo estudo era nimiamente eurlo o espaço d'uni 
anuo, abafassem, ou peassem ao monos, o talento do Snr. 
Aguiar. Pelo contrario elle sustentou, e augmentou sempre, 

'i'ili id/ 

1 Nilo cause duvida o ter o Snr. Atjuiar cursado o 6.1 anuo Malkcma-
tico antes do 2.». As cadeiras da Academia foram por tal forma «listril.ui.las, 
que unias llearam como independentes das outras. E com quanto a Mecha
nic», objecto principal do estudo do a.» anim, seja quasi incompreensível 
som o auxilio do 2.°, mormente do calculo differencial e integral: todavia, 
como o plano da Academia ora vasto, e comprehendia os cursos fôjrW-
genheiros, pilotos offlciaes do marinha, cominereianles, agricultores. MC. 
periniltia-se aos alumnos ou frequentarem, a vontade, alguma das cadeiras 
designadas no programma; ou declararem o curso a seguir, para lhe serem 
marcadas convenientemente as cadeiras, quo de\iam frequent ir. 
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os créditos litterarios ganhos anteriormente; de que são pro
va as suas distincções académicas. 

f.om etTeito em Outubro de 1837 lhe foi novamente confe
rido outro premio pecuniário;»nas aulas de — llotanica Agri
cultura e Vclcrinaria. 

Em 18U7 a 1838 cursou na mesma Academia as aulas de-
— Chijmica, 2.° do Commenio, e 2." Malhcmalico. 

Foi n'esta epocha principalmente, que o Snr. Aguiar mos
trou em todo o brilho —o talento, de que era dotado, — e um 
amor decidido pelas sciencias naturaes. Os dilliceis problemas 
mathematicos, e as bellas theorias philosophicas, lhe offero-
ceram largo campo ao desenvolvimento d'uni e outro. 

Estudava denodadamente as matérias d'este anno pom os 
brios próprios do mancebo talentoso : e ardia em desejos de 
provar, perante mestres e condiscípulos, a sua applicação e 
intelligencia) o obfiJÍJjfcíioa obuoa 

O anterior'estudo de <f'liarmada, e a praclica do próprio 
laboratório, accréscendcái 'capacidade intellectual do Snr. 
Aguiar, davam-lhe grande vantagem sobre todos os condiscí
pulos. Elle manejava habilmente as leis da Chymica, cujos 
reactivos lhe eram todos familiares : e conhecia perfeitamente 
as immensas o variadas theorias da ('lu/iuica moderna, que 
no século XIX, principalmente, tem feito na Europa um pro
gresso espantoso, BOOIU; 

''" Ma^'parte do anno se passou, sem que o mancebo estu
dioso podesse. na aula de Philosophia, satisfazer seu louvável 
desejo : até quo Unalmenteoiveip um dia de sabbatina ollere-
eer-ihe o campo da discussão para arena de combate scienti-
íico. Apesar de que a sorte, ainda então sinistra, deixou ficar 
no fundo da urna seu nome esquecido, suppriu o lente esta 
falta; um dos defondentes'se recusou ao combate, e o Snr. 
Aguiar foi nomeado para o substituir. 

Em breve se trocaram os lugares d'arguente e defendente ; 
o Snr. Aguiar mostrou tal força nos argumentos, tamanha 
solidez de doutrina, tanta clareza na exposição e tão segura 
lógica nas consequências, que maravilhou sobre maneira con
discípulos e mestre, admirando ver tanta sciencia em tão teu-
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ros annos ; e o seu rival abandonou a aula para nunca mais al

ii voltar! íiSoiniebfiOfi 39Ôjitlil8ib SfilíS <Í\ >,■ 
A Carta de lei de 9 d'Abril de 1838,■.dispensando d'actos 

e exames aos estudantes de todas as Acidemias do Remo, 
privou o Sur. Aguiar de dar neste annota .prova final de sua 
applicação litleraria : e fezlhe diminuir o numero das distinc

ções académicas: mas assim mesmo no lim do anuo lectivo 
seus mestres lhe passaram honrosos attostados, declarando, 
que teria sido sem duvida premiado, se não fùra a existência 
d'aquella Carta de Lei. 

Os créditos ganhos pelo Snr. Aguiar,.principalmente pe

las provas dadas no anno lindo, foram taes, e de tal impor

tância para seus mestres, que, por occasião de vagar uma das 
cadeiras da Academia, elles lhe lembraram se appozesse a 
uha. i ligam iliu; l'uj ,ifiVOlC| 

Em II d'Agosto de 1838, sendo consultado o Çoiwdho da 
Academia Polyleclmica sobre «inaptidão 4o.iSnr. Aguiar, pa

ra demonstrador do laboratório cbymico, deu o corpo, cathe

dratico um juizo o mais lisongoiro,. declarando, que sewa^de 
grande vantagem para o estabelecimento^ n.enoaiyegiap^sMiftlj 
le o Snr. Aguiar.  Jinilirni;! eobÓJ ÒÍB18 9íll aovi 

Finalmente em i\ d'AgoslOi. dei M 839., foi/ o Snr. Aguiar 
despachado para lente substituto das aulas da Academia 1'ti

lylcchnica do Porto, tendo então 27 annos. tUidade. 
Aqui terminou a sua vida de discípulo, começando ia de 

mestre, sem todavia cessar a d'estudant&u; en .oeaaboq 
Como não havia ainda frequentado; as aulas de Physicu e 

Zoologia, que, em caso d'urgencia, poderia talvez um dia ne

cessitar de reger, como oíTeolivainento nec«psitpuii,.(surÊO.Uras 
voluntariamente no anno de 1839; a 1840. iNão seeuv,e?go

nhou de tomar o logar de discípulo.laquelle, a quem a lei 
constituía no grau de mestre. Mas o Sur. Aguiar prezava.mais 
a sciencia, do que os títulos d'ella : desconhecia toda aaristo

cracia, que não fosse baseada no sabor.ue QO mérito pessoal. 
rala BlnjsJ i&ahitsob sb xôbilo* 

ihvnc.m imp .fii;biu>iip{̂ no> efifl r.oiyol 
lav obiiBiifflbfl idiièdto e Bótoqbaiii 
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l'assada a• primeira epocha da historia litteraria do Sur. 
Aguiar: aquella, em que tralára de colligir cuidadosamente 
dos mestres, vivos e mortos, os elementos de todos os ramos 
philosophicos ; chegamos á segunda, mais gloriosa e brilhante ; 
áquella, em que o seu geuio, extremamente amigo da verda
de, se voltou para a realidade da sciencia. 

Cansado o espirito de revolver na mente as altas conce
pções dos philosophos de todas as epochas, não quiz o Snr. 
Aguiar sujeitar-se a discorrer somente sobre factos averigua
dos por outrem. Quiz juntar lambem o seu testemunho ao voto 
dos homens sábios: quiz averiguar por si mesmo os factos, 
em torno de que giravam as theoriaã, muitas vezes extrava
gantes, dos philosophos do século. 

0 Sur. Aguiar não era d'aquelles homens, que abraçam 
de prompto as theorias modernas, deixando offuscar o espi
rito pela novidade dos pensamentos; ou pela pompa das tra
zes, na analyse mal dirigida de factos mal observados. A rea
lidade era a sua deusa predilecta. Despia as theorias philoso
phais de todo o ornato alheio, dando á natureza só o que lhe 
pertencia — os factos descamados : e estes mesmos eram su
jeitos ao escalpello da sua critica, levando-os ao campo da ob
servação, quando lhe era possível, para os reforçar com o 
próprio testemunho. 

A l'Iii/sira, Chymica, Bol unira e Zoologia eram os qua
tro ramos das sciencias naturaes, que absorviam continuamen
te o seu cuidado e attenção. Na Clujmica principalmente era 
o Snr. Aguiar tão insigne, e eslava tão conhecedor de seus 
factos e suas leis, que dillicilmenle se encontraria em Portu
gal quem lhe levasse vantagem neste ramo. 

O laboratório de seu padrasto, o o da propria Academia 
são testemunhas do tempo o das vigílias, que o Snr. Aguiar 
gastou na observação B na analyse. Foi em lodo o decurso de 
dez ânuos, depois do seu despacho, que elle provou ao Snr. 
Sanla Clara, que acabava dei ser seu mestre, para ser depois 
seu amigo g collega, quam exacto fora o juizo, que na pri
meira qualidade iUera a.seu respeito. 

Digam seus discípulos quanto eram cheias de orudição as 



POLYTECHNICA DO POItTO 2 0 1 

prelecções, quo tantas vezes lhe ouviram : e diga o Porto e 
os subúrbios, quantas vezes o rigor de sua analyse descobriu 
o crime do assassino, mostrando isolai lamente o veneno, que 
servira d'instrnmento â maldade, nos estômagos das victimas, 
que lhe foram dados a analysai-. — 

Seria uma offensa ao talento, uma injustiça ao brioso pro
ceder do Sur. Aguiar, suppòr que lhe merecera menos atten-
ção o estudo da Botânica, cuja cadeira lhe havia sido espe
cialmente designada no magistério. 

Sempre o mesmo homem em tudo a que se dedicava, 
nunca se limitava somente aos trabalhos de gabinete: aspirava 
sempre a 1er no livro da natureza o que os mestres mudos 
lhe ensinavam. Mas pesava-Ihe profundamente não poder em 
Uotanica dar tanta extensão aos conhecimentos práticos, quan
ta exigia seu verdadeiro interesse por tão aprazível ramo das 
sciencias philosophicas. 

A Academia não tinha um jardim botânico, capaz de satis
fazer ás exigências scientiíicas do .loven philosopho. A jjbki1 

ção geographica era também a menos propria possi^éi;'])íir'á 
offerecer a observação do mancebo estudioso copia 'bastante 
d'exemplares, mesmo das plantas indigenaá^'' 

Além de tudo, o estado valetudinário quebrava infelizmente 
as azas ao espirito indagador de quem quizerã voai- a toda a 
parte, para ver os milhares d'especies' botânicas, de que os li
vros dão conta; e estndar-lhe a historia, desde o nasciínenlo 
até ã morte. Apezar d'isso herborisoii, quanto a saúde e o lu
gar lh'o permittiram, fazendo esforços por snpprir d'alguma 
forma a falta do jardim botânico. Fez largas digressões pelas 
margens do Douro, e subúrbios do Porto, indo a muitas lé
guas de distancia colher exemplares, que trazia ao seu gabi
nete, para ahi os estudar e classiíicar. 

Muitas vezos também acompanhou o lente proprietário ao 
campo com seus discípulos, para lhe ensinar practicamenle a 
classificação. A' custa de grandes fadigas, superiores inbsVHò 
ãs suas forças, chegou a adquirir n'esta sciencia tamanha per
feição, que promptamente reduzia com acerto qualquer planta. 

Finalmente deu começo a um herbaria, que, ainda1 em 
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germe, tinha já bastantes /espécies, optimamente preparadas ; 
e empregou parte de sua fortuna no arranjo d'um pequeno 
jardim, onde cultivava cuidadosamente as plantas exóticas, 
que podia haver; c algumas das espécies indígenas mais ra

ras.'!ti'i,»!i 98 ,eoriIo saJncrilnd 
l'or varias vezes regeu a cadeira de lialanica: e seus dis

cípulos poderão attestai' os conhecimentos theoricos, que tan

tas vezes lhe ouviram alli desenvolver. 
■n '^Zoologia não foi pelo Snr. Aguiar menos atlendida. Ella 

lhe offereceu um meio do provar ii Academia o seu amor e in

teresse paru com ella ; e que não poupava despezas nem fa

digas, para se tornar proveitoso a um estabelecimento, que 
vira nascer, e ajudara a desenvolver o seu génio philosophico. 

Eslava ainda a Academia 1'olytcchuica na sua infância, 
contando apenas alguns annos de vida; e os gabinetes com

pletamente desprovidos d'objectos do historia natural, que po

dessem servir para a ^demonstração no Estudo. Foi ao Snr. 
Aguiar que coube a gloria de dar começo ao gabinete de Zoo

login, enriqiíeocndoo, principalmente na parle orniíkologica, 
com todos os exemplares, ique actualmente alli se encontram. 

Elle mesmo, e á custa propria, os preparou a todos ; e 
lai vez que os trabalhos,' superiores a suas forças, omprehen

didos para essçníimí>xomíon?essem poderosamente para lhe 
abreviarem os1 diàK>ila).vidai J; 

O Snr. /Ifluiííjuqhegou^.adquirir tal perfeição na arte de 
preparador, que os exemplares lhe sabiam da mão, como se 
o movimento apenas houvera faltado aos indivíduos, que ainda 
em vida tomassem as bellas e naluraes attitudes, que elle sa

bia darlhes. E,«omo esta arte é mui pouco cultivada entre 
nós, elle, ã falta de recursos, arrostava com todas as dillicul

dades,''para imitar a natureza*. Os olhos, em cuja naturalidade 
de forma e posição se encerra, principalmente, a viveza e ex

pressão animada de lodos os indivíduos preparados, eram por 
elle mesmo feitos de vidro, á custa das maiores fadigas. 

o ultimo trabalho neste género, emprehendido e ultimado 
pejo Snr. Aguiar, foi a preparação d'uma Águia, que da 
Serra do Cere/, fura reinellida ao actual Governador Civil do 
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Porto, o Exm.° Snr. Lopez do*\rwconv,cllos, para servir de 
presente ao Principe Kcal. Mol i.nn >f) olu;q tíogeiqma 

Assentoua elle sobre um tronco rasteiro, pondolho nas 
garras uma perdiz: e a collocou oui altitude tal, que nâ  posi

ção das azas, da cabeça e dos brilhantes olhos, se decifrava 
a avidez, vigilância e satisfarão, com que a\avede rapina se 
assenhorea da preza; a qual faz inúteis esforços, para escapar 
ao inimigo. • jHs mfiiivoo &i|l 

Tor Agosto ultimo havia lambem sido o Snr. Aguiar/ en

carregado, com outros, do embalsamenlo do Hei da Sarde

nha—Carlos Alberto: em cujo desempenho se houve com a 
perfeição propria d'elle. — 

A l'Iii/sira final mente mereceu também as sympathias do 
Snr. Aguiar. Applicouse ao estudo d'ella coin a mesma de

dicação, que aos outros ramos philosophicos : por vezes regeu 
na Academia esta cadeira; e a maior parte das vezes assistia 
ás observações experimentaes doionsiiio.j; eifiq úivr< raa«29l) 

A electricidade, o galvanismo, e os processos curiosos do 
dagucrreotupo, deram largo campo a seus trabalhos práti

cos 8 : de tpie são prova os excedentes* amigos por elle publi

cados em I8i"j c 1816. iiqo'iq Gîaua h ■> .omaom 9JI3 
0 Snr. Aguiar possuía uma excellente imachina daiDegueàr

reotypo, e oulra Eléctrica do cvlindrojxomicujo exerckjo bas

tante se havia familiarisado: esta erai tão i fértild'instrumentos 
curiosos para as experiências eléctricas, que muitas vozes lhe 
foram estes pedidos para a Academia, a lim de servirem na 
demonstração aos alumnos. I Biovuod g/uioqis oJiumi/oiii o 

A Academia era para o Snr.. Aguiar, depois 1 dotstíá,car» 
familia, o objecto que lhe merecia mais sympathiseIbefflp GQn 
mo a gratidão um dos melhoros ornamentos de sua alma. 
Desejando que as suas provas d'amar ipara.uom ellajfpssien) 

•«uliJqi'.)íii; j .J;TI'.OITI 98 qSaieoq 9 Bonòl 9b 
_ , . ;• ít 'jb i;bCUIÍlIi; UI>>.MIij 

1 Seu collega, e particular amigo, 6 SnW Mi^^t l i t td , Oórito de l>e
senlio, adiou tilo liem acabado csle trabaluî QuçidtelIft.nfo ĵuiÇflflxq l̂en
tc c liei copia. o 1« 

2 Vejase o Industrial PortúMUMlk i W i & U M M r a / H ! ^ , W
33.  Prateadura, n.« fi, pag. lcaUalJatíò^&Uiliâjitt!* MSppagolWW*'. 
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ainda alem do tumulo ; legoullie em seu testamento a ma

china eléctrica, onde foi logo depositada por seu testamen

teiro, iftiinpio? 
Exercitouse também com os processos do dagucrrcolypo 

por alguns mezes. Mas infelizmente para o bom êxito do seus 
trabalhos, eram mal preparadas as laminas de que se servia. 
Apesar d'isso chegou a vencer com o trabalho as principaes 
dilliculdades: c tirou ainda excellentes retratos, de que temos 
o gosto de possuir alguns exemplares. 

O seu ultimo trabalho, que infelizmente não sahiu perfeito, 
foi um grupo dos Anjou de seus sonhos — suas três irmãs, 
que elle amava tanto, como a proprra existência. 

Quizera fazer obra mais bem acabada, para o que mandara 
vir de Paris novas laminas mais bem preparadas. Mas quan

do cilas chegavam á Foz do Douro, já a morte lhe batia á 
porta : e nem chegou desgraçadamente a vèlas I 

j — ■ — — 

Desejando dilatar o campo, em que seus conhecimentos 
podessem contribuir mais poderosamente para o geral aper

feiçoamento intellectual: e não querendo que só a Academia 
Portuense, e as margens do Douro testemunhassem os esfor

ços que fazia, para o augmento da instrucção popular ; o Snr. 
Aijuiar se ligou em 1845 a uma sociedade d'homens estudio

sos, que conceberam e executaram o projecto da publicação 
d'uni jornal d'indiislria ; para ser nas mãos do artista o dire

ctor de seus trabalhos manuaes, postos a par dos conheci

mentos philosophicos do dia ; mas tractados em termos acces

siveis a todas as capacidades. 
Os Snrs. Varada, Santa Clara e Damazio foram seus 

consócios nesta louvável empreza. Seria trabalho inútil perten

der aqui provar o merecimento, e importância litteraria e fa

bril do Industrial Portuense, que foi o parto feliz de tão pro

veitosa concepção. 
Yrjamse os immeiísos artigos, que debaixo da inicial—.1 — 

Innmi pelo Sur. Aijuiar publicados em todos os números 
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d'aquelle jornal. Acharsehão recheados do doutrina, sem o 
apparato vão d'essas palavras, ocas de sentido, com que ve

mos tantas vezes adornados os objectos scientiíicos, tractados 
debaixo do ponto de vista practico. 

O Sm. Aguiar escrevia para os Artistas, de (piem queria 
ser lido e entendido: e desempenhou bellameute a missão que 
emprehendera. São prova authentica os artigos, que escreveu 
sobre—ligas metallicas, processos para a douradura e pratea

dura, galvanoplastia — o muitos outros, que se acham dis

persos no Industrial Portuense: o qual constitue o melhor 
padrão da sua gloria ; e a mais brilhante pérola da sua co

roa litteraria. 
■|M 

■ l i l i / 

— tf oí) JiO'd 

La modestie est au mérite, ce que 
les ombres sont aux ligures dans 

"" W m i M """tíla 

force et du relief. 
•iiiiuTunoo meseâboq 

M BBMéflft 

Temos seguido o astro luminoso da vida scientilica do Sur. 
Aguiar, desde o nascimento até ao occaso : conlcm.pland.O7Q  
de perto, mas rapidamente, em todos os pofltpSjda^u^prbita. 
Teve uma marcha curta e rápida: mas deixou após de si um 
rasto de luz, que poderá servir de,guia aos jovens estudiosos, 
que quizerem trilhar a mesma estrada. 

Elle reunia os conhecimentos mathcmalkos e jilUlosoplii

cos, que, infelizmente, raras vezes costumam andar unidos 
nesta nossa malfadada teria ; em que a falta d'animaçào d'uns 
e outros, as poucas garantias que uumvcm ; e. mais que tu

do, as illusões das disposições legaes ; as fazem conceituar ge

ralmente em nosso paiz, como mera especulação scient ia l _ 
E nem mesmo a especialidade da cadeira, que fora desi

http://conlcm.pland.O7Q
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gnadaao Snr. .-(gumr, servira de pretexto para elle menospresar 
o estudo dos outros ramos philosophicos : como d'ordinario 
acontece, segundo as máximas rotineiras do nosso mal orga
nisai!» Magistério. Por varias vezes, no impedimento dos pro
prietários, É8g8fi as cadeiras áe — Chymica, Plvjsica, l." e 2.° 
Malhematieo, e até mesmo a de Desenho. 

Mas o Snr. Aguiar não foi somente exemplar como ho
mem scieiUilico : sua vida privada é toda um complexo de 
virtudes : e a historia de sua vida não é menos interessante, 
eonsiderando-o como homem, como filho, como irmão e co
mo amigo ; do que olhando-o como Philosopha. 

Antes que elle se houvesse alistado debaixo das bandeiras 
de Minerva, já tinha dado provas sobejas de sua boa indole, 
e estimáveis qualidades. Seguio depois sucessivamente a vida 
d'estudanlc, e de mestre ; sem nunca se esquecer dos deve
rás !tíe filho i irirnuro: Sabia combinar por tal arte a obediên
cia com a amisade, que, sem nunca sahir fora da esfera do 
respeito, tratava, è rra tratado por seus superiores, mais co
in, i amigo, que como inferior. 

0¾ trabalhos littorarios ronbavão-lhe a maior parte do 
tempo, principalmente depois do seu despacho para a Acade
mia: mas o que do estudo lhe restava repartia-o sempre com 
sua presada familia, passando no meio da maior satisfação os 
melhores momentos da vida. 

Sua mui e suas irnws, .pie da mesma maneira lho paga
vam o amor de filho e d'irmuo, erão os idolos de sua devo
ção. Estava já na juventude o ainda lhes não havia dado o 
primeiro desgosto. O dia,' que lhe dava occasjão de provar-
lhes o seu alíecto, era'para elle um dia de festa. Aguardava 
com anciedade o annivrrsario de sua carinhosa mãi, para lhe 
dar ri'um brinde de sua escolha a prova d'amisade. 

Mas a sorte, que nem sempre premeia a virtude, abran
gendo d'um só golpe o coração de todos, veio perturbar aquel-
le viver tão innocente e satisfeito ; e tão cheio d'encantos para 
as almas bem formadas I 

Em Maio de 1847 roubou a morte ao Snr. Aguiar sua. ex
tremosa Mãi : e com ella a maior parte do contentamento em 
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que vivia, deixando-lhe no peito uma ferida profunda e incu
rável, liilq gQffl£i aoiiuo ÈOL oLi 

Elle quiz que o respeito para com a authora de seus dias 
fosse ainda além da morte: com os olhos afogados em lagri
mas, e o coração palpitando de saudade, foi, acompanhado de 
suas irmãs, beijar a mão já fria, que tantas vezes os enchera 
de bênçãos I 

Depois deste fatal acontecimento, que o Snr. Aguiar rere-
beu como o precursor de sua morte, suas irmãs viram nelle 
um segundo pai. Elle estudava-lhes os pensamentos ; e o mes
mo era descobrir-lhes os desejos, que buscar logo satisfazer-
Ihos. Tomou-se desde então o centro d'aquella família, (pie 
toda o adorava. Seu ï'adraxto mesmo o consultava em todos 
os negócios escutando-o com attenção : e seus irmãos o ou
viam como um oráculo. 

Porém já n'esse tempo o Snr. Aguiar sentia laltarem-lbe 
as forças, que os afans litlorariqs,havi;iin ajudado a gastar. E 
como queria ainda dar a suas irmãs a ultima prova d'alierto, 
tratou de fazer sua disposição testamentária, iusliluindo-as 
suas universaes herdeiras : mas não CSIJHIM-CU todavia os de
veres d'amisade e gratidão para com os seus e;o,$|j^tranho>. 
Contemplou um por um iodos ns irmã is: o seu particular 
amigo e collega, o Snr. Sanla Qlara,..que primeiro lhe havia 
dado a mão na carreira litteraria ; e por ultimo lambem a 
companheira de seus padecimentos— a boa serva, que lhe ha
via ajudado a passar as horas mais •tormentosas da vida, tra-
tando-o carinhosamente nas doenças. 

Não se esqueceu lambem .da Academia, a quem legou a 
machina eléctrica, de que já li/.emos menção. 

Assim deixou o Snr. Aguiar distribuída a fortuna que 
possuia, cumprindo rigorosamente DS últimos, e mais solemnes 
deveres da sociedade. 

. . . . ; 
fsjíhfiflriol mo 

I UOCÍJJOI T Í 
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0 vous ! sacré séjour de la philosophie, 
Ecoles, votre prince, hélas! n'este plus en vie! 
C'en est fait; venez voir cet éclatant flambeau,  

caché dans un tombeau. 

• 

Estamos agora chegados ao ponto de- volver a mais negra 
e triste pagina da historia do Sur. Aguiar. 

Ainda antes da 'morte de sua Mai, havia elle começado a 
sentir incoinmodos na circularão, que se manifestavam por 
fortes palpitações do coração, e considerável acceleração no 
pulso ; e que se tornavam mais salientes, depois d'alguns- es
forços musculares : a ponto d'elle chegar ás vezes a cahir em 
syncope. Tinha unia constituição extremamente débil ; e era 
muito sujeito a padecimentos pulmonares1 da natureza aslhina-
tira. 

A palpitação havia aiigmentado consideravelmente, poucos 
tempos antes de sua morte ; e o timbre das pancadas do co
ração simulava um som de seira, ou lima, que a auscultação 
deixava claramente perceber. A lesão orgânica do coração era 
pois evidente, e parecia coexistir com a ossiíicação de algumas 
das válvulas d'aquelle órgão. 

A .Medeciím havia portanto prognosticado curta duração ao 
Sur. Aç/uiar: mas nunca pôde calcular ou medir bem a ex
tensão de incommodos pulmonares, para anticipar tanto a ul
timarão de seus dias. 

Convalescido (Fuma constipação, que tivera em Outubro ul
timo, passava o Snr. Aguiar sem incommodo notável : e ainda 
em fms de Dezembro nós, que para alivio de nossas fadigas 
litterarias haviamos ido passar ao Porto as ferias de Natal, ti-
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vemos o gosto de passar com elle momentos de perfeita satis
fação. 

Mas no dia 30 sentiu aggravarem-so-lhe os antigos pade
cimentos ; e já no primeiro de Janeiro a doença apresentava 
symptomas de cuidado, llecorreu-se então aos auxílios da Me
dicina, que em vão lançou mão dos remédios mais enérgicos. 

Em dous de Janeiro as pancadas do coração eram tumul
tuosas, os. sons cardíacos fortíssimos, a dyspnea considerável ; 
e a expectoração, acompanhada de pouca tosse, apresentava 
uma materia denegrida e purulenta, que pela vez primeira an-
nunciava a probabilidade da existência d'um abscesso pulmo
nar ; segundo o voto d'alguns dos mais acreditados facultati
vos, que o observaram. 

A Medicina redobrou ainda os seus esforços : mas a mo
léstia marchava a passos agigantados, e não havia lançar-lhe 
peas. Os revulsivos e dérivantes não lizeram mais, qm; aceres-
centar os tormentos ao doente ! 

Coilava-nos o coração vermos este inleliz passar os mo
mentos mais tormentosos da existência, soífrendo com indizí
vel resignação. Nós queríamos evilar-lhe o desgosto de nos 
ver correr as lagrimas ; mas ellas recolhidas no peito, redo
bravam o sentimento. 

Cinco noites tinha elle passado em perfeita vigília : e como 
não podia estar deitado, conservava-se sentado n'iima cadeira 
de braços, passando em desassocego as. horas ámiciivas do 
passamento, contando um por um os poucos minutos d'exis-
tencia, que se escoavam. 

Era um dó vê-lo assim padecer ! A vida parecia que o ia 
abandonando pouco e pouco : e as suas faculdades iulellccluaes, 
para maior tormento seu, se lhe conservavam perfeitamente li
vres I Ainda nos últimos momentos tomava sentido nas míni
mas cousas ; e nunca sua bocca se abriu, senão para se con
doer dos outros. Tinha suas irmãas atravessadas no coração, e 
pesava-lhe ainda vé-las em vigília junto de si; o lhe pedia que 
descançassem I . . . 

Na noite do dia 4, reconhecendo elle o estado perigoso tie 
sua vida, e querendo satisfazer aos deveres para com Deus 

15 
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tão cabalmente, como o fizera para com o mundo, requereu 
OÍ auxílios religiosos, pedindo ser sacramentado no dia se
guinte: este pedido encheu de satisfação toda a família, que, 
desejando muito prepara-lo espiritualmente, receava todavia 
lembrar-lho, para lhe augmentai' a dôr. 

Mas não quiz a Providencia, que esses votos se cumpris
sem ! Pelas duas horas da madrugada do dia 5 de Janeiro ha
via o Snr. Aguiar requerido novamente a cama a seus dous 
inn;]os Avímiio e Mtuim ia no, a quem estava confiada n'a-
quella noite a sua vigília. Qfiáftfld se tinha já deitado, e pa
recia estar mais socegado, de repente sentiu uma forte afilie-
ção. . . ;'érá''jfi a morte, que vinha desprender-lhe do corpo 
a alma pM^Ò^Céu'!".^'.'- muito custa morrer aos 37 annos ; 
quando o homem, mais fortemente ligado ao mundo, e illu-
dido por seus luteis encantos, não pôde ainda acreditar na 
nrortè'j'e' 'cDlTotííTnò 'futtiro'tfa's Suas esperanças!... 

Sentou-se na cama todo anciado, e conhecendo que o ul
timo mVrneritó'-éW&fl^&fb^JS não tendo forças para arti
cular paiàí&á', fófôtfnôMíBóTefói seu irmão Antonio signili-
cando-llie n'aquelle olhar terno e expressivo mais, do que as 
paieras podiam revelar-lhe... Era a ultima despedida ao 
amigo da iiil'aiicïa,''ao''companheiro de suas fadigas! 

Sua^itiã^y •a'p^oti'iiimto'no meio d'alguns suspiros, ex-
piraHab'tltis'lii-ii^'flo1 seu irmão, que eslava destinado para 
se* o tíbbó'élta'rtò)iaaá"'àltimas expressões do moribundo; e 
que apertando-o contra o peitb,! e regando-lhe a face com 
satili'ôaii '̂laigWWas, mostrava ao mesmo tempo a gratidão e 
amisade para com nqnelle. que tanto estimara durante a vi
da!1... oh ! . . . e quanto mWsentimos nós, que pouco antes 
nos havíamos retirado de sua companhia, não permanecermos 
alli por rmWáfgíins instantes, para podermos colher o ultimo 
suspiro nos lábios do nosso amigo ! 

''Diremos, a respeito drlle, o que dizia Sylrio Pcllico d'uni 
seu'ami'éo'ïKï'oiV le malade croyant plus aux approches de 
la mort ïjfë d sa (jtiirisou l être forcé dadmircr conlinuel-
lemcus et Sfo'fl emtraije el sa srrénilé ! Aon, il n'y a pas de 
cxfi^cósiÒU par de pareilles anyoisscs. — Je n'imayinais la, 
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tristesse que demit souvent l'opresscr, le dommage que sa 
santé en sofJriraU, et une profondfi angoisse m'accablait! 
—Je pus enfin pleurer, mais les p^fyfff ffîÇ soulagèrent 
Vasy>- . -ifijflemjgitë aril mr.rj ,ôdl-rçi< 

,j--ii-.:.; ,-<ft'l r. xiup ofai >J;U 
'ic./ii r.li >.WH\ 8£Ub <i;!'i'l ! ati 

on obnonpëi iiciirsii .*in8 
A morte do Snr. Aguiar foi geralmente sentida por todos 

os seus amigos, (pie sabiam apreciar as bellas qualidades, de 
que elle era dotado. As profundas meditações, e abstractas 
concepções não lhe haviam embotado a sensibilidade, ou es
friado o coração ; fazendo ganhar o aspecto melancholico, que 
tantas vezes costuma acompanhar o homem scientilico. Elle 
era ao mesmo tempo jovial e prudente; e sabia ser verdadei
ramente amigo, sendo incapaz d'atrairoar a,cpi)$mça de nin
guém, uoíiise 

A família adorava-o ; ^Cgj^^ttgHÍWBJrfefifcftr^íffl* 
esthnavam-no ; os discípulos, resflej^ymnT»Ri; e todos v,ej$-
ravão suas virtudes e saber. ,t|(l ,,]|,„I|M;,, .„|| 

A Academia 1'olytechnica dp I'orio quiz, provar publica
mente o justo sentimento pelajalta^^in^e^n^.flrnamentiis: 
a Kschola Mcdico-Cirurgica, ^Afia^jp^.cje.pelja^-Artes e Ly-
ceu a imitarão em tão louvável procedimento, dando feriado 
geral no dia 7 .le Janeiro de 1850, em que foi levado á se
pultura o cadaver do Snr. Aguiar. l J (Un ô-obnemq 

Louvores sejão dados aos Directores d'aquelles estabeleci
mentos—que consideraram como dia de luctn aquHle, em 
que fechou o circulo de seus dias um dos membros da Aca
demia, que gastara grande parte da sua vida, em trabalhar 
no aperfeiçoamento litlerario do melhor estabelecimento da se
gunda Cidade do lleino. , <,|, goidfil gofl oiiqau 

Souberam coinprehender quanto seria penoso para o dis-
cipulo. que não esqueceu os deveres da humanidade, ouvir to
car o sino para as aulas, quando escutava os signaes ao Lente 
definido: ou marchar para a Academia a assistir á prelecc;i<> 
do substituto, quando devera ir para a igreja orar pela alma 
de seu Mestre. 
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Com effeito os estudantes da Academia, quando ainda es
lava na capella de deposito uo Carmo o cadaver do Snr. 
Aguiar, pediram ao Snr. Santa Clara, que os acompanhasse 
alli, para verem pela ultima vez, c despedirem-se d'aquelle, a 
quem teslemunliavão a maior veneração. No dia 8 de Janeiro, 
immediato ao do enterro, o mesmo Snr., seguido de todos el
les, foi ao Carmo dizer uma missa por alma do finado; e o 
Snr. João Baptista Ribeiro sentiu tanto a morte prematura do 
seu amigo, que não pôde sem perturbação assislir-lhe ao res
ponso na igreja : e quando voltou d'alli a confortar a familia, 
que estava inconsolável por uma perda tão sensível e inespe
rada, cahiu em delíquio, logo que a vista de suas lagrimas 
lhe tornou mais viva e pungente a saudade do collega I 

Terminaremos, referindo o que fora publicado no Periódico 
dos Pobres do 1'orlo do dia 7 |6 janeiro: alma modéstia 
sincera, que nem sempre 6 apanágio de verdadeiro mere
cimento, realçava o do Snr. Aguiar. Adornavão ainda tão 
bons dotes as virtudes rçhgipsas. moraes c sociacs. A sua 
familia perdeu um bom filho c um bom irmão; os Profes
sores da Academia 1'ohjlcclmica um excellente Collega: a 
Academia teve uma perda, que será moralmente impossi-
vel reparar.»-

Viveu o Snr. Aguiar 37 annos e quasi dons mezes, depois 
-do que largou o mundo, para ir gosar na bemaventurança o 
lugar, que as suas virtudes nos asseguram lhe seria destinado. 

Havia elle declarado em sen testamento, que o seu cadaver 
licasse unido aos ossos de sua presada Mãi, no cemitério dos 
Terreiros do Carmo, de que ambos eram irmãos ; mas como 
ainda não havia tempo de se ter consumido o corpo d'esta, 
foi o d'elle depositado no carneiro do mesmo cemitério, para 
em tempo competente ser transferido para junto das cinzas de 
sua Mai. 

Nós sentimos bastante, que esta circumstancia nos impe
disse de lhe gravarmos na campa o epitáfio, que aqui deixa
mos inscripto : 

rj .níhqin^lj i . &g-nhdj 
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Do pátrio Douro génio sublimado, 
Bom irmão, quasi pai, bom mestrr, e amigo; 
Horn filho até na campa, a cujo abrigo 
Com as cinzas da Mãi vais abraçado; 

Qual meteoro de brilliante lume, 
Passaste ; e lavra teu renome santo 
Profundo sulco de saudade e pranto 
Desde a terra ao leu lar, aos pés i\» .\iune. 

Coimbra, 18 de Fevereiro de 1850. 

j : 

; 
EXÉQUIAS 

Eslava para entrar no prelo este nosso aninhado trabalho, 

I U l IVI SC l l i S p U U U i l V I iL HIÍ4KJI tlO HWli^ t t i ) j i *» jwi^»vu v*v/ wv* 

Professor, o Sur. José Aultmin iVAtjuiar. Km virtude disso 
suspendemos a publicação desta memoria, para a completar
mos com a seguinte noticia de tão honroso proceder da briosa 
.Mocidade Académica. 

Passados poucos dias depois da morlc do Snr. Xgtffí os 
Académicos do Torto imirain suas vontades e resolução, para 
fazerem á custa propria uma publica demonstração tie sauda
de e sentimento pela morte de seu Mestre; dando assim um 
testemunho do respeito e homenagem, que rendiam a virtude, 
e ao saber. 

Para esse effeito consultaram os Lentes da Academia, que 
não só apoiaram com satisfação essa idéa, mas ainda junta
ram os seus esforços, offereeendo cada qual a sua coadju
vação pessoal, para tornarem mais brilhante a funeção, que 

r 
sc projectava lazer. 

Em consequência abriu-se logo uma subscripção, para 

file:///iune
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promover a qual foi nomeada uma commissào, composta dos 
Snrs. C.iraldo Ferreira dos Santos Silva, Henrique Guilherme 
Thomaz Branco, João'Pereira Dias Lebre, e para Thesoureiro 
o Snr. Francisco Pereira d'Amorim Vasconcellos, os quaes des
empenharam com p maior denodo a louvável missão, de que 
foram incumbidos; e de que tão gostosamente se encarrega-
ram 

Era breve o importe das avultadas prestações voluntárias 
passou muito alem do que exúnairi as despezas da luneçao lu-
nebre, para a qual disputavam todos entre si a gloria de mais 
poderosamente contribuírem. , 

Tratou-se pois de levar logo a eífeito as Excijuiax, as quaes 
se destinaram para o dia 7 de Março; mas que só poderam 
ter lugar no dia 13 do mesmo mcz. 

Não quizeram porém os discípulos e collegas do Snr. 
Atjuiar, que asf honras;.fúnebres se cifrassem apenas no acto 
religoso : 4 ^ 1 ¾ ¾ ^ éternisa,- o nome de tão bom 
mestre e annuo, deixando ficar um documento permanente 
<la veneração que lhe tributavam, mt próprio logar, que toi a 
o t l ieafroí la^^orifa . . . . _ 

.Mas quando o Snr. Santa Clara tinha na mente propor ao 
Conselho Académico, que mandasse fazer o retrato do íalle-
cidQ^e.assim o declarou ao Director da Academia; este o dis
pensou da propusta, ilizenjjo^íhe, que já havia resolvido pres
tai' ^ ^ ^ 9 8 0 8 ¾ ¾ ¾ ¾ ^ ¾ ^ 3 l l0 SL'11 a m i o° c còllègà, fa-
ztudo-íhe ó|j-etratóJ, ^'oltèrecendo-o a Academia. E realisou 
sua promessa, , , 0 ^ 0 ^ , poupando a fadigas para consegui! a 
« r perfeíçii.» de seu ir;dKdh«. 

Dctermmou-se |iois, que elle tosse inaugurado, nasalados 
Actos, com a recitação il'iinia oração fúnebre, perante todo o 

«s i c » I ta mn;ml,i" ?À
 Snr- $ ^ ¾ ^ 

quem as mais estreitas relações d amisade para com o finado 
deram o direito da preferencia. 

Decidiu a Commissào, que os parentes mais próximos do 
íinado assistissem a este acto tão solemne; e por isso foi no 
dia ;> de .Março pedir^YmpHcença para st; fazerem aquellas 
honras fúnebres, e convidal-os a irem orcupar os lugares, que 
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especialmente lhes eslavão destinados. Pediu lambem ao Snr. 
Santa Clara que deixasse imprimir a sua oração fúnebre á 
custa da subscripção para distribuir gratuitamente pelos rol
legas do Snr. Agmar e pessoas de mais representarão, visto 
que lhes sobrava dinheiro para isso : ao que elle annum com 
a condição de serein postos á venda os exemplares que sobe
jassem, e o produeto applicado em obras pias por alma do fi
nado. Todos trabalhavam por desviai' qualquer idea mesqui
nha, que podesse vir inquinar tão puras demonstrações de res

.. , !!fq*iriTi;i)|i )\ Kl: 
peito e homenagem. 

0 Nacional de 5 do corrente ínèz de Março, noticiando 
as projectadas honras fúnebres do Snr. Aijuiar, expo/, o plano 
que se havia formado para a sua execução nos termos seguin

nob £1 J;IÍI ou jfigBI !• 
«Respeitese essa sincera homenagem a virtude e ao me

«rito, ess 
«alumnos 

íomenageri 
•Npiiuil Sin a dedicarão.csponianea/'essa'̂ HVOcifo', cVnn que os 

e collegas do ^ W l l f f l f y ) ^ H $ W M i | '1" 
«Porto querem ainda honrar áVcinzalliií6'Jnnít&tJ'tím s'oÎémri'és 

• | ou ,mj;7í;)juln) yill 9Up oí/u; .■ 
«exéquias 

«Cada um cor irre a depor aos pés/acumulo os sèrVIçíós, 
«que possão por ventura étiëMM ô^ctoi W\iAMm na 
«sua simplicidade. ~ 4 ã] 

«A quem poderiam t o c a r ' a j j ' h M ' W MHéias'déliai 
«ceremonia, senão ao corpo mSÊ&h^WSm^m^ 
«nerosos membros, cujo espirW^r^ustèc^á^atí^tímdailiis do 
«finado mestre? Quem (leveriar|ïilaçarrtie a â(8MoW,"§enWò 
«o amigo intimo, o companheiro das suas fadigas litterarias? 
«O Snr. Santa Clara j f e ^ j t e r l t ó r o i ^ ^ d j p í 
«que todos invejavão, e de que nã8'feî t̂íaefíoá^dí̂ rHis. 

«Para dar ás exéquias do Snr. Àfflffll que deverãrvWr 
«lugar na Quinta feira (7 de Março) pelas 10 horas, a ultima 
«feição da generosidade, e dedicação, Ó''fëVÀféntiÒ''kéît« «r dos 
«órfãos prestou a igreja, e a sua coadjuvação no acto rcligio
«so; o Snr. Vasconcellos, que fora lente na AcaflcWíá1,' Je" qm
thoje é ábbádé de Gondar, canta a mlssáj' ds' lentes do lycCu, 
«padres, acolitam, o Snr. fflclbm}MQ% MaõS " Sfir. 
«João Baptista Ribeiro enriquece a1'Academia éclnVòTtòtb^b 
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«finado, que será collocado na sala dos actos, ondo tem de ser 
«recitada a orarão fúnebre, e o Sur. Dr. Costa Paiva guarnece 
«d'um asseado caixilho o quadro a óleo. 

«Tanta honra trihutada â memoria d'um homem, só pôde 
«nasitír do seu mérito, e das suas virtudes cívicas.» 

Por motivos litúrgicos só poderam ter lugar as exéquias 
no dia 13 de Março: e delias fez menção o Periódico dos Po
bres do Porto do dia 15. 

Pelas 10 horas da manhã do dia destinado o corpo Aca
démico, tendo-se previamente reunido na Academia Polytechni-
ca, —d'ahi marchou para a igreja de N. S. da Graça, que es
tava ornada com simplicidade e elegância. A commissão es
perou á porta os parentes do linado, os quaes conduziu aos 
seus logares. 

Foram tão somente convidados para a funeção os profes
sores dos estabelecimentos públicos <lp Porto — Lyccu. licl-
his-Arlcs, rsclmlti Mediro-Cirurgica e Academia Polylechni-
ca: o todos concorreram, d excepção d''algum professor, a 
quem foi absolutamente impossível comparecer. Entre elles 
se viu também o decano do magistério, p Sur. José Itodri-
gues Passos, que a pesar de sua idade c padecimentos, que 
o retém quasi quotidianamente cm casa, arrostou com tu
do, para dar tiste testemunho do apreço, em que lem o sa-
ber. 

Ahi foi cantada missa solemne polo Snr. Santa Clara, na 
falta do Snr. Dr. Vasconcellos, que não poderá comparecer 
n'aquello dia: e foram ministros os Snrs. Pallhazar Vellozo 
de Sequeira, e Antonio Roberto .lorge, Professores do Lyceu. 

Depois d'encommendada a Deus na igreja a alma do fina
do, todos os. assistentes voltaram d'alli para a Academia, onde 
devia ser recitada a Oração Fúnebre pelo Snr. Santa Clara. 

A sala, toda forrada de velludo preto agaloado d'ouro e 
prata, estava ornada com primor, e tudo disposto com ordem 
e intelligeneia. No topo d'ella em um cortinado de velludo 
preto, forrado de setim branco com franja e galão d'ouro, de 
que pendiam seis ricas e elegantes borlas d'ouro, estava col-
locado o retrato do [Ilustrado Professor, o qual apesar de 
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pinlado tempos depois de fallccido o Snr. Aguiar, e lendo 
apenas por lypo dom daguerreotypados, è reminiscências 
de família, apresentava com tudo a mais perfeita similhanr-
ça, e mostrava não só vida, mas parecia que os dotes mo-
raes do finado transluziam a travez de sua physionomia: 
era porque o snr. João Baptista o conservava profunda
mente gravado na sua imaginação. 

Ao lado esquerdo do retrato estava uma cadeira do magis
tério, sobre um estrado de dons degraus, tudo forrado tam
bém de preto. Era o lugar destinado ao orador. 

Ao lado direito do mesmo retrato se viam os lugares para 
os parentes do finado : e estes foram desde a igreja acompa
nhados pela Commissão, e introduzidos na sala pela porta que 
está no topo, tendo a lateral dado entrada aos outros convi
dados. 

Sub-posta ao retrato estava uma meza coberta com um 
grande e rico panno de velludo preto, cabido elegantemente 
no pavimento da sala, e em suas amplas e pitorescas pregas 
se viam brilhar muitas camélias, e outras funéreas llores. So
bre esta meza, cujo arranjo foi devido ao Snr. João Baptista, 
se notavam os emblemas do todas as artes e sciencias, que 
eram familiares ao Snr. Aguiar. iMmjtûUVrtcm^ rv.ou\> 

No centro estava collocado o Busto d'Apollo de Belveder, 
typo sublime de Desenho ideal ; que, como presidente das Mu
sas, representava alli as artes e sciencias, quo ellas symboli-
sam : junto a elle via-se o desenho, que ao finado merecera o 
premio na respectiva aula, representando a — Pintura — co
piado da gravura de Raphel Morgheu. 

O Graphometro e Teodolito, postos á direita do desenho, 
conjunctamente com o Laplace, Francoeur e outras obras claŝ -
sicas scientificas, representavam as Mathomaticas. 

Em seguida via-se o Endiometro de Volta o um Elemento 
da pilha galvânica, com o Curso elementar de Physica e Lhy-
mica de Mousinho d'Albuquerque, representando a Physira : 
junto estava uma medida d'un) Litro, que com o Industrial 
Portuense, de que o illustre finado fora collaborador, recor
davam os seus trabalhos nas artes meohaníeas. 
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Entro os preparados pulo distincto Professor, e por elle of-
fertados á Acidemia, foi escolhida uma Coruja, ave de funesto 
agouro, emblema tie Minerva, e como tal adoptada para sello 
«l'Armas da Universidade de Coimbra e da Real Academia das 
Sciencias de Lisboa, <pte, com as obras de Cuvier e alguns 
fosseis alli postos, representavam a Historia Natural. 

-. <A| Chymica designada por um frasco d'Woulf, uma retorta 
de vidro e mais utensílios, com algumas obras, como Thenar, 
Cassaigne e outras, faziam recordar o quanto era versado em 
manejar os apparelhos chymicos, e desenvolver as suas theo-
rias. t rood ,otaqi')xH) i 

A Botânica era representada, na piaste theorica, pela Flora 
Lusitanica de Brotem, 1'hilosophia Botânica de Linneo, Gene
ra plantarum de Jussieu e outras obras: e praticamente por 
différentes vegetaes como — íris subbillora —Melissa ollicinalis 
— 1'olypodiuiri fragilu — Fragaria vesca — alguns ramos do 
Thuya orientalis e occidentalis o muitos outros, que espalha
dos por diferentes sitios da meza concorriam bastante para 
aformozear aquelle fúnebre apparato: fazendo lembrar ao 
mesmo tempo o amor do liuado por esta sciencia, e a facili
dade com que, reduzia as plantas. 

o Commercioeraísignilicado pelo Código Commercial, De-
grange, (ieographia Commercial e outros. Estavam também 
todos os compêndios em uso nas différentes sciencias que se 
ensinam na Academia, para denotarem o lueto, de que todas 
as cadeiras se cobriam pela falta d'aquelle, que tantas vezes 
as tinha regido. 

Não esqueceu também ̂ collocar alli algumas obras de To
xicologia d'Oriila, e os lleactivos de Uassaigne, para recorda
rem os serviços [tor elle prostados á humanidade, na desco
berta dos envenenamentos, pelo rigor da sua analyse. 

Finalmente á machina eléctrica, que o linado havia doado 
em seu testamento á Academia Polytechnica, alli estava, para 
testemunhar a sua gratidão para com ella. 

Um transparente véo de lueto, cobrindo todos estes diffé
rentes objectos, denotava a ,parte, que as Sciencias tomavam 
no sentimento e saudade [tela falta do finado Professor. 
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D'esta tonna se vò, quo ao Snr. João Baptista nada esque
ceu, que podesse alludir aos vastos conhecimentos, e princi-
paes qualidades do amigo ecollega, por quem mostrou o mais 
profundo sentimento: não tanto por se mostrar .grato ás re
lações de intima amizade ; como por sentir a falta, que á Aca
demia e ás Sciencias faria aquelle, que nunca achou pezado o 
trabalho, que lhe proporcionava occasiões de mostrar seu prés
timo, e seu amor pela mesma Academia. 

O orador subiu então á cadeira: e o auditório o escutou 
em profundo silencio, c com tnsivct commotio. Era a vida 
d'um bom filho, bom irmão, bom discipulo, òow mestre e 
bom collet/a: d'um cidadão religioso, sábio e, probo, a que 
ouvia expender na eloquente oração do Snr. Santa Clara. 

Alli se viam desenhadas ao vivo as admiráveis virtudes do 
Snr. Aguiar; as quaes eram bem conhecidas do mestre, do 
amigo, e do collega, que mui familiarmente,-o tratou ç| estu
dou em todas as epochas da vida; hiuhirxt ;» aitejuáno j;viulT 

0 Snr. Santa Clara começou por endereçar os merecidos 
louvores aos Académicos, peia publica ;e espontânea demons
tração de sentimento, que acabavam tie dar, dizeudo : «Ahi 
«tendes essa briosa mocidade Académica, essa esperançai da 
«pátria, que superior aos desvarios do inundo, que só tributa 
«honras fúnebres aos grandes, aos heroes, e ans reis; e co-
«nhecedora do elevado mérito do seu -.Mestre, aqui vem hoje 
«pressurosa a exhalar os seus magoados sentimentos, e tribu-
«tar assim um publico testemunho de veneração e homenagem 
«á sabedoria, e á virtude; testemunho tanto mais digno do 
«maior apreço, porque nem a lisonja, nem a obrigação nem 
«mesmo algum costume \ aqui dirigia seus passos ; mas sim 
«—um mero e ínclito arrojo d'almas ingénuas e novas, onde 
«brota a flor da sensibilidade, e se ateia o fogo da gratidão.» 

Depois fez conhecer os puros sentimentos d'amisade, a as 
i. è oiaetúsH 

ifiq oiiíiiJffia sus r, udauca 
' •' IÍÍI àb on/ immr.ipjijnl 

1 Desde 1803, em que se fundou a Academia, 0 gJte o primeiro exem
plo d'lionras íunolircs, feilas a algum de.&uf oftnftW!*-! 9 o.lii!>iuilli!>> 
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estimáveis qualidades que ornavam o coração do Snr. Aguiar ; 
não se esquecendo também de mencionar suas virtudes como 
chefe de família, em que se tornara, por occasião do desterro 
de seu padrasto. 

Finalmente, considerando-o suecessivamente como discípulo 
e mestre, faz ao .seu proceder os melhores encómios, que pode 
ambicionar o homem zeloso de sua reputação. 

Recitada que foi a oração, coroou as honras fúnebres do 
Snr. Aguiar o Snr. Sinval, distincto Professor da Eschola Me-
dico-Cirurgica, com a recitação da seguinte Elegia : 

<Xolhe-os em verde os fruetos mais mimosos 
Sollicita cultor ; que lhos não roubem, 
Ou não lhos damne a praga : assim os Deoses, 
Finado Illustre,... ai! te levaram cedo. 
Este lueto não chora o teu destino; 
Sfio pezaraes a nós, que te perdemos. 
Perdeu-te a sciencia, a amisade, a pátria ; 
E tu da fama começaste a vida 
Sobre-existente ao marinor do sepulchro. 

0 mestre é pai, são filhos os alumnos, 
E os Collegas irmãos... eis teus agnatos. 
Lã dos Klysios, que triuinpbante pisas 
Ala para os Sobraes, Bochas, Broteros, 
Acceita como emblema de saudade, 
Essa flor, que arrancada não definha, 
E guarda sempre illesa a côr e o brilho, 
Qual de ti a memoria em nosso peito 
Perpetua na affeição, e no respeito.» 

Terminamos dizendo com dons jornalistas portuenses : A 
funeção pela sua elegante simplicidade recordava a modéstia 
e merecimento da pessoa, a cuja memoria era consagrada : e 
consagrada por discípulos era um acto bem mais tocante e pa
ra invejar, do que esses pomposos mausoleos, que a vaidade 
dos homens faz erguer : c que tantas vezes escondem o vicio 
e a corrupção, que ainda respiram as cinzas que encerram, e 
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que não significam a saudade e a veneração dos que lhos con

sagram. Eia I que no meio do abandono, em que se vè o Ma

gistério, ainda pode servir de estimulo, e emulação ao pro

fessor assíduo, tanto respeito ás letras, tanto amor de classe. 

Coimbra 22 de Março de 1850. 

L Albano. 
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Quando coinpuz esto elogio nunca mo lembrei de que elle havia do 
ser impresso ; mas imperiosos motivos me obrigaram a consentir que elle 
gozasse essa honra, que não merece, porque foi composição rápida de al
gumas horas, furtadas aos doveros académicos, e por seus peccados, nem 
solTreu lima alguma : digncm.su pois os leitores desculpar os muitos defei
tos que elle necessariamente deve conter, na certesa de que eu nao sou o 
culpado d'elle ir correr as ruas da amargura. 

O Áuctor. 
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Gustann gustavi... paululum mellis. & ecce ego morior. 
Tilo novo! ainda na aurora da vida, e quando começava 
a goslar o doce frueto da sabedoria e da virtude, que-
brou-se o áureo fio, e a dura Parca mo arrojou ao tu
mulo ! ! 

L. I. DOS RR. C. 14. 

Respeitável Corpo Catliedratico ; briosa Mocidade Académi
ca; eu não posso offerecer-vos uma ideia mais propria do ho
mem, cuja morte hoje choramos, do que tomando na minha 
bocca as expressões do filho de Saiil : embora ao primeiro as
pecto vos pareça pouco exacto o parallelo, porque rellectindo 
na vida d'um e d'outro vereis que entre ambos lia um perfei
to símile: nem mesmo a origem d'esté o toma superior áquel-
le, porque se este era filho de Reis aquelle era filho de Pais 
igualmente nobres; sim, Senhores, igualmente nobres, disse 
eu, porque só pode existir uobresa onde se aninha a virtude, 
e sem esta brilhante jóia essas Coroas, esses Sceptros, esses 
títulos, essas condecorações, e todos esses apparatus exterio
res com que o frágil barro se atavia, e muitas vezes â custa 
d)s mais penosos sacrificios da humanidade, são fúteis, são 
vazios, e de nenhum valor: só a virtude, que embelleza a al
ma, è que constitue a verdadeira nobresa; só o homem que a 
possue com justíssima razão se pode gloriar de ser nobre. A 
minha nobresa, dizia um virtuoso filho do povo atheniense ao 
seu dissoluto e orgulhoso aceusador que ante o povo assoa
lhava os empoeirados pergaminhos de seus ascendentes, — a 
minha nobresa começa em mim, e a tua acaba em ti. = O fi
lho de Salll descendia, é verdade, d'um Rei, mas d'um Rei 
que, bem longe d'amar a virtude, folgava de a perseguir, anhe-
lava esmagal-a na pessoa do moço David ; e aquelle que la

is 
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mentamos descendia de Progenitores que souberam engastala 
em seus corações como preciosa pérola em áurea esmaltada 
coroa. Jónathas no meio d'uma corte corrompida, e d'um po

vo (|ue seguia o exemplo d'ella, trilhou sempre a brilhante es

trada da virtude, e o nosso amável, e nunca assas chorado 
collega, o 111.111" Sur. .lose Antonio d'Aguiar, atravessando rá

pido o desvairado mundo, em um século em que a mais es

pantosa corrupção se estende, como negra nuvem, desde os 
elevados cumes dos sumptuoáos palácios aos das mais hu

mildes choupanas, jamais deslisou d'essa fulgente estrada. 
IVaquelle a flor da vida, ainda ao desabroxar pomposa, mur

chou na primavera de seus annos, este teve egual sorte, qual 
tenra louçãa mimosa ao toque de fria sombra — Guslans tjus

tavi... paululum mcllù, ÒÇ ecr.c ego morior. 
Qh,jmsimk o, nosso amável Collega deixou de existir ao 

despontar;,^a,,vidai! ,siil))iuso.como o relâmpago, que desap

pa,çei;f|napeûaa]bril.h*)ivei lá foi esconderse para sempre!... 
para.semprqj... f. debaixo da fria lage! . . . nem outra cousa 
nos indica este apparatO'fúnebre erigido á saudade por mãos 
estudiosas!... O' meu Deus! 6 vús haveis permittido que 
uma tão prewatura.ínontèdceifasse uma vida tão preciosa, e 
tão cara a esta Academia'/! . . . mas. . . como, temerário, me 
.ajfrexQ,jU queixarme da Providencia ! . . • onde me arroja a 
violência da minha dur ! . . . acaso■ morreu elle?! oh! não, 
Oollegas meus, não, estimáveis parentes, que fazíeis as suas 
delicias, elle não morreu, porque segundo os princípios da 
nossa íé, o homem não morre, mas renasce pela morte para 
a verdadeira vida : apenas se tem escoado o ultimo instante 
d'essa hora solenine do passamento, ainda o despojo mortal 
não tem, descido ao tumulo, ainda o calor da vida parece ani

mabo e jú a alma tem atravessado o immenso espaço que se

para um do outro mundo, já tem ouvido a sua sentença, e, 
ou por suas virtudes já repousa no seio da Divindade, ou por 
seus crimes tem rolado a hórrida ladeira que conduz ao pro

fundo Bárathro. 
Longe pois de nós uma dór inconsolável, porque as virtu

des do nosso Collega nos afíiançam que elle está e estará 
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sempre vivo em presença do eterno, assim como sempre vive
rá comnosco, porque os laços da amisade não se rompem com 
a morte ; a amisade é immortal como as almas que ella liga, 
e aquella imagem, alli por mão d'ella desenhada, também exis
tirá sempre—aqui —gravada em nossos corações. 

Não, Senhores, não 6 possível que um honíem que, sem 
ostentação e sem fausto, todo se dedicava ao saber, á virtude 
e ao bem publico, que um tão bom filho, tão excellente ir
mão, e tão precioso amigo, durma o somno eterno, envolto 
no pó da campa, esquecido pelos seus parentes, e amigos, e 
para prova do que digo, ahi tendes essa briosa mocidade Aca
démica, essa esperança da Pátria que superior aos desvarios 
do mundo, que só tributa honras fúnebres aos grandes, aos 
heroes, e aos Reis, e conhecedora do elevado mérito de seu 
Mestre, aqui vem hoje pressurosa a exahir'os seus magtiados 
sentimentos, e tributar assim um publico testemunho de vene
ração e homenagem á sabedoria, eávirtndd; testemunho tan
to mais digno do maior apreço, porque liem a lisonja, nem'à 
obrigação, nem mesmo algum costume aqui dirigiu seus pas
sos, mas sim —um mero e ínclitolarrojo d^lmas' ingeiiUás e 
novas, onde brota a llor da sensibilidade e>sb ateia o fogo da 
gratidão. E á vista d'esta acção, tão m'a,>!d'eáte tão nobre pro
ceder, deveria eu assistir em silerrcioia este acto lugubre? de
veria ser mudo espectador d'esta tão triste como piedosa sce-
na? eu, que gozei por espaço do doze annos da sua nunca in
terrompida amisade, e recebi d'ella as mais decisivas provas; 
que fui sempre o seu intimo amigo, o confidente de sua vida, 
e examinei mui de perto os inapreciáveis dotes d'aquelle vir
tuoso coração? oh 1 uão, certamente não; porque se a razão 
e a justiça demandavam que para fazer o seu fúnebre elogio 
Se escolhesse entre o respeitável Corpo Gathedratico d'esta 
Academia um dos elevados talentos, em que elle tanto abun
da, e que eu reconheço mui superiores ao meu, a gratidão 
exigia que fosse eu o escolhido, apesar das minhas débeis 
forças para o completo desempenho de tão árdua empresa. 

Eis, Senhores, o forte motivo que hoje me colocou n'este 
respeitável logar, e para cumprir com a obrigação em que me 
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constitui eu vou descrever-vos algumas mais sal.entes situa
ções «le sua vida, para melhor poderdes avaliar suas virtudes. 

Não espereis porém, Senhores, que no meu discurso eu 
me ligue ás regras da arte, porque a desordem é companhei
ra inseparável da tristeza; nem lambem deveis esperar .pie 
elle seja um pensamento meditado do meu espirito, porque o 
sentimento obsta á rellexao; no que eu disser só vereis uma 
efíusão ,1o meu coração, que, fiel interprete dos vossos ex
pressará a minha e a vossa dor, a minha e a vossa saudade. 

NARRAÇÃO 
Fm um século, como o que decorre, em que os costumes 

tem experimentado uma triste e espantosa degradação ; em um 
século em que os homens abraçam os VÍCIOS nao tanto por 
fragilidade como por systema; em um século, finalmente, que 
parece tocar o zenith da depravação, em que os criminosos 
erros se seguem como virtuosos princípios e saudável máxi
mas é mui difucil ao homem na sua juvenil idade o subtrau-
5t ás [Husoes dos seus contemporâneos, e seguir por entre as 
minas do tempo a brilhante e florida estrada da virtude; e 
mui difficil, se não moralmente impossível, o tnlhal-a ao ca
bo sem atolar nos innumeraveis lodaçaes que a dissolução 
n'ella tem produzido, sem escorregar e despenhar-se nos im
menses esbarrondadoiros que n'ella tem cavado a turva e pes
tífera torrente da geral desmoralisação : e se algum apparece 
que galgue intrépido, e incólume, estes obstáculos, esses ho
mem, famoso pela constância de sua virtude, com razão se 
node appellidar um verdadeiro portuguez d'esses felizes tem
pos dos Tacliecos, Castros, e Albuquerques. Longe de num, 
porém, Senhores, o negar que no actual século hajam portu-
cuezes probos, honrados, e virtuosos, mas o seu numero e 
mui diminuto em relação ao de séculos passados, e vivem, 
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por assim dizer, disfarçados para escaparem ao ciitello da ma-
levoleneia, de modo que |>ara se conhecerem é necessário es-
tudal-os na sua vida privada, pois que para conhecer 9 ho
mem, vós o sabeis, Senhores, é necessário não o examinar no 
meio da sua vida publica, mas sim da particular ; sim, é en
tão que despido de todo o apparato de representação, o ho
mem privado, o verdadeiro homem, se mostra tal qual é, com 
todas as suas virtudes, com todos os seus defeitos : 0I1 ! e 
(piam poucos são boje os que possam sustentar este rigoroso 
exame ! quantas famosas personagens vemos nós, que ao lon
ge nos fascinam, e examinados de perto nos espantam por 
seus defeitos, defeitos que apenas seriam desculpáveis em al
mas as mais vulgares ! mas que esses homens tenham a maior 
cautela em conservarem as distancias para poderem entreter 
a illusão, porque eu não temo aproximar-vos do homem, cu
ja morte lamentamos, nem recearia, se tanto fosse necessário, 
intrnduzir-vos nos segredos de sua vida privada, e até no in
terior de sua alma, pois <|iie, gosanap dá sua intima familia
ridade, csliidei-o com aturada altenção já na liberdade das 
conversações familiares, já nas confidencias da verdadeira ami-
sade, e em summa, em momfsntps, em que ao homem mais 
dissimulado, seria mui diflicil o disfarçar p seu caracter, e so
mente pude encontrar n'elle uma amável franqueza, mas uma 
franqueza com discripção; uma terna sensibilidade, que é, por 

. . . r , 1 •!• 
assim dizer, a primeira mola da virtude, mas unia sensibili
dade com coragem; uma inalterável doçura, mas uma doçura 
com firmeza; uma encantadora simplicidade, que desarma e 
pacifica a inveja, mas uma simplicidade com prudência; uma 
tranquilidade, um repouso d'alma, que é o trácio da doçura, 
mas um repouso com actividade; uma bumilde, uma submis
são admirável, mas uma submissão com dignidade. 

Emíim, Senhores, a vida do sur. José Antonio d'Aguiar 
não apresenta, é verdade, algum d'esses feitos memoráveis 
que despertam a atlenção do renome, alguma d'cssas salien
tes qualidades que excitam a publica admiração ; mas que fe-
liz reunião, que magnifico composto de virtudes!! e nao sera 
esta qualidade de mérito muito mais estimável do que essas 
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acções brilhantes com que nósy não poucas vezes, temos a 
fraqueza do nos deixarmos deslumbrar? 

Passemos, Senhores, em silencio a epocha da sua idade 
infantil, que teve o seu começo no dia 13 de Novembro do 
anno de 1812, porque n'ella só acharíamos ijue notar o ex

tremoso amor com que seus virtuosos Pais o embalaram, e o 
seu continuo e incansável disvello em formarlhe aquelle ten

ro coração polo moldo da ■•virtude, e esmaltarlho com todas 
aquellas qualidades religiosas o soeiaes, que, sós, podem fa

zer o homem feliz n'esta, e na outra vida : n'ella só encontra

ríamos a infausta morte de seu Pai o snr. Antonio José d'Aguiar 
golpe na verdade funesto, mas que a sua tenra idade, e o sua

ve calor maternal de sua virtuosa Mãi a Snr.a I). Maria do 
Cenq lhe não pormittiam ainda sentir e avaliar: deixemos tam

bém o período de sua adolescência, que nolo mostra apenas 
no: começo ide propararse para a sua carreira lilteraria, que 
judiciosamente, escolheu,! o aeoinpanhemolo ao transpor os 
umbraes de sua idade viril ; oh ! aqui sim, que a planta, cres

cendo em melhor terreno que o de (ielboé, e abrigada pelos 
espaleiros da virtude contra os furacões do tempestuoso mun

do, jái (começai desabrochar mimosas, odoríferas flores. Sob 
ajdirecção do seu .honrado e prudente Padrasto o Ill.'nt> Snr. 
Ambrozio Faustino d'Andrade lá vai á Universidade dar prin

cipio, pelos seus exames, preparatórios, a essa honrosa BSr

reiraçnmfclsuUiique nogro espectro lhe embarga o passo! . . . 
que densa pesada nuvem lhe vem toldar o radioso horisonte 
de sua vida ! . . . oh ! sim ! é a raivosa fúria da guerra civil 
que surgin dos infernos para esmagar o misero Portugal ; é o 
medonho volcào da vingança;1 cuja abrasadora lava lá vai 
crestar o recinto de sua família, e arrojar mais uma victima 
ao enormo montão de innumeravois victimas; é o horrível 
abutre do extermínio, que com esfomeadas garras lá arrasta 
a uma medonha masmorraio>seu querido Padrasto! ah! Se

nhores, que terrível, ou antes, (pie fatal golpe para um cora

ção como o do Snr. José Antonio d'Aguiarl vèr uma Mãi a 
quem adora, desolada e entregue á mais aguda e pungente 
dor; sete irmãos a quem estremece, ainda em tenra idade, 
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sem um guia. sem um protector, e a sua casa entregue á sor
te, sem um chefe que a dirija... oh ! tão lastimosa seena. se
ria mais que suflicienle para rasgar o coração-mais duro ! . . . 
mas ê em taes lances, é em taes conllictos que o homem es
cudado pela virtude desenvolve a invencível constância quo el-
la lhe infunde, e o Sur. José Antonio d'Aguiar escudado com 
ella, não vacilla, não treme, não suecumbe a tão duro golpe; 
a virtude lhe infundiu sobeja constância para ser superior a 
elle, e a violência mesmo da dor lhe suscita a necessária ener
gia: sua idolatrada Mãi encontra n'elle uni carinhoso e incan
sável protector, seus irmãos um. terno e meigo director, e a 
sua casa um vigilante chefe ; e a não ser a saudade, e o re
ceio pela sorte da infeliz victima, amargos fructos d'um extre
moso amor, nada falta já a esta. amável família, que lhe pos
sa fazer sentir a falta do seu verdadeiro chefe: e quem, Se
nhores, quem não vê n'este nobre, e nunca assas louvado, 
proceder um coração transbordando d'amor.e do sensibilida
de?! quem não vê n'esta liriusa conducts.mu óptimo lilho, 
um excellente irmão?! eu sei quei se mo pode responder — 
cumpriu um dever sagrado—; masin'essa!horrível crise, esta 
energia, esta forte atitude que a virtude e o amor lhe disper-
larani, não podiam expol-o anser maisi,uma victima da intri
ga, e da vingança? mas . . . um denso véo sobre.esta reflexão, 
e continuemos —Assim decorreram annos, até que volvido um 
lustro raiou o sol da liberdade,' mais,puro o mais brilhante do 
que hoje o vemos, e a illustre,victima,' deixando o triste exí
lio, pressurosa volta ao seio de sua adorada família: serenou-
se pois a hórrida tempestade, e a clara e; amena íatniosphera 
já permitte ao snr- José Antonio,d'Aguiar o(continuar sua car
reira; mas . . . os terríveis effeitos que sempre produzem estes 
furacões devastadores, deram causa a trail s tornar-se o seu 
destino ; se porém feneceu n'elle a esperança de cursar a tni-
versidade, não afrouxou com tudo o desejo d'iuslruir-se. e 
volvendo os olhos a esta Academia, parece .quo um feliz pres
sentimento o affeiçoou a ella. i ./ ,i. ,mg ofa o um 

Ah 1 Senhores 1 «piem me dé«;ai.agora,a,.fantesia d'Apéles>e 
ru9lip i; ííoji/ini -jh< ; i " 
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o pincel de Titiano para vos desenhar ao vivo o quadro d'es-
ta época, a mais brilhante de sua vida ! 

Matriculado na Academia, e dedicado de todo o coração 
ao estudo de todos os ramos da sciencia, que n'ella se ensi
nam, são tantas as provas annuaes que faz da sua assídua e 
intelligente applicação quantos os louros que colhe em recom
pensa do seu aturado estudo, de modo que frequentando des
de o anuo de 1834 até o de 1839 todas as cadeiras aqui esta
belecidas, não só recebeu outros tantos prémios, mas ainda 
alcançou outro maior premio, qual o de grangear a estima e 
amisade, ou antes o amor de seus Mestres, que zelosos sem
pre do bem, do engrandecimento, e da gloria da Academia, e 
reconhecendo n'elle um elevado mérito, não só pelo seu ta
lento, applicação, e estudo, mas pela sua nobre conducta, pe
las suas maneiras aliáveis o delicadas, e pela sua modéstia e 
candura, fizeram os possíveis esforços por o elevarem ao Ma
gistério, e depondo seus votos nas mãos d'uni Ministro probo 
e honrado, que sabia apreciar o talento e a virtude, viram no 
dia 21 d'agosto d'esse mesmo anno satisfeitos os seus desejos. 
Elevado pois á dignidade de Mestre, em breve o seu génio 
vasto, desenrolando-se como as salsas ondas do mádido ele
mento, justificou plenamente tão sabia como relleclida, e acer
tada escolha, o as cadeiras de iMiilosophia, de Mathematicas 
puras, de Desenho, e finalmente todas aquellas onde o recla
mava o serviço académico, com razão se ufanaram de o pos
suir pela summa dignidade com que as regeu, e os gabinetes 
práticos do Philosophia, o com particularidade o Laboratório 
(mymico (eu folgo, Senhores, d'assim o declarar) sentiram o 
benéfico influxo do seu engenho, assim como hão de sentir a 
sua falta, porque na parte pratica mui dillicil será o reparal-a. 

Notai porém, Senhores, que apesar de Mestre, já mais dei
xou de patentear para com seus Mestres aquelle respeito que 
sempre lhos tributou quando discípulo, e para com seus discí
pulos a affabilidade e lhanesa propria d'um coração cheio de 
bondade e de virtude: se alguma vez nas provas annuaes, em 
que linha de ser Juiz, a Justiça o obrigava a castigar a pre
guiça e o desleixo, ao passo que a tinta corria da penna com 
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que subscrevia a sentença, as lagrimas que assomavam a seus 
olhos mostravam bem claro o quanto este rigoroso dever ma
goava aquelle bondoso coração. 

Emfim, Senhores, não perder occasião de ser prestavel aos 
seus collegas, e patentear-lhes a sincera amisade que lhes tri
butava, eis o alvo dos seus desejos; gosar a amisade e esti
ma de todos, eis o seu maior cuidado ; attrahir as bênçãos e 
louvores de todos pela sua modéstia e nobre comportamento, 
eis o fim a que sempre se dirigiu ; e amisade, estima, bên
çãos, e louvores, tudo, tudo conseguiu, porque de tudo era 
credor em subido gráo. 

Se eu não receasse, Senhores, o ser-vos fastidioso pela de
masiada extensão do meu discurso, poderia ainda adduzir-vos 
uma decisiva prova do que hei dito, apontando-vos o seu tes
tamento onde encontraríeis, a pár do amor fraterno, a amisa
de a mais pura e sincera, o sobre tudo o amor filial elevado 
ao mais subido quilate, pois que, não contente de idolatrar 
em vida sua virtuosa Mãi, que o precedeu no tumulo, ainda 
exigio que suas cinzas ficassem confundidas com as d'ella, que 
a mesma lage cobrisse umas e outras até esse tremendo dia, 
em que, ao pavoroso som d'animadora tuba, voltem a recom
por os seus mortaes despojos ; onde, finalmente, poderíeis 
vôr o seu amor a esta Academia, de quem muito se gloriava 
de ser scientifico filho. 

Eis, Senhores, a mui summaria e mal ligada historia de 
sua curta vida.— Extremoso filho, como Coriolano ; excellen
te irmão, como Mentor; precioso amigo, como Damon, ou Pi-
thias ; activo e recto no cumprimento dos seus deveres, como 
Ephicrates, modesto em todas as suas acções, como Epami-
nondas ; ofíicioso para com todos, como 1'elopidas, e religioso 
sem fanatismo, nem hypocrisia, como du Muy; eis o comple
mento do seu bello quadro. Mas que é feito do original"? oh! 
o infausto dia 5 de janeiro desapiedado nol-o roubou I fugiu 
como a sombra, voou como o fumo ! e para isto, para uma 
miserável vida de dous momentos, que por mais brilhante que 
seja se gasta como o incendiado phosforo, para isto, digo, 
tanto estudo, tantas vigílias, tantas fadigas o cansassosll o 
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misériaI ó cegueira humana! o que lhe resta de tanto brilho?! 
aquella imagem, que a mão da amisade alli traçou, o seu no
me gravado em nossos corações, e as minhas vozes, que são 
o ultimo ecco da sua existência ! ! uma nullidade, um silencio 
eterno, eis a sua sorte, eis a do género humano! a todos ó 
marcado igual destino ; a mesma arrogância do poder, a quem 
a lisonja e a adulação queimam incensos no altar do vicio, o 
todas essas vantagens que ollerecem os bens caducos, lá tem 
marcado no livro do destino igual itinerário, igual repouso; 
todos os caminhos da mundana gloria Analisam na campa, e 
para lá d'ella só a virtude passa — slatulum est omnibus ho-
minibus scmel mori — mui triste e terrível é, na verdade, o 
desengano, mas digno d'aproveitar-se. 

Nobres Académicos, os bens que nos offerece este caduco 
mundo são mais frágeis que a cana, e o suave prazer que os 
acompanha, cercado sempre d'agudos pungentes espinhos, em 
se desvanecendo, atravessa o coração, e o deixa envolto no 
desespero : no meio da vida, e cheios ainda do viço da moci
dade, nós existimos na morte, que súbita e rápida, como o 
raio, em um golpe de vista dispara o tiro, que nos alcança e 
derruba : aprendamos pois das cinzas de vosso finado Mestre 
a amar a virtude, e a desengananno-nos de todas as illusões 
que esse desvairado mundo nos olTerece: aproveitemos o tem
po que vòa. em quanto somos o mesmo que elle já foi, por
que mais alguns dias. . . oh! e quem sabe! mais algumas ho
ras, mais alguns instantes, e nós seremos o mesmo que elle 
hoje é. 

SU Mi terra leois 

DISSE 
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OBSERVAÇÃO 
RELATIVA ÁS ESTAMPAS QUE ACOMPANHAM ESTE ANNUAMO 

• 
As primeiras cinco estampas (i, u, ni, iv K V) são respe

ctivamente as copias reduzidas das plantas do 1.° e 2.° andar, 
do, alçados voltados ao sul, norte e poente do edifício do Paço 
dos Estudos segundo o projecto da commissão nomeada por 
Portaria de 31 de dezembro de 1801. A planta térrea foi re-
produzida no Annuario do anno anterior. O Parecer da dita 
commissão e a synopse explicativa do projecto do edifício fo
ram publicados no Diário Mercantil n.° 1385, armo v, 1864, 
de 21 d'agosto. 

A estampa vi representa a planta térrea do edifício tal 
. - .2£iu aanaifi ziRta 

como se acha actualmente. 
E' a copia da planta tirada em 1879 pelo architecte Alba

no Cordeiro Cascão, e apresentada á commissão das obras em 
sessão de 18 de Dezembro de 1879. 
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3PA.OO X30S ESTTJIDOS 3STO PORTO 

UQÎ> 

DESIGNAÇÕES 

BIDL10THÏOA 

a, Varanda coberta do frontão 
b, Grande tala da Blbllothooa pn

blica 
0, Corrodor da primoira galeria do 

ialûo 
d, Escada da blbllotboca 
ACADEMIA PORTUENSE DE 

BELLASABTES 

v , 1 . •..«■! i 

f, Arrecadação 
g, Gabinete do laratorlo 
h, Corredor 
1, Sala para o mmeu 
j , Qalorln.de pinturas 

AOADEM1A P0HTE0HN10A 
DO PORTO 

k, Mnxeu do Wntoria natura] com 
uma galoría ao nlvol do se
gundo andar 

1, Arroaiem para o navl» 
m, Sala para actos 
n, Escada para o teguudo andar 
o. Escada nobre 
to, Bala nobre ou lala real 
o, Sala d'aula da quarta cadeira 
r Gabinete do estudo 
i ' Corredor de serventia para a 

auU do Phlslca « suas perten
ça! 

PARTE OOMMTJM A AOADE. 
MIA POUTE0HN10A H A 

ESCOLA INDUSTRIAL 
t Gablnoto do rMsloa 
u, Aula do Phlsloa 

ESCOLA INDUSTRIAL DO 
POBTO 

7 Corredorei 4* coramunleação 
' cora a aula e gablnote do Pui

Bica , 
x, Aula do geometria, 
y. Aula do Instrucçao primaria 
a, Escada e »' r l° 
»', Socrotarla 
b \ Gablnoto do Director 
e \ Entrada para a secretaria 
d', Sala do» eonselhoe 
e \ Aula do eoouomia Industrial. 
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ESTAMPA II 

PAÇO IDOS ESTXJIDOS INO :POI*TO 

f.cl 

DESIGNAÇÕES 

BIBLIOTBECA 

. " Varanda coberta do frontlo 
» brando «ala da Blbllothoca pu-

' b l l c * . i 
h Corrodor da segunda galaria 
cj Escada da Blblothooa 
ACADEMIA POBTUEME DE 

BELLAS-ARTES 

d, Sala doa eonsolboa 
o,' Sccrotarla 
1, Aula do gravara 
g, Aula do doaenho 
n, Aula do nrcbitoetura 
I, Aula do pintura 

Í tinindo oscada 
:, Arrecadação 

L Quarto do» guardai 
m, Oablnoto do lavatório 
n, Latrinas (1'ealo andar 
o, Çorredoroa 

ACADEMIA POLYTECHMCA DO PORTO 
p, Armazém para o navio 
q, Mu im do Materia natural 
r, Escada para o obaorvatorlo m-

tronomtco 
a, Aulas dançadeiras sétima a do-

t, Aula das caloiras soguutU e de
cima soguuda 

u, Aula das cadeiras prlmolr» a 
dooltaa prl moira 

v, Aula, do goomotrin doscripltva 
x, Aula da terooira cadeira 
y, Gabinete 
o, Corredores 

N. li. o gabinete d'luati-u-
mootofi astronómicos o a aaula da 
quinta cadeira ficam oollocados no 
andar Inferior ao obaorvatorlo. 

PAItTB COMMUM A ACADE
MIA POIATEOHNICA U A 

«aooi .A I N U U S T K I A L 

a', Muson Industrial 
b ' , Gabinete de raacbinaa 

ESCOLA INDUSTRIAL DO 
PORTO 

»*i Aula da desenho da machinas 6 
de g-toinatria doscrtptiva 

d', Corredoras 
o', Aula du mucanie» industrial 
T, Escada o átrio 
K' Quarto dos guarda» 
b ' , [iatrinas d'usto andar 
V, Aula de dosenho do ornato 
y, Sala para o estudo do gesto e 

modelação. 
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INTRODUGÇÃO 

CAPITULO I 

THEORIA DOS IMAGINÁRIOS E REGRAS PARA O SEU CALCULO 

I 

O u i  n c t d ' o s dam o p e r a ç õ e s <1» A i  i t l i m o t i c a . 
o <i;i A l g e b r a 

1. — Sabese desde ;i Algebra elementar que o calculo 
dos imaginários se faz seguindo as regras do calculo das 
quantidades reaes. Tornase porém necessário demonstrar que 
são verdadeiros todos (is resultados reaes a que se chega por 
este meio. Daremos duas demonstrações d'esta proposição, 
uma analylica e outra geométrica, porque cada uma d'ellas 
tem sua importância propria e dão ambas muita luz sobre os 
princípios geraes do Calculo das operações (*) que vamos aqui 
'■ecordar rapidamente por d'elles termos de usar n'estas de
monstrações. 

* . — 0 fim da Aritlimetica é definir as combinações que 
se podem fazer com números, isto é as operações numéricas; 
cm seguida transformar estas operações umas nas outras ; e 
Bmflm procurar as propriedades dos números relativas a es
tas operações. Principiase pelas operações relativas aos nú
meros inteiros, e em seguida generalisase as definições das 

_ (*) Vid. para um estudo mais completo do Calculo das operações o 
Cours de Calcul infinitesimal par J. Iloãet, tomo i. 

í 
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operações de modo que sejam applicaveis aos numéros frac
cionarios e incommensuraveis. 

A Arithmetica não introduz quantidades negativas nem à 
fortiori imaginarias. 

Em logar de combinar, números, podemos combinar let
tras que representem números ou objectos ; e então, se de
finirmos estas operações de modo (pie os seus princípios ca
racterísticos contenham os princípios característicos das com
binações numéricas, formase uma sciencia que tem a Arithme
tica como caso particular. Esta sciencia é a Algebra que se 
occupa pois de definir estas combinações que se podem fazer 
com Iettras, isto é as operações algébricas, e de transfor
maias umas nas outras. 

As definições das operações algébricas e os seus princí
pios característicos são os seguintes : 

1.° — Somma das Iettras a e 6 ó a combinação d'estas 
Iettras, cujos princípios característicos são : 

1 ) a j b = b f a, 

2) (a + b)+c = (a + c)\b. 

3) a f o — a. 

2.° — Subtracção das Iettras a e ò é a operarão inversa 
da somma. 

3.° — Multiplicação é a combinação das Iettras a e b ca
racterisada pelos princípios seguintes: 

1 ) ab — b a, 

2) (a b) c = (a c) b, 

3) (a \b) c — a c\b c, 

4) ( + a) ( + 6)...+ a.b> ( + «O (  '>) =  « b, 
(  o) (  6 ) = + a b, 

8) a x fl = 0, a x t ■=■ a. 

4.»—Divisão è a operação inversa da multiplicação. 
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5.° — Elevação a potencias é a combinação caracterisada 
pela propriedade : 

o" x a" = am + a 

Q.*—Extracção das raizes è a operação inversa da ele
vação a potencias. 

Examinando um tractado qualquer de Algebra, è facd de 
vôr que a transformação das operações algébricas ninas nas 
outras é fundada unicamente sobre os princípios que vimos de 
enunciar; e como estes princípios subsistem para os numé
ros, a Algebra contem como ciso particular a Arilhmelica. 

A Algebra sendo pois mais geral do que a Anthmetica, 
pôde chegar a resultados que não tenham significação na se
gunda d'estas sciencias. E' o (pie acontece com as quantidades 
negativas e com os imaginários, l'ara lhes achar uma signi
ficação, é necessário que se dê ás lettras que entram nas com
binações algébricas uma significação différente da de numero ; 
ou, se se quer que as lettras continuem a representar núme
ros, é necessário definir as operações sobre os numéros d'um i 
maneira mais geral do que na Arithmetica ordinária, como 
vamos vôr. 

* 



4 

11 

Tl iooxM» a n u l y t i c o . UOH i nu i{g inu i ' l o s 

* 8.—A theoria analytira dos imaginários é devida a Cau
chy. (*) Vamos aqui expoUa com a forma nova que lhe dé
mos na nossa mvn\ima '\\\ïûu\iuïd — Sur la théorie des imagi
naires. (**) 

Consideremos os polynt mios f (i) e /i (i) inteiros relati
vamente a i, e definamos as operações que se podem fazer 
com elles. 

I — Chamaremos addicção côngrua a operação que tem 
por Gm procurar o resto da divisão por i" + ' da somma dos 
restos dos polvriomios dados. Empregaremos para a indicar o 
signal + ! . De modo que f(i) + ! h (0 representa o resto 
da divisão por Ï2 + 1 da somma ordinária dos restos de / (i) 
e /1 (í). Se os polyni niios dados são a f b i e a' f °' * a 

addicção côngrua coincide com a scmma ordinária. 
E' evidente que a addicção côngrua satisfaz a todos os 

princípios caralceftslicos da addicção (2, l.°). 
I I — Chamaremos subtracção côngrua a operação in

versa da addicção côngrua. Empregaremos para a indicar o 
signal — I. Assim /*((')— ! /i (0 representa o polvnomio in
teiro de menor grão cujo resto junto ao de /i (i) dá o mesmo 
resto que f (i) dividido por í2 f 1 ; ou, por outras palavras, 
o polynomio imeiio de menor grão cujo resto da divisão por 
j2 _j_" I è igual á difference ordinária dos restos de f (i) e 
/ i (t) . 

Em virtude d'esla definição, a quantidade negativa —I a 
representa um polvnomio inteiro relativamente a i cujo resto 
junto a a dá zero.'Este polyncmio é ai3. 

(•) Cauchy. lixercices d'Analyse et de Physique mathématique, (tomo 
iv — nag. 87 a lib). , , , „ . , , . . ,.,. 

(♦♦) Esla memoria foi publicada n 0 s Annales de la Société seientifi
nue de Bruxelles Momo vil — 18H3i, foi transcripla no jornal Mathen* (tomo 
m) e foi traduzida em italiano pelo snr. tiastaldi para a Bivula di matemá
tica, (tomo v). 
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I I I Chamaremos multiplicação côngrua a operação 
que tem por fim procurar o resto da divisão por Í 2 f 1 do 
prodacto dos restos das funeções dadas. Ilepresentalahemos 
pelo signal x I , de modo que f (i) x ! /j (t) representara 
o resto da divisão por i'2 + 1 do producto dos restos de [(%) 
« A (0 . . . 

Por serem f (i) e A CO polynomios inteiros relativamente 
a i, os restos da sua divisão port» f 1 serão da forma a + b i 
e a'  j  b' i. Mas o producto ordinário 

(a + b i) (a' + 6' i) = a o' + (ab'+ b a^i + bb't* 

sendo dividido por i2 + 1 dá de resto 

a a' _ b V f (fl V + b a1) i, 

logo será 

f(i) x\fi (i) = ac' — b V + (a V + b a*>if 

empregando o signal = para designar as igualdades quando 
as operações são delinidas como estamos vendo. 

A multiplicação, como vimos de a delmir, salislaz a to
dos os princípios caraCemlicos da multiplicação algébrica 
(2, 3.°), como vamos agora ver. , 

1) Primeiramente a ordem dos factores e evidentemente 
arbitraria, como na multiplicação ordinária. 

2) E' também evidente que o quinto principio subsiste. 
3) Para obier o proluc'o côngruo de uma somma 

côngrua por um polipwmio in'ciro devese multiplicar cada 
termo da somma pelo polipiomio, c sommar os resultados. 

Este principio da multiplicação é uma consequência dos 
dous theoremas seguintes: 

l.° theorema  O resto da divisão de uma somma por 
*2 + I c igual á somma dos restos da divisão de cada termo 
pelo mesmo divisor. 

Com eiïeito, se è 
? (t) = f(i) + A (i) + A (0 + • • ■ 

f (i) = I) (i* + I) + R, f(i) — d (i* + 1) + r, 



6 

leremos 

I) (i3 + I) + R  (*2 + O (<l + <h + ■••) + »• + »1 + •••. 
e por consequência o resto /í é igual ao qua provem de di
vidir por i' f I a somma r + n j »'2 j . . . 

i.9 lheorema, O resto da divisão d'uni produfilQ por 
ta f 1 é igual ao do producto dos restos da divisão dos fa
ctores pelo mesmo divisor. 

dom effeito, se é 

»»—/■(<) : /1(0. . /•(«. . . , 
terseha 

D (i2 f I) + H = [Í/ (i2 + I) + r ] [di {i2 + I) f n ] . . . 

e portanto o resto Vf é igual aò <|ue provem de dividir por 
»a f1 o producto r . n . i2 ... 

Posto isto, vamos demonstrar o terceiro principio da mul
tiplicação. 

Em virtude das definições e dos tlieoremas precedentes, o 
producto côngruo 

[/'0') + ! / W í ) + ! .  . ] x \'V(i). 
representa o resto da divisão por i8 f 1 do producto ordinário 

[f (0 4/1 ( i )+ ...]F(0

Mas, este resto ê igual ao que provem do producto ordi
nário 

f(i);V(i) + / l ( Í ) . F â + . 

8 pótle portanto representarse por 

f(i)X !F(i) + ! A ^ ) x ! F ( i ) + ! . . . 

Logo teremos 

[f(i) + lfi(i)+\...)X !F(i) = /(i)x I F ® 
+ !M»)X I F ( 0 + 1  . 

que é o principio que queríamos demonstrar. 
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4) Vôse fecilmonte, implicando o >." dos Iheoremaspre
cedentes, que o segundo principio da multiplicação algébrica 
subsiste na multipficação côngrua. . . . . .,,,.,,, 

;>) O quarto prin :ipio da multiplicação algébrica subsiste 
também na multiplicação côngrua. . . 

Com effeito, se chamarmos F (D o polynomio nteiro de 
menor grào que sommado com /k (t) dá um múltiplo de i 4 I, 
ou se é 

F(i)+l/i (ilsí), 
teremos 

/•(i)x | [ _ l / l ( i ) ] s /  ( i ) X l F ( i ) . 

Mas é 
/■(Í)X I F « + ! f(i) X 1/5 (<)sO 

logo 

/■(A x ! [ 1 /  (01 =  1 [A1') x >/".(<) 1

Vôse do mesmo modo que é 

De tudo o que temos dito a respeito da multiplicação côn
grua l í c m w u e ella satisfaz, a todos os princípios ,1a mul

^ T v  S £ e ditnlio c o n ^ a operação inversa da 
mul t ipLção ,S é a operação que tem por fim procurar um 
resto que multiplicado pelo resto da ,l.v.sao por j« + J dum 
polynomio fx (i dado, dê um produeto cujo re.sto seja igual 
ao que provem d'um outro polynomio dado/(i).tste iesto 

sera representado por ifc. i • 
O resto da divisão por i + 1 dos P ^ ^ t t S " 

do a + b t e a' + 6' t, e chamando A + o i *pedido, 
deve sòr a 4 b iigual ao resto que resulta de dividir 

,4 a' 4 (A V + li a') i + B V i* 

por i2 4 I, isto é deve ser 



8 

a + bi = A a' — lib' + (Ah' -\- Il a!) i, 
d'onde se deduz 

a = A a' — n b', b = ,1 6' + ll a' 

e, por consequência 

. aa' + b b' b a' - a b' 

logo será 

f(i) . . a a'J-b V ba' — ab' . 
/i (i) a'a + b'* + a's + b:* l' 

V — Chamaremos potencia côngrua o producto côngruo 
de factores iguaes. Representaremos a potencia côngrua do 
F (?) do grão n por [ F (ï) ] ' " 

O principio característico da theoria das potencias ordiná
rias ó applicavel lambem ás potencias côngruas, islo é, se m 
e n são números inteiros positivos, teremos 

[ F (i) ] ! - x \[F (i) ] ' " == [ F (i) ] ! - + «. 

Com elTeito, o resto da divisão por i* -f- I d'uin produ-
cto sendo igual ao resto da divisão por i2 -f I do producto 
dos restos dos factores, cada um dos membros dá igualdade 
precedente representa o resto da divisão de f F (i) 1 m + " por 
i* + 1. v J i 

Deduz-se da igualdade precedente 

[ F (i)] « » L l ; J ' 

(pie faz vôr que o expoente do quociente é igual á differença 
entre o expoente do dividendo e o do divisor, como na divi
são ordinária. 

Seria fácil de VIM1, procedendo como se faz na Algebra 
para as potencias ordinárias, que se pôde escrever 

1 /•' (i) 1 - ' n = 1 
1 W J [F(i)] lm ' 
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e demonstrar cm seguida qrie o principio fundamental relativo 
ás potencias côngruas tem também lugar quando os expoentes 
são negativos. 

V I — A extracção da raiz côngrua do indice n é a 
operação inversa da elevação a potencias côngruas, isto é a 
operação que tem por fim procurar um resto cuja potencia n 
sendo dividida por i2 -f I dê o mesmo reslo que o polynomio 
dado. Assim ! V~^\ indica o resto cujo quadrado sendo di
vidido por i2 -f- I dá o resto — 1 , de modo que se pôde es
crever 

! V~^l = i , 

e temos assim a significação do imaginário s/ — l . 
Vè-se pois que os imaginários que nada significam quan

do se considera as operações ordinárias da Arithmetic^, tem 
um sentido bem determinado quando se define as operações 
como vimos de fazer. 

#4. '— Dissemos já que a Algebra transforma as operações 
umas nas outras, tomando para base alguns principias, lis
tes princípios são aquelles que exposemos no § 2.", e que, 
como vimos de vèr, subsistem ainda quando se substitue as 
definições ordinárias das operações sobre numéros prias que 
vimos de dar. Logo todas as formulas de Algebra são ainda 
applicaveis aos números quan lo os signáes -f-, — , x , ele. 
representam opera õdS côngruas, e deve-se então substituir o 
signal — pelo signal = , cuja significação se deu precedente
mente. 

D'esta doutrina tiram-se as seguintes conclusões impor
tantes : 

/.a —Os resultados reaes a que se chega usando dos ima
ginários são verdadeiros arithineticamente falando. Com elleito, 
se chegarmos a um resultado de forma I = B, e 6m A e B 
só entrarem quantidades reaes, podemos substituir ahi o si
gnal ~ pelo signal = , pois que as expressões a ± ! b , 
a x ! b a ! I \/T (o sendo positivo) representam o mes-

' b ' 
a n  

mo que a ± b , a x b , , , V a . 

9.»_se o resultado d'um calculo feito para resolver um 
problema è imaginário, o problema é absurdo, mas nós va-



Kl 

mos vêr que este resultado indica a possibilidade d'iima trans
formação do problema n'oulro, que não é absurdo e ao qual 
este resultado satisfaz. 

Com efleito, este resultado adquire um sentido bem de
terminado se u'elle se fizer a mudança das operações ordiná
rias nas operações côngruas correspondentes; basta pois fa
zer uma mudança correspondente no enunciado do problema, 
e portanto na equação que o traduz. 

Se n'esta equação realisarmos as divisões côngruas e as 
extracções de raiz côngruas, ella não conterá mais que as som
mas, as differenças e os productos côngruos. 

Então vè-se, atleudendo ás definições de sommas, diffe
renças e productos côngruos, que cada membro representa o 
resto da divisão por i2 - j - I do resultado que se obtém substi
tuindo as operações côngruas pelas operações ordinárias, e 
porisso o signal = representa agora a igualdade d'estes res
tos. D'aqui vem a regra seguinte :• 

Quando a resoturão d'uni problema conduz a resulta
dos imaginários, potfcmos IransformalrO n'nu'ro que seja 
possiccl. fazendo no enunciado da queslao uma mudança 
correspondente <i mudança das equações às quaes conduz 
esla queslão, cm igualdade dos reslós da divisão dos dois 
membros d'eslas equações por Ï2 4- 1. 

Se se pede, por exemplo, um numero cujo quadrado seja 
igual ao dobro do numero menos 5, teremos 

I » = Í I - - Í . 

Tira-se d'aqui 

x = I ± 2 V -1 

logo o problema proposto é absurdo. 
Mas se modificarmos o enunciado do problema pedindo 

um numero cujo quadrado dividido por ia -f- 1 dô 0 mesmo 
resto que o dobro do numero diminuído de í> e dividido pelo 
mesmo divisor, ter-se-ha 

x* = 2 x — ."> 

e a solução será 

x — I ± 2 i. 
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A theoria precedente não serve só para modificar prpble? 
nas que conduzem a imaginários; serve lambem para resol
ver directamente problemas da natureza do seguinte: 

Onal é a Imuran de i de menor grào cujo cubo dividido 
por J'2 - j - 1 dá o resto + ' ? 

Teremos, representando esta fimcçao por x, 

Í » - ' 1 É | . 

Logo leremos de resolver a equação 

05» - f - Û , 

e depois substituir V - 1 por i, o que dá 

l i ' ' / -, 
X -- I , x - - f + -4 • 3 , x = - g - 72 V 3 
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i l l 

X l i o o r i a . g e o m é t r i c a d o » I m a g i n á r i o s 

5 . — A tlieoria geométrica dos imaginários è principal
mente devida a Argand. (*) 

Todo o numero pôde ser representado por uma linha, e 
as operações arithmeticas podem ser substituídas por cons-
trucçõcs ou operações geométricas que se ensinam na Geo
metria elementar. 

Aqui vamos vér que as operações geométricas podem ter 
definições mais geraes do que as dadas na Geometria elemen
tar, taes porém que se lhes appliquem os princípios do Cal
culo das operações expostos no § i. 

Considera-se para isso linhas de granieza c direcção 
determinadas, e é com estas linhas que se opéra. Uma linha 
cuja grandeza é p, que faz o angulo 0 com uma linha de di
recção lixa representa-se por pQ . Para distinguir este angulo 
6, considera-se na linha a extremidade inicial que se lè e es
creve primeiro, e a extremidade final, e refere-se o angulo á 
parallela ao eixo tirada pela extremidade inicial. O compri
mento p chama-se módulo, o angulo 0 chama-se argumcn',0. 

Chamaremos, com Beliavitis, equipollenles duas linhas 
iguaes, parallelas e dirigidas no mesmo sentido, e cquipol-
lencia a expressão da relação d'igualdade entre rectas consi
deradas em grandeza e direcção, e empregaremos o signal ^ 
para designar que duas linhas são equipollenles.' 

«» — Passemos agora a definir as operações geométricas. 
1.° — Se forem dadas quaesquer linhas e as collocarmos 

umas adiante das outras, sem alterar a sua grandeza e direc
ção, fazendo que cada uma comece onde a anterior acaba, a 
recta que liga as extremidades do polygono assim formado 
chama-se somma geométrica das linhas dadas. 

(*) Argand— Essai sur une manière de représenter les quantités 
imaginaires dans les constructions géométriques. Paris — 1H00. 
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Assim AD (fig. 2.*) é a somma geométrica das linhas AB, 
BC, CD, o pôde escrever-se 

.l/í + BC + CD&AD . 

Quando as linhas tem todas a mesma direcção pôde subs-
tituir-se o signal -A- pelo signal = . . . . . . 

1) A' somma geometnca applica-se o primeiro pnncmio 
característico da somma (n.° 2 - 1 . ° ) . a saber: a ordem das 
parcellax ê artiitrdria. 

Com efieito, temos 
Fig. i. 

A , ! ' 
iC^AB + llC+An' + B'C, 

logo será 

A ff iuí BC, BC-^AB, 

AB + BC&BC + AB 

$) Para mostrar que o segundo principio característico 
da somma (n.° 2 — 1.°) se applica à somma geométrica, consi
deremos as linhas AB, BC, CP, e teremos 

/-i;/. 5.a 

Al) '& AC + CD, £ (AB + BC) + CD. 
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Por outra parte, tiranio por II uma liulia IIP parallela c 
igual a Cl), será IICDC mu parallelogrammo, e portanto 
IlC tû? CI), CI) ^ BC, e teremos 

AD •£: AC f C'/) *ûr (Ali + CD) + flC . 

Logo sera 

' (Ali + «C) + CI) tûi (AB + 67J) f /iC . 

2.° — Chamase sublração geométrica a operarão inversa 
da somma geométrica, isto é a operação (pie tem por fim, 
dada a somma geométrica de duas linhas e uma parcella, 
achar a outra parcella. 

Para fazer esta operação collocase a linha diminiiidor de 
modo tpie a sua extremidade final coincide com a extremidade 
final do diminuendo, a linha (pie fecha o triangulo será o 
resto pedido. Assim, sendo AC (fig. I.a) o diminuendo e nC 
o diminuidor, será AB a differeuça e 

AC — nc ■& AH . 

E' evidente que IlC pôde ser maior (pie AC. 
Se as linhas (fig. 3.") AC e ISC tem a mesma direcção O, 

Fig. $.* 

W A » C 

a différença geométrica é AB ou Ali', segundo AC è maior ou 
menor do mie IlC. 

Segundo a notação indicada para a representação das 
quantidades geométricas, a recta AR pôde representar se por 
pQ , e a recta AH' por pQ , : portanto a différence no pri

meiro caso é p0, e no segundo caso è p& , . Mas fazendo a 
subtracção á maneira ordinária obtém se no segundo caso 
— p,, logo podemos considerar — p̂  como representando a recta 
Pû 4   ' ' s , n '"' Podemos considerar uma quantidade geométri
ca negativa como representando uma recta que faz com o eixo 
um angulo supplemenlar d'aquellc que a mesma recta faz 
quando è positiva. 
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:}."— Chama-se produelo geométrico de duas linhas p0 e 
p'e; uma linha de grandeza fP' e de inclinação 0 + 0', e escrevesse 

(Pf')0 + û ' - p 0 - p ' û ' . 

A operação assim definida satisfaz aos princípios caracte
rísticos da multiplicação (n.° 2 - 3 . ) , como vamos ver. 

1) Em primeiro logar, a ordem dos factores e amuraria, 
pois (pie 

P O ' - P ' Û ' ^ (PP') o + o ' - ( p ' p ) o ' f o - p , o ' - P o -

8) O segundo principio da multiplicação tem também 
logar, por ser 

( Po . p'G, ) P > * ( PP' ) 0 + 0, p'V * ( PP'P" ) 0 + 0' + 0" 

^ (fpV) o + o» - i - e' - ^ o + °" • P '°' ' 

3) O terceiro principio da multiplicação tem lambem 
logar, isto é, para obter o produeto geométrico de uma 
somma por uma quantidade geométrica deve-se multiplicar 
cada parcella da somma pelo multiplicador e sommar os re
sultados. „ m 

Com eITeito, chamando P0 e P'0, as parcellas, a somma 
geométrica p0 + p'0, é representada pela linha AI) (fig. 4.") 
«lue fecha o triangulo cujos lados AB e ÍW representam p& 
<! P'o' • 

Fig. *.a 

./• 
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Esta linha Al) multiplicada por outra II dá uma linha 
AE cujo modulo é II x Al) e cujo argumento ê u f DAx. 

Consideremos agora a somma geométrica 

P0 • "„ + *V • "■ M 

Esta somma representa uma linha que fecha o triangulo 
cujos lados têm as grandezas II. p e li. p' e as inclinações 
o + « o o' + M. 

Dando a este triangulo uma rotação — u em roda de 
A deve tomar a posição AH D", sendo III)" parallela a /M por 
lerem estas duas linhas a mesma indicação 0' sobre o eixo. 
Mas por ser AH' o producto de AH por II e II'I)" o producto 
de III) por II, teremos 

Ali'' '' BO  ; 

logo os triângulos I Dl) e ,1/?'//' devem ser senulli.iutes, e por
tanto o ponto D" deve estar em D' sobre a recta Al). 

Vem pois 

Al)' 
~ = II, Al)' = 11 x .1/;; 
. l / J 

o comprimento A D' será pois igual a AE. 
Trazendo outra vez o triangulo á primeira posição, Al)' 

descreverá o angulo M e porisso irá cair sobre AE, com o 
qual coincidirá por ter a mesma grandeza // x Al) e adquirir 
a mesma inclinação DAx f M . 

Vem pois 

(Po + fV) ^ , ^ P O  ",> + P'O' /?,> 

que é o que se queria demonstrar. 
4) A regra dos slgnaés da multiplicação algébrica tem 

também logar na multiplicação geométrica. 
Com elïeito, por ser 1 <= — I temos 
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(+ ?o] (-?'o'] & ?o • P'e' + T. - ?o • P'O' • K - - Po • P'O" 
(— p0) - ( - P V ^ ^ P O + T , • PV + -̂  

- P O - P ' O " ' I T ' W - P O "P'O'" 

5) E' evidente que o quinto principio da multiplicação 
subsiste na multiplicação geométrica. 

De tudo ipic vimos tie dizer conclue-se que a multiplica
ção geométrica satisfaz a todos os princípios da multiplicação 
algébrica. 

4.°—Chama-se divisão de quantidades geométricas a 
operação inversa da multiplicação, isto é a operação que tem 
por lim achar uma linha que multiplicada pelo divisor repro
duza o dividendo. 

D'esté modo é 

P'O< * ^ P' M v lo—o' 

5.o _ chama-se potencia de uma quantidade geométrica 
o prodncto de quantidades geométricas iguaes. 

E' fácil de vôr, attendendo à definição de multiplicação de 
quantidades geométricas, que o principio fundamental da theo-
ria das potencias (n.° 2 — 5.°) tem logar quando as quantida
des são geométricas, isto é, que temos 

(P0)- . (P0)"^(P0) m + ti 

sendo m e n inteiros positivos. 
As potencias pares das quantidades geométricas podem, ao 

contrario do quo acontece com as quantidades numéricas, ser 
negativas. Assim è 

onde se deve empregar o signal + quando n é par, e — 
quando n é impar. 

G.°_ Extracção da raiz de uma quantidade geométrica 
é a operação inversa da elevação a potencias, isto é a opera-

a 
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ção que tem por fim achar uma quantidade geométrica, que 
elevada a uma potencia igual ao indice da raiz, reproduza a 
quantidade geométrica dada. 

Assim V — 1 indica uma quantidade geométrica que ele
vada ao quadrado dá — I. Esta quantidade é 1 pois que 

Vi)'-'*— 
de modo que se pôde escrever 

Vè-se pois que v / ~ , que nada significava ua Arithme
tical representa aqui uma recta perpendicular ao eixo e igual 
á unidade. 

Vejamos o que representa x + y V — i . Temos (lig. 5.a) 

2 

(Fig. J/) 
e portanto a? -f- 3/ [/ - l representa 
uma linha Al) cujas projecções so-

D i)i-e dous eixos coordenados rectan
gulares são x e y . 

/ Esta representação geométrica 
' do imaginário z = x -\- y \/— i é 

muito importante, como veremos 
A~ C X mais tarde. 

iy ._Da analyse das operações geométricas que acaba
mos de fazer, conclue-se que os princípios em que se funda a 
transformação das operações algébricas umas nas outras, ap-
plicam-se ás linhas consideradas em grandeza e direcção, 
quando se definem as operações de modo que vimos de vôr. 

I)o que precede podemos também concluir que o calculo 
feito com imaginários tem um sentido concreto bem definido, 
considerando as lettras e os signaes da Algebra como represen
tando linhas e operações com a significação de que vimos de 
faltar. 

y 

is 
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Se este calculo levar a um resultado real as linhas corres
pondentes tem todas a mesma direcção, as operações tem a 
significação ordinária e pôde subslittiir-se o signal 4* pelo si
gnal = . Estas linhas podem então representar números, e 
conclue-se porisso que são verdadeiros na Arilhmetica os 
resultados rcaes a que se chega guando se faz uso dos ima
ginários durante o calculo, que é a proposição que atraz de
monstrámos analiticamente. . 

* 8 . —De liído o que precede podemos ainda tirar o se
guinte theorema : , • ' . , 

Quando a resolução de uma questão de geometria leva 
a soluções imaginarias, a questão è absurda, podemos po
rém tránsformal-a n'outra possível fazendo no seu enuncia
do uma mudança correspondente d mudança de equações em 
equipollencias,'isto ó, das operações ordinárias nas geomé
tricas correspondentes. O resultado primeiramente adiado 
satisfará á nova questão, depois de se lhe fazer a mesma 
mudança. , . ._ , 

Abordamos assim um methodo para resolver questões de 
(leometria plana, descoberto e desenvolvido pelo illustre geo-
metra italiano Isellavitis, que consiste em traduzir as questões 
geométricas em equipollencias em logar de as traduzir em 
equações, e tratar depois as equipollencias como se lossem 
eq,laE°m 'princípios em parte análogas se funda o methodo 
chamado dos quaterniões, que se emprega nas questões de 
Geometria no espaço. (**) 

(•) G. Hellavitis-Spozione dei ^ « » « / S S . Í -
dena-1851. Podo ver-se nos tomos i e 11 «lo Jrrtu l * * > « » " " ' ™ 
maticas e astronómicas ilous artigos do Bellavit s, em que elle IL olvt e o 
seu methodo algumas questOes propostos n'este jornal, bem como um arii„o 
sobre o mesmo assumpto pelo sur. SChiappaMonteiro. . ,_ 

(**) Veja-se A. d'Arzilla Fonseca —Princípios elementares ao cot 
cuio dos guaterniõee— Coimbra— ism. 
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IV 

O p e r a ç õ e s s o b r o i m n R i n n r i o s 

ti . — As regras do calculo fios imaginários foram justifi
cadas nos §§ anteriores. 

Observando que todo o imaginário x -f- iy (pondo V — i 
= í) pôde ser reduzido á forma 

p ( cos 0 4- i sen 0) 

(p tem o nome de módulo e 0 o de argumento do imaginário) 
pondo, o que é sempre possível, 

x = p cos 0, y = p sen 0 , 

o que dá 

p - + Sj&+tf , sen 0 = l , cos 0 = X- ; 

aquellas regras dão os resultados seguintes: 
1.°— A somma e differença dos imaginários 

z = p (cos 0 + t sen 0), z'= p' (cos 0' + t sen 0') 

é 

z ± z' = p cos 0 ± p' cos 0' + i (p sen G ± p' sen 0'), 

ou 

± z' cos z = H u + i sen w ), 

pondo 
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x 

p cos 0 ± p' cos 0' = /Í cos w, p sen 0 ± p' sen 0' = R sen « , 

o (|ue dà 

7{ = t /pî + p'*±2pp'cos(0 —0') . 

Esta expressão de R mostra que é /f* < (p + ?')*. e 

portanto temos o theorema seguinte : L««.-«y.W/»« 
' O modttlo rfc «mo somma algébrica de ma, ma .nos 
é sempre m<mor do ?ue o *o»nma dos wodufos das par-
ccllas. . • • A 

2.° — O producto dos mesmos imaginários 6 
* - pp' [cos 0 cos 0' - sen 9 sen 81 -J-1 [cos 0 sen 0' + sen 0 cos 0'] 

- =pp'[cos(0 + 0') + iseii(0 + 0')]. 

Multiplicando este resultado por 
-" = p" (cos0" + isen0") 

vem 
zz'z" - pp'p" [cos (0 + û' + 0") + t sen (0 + 0' + 0»)] . 

Em geral temos 
„ / . , ( . - 1 , . pp..'.. p(.-« [cos (0 + 9 * + . . . + 0 « - » ) ) 

+ isen(0 + 0' + . . . + 0 < - » > ) ] , 

e portanto o modulo do produto de * w g j ç g j é * w j 
aoproduclo dos modulas dos factores eo seu aigumenlo ê 
igual d somma dos argumentos dos JMtom. 

Se for z = z' = . . . = - ( " ~ \ v e m ° iÍÍSU,laUo 1,nPOi 
tante 

i«=ap» [cos n0 -f-i sen w 0] 

conhecido pelo nome de formula de Moivre. 
3.0—Dividindo por * o imaginário 

u^.r (cos « + »sen») 

vem 
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u f ( cos a -f- i sen w) (cos 0 — i sen 0) 
z ~p (cos 0 - j - i sen 0) (cos 0 — t sen 0) 

v = - [cos (w— 0) -f-i sen (&> — 0)]. 

Dividindo este resultado por z', vem 

Ã i «= L [ cos (« - 0 - 0') + i sen (« - 0 - 0')] 

Em geral, temos 

u r 

+ i sen (w — 0 — . . . — 0<» - '>)]. 

Fazendo r = 4, w = w, r = z' = . . . = i(" -*>, resulta 

z - " = p- n [ cos ( — ?! 0 ) -f- i sen ( — n 0) ] . 

Ve-se pois que a formula de Moivre ainda tem logar 
quando o expoente é inteiro negativo. 

4.° — Passemos á extracção das raizes. 
Vejamos se pôde ser 

V p (c( s 0 -f- i sen 0) = r (cos « + i sen w). 

Para ter logar esta igualdade deverá ser 

p (cos 0 - j - i sen 0) = r" (cos n ca -f- i sen n w), 

ou 

p cos 0 = r" cos n w, p sen 0 — r" sen « « 

d'onde se deduz 

r =3 j / T , n u = 9-f-2ftw, 
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representando por ft um inteiro que pôde ter todos os valores 
positivos e negativos desde zero ate ao infinito. 

Vem pois 

n _ o 2 k K\ ( ° , 2 k IT\"1 
/p (cos 0 + 1 sen 0) = s/ ? I cos ( - + — ' + l s e n ^ « + " » yJ 

« r A h r 2 ft ^ , • 3 f t i í " i 
= ^ [cos { + i sen i ] [ c o s - - ^ - + , s e n - - j . 

O binómio 

5 ft * , • „ »' & w 
e o s ^ + tsen — 

só tem n valores différentes correspondentes a /c = A *> % 
. , . n - í , pois é fácil de vôr qne, quando a ft se dá valo. es 
différentes d'estes, o seno e coseno que entram no binómio, 
retomam os valores correspondentes aos valores precedente 
de ft. O radical tem pois n valores différentes, e o taeore-
ma de Moivre tem ainda logar para o valor correspondente a 

= Os' valores do radical (pie vimos de obter representam as 
n raizes da equação binomia z* - p (cos 0 + t sen b) = 0. 
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V 

S o i - l o » 

1 0 . — Depois de considerar expressões analyticas com
posais de um numero finito de operações é natural passar a 
considerar expressões analylicas compostas de um numero in
finito de operações, isto é, as series, os producíos infinitos e 
as fracções continuas. Vamos pois estudar estas expressões, 
lnnitando-nos porém aos casos mais simples e mais azados. 

Todas estas expressões para poderem ser sujeitas ao cal
culo, devem se vconvergenles, isto é, devem lender para um li
mite determinado á medida que augmenta o numero de som
mas, multiplicações ou divisões. As expressões que não estão 
n'este caso chamam-se divergentes. 

1 1 . —As series são expressões da forma 

«i + « j + « j + . . , + ti» + .... 

em que o numero das parcellas é infinito. O termo un é o 
termo geral do qual se formam todos os outros dando a n 
os valores /, l2, 3, etc. Empregando o signal X para desi
gnar sommas, esta expressão pôde ser escripla do modo se
guinte : 

Su» . 

Como já dissemos, a serie é convergente todas as vezes 
que a somma s„ das n primeiras parcellas, isto é, a somma 

Sn = Mj + tíj + ...Un 

tende para um limite determinado á medida que n augmenta. 
Este.limite cliama-se somma da serie. 

Por exemplo, a progressão 
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I + X + *« + J.3 + . . . + X* + x" + ' + . . . 

é convergente quando o valor absoluto de x é menor do que 
a unidade, pois que a somma dos seus n primeiros termos, 
isto é, 

I xn 

*■ ™ T ^ r I — X 

tende para o limite ; quando n augmenta indefinida
1 —x 

mente. 
Se o valor absoluto de x é maior do que a unidade, a 

somma s„ augmenta indefinidamente e a serie é divergente. 
Se é x = l, a serie é divergente. 
Se é x — — 1, vem 

I  I + I  I + I •••> 
e a serie toma alternadamente os valores zero e um, e por
tanto é divergente. 

A convergência das series compostas de termos imaginá
rios depende da convergência das series compostas de termos 
reaes, como veremos. 

Os dois tbeoremas seguintes dão uma condirão necessá
ria e sulliciente para a convergência d'estas ultimas series: 

\."—Se a serie é convergente pude sempre darsc a n 
um valor lâo grande que, combinado com qualquer valor 
de p, satisfaça á desigualdade: 

S»+p — ,V„ = U„ + i + Un +2 + • • • + M» f V < 5> 

por mais pequena fjuc seja 8. 
Com effeitO, é evidente que o valor absoluto da diilerença 

•S'» + P — s„ nunca pude exceder a somma dos valores absolu
t 0 s de sn+p — s e Sn —8. Mas, representando por s a som
ma da serie proposta, sn + P e s„ convergem para s quando n 
e P augmentant, e portanto n'estas circumstancias Sn+p — *■ 
e K — s diminuem indefinidamente; lia porisso sempre um 
yalor de n (pie, combinado com qualquer valor de p, torna 
eSta somma, e à fortiori o valor absoluto de s„+P — sn me
n°r do que qualquer grandeza assignavel 5. 

i . » _ iicciproramcnle, se houver sempre um valor de 
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n que, combinado com qualquer valor de p, satisfaça á 
desigualdade: 

SÏ + p — Sn < S, 

por mais pequena que seja S, a serie proposta será conver
gente. 

(lorn elfeito, se o não fosse, a serie ou augmentaria in
definidamente, ou occillaria entre dons valores. Km qualquer 
dos casos seria sempre possível dar a p um valor que, combi
nado com qualquer valor de n, tornasse o valor absoluto de 
s„ + p — s„ maior do que tuna quantidade qualquer, ou maior 
do que uma quantidade arbitraria inferior a metade do inter-
vallo dos limites entre os quaes a serie occilla, o (pie é contra 
a hypothèse» 

Do (pie procede tira-se o corollario seguinte: 
K' condição necessária, mas não sufílcienle, para que 

a serie seja convergente, que os seus lermos decresçam cm 
valor absoluto á medida que n augmenta. 

Aola. — E' fácil de vôr (pie os tbeoremas precedentes 
subsistem quando os termos Mi, Ua, ele. da serie são funerões 
de n que tendem para limites determinados á medida que n 
augmenta. 

1 8 . —Não lia critério geral para decidir se uma serie 
real é convergente ; lia apenas regras abrangendo maior ou 
menor numero de casos. Aqui exporemos apenas as seguintes 
de que leremos de fazer uso : 

I."— Toda a serie de termos positivos na qual a som
ma sn è, qualquer que seja n, menor do que uma grandeza 
determinada L, é convergente. 

Com effeito, a somma das parcellas M„ W,, . . . u„ cresce 
com n, mas como por hypothèse não pôde crescer indefinida
mente, converge para um limite determinado. 

1'or exemplo, a serie 

1 + 2~ + "3*" + "F + " * " + (M^TF + "• 
é convergente, pois que cada termo é menor do que o termo 
correspondente da progressão geométrica convergente 
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e portanto a sua somma é menor «lo que a somma da pro

■ 2.«— Toda a serie composta de lermos positivos e ne
gativos de que deriva uma serie convergente pela mudança 
dos siqnaes dos lermos negativos, ê convergente. 

Com elTeito, a nova serie composla so de termos positi
vos é convergente, por hypothèse, e portanto chamai, oi í £ 
t/2, t/,, etc. os seus termos e S, a somma dos n pumeiros, 
teremos (11 — 1.°) a desigualdade: 

Sn+P — 5 „ = Un+i\Vn + »+ ••• + U"+P<5' 

e à fortiori 

logo ( H _2.°) a serie proposta será convergente, 

l'or exemplo, a serie 

I — 2 + 2* ~" 23 ~^~ ï1' ~ ¥ ■ " 

è conve.gente.tt ^ ^ ^ d e , c m ï m w / o p * n tt 

r o z a o î ^ d f l dois lermos coríseculioos 6 sempre menor do 
que uma"quantidade L inferior d uni lade, a serie Conver

gente; se esta razão è maior do que a unidade, a serie 6 
í / W e E a "considerar o caso de serem os termos da serie to
dos positivos (tlieor. 2.°). Temos, por hypothèse, 

uP + 1<LuP,u„ + *<LUvH<liu>(ilc> 

logo será 

u1 + U í+.. . + «,. + "r + yvfir^"1*"' 
4 . . . + uP _ i + «p (< + I + L + • • ')• 

Mas nor ser I < /, ô convergente a progressão que en
tra noTeglmuo inembro d'esta desigualdade, logo este segun
do membro terá um valor determinado, e sera pon.so con
vergente (theor. I.") o primeiro membro. 
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Se, pelo contrario, è 

a serie, a partir de n = p, torna-se crescente e portanto di
vergente. 

Por exemplo, a serie 

x 4. JL 4. Jt 4. ** 4. i x" . 
^ 2 ^ 2 . 3 ^ 2 . 3 . 4"1" ' " "^2 .3 . . . n "^ ' " 

é convergente, pois que a razão de dois termos consecutivos 
un+ i _ x 

u« ~ n + 1 
decresce indefinidamente com », e portanto lia um valor.den, 
a partir do qual esta razão se torna menor do que uma quan
tidade qualquer L comprenendida entre zero e a unidade. 

4.*—Se a partir de um valor determinado p de n a 
raiz i/.̂ r 6 menor do que uma quantidade L inferior ti uni
dade, a serie 6 convergente ; se esta raiz è maior do que a 
unidade a serie é divergente. 

Demonstra-se este tneorema do mesmo modo que o ante
rior, pois que temos 

up < L?, ur + i<. L* + ', etc., 

o que dá 
Ul + U2 + • • • + W P - I + UP + wp + i + . . . < ut + Ul 

+ . . . + u,_i + z>0+/„ + /,»+...). 
D 

Se é pelo contrario \/un > I, ê também un > \, e a 
somma s„ augmenta indefinidamente. 

5." — Se uma serie decrescente lem os lermos alterna
damente positivos e negativos, esta serie ê convergente. 

Com eITeito, por ser cada termo da serie proposta: 
ui — Wj + w, — u« + 

maior do que o seguinte, a differença: 
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s. 
tem o signal de u. + í . Mas esta differença pôde ser escripta 
do modo seguinte: 

± [Un + 1 — (W„ + í — Mn-vs) — («n + 4 — «« + «) ~ •'•']< 

e vô-se então que ella è menor do que ttn+i, pois que deve 
ter o signal de w„ + i. 

Sendo pois, em valor absoluto, 

s — in < Wu + i . 

e decrescendo u»+i indefinidamente com », a serie proposta 
é (n.° 11 —2.°) convergente. 

Por exemplo, as series 

x* a* x& _j_ 
i ~ 0 + OT4 "8.3.4.5.6 

são convergentes, pois que tèem os termos alternadamente 
positivos e negativos, e o denominador augroe. . qua qi 
que seja x, mais rapidamente do que » d M 
modo qae existe um termo a partir do qual a serie 6 decres-
C e n l (Í3.-Passemos ás series compostas de termos imagi-

^'hcorcma i.°-A condição necessária e su^tepara 
que uma serie de lermos imaginários seja ^nwiy jn jM 
fie o sejam a serie formada pelos lermos rcaes, e a serie 
formada pelos coclficicnles de V — 1 • 

Com clïeito a somma 

(¾ + WÒ + (& + *») + • • • + ( » » + &) + • • ' 
ou 

(1) "V( . r„ +W») 

é igual a 
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£ x„-\-i £ yn, 
n = Í n = 1 

e esta expressão só pôde ser convergente quando o forem as 
sommas £/„ e ly„. 

Theorcma 5.°—/Vira ÇMC uma serie scia convergente 
basta que a serie formada pelos módulos aos seus lermos 
o seja. 

Com effeito, por ser p = ^x\ + //2,. o módulo de 
x-n + iyn, o theorema 1." do n.° 9 dá 

2 \Z-J?» + y\ > • ( SÍN )2 + ( S» " )*. 
n = 1 

O primeiro membro d'esta desigualdade é convergente, por 
hypothèse, logo, se as quantidades xn eyn são todas positivas, 
o segundo membro, que augmenta com n e que não pôde ex
ceder o limite do primeiro membro, será lambem convergente. 
Logo serão convergentes as series Sr« e Sy», e portanto a 
serie (I). 

Se algumas das quantidades xa, ?/„ forem negativas a desi
gualdade precedente terá logar para os valores absolutos ot» 
e p„ de ./•„ e //„, isto é 

n = l 
S /*«* + îf.> \/( £*» FF W 

Logo as series Ea„ e £p„ serão convergentes, e ponsso 
também o serão (12 — 2.°) as series que resultam do mudar 
os signaes a alguns termos das series precedentes, isto é, se
rão convergentes as series Zrn e %, , e por consequência a 
serie (]). 

O theorema reciproco do precedente não é sempre verda
deiro, isto é, pôde ser convergente a serie (I) e não o ser a se
rie correspondente dos módulos. Ha porém um caso muito im
portante em que esta proposição reciproca é verdadeira, que o 
quando a serie (1) tem todos os seus termos positivos. Com 
ell'eito, n'este caso temos 

v/x*„ + /« O - + «... 
6 portanto 
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WW* + y \ < s<« + //» 
as por ser a serie (I) convergente também o são as se
t„ e St/», e portanto a desigualdade precedente mostra 

Mas 
ries lx„ é ï/y„, e porL. 
que é convergente a serie formada pelos módulos (n. l i i • ;• 

Se algumas das quantidades xtt e ?/» são negativas ainda 
terá logar o theorema reciproco, se mudando a estas o signal 
a nova serie assim formada fur convergente ; pois que então 
recaímos no caso anterior, e porisso é convergente a somma dos 
módulos 2 \/x*n + //'„. . , , 

1 4 . —As series formadas de termos cujos módulos tor
mam uma serie convergente chamamse .series absolutamente 
convergentes. A respeito d'estas series vamos demonstrar o 
seguinte theorema importante: . . 

Theorema 3.° — A somma de uma serie absolutamente 
convergente não se altera quando se muda a ordem dos 
seus termos, , • , , 

Seja sn a somma dos n primeiros termos da serie dada 
e $'p a 'somma dos p primeiros (ermos da nova serie que re
sulta de mudar a ordem dos termos da primeira. Supponilo 
que se dá a p um valor sufficientemente grande para que sp 
contenha todos os termos de s„, e chamandoua, u^, etc., 
os termos que aquella somma contém a mais, vem 

s', — s„ = u a + up + . . . + % ; ■ 

ou, chamando ?,, f,, el '.. 03 módulos de u,. u2. etc. e atten
demlo ao theorema I." do n." í), 

mod (s'„ — .*„) < pa + o3 + . . . + ?p < PM _|_ | 

+ P« + 2 + ' " +?yy 

Vèse pois que á medida que n augmenta, o módulo da 
differença s'r  sn tende para o limite zero, e portanto que 
s'p tende para o mesmo limite (pie sn. 

Corollario.—N'uma serie formula de lermos rcaes po
dcse alterar a ordem das parrel la s sem mudar o valor da 
serie, se, dando a lodos os lermos da serie o signal + , re
sultar uma serie convergente. 

1 5 , — Passando agora ás operações sobre series, de
monstraremos a este respeito os dous theoremas seguintes: 
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Theorema 4.° — Se as series 

Uj + u* +. ; . . + «. + . . . 

»'i + »« + • • • + v. + • • • 
/brem convergentes e as suas sommas forem s e s', também 
a serie cujo termo geral é un -f- vn será convergente, e a 
sua somma será igual as-}- s'. 

Corn etteito, a somma dos n primeiros termos da nova 
serie sera ïu„ + Se,, e esta somma tende para o limite 
s + s>. 

Theorema 5." — Se as scries 

«1 + Ut + . . . + Un + ... 
l\ + »»+•••+«»+... 

forem absolutamente convergentes e as suas sommas forem 
s e s', lambem a serie 

^+7-,+ ../+2-.+ .... 
cujo termo geral Tn é a somma de lodos os valores de u v0 

a p 
correspondentes ás soluções inteiras positivas da equação 
a + P ='n + \, será convergente, e a sua somma será 
igual a ss'. 

Com eITeito, a somma SP áosp primeiros termos da nova 
serie contém todos os valores de u% tv correspondentes ás so
luções inteiras positivas das equações: 

a + p - 2, 3, 4, . . . p + 1. 

Por outra parte o produeto .s'„ s'„ dos n primeiros termos 
das series dadas contém como parcellas todos os valores de 
Ma v$ correspondentes aos valores inteiros positivos de a e |3 
desde I até n, isto é, a todas as soluções inteiras positivas das 
equações 

a + 13 = 2 ,3 , . . . . 2n, 

que não excederem n em grandeza. 
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Logo, dando a p um valor maior do que 2 n — I , 
vem 

S, - S» &'„ = «i Vj + Ut Pi.+ . . . + Mr P<. 

onde cada parcella tem ura dos indices superior a n e infe
rior a p + 2, e o outro interior a p + 2. 

Portanto, chamando pj, p2, etc. os módulos de Uv w2, 
etc., f'lt p'j, etc. os módulos de vv t>„ etc., J/ a somma dos 
primeiros e JV a somma dos segundos, lemos (n.° 9— l.°) 

mod (S, — *„ .s'„) < f; p'j + P* f'i + • • • + ?r p'« 

< ( p i + Pi + ••• +pp + l):(p'» + i + p'«+»+ . . . + P V + I ) 

+ (p'1 + p'a + . . . + P 'P+I)(P« + I + ?« + * + ••• + P P + I ) . 

<4f(p'B+i+p'B+í+..:+pvH.Í)+A'(p»+i+p»+«+---pi'+í)-

Como as series pi + pa + . . . , p'> + p'* + ••••.sã0,' P01' 
hypothèse, convergentes, o segundo membro da desigualdade 
precedente tende para o limite zero à medida que n augmenta, 
logo S, tende para o mesmo limite que s„ s'„, isto é, |>ara o 
limite ss'. 

* i e . - Consideremos agora especialmente as series orde
nadas segundo as potencias inteiras o positivas de -, isto é, as 
series da forma: 

(2) "Sc" r», i = x - H / / , 

« demonstremos o seguinte theorema, devido a Abel : 
Thcorcma 6.° —Se kaum numero positivo a que, subsli-

tuido cm (2) no loqar do módulo de z, torna os módulos de 
todos os termos inferiores a uma quantidade finita B, a se-
>'ie (2) será convergente todas as vezes que se derem a z 
valores cujos módulos sejam inferiores a a. 

Seja z1 um valor de z cujo módulo p, é menor que a, e 
seJa rn o módulo de c„. Por ser, por hypothèse, 

r» «" < B, 
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teremos 

?,« Px" < " ( « )"• 

e portanto 

Mas o segundo membro é finito, logo o primeiro tende 
para um limite determinado; portanto é convergente a se
rie formada com os módulos de" (2), e por consequência a se
rie (2). 

Nola. — D'esté tlieorema vamos tirar uma conclusão im
portante, mas para isso observemos primeiro que todo o ima
ginário x -f- iy ou p (cos 0 -f- i sen 0) pude ser representado 
por um ponto cujas coordenadas cartesianas são x e y, e cu
jas coordenadas polares são p e 0, e vice-versa. D'esté modo 
podemos em logar de fallar no imaginário x -f- iy fallar no 
ponto (.r, //) ou (p, 0). Esta observação é muito importante e 
d'clla faremos um' grandi! uso. Devemos notar que esla repre
sentação geométrica do imaginário è independente da lheoria 
geométrica atraz exposta. 

Se fizermos variar z, a partir de zero, a serie (2) ficará 
convergente em quanto r„ p" for finito, por ser então este mó
dulo inferior á quantidade II ; e deixará de o ser logo que este 
módulo se torne infinito, por ter então a serie proposta termos 
com valor infinito. Como todos os valores de z a que corres
ponde o mesmo módulo se podem representar pelos pontos de 
uma circumferencia cujo centro è a origem das coordenadas e 
cujo raio é esse módulo, vè-se que para todos os valores de z 
representados pelos pontos da área de um circulo cujo raio é 
o maior valor de p que torna r„ P" finito, a serie é convergente, 
e é divergente para todos os valores de g que correspondem a 
pontos collocados fora d'esté circulo. A este circulo deu porisso 
Cauchy o nome de circulo de convergência da serie (2). O 
tbeorema precedente nada diz relativamente á convergência ou 
divergência da serie (2), quando z representa pontos collocados 
sobre a circumferencia do circulo de convergência. 

O estudo das series ordenadas segundo as potencias in-
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leiras e positivas de ? — a, isto é, das series da forma 

Sc, (r — a)n 

reduz-se ao precedente fazendo z — a = t, pois vera a 
serie 

2c„ í", 

que acabamos de estudar. 
'±7. —Voltemos á serie 

(1) lUn = 2 (Xn + iyn) = £•*„ + *S2/«-

e supponhamos que u„ è funcção de x + ty — >*, e portanto 
que x„ e w„ são funccões de # e ?/. . 

Representando por í . + tY. a somma dos » primeiros 
termos d'esta serie, isto é, pondo 

gn = S x„, s'„ «= S yn, 
í » 

vimos nos n."s II e 13 que ó necessário e sufficient» para que 
a serie (I) seja convergente que, sendo 8 e 5' quantidades arbi
trarias tão pequenas quanto se (pieira, exista sempre um va
lor de n que combinado com qualquer valor de p, satislaça 
ás desigualdades : 

Snppondo que as condições precedentes são satisfeitas 
nos pontos x> + ítf', x" + iy'', etc. por um valor a de 
nos pontos x\ + iy\, a/' + ifv etc P o r u , n v a l m b d e 

W; etc., temos as desigualdades: 

Sa + p - . s ' a < 3 , s'«+í, — S'« < -* 

s e + l> - f( < 8, «'.+, - s'c < 3' 

* 
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Suppondo que a serie (1) è convergente quando a a; + %y 
se dà valores que representam pontos de uma área dada, e 
que as desigualdades precedentes se referem aos pontos d'esta 
área, se os valores de a, b, c, etc. tem um limite superior N, 
as desigualdades: 

SN+P — tu < 8 SV+Í — s ' * < 8 ' 

ccmprehendem todas as precedentes. l)izse n'este caso que a 
serie proposta é uniformemente convergente em toda a area 
considerada. A respeito d'estas series vamos demonstrar o 
theorema seguinte : 

rheorema 7.° — Toda a serie ordenada segundo as po
tencias de uma variável real ou imaginaria, é uniforme
mente convergente em qualquer área comyrchcndida dentro 
do circulo de convergência. 

Seja 

Sc„ s", z —■*'+ VI 
i 

a serie proposta, e seja Jl o maior valor do módulo de z na 
área considerada. 

Pondo 

C = r„ (cos (/„ + i sen dn) 

z = p (cos 0 f i sen 0), 

vem (n.° 9, 2.°) 

lrn p" [cos (n 0 + </„) f s e a O ° + d»)l • 

Temos pois 

fc+ifa Sr* p* cos (ft 0 + d*) 
n + l 
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s'»+P — «'„ — 2'': p* sea (ft 0 + rf») ■ 
tH i 

Por ser a serie convergente na área considerada, ha sem
pre um valor de n que, combinado como qualquer valor ue 
p, satisfaz ás desigualdades 

2r» R* cos (ft 0 + d*) < 5

ík R* sen ( ft 0 + í* ) < 2' ; 
n + l 

e portanto, por ser P < 11, o mesmo valor de n satisfará à 
fortiori ás desigualdades 

*n + P  s ' n < » , 

qualquer que seja p, que é o que se queria demonstrar. 
Por exemplo, a serie 

, , .mim—1) , , ■ wft»z l ) " Cw"">t+1).g+... 

onde m è real, è convergente quando o é a seno (n.B 

13 — 2.°): 

Como ha um valor de n a partir do qual, n'esta ultima 
serie, a razão de dois termos consecutivos : 

tende para o limite P (em valor absoluto) quando » J^°WJg 
indefinidamente, e liça sempre inferior a este imite, a ser e 
será convergente (n." \ 21.0) <|,ia,l,1° ° P < , ' e l l l ^ r S e n l e 

quando é p > I. 
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Logo a serie proposta è uniformemente convergente em 
qualquer área compreliendida dentro do circulo do raio igual 
à unidade. 

Como segundo exemplo consideremos a serie 

* . p «(« + <) P(P + <).. 
V + l ./~

 + I .2/(/+1) 
 +

" " 
a ( a + 4 . . , (a + n _ D p (P +  D , . . (p + n-])„n 

T 1 . 2. . . n. /(Í/ + 1)... ( • /  ) w i )
 s  r



e supponliamos que a, (3, y são constantes reaes. 
A serie correspondente dos módulos será : 

«^g , « ( « + t ) P ( P + I ) , , .. 
I .y 1 .2/( /+1) 

tt(g + i)...( t t + w  i ) .p(p+. | ) . . . (p + n—I) , 
"*" 1 . 2. . . n . 7(7+ I ) . . . (7 + «— I)

 p ^ 

e a razão de dous termos consecutivos: 

Mn + i (« + n —J)(g f n —■!) 
p 

(•+1)0+^) ' p — 

(<+^)(1+^) n 

1 + " ■ / 

n 

1 + 
approximase de p tanto quanto se queira augmentando ri. Lo
go, se é p < 1, pôde darse a n um valor tão grande que a 
razão precedente se torne menor do que uma quantidade qual
quer 11 compreliendida entre p e \ ; se é p > 1, pôde darse 
a n um valor tal que a mesma razão se torne maior do que 



89 

a unidade. No primeiro caso a .serie sera convergente, no se
gundo caso será divergente (n.M 2—3.°)-

Loco a serie proposta será convergente dentro do circulo 
de raio igual á unidade, e n'este circulo será uniformemente 
convergente. , . . . . „ • 

A serie precedente, que tem sido objecto de trabalhos im
portantes, tem o nome de serie hypergeomelnca. 

Como exemplo de uma serie que não e uniformemente 
convergente consideremos a progressão geométrica 

- + - ( 1 - - ) + . - (1 - - - /+ - - . 
e supponhamos - real e comprehendido entre 0 e I. Forman
do as sommas sn e sB+J, dos « e dos n + v primeiros termo, 
d'esta progressão, e subtraindo os resultados, \em 

, , , f p _ S n = ( i _ - - )Mi - ( 1 - - - ) 1 -

Para que esta differença seja menor do .pie 3, qualquer 
que seja p, basta que seja 

(I - * ) *<8 

o que dá 
^__Jog_S__— n>-ïo7o^=^r* 

Mas á medida que t se approxima de zero o/lenomina-
dor d'esta fracção diminue indefinidamente ; logoinnto tende 
para limite algum e a serie não e portanto uniformemente 
convergente no inlervallo considerado. 
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VI 

P r o d u c t o s in f in i tos 

18.—Consideremos agora as expressões da forma 

(3) (I +"o> ( > + « , ) . - - ( 1 + o»), 

ano, empregando o signal II para representar produclos, po
demos escrever do modo seguinte : 

II (I + On). 
o 

Suppondo primeiramente a0, av ... an quantidades reaes 
positivas, procuremos as condições para que este prod neto con
virja para um limite linito e determinado á medida que n 
augmenta indefinidamente. (*) 

Sabe-se que a media aritlnnetica de p quantidades posi
tivas é maior do que a sua media geométrica ; portanto, sendo 
<l d'eslas quantidades iguaes a A e as restantes iguaes a //, 
teremos 

(M + o. -'/)")'>,„,,-,, 
Tondo n'esta desigualdade 

A = 1 + p í - -, R=\ , 

(•) Veja-se o Calculo Differencial de Todhuntcr e o artigo intitulado 
— Sobre a expressão Um ( l + ) que publiquei na Revista Scientifi-
ca do Porto—tomo i. 
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vem 

ou, pondo |5 — I, 

1) 

Temos pois, pondo 7 =  >• 1. 
)7 > I + 7 > I + i 7 • 

Se fôr 7 < I, a formula precedente dá 

21 + 7 > lf (I + 7 ) 

e portanto teremos também n'este caso 

i' > I + l 7 • 

Em virtude d'esla desigualdade virá 

l + « . . < 2 ' 2 " " 

e portanto 

U(l + «„)<» 22
""=

 2
'
2Í :

""

Esta igualdade mostra quo, se Sa» converge para um li
mite finito o determinado, também II (I + a„) converge para 
um limite finito c determinado. 

Tor outra parte, a desigualdade 
II ( 1 j_ (,„) = 1 + Sa, + Sa„ a'm + • • ■ > "» 

mostra que, se Sa„ for uma serie divergente, também II ( I + «■) 
será divergente. Temos pois o theorema seguinte: 
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Thcorema.—A condição necessária e suficiente para 
que o produclo (3) seja convergente ê que a serie £a„ o 
seja. 

1».—Podemos ligar com ;i doutrina procedente a das 
potencias de gráo infinito. A este respeito vamos considerar a 
expressão 

que tem grande importância no Calculo Differencial. 
A desigualdade 

(l+f<)p>(<+pJL)7 

ou 

( |4 - ;3 / /> | +py 

dá, pondo P = - — e elevando á potencia n, 

onde é yn > n por ser y > I. Logo a expressão ( I -| ) 
augmenta com ». 

Por outra parte temos, pondo a„ = - - , 

1 -
1 -f — < 2 " 

e portanto 

('+7,)"<2 ' ' 
o ipie mostra que a potencia considerada, que augmenta inde-
linidameute com n, tende para um limite menor do que í. 
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Este limite designase habitualmente pela lettra c, e sei\e 
de base a um systema de logarithmos, que são chamados ne
perianos, por ser a base de que usou Neper, inventor clos lo
garithmos. 

O valor de c pôde calcularse com a approximação que 
se quizer dando a n os valores /, 2, 3 o que aa 
e = 2, 2 7 8 2 8 1 . . . 

Se fôr n negativo, vem 

e portanto 

1 ^ , ( 1  1 )  = . 1 , , , ( . +  ^ , ) ^ ^ ^ ^ )  

Podemos pois enunciar o seguinte theorema impor

tante5e o numero inteiro ou fraccionaria, MÍJRW^JJJ *
gatioo n augmenta indefinidamente cm valor absoluto, a 
expressão ( < +  ) " londe para um limite determinado. 

' « O . Consideremos agora o produclo 

1. (1 + «»)■ 
onde Un é uma funeção da variável imaginaria x, 

Teremos, em virtude da formula conhecida da multiplica

ção de binómios, 
(a)... lim 11(1 +tt»)lim [<+&ii+ï«iiO+.. + «iu»  u'^ 
onde lut representa a somma dos segundos termos dos bi
nómios, SM, uj a somma dos seus produetos distmctos dois 
a dOÍíòreoutra parte, chamando av a» ..'. a„ os módulos de 
Uj, «j, . . . u„, e suppondo convergente a serie: 

(6) . . . 1 + lat f lãi .«;• + . . • + « ! «i • • • "» ' 
que é equivalente ao produclo II (I + a.), as series Sai; 
tat a}, etc. também serão convergentes, assoa como (n. 
1 3  2 ° ) as series Su,, Stt, Uj, etc. Portanto, chamando 
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Sn a somma dos ?! primeiros termos da serie equivalente a 
II (1 + a„), teremos (n.° 11 — <!.") 

■Sfi + p Sn < [ O . 

Mas, por ser o termo geral da serie (a), isto é Su< uj ..., 
igual a Sa, a,j... (cos 0 \i sen 0) (representando por 0 a som
ma dos argumentos de Ut, Uj, etc.), as duas series em que ella 
se decompõe téem os seus termos respectivamente menores do 
que os da serie (b), e portanto, chamando s„ e s'„ as sommas 
dos seus n primeiros termos, teremos 

Sn :■ p — Sn < 3, «'„ + p — S'„ < S. 

Logo estas duas series serão (n.° 11 —2.°) convergen
tes, e portanto também será convergente a sua somma 
II (I +««)• 

Podemos pois enunciar o principio seguinte : 
Sc o proiluclo II (I + a„) fòr convergente, lambem o 

será o produclo II (1 f un). 
Vèse pois que aqui, como no caso das series, se pôde 

fazer depender o estudo das condições de convergência dos 
produetos imaginários do estudo das condições de convergên
cia dos produetos reaes. 

Por exemplo, o produclo 

íiíi + rJ—) 
i \ I . i . . . 11/ 

é convergente, porque, chamando p o módulo de z, lemos 

2fl,„ = 2 ? = o 2 
i . 2 . . . n p 1 . 2 . . . n ' 

e a serie  —9— — é convergente (n.° 12 —3.°) 
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VII 

F r a c ç õ e s c o n t i n u a s 

• l .  À s fiações continuas são conhecidas desdeo* 
Elementos de Algebra, omle se viu a grande imnoitanci,i que 
tinham em muitas questões relativas aos números Os pirac 
pães resultados lã achados ttm logar no caso da n acção con 
tinua : 

(1).... tt _ _J Mi, v^^, *  ^ ¾ ■elc

onde av a,, . . . bv bs. etc., representam funeçoes inteiras 
de nmajrariavcl z ^ ^ s successes como no caso 
das fracções continuas elementares, achase os resultados. 

r \ _ h 
( ^ Ih Ç • 

/V, ^ M t 

Í M = = D» ~ Dn1 bnjl>n2<tn 

I I—As 1res convergentes consecutivas: 

dão, pela subtracção, 
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r r a » ( A ' « - l / ) n - 3 - " « - l /V»_j) 
t n - 1 I n ==  

A' 
C n—î — Cn - 1 = — 

A„ - l / ^ - 2 - / ^ - l i V „ _ J 
IK-iD n - 3 

e portanto o numerador da différence C„_i — C é igual ao 
numerador dadifferençaC»_i — C„_i multiplicado por — a»; 
mas as primeiras convergentes dão 

- fll fl2 

( i — Ga = 

logo teremos 

Ih Ih ' 

r - r —+ (li ' ã2 ' " **" 

A'» - l /'« — .V„ /í„ _ ! = + « ! . OS . flil . . . fl„ . 

I I I —Este resultado permltte transformar a fracção con
tinua n'uma serie. Com elíeito, temos evidentemente 

M, = f , _ ( f , - C») — (C« — Ca) — ' . . . 

d'onde se segue, 

(li « i (12 , rti «a í/n 
M = T , 7 - ,,-,7 + /h Dj D Í ' 7>2 /J n 

O valor que se obtém sommando n termos d'esta serie ó 
igual á convergente de ordem n de fracção continua. Logo 
para que a fracção continua seja convergente basta que esta 
serie o seja e reciprocamente. 

IV—Das fracções continuas contidas na forma geral (1 ) ba 
dois grupos importantes na Analyse. O primeiro corresponde a 
b1 = bt = bí = . . . = 1 (*): O segundo corresponde a 
at = os = as = . . . = I. 

(*) Veja-se o nosso opúsculo intitulado—Desenvolvimento das func-
ções em fracção continua — Coimbra, 1871. 
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A respeito das fracções continuas do segundo grupo enun
ciaremos os princípios seguintes : „,.,/>,>, n â um 

1 . °  O denominador de convergente da oídem n e um 
polynomio inteiro cujo grão auOnw!la.^ ?'(am,crl0 d o s 

Este principio é uma consequência da lei da formação aos 
denominadores das convergentes. 

2 °  / l fracção algébrica % é irrcductivel. 
Este principio è consequência da formula 

A'„ _, D*  A'. D.,1 — ± *■ 

3 °  0 nroí/ucío por xk r/n diferença entre o valor da 
fracção cmZTcmpZta e de cliquer convergente, nto 
é, a expressão 

"tri) 
m í m . n , H) ífiíide vara zero se k <5 maio) do <juc csia 
T^ml:tLde ÍTïZfinilo se k d ««««or rfo oue esía 
•SO)/í)H«. 

Com effeito, a igualdade 

A'„_i AT. 
_ i_n = + 

5 ^ /A,  " » " » 

1 

dá, quando se muda ba em />■. + l'<" 

\ I 

\ 

Temos pois a igualdade 
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(Cn-i-u)x>=±l)u_i{l)n+hn_iUn), 

que, dividindo os dois lermos da fracção que entra no se
gundo membro por x levantado a uma potencia de grão igual 
ã somma dos gráos de Dn e Dn-i e fazendo depois ./• = » , 
leva ao tlieorema enunciado. 
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CAPITULO II 

PRINCÍPIOS GERAES DA THEOB1A DAS FONCÇÕES. FUNCÇÒES 
ALGÉBRICAS, LOGARÍTMICAS, ETC. . 

P r i n c í p i o s Moraes 

» * . - S e uma variável, real ou imaginaria, « = * + *.»' 
está ligada a outra variável, real ou imaginaria, s - ' J £ W 
de tal modo que a cada valor determinado ,1 - «Wjpon-
dam um ou mais valores determinados .le u, ™-» qae " e 

/utíCftfo de r. Quando isto se dá, representa-se u pela., no 
tacões 

u = f(g), u = F(z), u - ? ( * ) . etc. 

Do mesmo modo se u depende de ^ ^ g f , a t £ 
*», r», etc., diz-se que u é funcçâo d estas qua.it.dade>, e re 
presenta-se pelas notações : 

„«/(*,,*,, ...)- *- ' ' (-«. *». ..•), etc. 

A funcçâo fif» da variável real x diz-se con'.ùiua em 

http://qua.it.dade
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x — a, qiiamli) /'(a f /() icmle para o limite /'(«) à modida 
que /i tende para o limite zero, ou, em termos mais positivos, 
quando a cada valor de 5, por mais pequeno que seja, corres
ponde um valor In de h, tal que a desigualdade 

fía + h)f(a)<8 
seja satisfeita por todos os valores de h, positivos OU negati
vos, inferiores era valor absoluto a //,. 

Mais geralmente, a funeção de uma variável real ou ima
ginaria : = í  | " ','/ ilizse continua em .r == a f ib, quando 
a cada valor de 8, por mais pequeno que seja, corresponde uni 
valor li1 [■ tft, de // f ift, tal que a desigualdade 

mod j f[a 4 h + i (6 + /,■)]  /'(o f iò) J < S 

seja satisfeita por loilos os valores de h e ft inferiores em va
lor absoluto a //] e k\. 

A funeção /'(■/' + vj) é continua n'uma área dada quando 
ó continua relativamente a lodos os valores de x e y que re
presentam coordenadas de pontos d'esta área. 

A funcçïo f(x j iy) é continua n'uma linha dada quando 
é continua relativamente a todos os valores de x e y que re
presentam coordenadas de pontos d'esta linha. 

A funeção /'(./• j iy) pôde ser discoil 'unia no ponto (./•, y) 
de très modos: ou passando n'este ponlo de mu ralar a ou
tro differindo do primeiro de uma quan'idade finita, outp
mando n'este ponlo um ruim infinito, ou tornandose n'este 
ponlo indeterminada. 

Sé no ponto z = <■ a furicção / ( ; ) tem um valor inlinito, 
mas a funeção JJ— è continua na visiuhança de zero, a dis

/ w 
continuidade tomi ome de discon'.inui'lalc de primeira 
espécie e o ponto toma o nome de pólo. 

Se porém no ponlo z c as funcçõss/"(s)c .. _ são aó 
mesmo tempo discontinuas, a disconlinuidade toma o nome de 
disconlinuidade da segunda espécie. 

For exemplo, a funeção — tem no ponto c um pólo. 

Pelo contrario a funeção e', onde / = e c > I, tem 
z—c 

no ponto c uma descontinuidade da segunda espécie, pois que, 
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quando z — c tende pura zero passando por valores positivos, 
esla funcção tende para o infinito, e a funcção inversa tende 
para zero". Pelo contrario, se g — C tende para zero passando 
por valores negativos, a funcção tende para zero, e a sua in
versa tende para o infinito. 

Ha 1'nnccões que são discontinuas ao longo de uma linha. 
Estas linhas,"encontradas pela primeira vez por lleemaiin, tem 
o nome de linhas de disconlinuidade. lístá n'este caso a func
ção y quo representa o limite para que tende a (facção 

I f : ' 
1 — s" 

quando n augmenta indefinidamente. Temos, com effeito, //=1 
quando o módulo de z è menor do que p unidade, e / / = — I 
quando o módulo de z é maior do que a unidade. A circum
ferencia do raio igual á unidade é portanto uma linha de dis
conlinuidade d'esla funcção. 

Ha lambem funcçôes que são discontinuas em todos os 
pontos de urna área plana determinada. Por exemplo, a func
ção y definida como limite correspondente a n — « da ex
|)ressão 

1 + i ' 
que dá y = x quando o módulo de ; é menor do que a uni
dade, ey — I quando o módulo de z é maior do que a uni
dade, de modo que a funcção é discontinua no interior do cir
culo do raio igual á unidade. 

Da definição de continuidade decorrem immediatamenle as 
seguintes proposições : 

I.» _ ,| somma de fúneções continuas no ponto z é uma 
funcção continua no mesmo ponto. 

Com effeito, sendo ? (z) e t|i (z) estas fiincções e f(z) a 
sua somma, e chamando h o augmento real ou imaginário de 
z, teremos 
f(z + h)  f(z) = f (z + h)  ? (x) + f (x + A). ♦ (x) ■ 

.Mas, por serem f (z) e t|< (x) funeções continuas no ponto 
2, ha sempre um valor ht tal que a desigualdade 

mod \v(z + h) f(x)\ <ís 
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ó satisfeita por todos os valores de /i interiores a hv e lia setn
pre um valor I12 tal que a desigualdade 

mod |<M + / ' ) <K) ! < i 5 

ó satisfeita por todos os valores de h inferiores a Ih. 
Logo a desigualdade (11.0 9 — 1.°) 

mod \f{z + h)f(z)\ < 8 

será satisfeita por todos os valores de /t inferiores a /it e In, 
e a. funeção /"(r) será portanto continua. 

2." —o produclo de funeções continuas no ponlo z é 
uma funeção continua no mesmo ponto. 

Com élTeilo, suppondo 

ft«)*(*) ••♦(*), 
e portanto 

/•(+ /0 = ?( + /0 .«i>( + /0, 
temos a identidade 

f(z + /0  / (*)  4 (z + h) [<p ( f /0  f ()] 
+ ?( ,)[K + / 0  M  ) ] 

Mas por ser a funeção 'f (z) continua no ponlo :, lia sem
pre um valor li1 tal que a desigualdade 

mod | * . . ( * +  « T  X * ) | < * 

è satisfeita por todos os valores de h inferiores a hit por mais 
pequeno que seja 5'. 

Chamando pois Mo maior valor do módulo de <) (: + k) 
110 intervallo de + ''i a ~~ ''1 v e m 

.1/. mod [<? {z + /()  'f (')] < .1/ 8', 

e à fortiori 

mod I f (z + lî) ['f (z + h)  'f (z)] \ < M 8' ~ * 8. 
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Esta desigualdade é pois satisfeita por todos os valores 
de h inferiorel a In, por mais pequeno que seja o valo, que 
se dê a 3. , . , , , , 

Do mesmo modo se acha que a desigualdade 

mod \<p(z)W(z + h)-nz)}l<iS 

é satisfeita por todos os valores de ft inferiores a ht, por mais 
pequeno que seja 8. 

Logo a desigualdade (n.° 9 — l.°) 

mod \f(z + h) - / ' ( -) | < 8 

è satisfeita por todos os valores de ft inferiores a ft, e ht, e 
portanto a funcção /'(-) é continua no ponto z. 

3.* - 0 aZáentede duas funcções continuas nop onto 
z è uma funcção continua no mesmo ponto excepto se z 6 
uma raiz do denominador da fracção considerada. 

Com elleito, suppondo 

e portanto 

a identidade 

mostra, como no caso anterior, que ha sempre um valor ft, 
tal que as desigualdades 

H*i^ÍW*( :+ ' ' ,-K-"))I<i8 ' 



54 

e portanto ;i desigualdade 

food \f(z±h)-f(z)\ <3 
são satisfeitas por todos os valores de li inferiores a hv no 
caso de <]> (z) não se tornar nulla. 

Nos pontos que satisfazem a equação <ji (z) = O, a fnnc-
çâo /] (ar) torna-se indeterminada ou infinita, segundo o valor 
que tiver tp (z) n'estes mesmos pontos. 

4.*—A raiz de qualquer grão de uma funcçâo conti
nua (• lambem continua. 

Com effeito, snppondo 

e m inteiro positivo, temos 

?(*) = [/»]" 

? (-- + /0 = ^(-) + /"(--+ /»)-/" (-)]" 
= [/•(-)]"• + m [f(z + //) - />)] [/•«]"« - - ( ! + /'). 

chamando /' a somma 

Vem portanto a igualdade 

/7- ; M _ /V-) = ? (- + /Q - ? (-J M r ' , w ' m[f(z)]m-1{\ + /') 

donde se concilie, como nos casos anteriores, <pie a funeção 
/*(-) é continua quando y (z) o è. 

' 8 3 . — o imaginário /' (x -f- iy) •= .V -f- ' ' pôde ser re
presentado pelo ponto cujas coordenadas são .v e Y, do mesmo 
modo que s -f- *,'/ pôde ser representado pelo ponto cujas 
coordenadas são x e y. Se a / e a y dermos valores que sa
tisfaçam ã equação /•' [x, //) ----- 0, isto é, que representem as 
coordenadas dos pontos da curva que tem esta equação, os 
valores ile .V e ) correspondentes representarão as coordena-
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das de pontos de outra curva. A esta segunda curva çhama 
Gauss imagem da primeira. 0 estudo da correspondência en
tre as duas curvas 6 muito importante para o estudo das mic
ções porque conduz a propriedades características d estas lunc
ções, como vamos vêr. (*) 

Consideremos, por exemplo, a funcçao 

u*f(x)  (*  a) (* />)••• (*  0(  a"> (*  h ' >  ( : ~ V}' 
Marquemos n'iim plano os pontos à, &, C, . . . *.* ' •*• 

C', . . . /' ; o ponto z descreva uma curva fechada, tendo den
tro os pontos a, b. c, . . . . e fora os outros a, b, . . . t . 

Chamando P, P', P" etc. os módulos das differenças  », 
* — 6, . . . x — Í ,Y — «■'. *  &'. ('lc e ° ° • • • • ( , s s e u s 

argumentos, vem 

z _ „ = p (cos 0 4 i sen 0) 

* _ 6 » {/ (cos 0' + t sen 0') 

e portanto 

M = pç/p" . . . [cos (0 + 0' + . . . ) I i sen [0 + 0' + . . . ) ] . 

Notemos agora que, sendo ^ wJTOÍ.pontosq^repre
sentam os imaginários a e ar, o angulo 0 é representado (lie. 
<'».") por ..i/.i./'. Com effeito, pondo z  * + '.'/ e. f l — * T í i 5 
teremos 

^ _ r t ^ J   a + i ( / /  p ) = i / ' + ^ / ' . 

o portanto (fl) 

lang0 = ^ « l a n g . l / A . r ' . 

Logo, quando M descreve a curva, a India AM gyra á 
roda do ponto I descrevendo um angulo igual a 2w,.e^por
tanto o angulo 0 augmenta de 2*. O mesm.. se diz a respeito 

(•) M. Hermite—Cours d'Analyse — pag. 25. 
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ilos outros pontos correspondentes ;i b, c, etc., que estão den
tro da curva. 

/Vf/. 6.* 

Pelo contrario a linha A'M correspondente ao ponto /1' ex
terior á curva e <pie representa o imaginário a', descreve, 
quando z descreve a curva, nm angulo que augmenta desde 
TA'd :ité TA.I-' e depois diminue outra vez até tomar o valor 
ïA't'. Logo o argumento de z — a' retoma o primeiro valor 
quando z voila à primitiva posição. O mesmo acontece com os 
outros pontos exteriores á curva. 

Conclue-M de tudo isto que o argumento de u, que é 
igual a 0 + t i '4- . . . , augmenta de lautas vezes 2ir quantas 
são as raizes de f(z) — 0 que se representam por pontos col-
locados dentro da curva. Veremos adiante uma applicação im
portante d'esté principio. 

• 8 4 . —Passando á doutrina geral, vejamos qual a in-
lluencia do caminho seguido pela variável - sobre o valor de 
luueção d'esla variável. 

Seja 

u-/•(*)».A'.+.<V 
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iiin.'i funccão (-ontiiiiia dentro da area cujo contorno é HM' 
•ada va-(fig. 7.»). Notemos primeiro que, se n esta lunccao a cada.va

lor de z corresponderem muitos valores de u, podemos con-
s rar esta ïu.i'cao como equivalente a outras tantas funcções 
continuas u', u", li", etc., cada uma das q 
valor correspondente a cada valor de -. 

uaes tem um muco 

Hg. 

0{ 

Con, effeito, seja n o numero de valores de que corres
pondem, em geral,'a cada valor de z, podendo havei valores 
particulares de\zt mas em numero determinado, aquecorres-
pondam menos do que n valores de U. „ninrûc 

Se a ; se dá 0 valor zt representado nor A, os \aloies  
correspondentes de u, que são em numero de n, serão lepie-
sentados na figura pelos pontos «, a', etc. Se a r a j <. Ma
ior z. os valores correspondentes de u serão representada 
por n pontos que. por ser a funcçâo u continua podem se. 
collucados tão próximos quanto se «pieira dos pontos a a 
etc., para o que hasta dar a ar/lim valor ^ , ^ ¾ ^ . ¾ 
quanto se .pieira. Continuando do mesmo modo d munea 
que z descreve a curva Adi, obtém-se n senes de pontos for
mando os ramos de nova acb, « W , etc Os v a t e de 
correspondentes a cada um d'estes .amos de curva.formam 
.puis uma lunccao continua que tem um muco valor. espon-

file:///aloies


58 

dénie a cada valor de z, e a que se chama ramo da funcção 
considerada. 

Os valores particulares de r a que correspondem menos 
do que n valores de u, dão pontos em que os ramos das cur
vas precedentes se cortam, visto que na visinhança d'estes 
pontos a funcção adquire outra vez n valores. Os valores cor
respondentes dos ramos da funceão são iguaes. 

Posto isio, suppOQhamos que a curva ACli, descripla por 
; , varia, passando sempre por A e por II, até tomar a posição 
ADB) as curvas itch, a'c'b1, etc. variam lambem passando sem
pre pelos pontos a, b, a', b', etc. 

Se na passagem de ACB para A 1)11 aquella curva não 
passa por ponto lai que as curvas acb, a'c'b', etc. se cortem, 
os valores de cada ramo W, u", it'", etc. da funcção u cor
respondente ao valor de z representado por II, é sempre o 
mesmo, qualquer que seja a curva que o ponto z descreva na 
passagem de A paia // dentro de MNP. Com elleito, quando 
ACli se desloca continuamente, os ramos ar.b, a'c'b', ele. tam
bém se deslocam continuamente, por ser a funcção proposta 
continua, e como, por hypothèse, estes ramos não se encon
tram em qualquer das suas posições suecessivas, não pôde ba
ver troca dos seus valores linaes. 

Se porém na passagem de ACli para ADB a curva ACli 
passa por um ponte m tal que as duas curvas acb, a'c'b', por 
exemplo, se cortem, pôde acontecer que os diversos ramos 
u', u", de a, os quaes passavam dos pontos a, a' para/), //, 
quando - descrevia a curva ACB, passem agora dos pontos 
a, a', para />', /; quando ; descreve a curva MUI; isto é, pôde 
acontecer que o ramo de u que no primeiro caso deu o valor 
b dê agora o valor b', e vice-versa. Com elleito, de a pôde 
ir-se tanto para /) como para 6', seguindo curvas continuas, 
quando se passa pela intersecção das curvas acb e a'c'b'. 

O ponto M chama-se ponto critico, ou ponto de ramifi
cação. As funeções que dentro do contorno MM' não tem 
pontos críticos, tèem o nome de funeções uniformes na área 
dada. As outras tèem 0 nome de funeções multiformes. As 
funeções que tèem um valor único, qualquer que seja z, são 
uniformes em todo o plano. 

Vè-se pois que entre as funeções uniformes e multiformes 
lia uma dillerença importante. No primeiro caso 0 caminho se
guido pela variável z na passagem de A para /( não tem in
fluencia sobre o valor de cada ramo da funcção. No segundo 
caso, o valor de cada ramo da funcção pôde variar com o ca
minho seguido pela variável. 
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D., que tomos dito concluese ainda que, sejr des,ue 
curva fechada .lf/w. e na área limitada por est o c<  torno 
não existe ponto critico, um ramo qualquer da funççáo« o na 
o valor ti, 'com que parti., rada vez que volta a pnmeira p a * 
ção .!. No caso porém de dentro do contorno haver ponto cri
tico, este ramo pôde tomar o valo.' tt'0 correspondente ao va
lor inicial de outro ramo da funeção. 

Com effeito, no primeiro raso, o ramo da funeçã o que 
principia por u, lem no ponto C o mesmo valor■«,, quer z 
descreva a linha ADBC, quer descreva a linha li,; 5 o valor 
que este ramo adquire quando t descreve alinhaiJC tende 
parau0 à medida que C se approxima de 4. Ne.segundocaso 
o ramo ,la funeção pôde não ter em C um umeo valor 

Consideremos, como exemplo da doutrina precedente, a 
fiinrção 

• M» = (  fl) (z  ' ' ) • • ■ O  0. 

que dá as duas determinações 

U" = _ fÇz _ a) (:  i > ) ... ( * — 0> 

e que tem os pontos críticos fl, />, c, etc. , 
Un, calculo semilhante ao do exem • umero ante

rior dá 

u> = + /  / "  [cos l (0 + 6' + .. •) + » sen | (0 + 0'...)] 

tt'L^^^tcosiCe + fl'+.O+isenite+e'+.OJ. 

Quando ; descreve a curva fechada ^ ¾ ^ ¾ ¾ 6 

uma ruiva com dons ramos que se cortam nospontos a, o, 

Suppondo que o ponto a está fora do contornovêse 
como no exemplo citado, que depois de s da m. volta 
ADBCA, 0 toma o mcs.no valor com que pari... E 1J » 
mesmo se diz de 6', 6», etc., se os pontos|ft, c, etu estão tam 
bem IV.ra dô contorno, seguese que «■ volta ao valor u , com 
que partiu. Se porém dentro do contorno esta ponto»0, o 
augnlentade te, logo o argume Ie«' augmen a de * e o 
signal de u> muda. Portanto, a determinação de u que pnn 

http://mcs.no
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eipioa por w'0 acaba por — tí'0. <jue é o valor inicial de outra 
determinação u". 

Se dentro do contorno houver dons pontos críticos a e b, 
0 e 0' variam cada nm de 2TT, logo o argumento de «' varia 
de 2ir, e portanto conserva o mesmo valor e o mesmo signal, 
que tinha no principio. 

Em geral, se dentro do contorno houver k pontos críti
cos, o argumento de u' varia de fcw, e cada ramo de u con
servará no fim de nina volta de z o mesmo valor <pie á par
tida, ou o mesmo valor com signal contrario, segundo fòr k 
par ou impar. 

Postos estes princípios geraes, passemos ao estudo das 
fnnc<;ões mais usadas. 
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* 5 . —Diz-se que u é funcçào algébrica do s quando es
tas variáveis estão ligadas pela equação 

Viz» ul = 0, 

onde o primeiro membro representa um ^ ¾ ¾ ¾ ¾ ^ 
lativamente a u e x que supporemos do grão m relativamen 
l° * » 6 . -Vamos principiar o estudo dasjunecões algébri
cas pela funeçáo inteira, isto é, pela funcçào 

u — /"(*) = ,)0 z» + Ai**~l + • - - + ^». 
onde » é um numero inteiro positivo, e l0, Av etc. são cons
tantes reaes ou imaginarias. „ni<»n vninr H« « 

• I - A cada valor de x corresponde uni unto uloi deu, 
logo a funeção inteira é uniforme em todo o piano. 

I I — Mudando x em x + ''• l en l0S 

+ ,I, (, + / - ) - - ^ + - - - + ••'"-' (l + /') + "ln' 
ou desenvolvendo as potencias inteiras do binómio x + he 
ordenando o resultado segundo as potencias de ft, 

f(x + ft) - i40 ar» + . 1 ^ - - ^ + . . - + •'»- * * + ín 

+ fc (n i0 a— ' + (n - D -4, --"-3 + • • • + *—*> 

+ 4N»(«^i')^-,+(^,^-^»*,"'+,,,+i"",à 
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+  
+ ïT2/T777c ((,i,i) •'»s" " '; + (" - í)» Ji«"'-*-*'+..•) 

+ 
-Ho A», 
pondo 

(n)* « a (n— \) ... (n — /,•,-f- |), elc. 

Representando os coefïicienles de h, — /t2, - , - M, etc. 
por /''(--,) /'" 0), f" (z), etc., vom a formula 

f(z + h ) - /' (x) + A /' ft + i l /•» W + ... 

que tom 0 nome de formula de Taylor. 
As funcções /'' (x), /"" (x), etc. são respectivamente do 

gráo » — I, » — 2, etc., e a sua lei de formação ó dada 
pela formula seguinte : 

fto (x) = (n)> ,i0 *•- * + (n - 1)* Àl *-*-*+'.,. '+ ,i„_* 

A estas funcções ilá-se respectivamente os nomes de deri
vada de primeira ordem, de derivada de segunda ordem, 
etc. da 1'iincção f(z). 

Da comparação das expressões /"' (x), /"" (x), etc., 011 an
tes da comparação da formula precedente com a correspon
dente a k -f- I : 

= (/1),= (»—fe) ,l0 x » - ' - 1 + (ji-l)fc (»—fc- I) A^-W + . . . 

conclue-se a seguinte regra para formar as derivarias succes-
sivas de f{z) : 
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Vullipliquese em cada termo o expomîedez pelo cocf
fieicnlc c diminuase o expoente de uma unviaae. 

Por exemplo, no caso de 

/ ' (  ) 3 z* + 4 ;2  7 

vem 

/■'■ (3)  il):3  36 ;2 H 8 

ele. 
I l l  A funeção inteira 6 composta de sommas, produ

ctos e potencias de funeções continuas, logo (n.  
;'.", :(.") 6 continua em lodo o plano. 

IV—Toda a funeção inteira ô um produeto de » facto

res IID primeiro grão : 

/•(*),I, (*)* (    V  (^. 
onde o, />, . . . í são as raizes da equação f(z) = 0. Este theo
rema é bem couhecido da lheoria das equações, e em breve 
o demonstraremos. . ,, ,,,,,..,1,,,,.,,1,, 

» f .  Em seguida ás funeções inteiras vem naturalmente 
as funeções rãccionaes fraccionarias, isto ó, as funeções aa 
liirma 

u 
« o " * 

mel 
ISiinnondo n > P, pôde effectuarse a divisão do nu

;ador pêí!) d e n L I n M J reduzir d'esté modo « á forma 

ndo /' (*), ? (z) e f (1) são funeções inteiras, sendo o gráp 
e » (3) menor de que o grão de <j> (3). 

' Decompondo ^ (5) em factores, o que da 
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a tracção t, , e susceptível da decomposição seguinte: 

<]>(z) z — n1 (. a) 
(za) 

+ 
J !à i h L. J !L_ 

onde .1^ //,, . . . .li, //,, . . . são quantidades constantes. 
Demonstrase esta proposição importante do modo se

guinte : 
l'oilemos escrever a igualdade o ' 

«•••• m' ■+

onde é 

* , ( .  )  ( : :  f c )
p • • . (   O

7
. 

e onde <f, (r) é uma funecão inteira de grão inferior ao de 
? (*)• 

Com efleito, reduzindoa ao mesmo denominador e igua
lando os numeradores, vem 

' f ( )^VM)+ (*«; ?!(=), 

O «fixe d á 

* (:) = F ^ • 
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Temos assim uma equação para determinar ?1 M de modo 
que a igualdade considerada (a) tenha logar; mas como ? (j d 
ser inteiro, é necessário que se determino ^demodoqucbeja 
millo o resto da divisa.» de y (*)  /la ti W Por z~ a' [>ara 

isso, chamando 0 o quociente d'esta divisão e II o resto, le

remos 

o que da 

f(a)  /« , ,♦ , ( a )  «  0 . 

c portanto 

Fira assim demonstrada a igualdade (a), delerminadaa 
qu^udade .1 , e determinada a funeção ?1 (*), cujo grão ó ppi* 
inferior ao de ? (;). 

Do mesmo modo obtemos 

Continnàndo áchase finalmente a igualdade 

( :  «r (* — o) 

? te) 
Depois applicase a ™ o mesmo processo que se 

anplicou a E Í 3 , o conlinuarse do mesmo modo até chegar 
♦ () 

á decomposição niiiiiinnada. 
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Pelo processo anterior determinasse as constantes .lr 

.i . . . . .Ij. /Jp, Ur, ii •••, mas, attendendo âimpor

tância da (|ucstão, vamos expor am processo mais simples 
para esta determinação. 

Pondo na igualdade precedente z — a\h, vem 

• % 11. — l h ' i . <a  )  /i) 
/í 4», ( « | /M A It n 

011 

liste itdsullado mostra que pára adiar A , A ,, ... .1, 
basta dividir 'f (« f /*) por % (Í/ 4 /'). tendo o cuidado de 
ordenar primeiro estes polynomios segundo as potencias de 
h. Os coellicienles das primeiras « potencias de h no quociente 
são as constantes pedidas. 

i r  1 ? (a + /') ■ 
Devemos observai' que na lormaçao de f7——rf e eS

cusado escrever ps termos que pontoem potencias de /' supe
riores a a — 1, pois que estes termos não influem no quo
ciente. 

Do mesmo modo se determina as outras constantes /íi. 
<!> (b 4 li) 

Ih . . . dividindo œ (ò 4 li) por   i  . etc. 

Exemplo.— Decoinponliamos por este processo a fracção : 

./■2  3 ■<■ + •'> 
{x\y (,.2)., ■ 

Pondo n'esta fracção ./: = a f /t = I 4 /t, vem 

T C + / Q 3  / ' + /'* r i 31/( t fci+fciJ. i *  Z * ! 
fc^+fc).  I +ft«

 J ' " ' ^ Ir - I 
logo leremos 
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. | 4 , =  3 , . 4 3 = 1 , ^ =  4 . ^ 1 = ' • 

Do mesmo modo, pondo x = 2 + /'> vem 

\f (2 f //) (2 + /i)«  3J2H0±1 
4>, (2 f /o ~" " (l + 'O* ? + /o 

que, approveitando só a parlo independente de /i no numera
dor e no denominador, visto que » — 8 entra na Irau...o pro
posta no primeiro grào, dâ \. Logo temos 

0, = I • 
Do mesmo modo se adia (\ = — #• 
Temos pois 

( , ,  , , ^  , )  ^ »  D
2 h (•  D

3 (*  o 4 

+ a>  i m 

Ha muitos outros methodos Í ^ ^ Í Í S í P S f f i 
das fracções raccipnaes, e ha mesmo lorau las pie dao dire 
ctamente a expressão àhalylica das constantes, ia, A , 
ele. Pôde vèrse alguns mctliodos e ^ { t ^ j g j j f g j ^ 
ria intituladàSw'la decomponho» dès fractions ralhei 
lCS' ílYejamos agora se á fm.rrào 1 » 8 ou não 
,,0"IÍA'primeira parle F (s) 6 continua por ser uma funcção in

teira. A outra parle | | j é a somma de fra.rões da forma 

y ^ , onde ft é inteiro; logo é continua (n.° 223.»). 
em todos os pontos, excepto nos pontos =;*•?■ J/. ; * " •(; 

Concluiremos pois que a AmffM ^ ¾ ¾ 
r unifl>nM e conf&iM em todo o piano. ' ̂  , í ' , 
correspondentes <b nn.^ do dwciíiwafor. Esles ponto* sao 
pólos da funcção. 

M Jornal de Sciential MhemaKe** • Astronómica»tomos . e li 
ilir.i). 

il 

(Coiíiilini) 
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' 8 8 . — O estudo geral das fun-ções algébricas, que tom 
sido objecto de trabalhos importantes de muitos geómetras 
eminentes, não pôde ser a<|iii feito de uma maneira complota ; 
liniitar-nos-bemos pois a mostrar que estas funcções são mul
tiformes, a procurar o numero dos seus ramos, e a ver a na
tureza de seus pontos singulares. O estudo do valor que toma 
qualquer ramo da funcção em vista do caminho seguido pela 
variável não será aqui feito senão em alguns casos particu
lares. 

I — Thcorema /." — To In n funcção algébrica u de z, 
dada por iimii equação f (u, z) = o do gráo n relativa
mente a u, tem n valores. 

Tem-se dado muitas demonstrações d'esta proposição fun
damental. A (pie vamos apresentar é. devida ao sr. I.ipscbilz, 
professor na Universidade de Bonn. (*) 

A equação /"(», ") — 0 pôde ser escripta da maneira se
guinte : 

fin ) ir \- a. w - » + n. ?r " 2 + . . . f a,, = <>. 

e vamos mostrar que se o llieorema é verdadeiro quando o 
seu gráo é n — I, lambem o é quando o sim gráo é n. 

Supponliamos pois «pie a funcção algébrica dada por uma 
equação do gráo n— I, tem n — I valores; terá n — I va
lores a funcção u determinado pela equação /"' (u) = 0, por 
ser f (u) do gráo n — I (2(5 - I I ) . Sejam estes valores av 
a2. . . . o»_ L e designemos por «, aquelle «pie dá a /"(//,) um 
módulo inferior ou quando muito igual ao menor dos módulos 
de f(at), . . . /"("u-i)-

Pondo «! = », + a, virá (2(5 - II) 

0 termo que contém f (fi\) é anilo por hypothèse, e po
dem ser nullos alguns dos seguintes. Suppondo pois (pie o 
termo que contém /W («,) é o primeiro qne não se anniilla, 
teremos 

1^+^==^^+.^^(^+---+^, r» («o-
(•) Lipachilz— Li'lirlmrli der Analysis, lomo i. 
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Designemos por ft uma quantidade real eomprehendida 
outro zero e a unidade, e façamos 

p 
/ ' ( f l i ) 

a = [ 3 v / Ã , P = V  ' •  • • • / ' ■/•(,» (ffll)" ' 

onde daremos o valor real ao radical que entra na expressão 
de a, e um qualquer dos seus valores ao radical que entra na 
expressão de |3. Teremos pois 

f{(h + a ) = /(rti)(i _ / o  f X + ÍT], 

pondo 

p» ft ' 

Representando por P uma .quantidade ^ ¾ 
qualqueV dos módulos los efficientes de ft na somma prece
dente, e representando o módulo de /> + rn poi l A r "i i . 
teremos (n.° 0— l.°) 

( t± 
|X + ií}|<P\ft ' + J ' 

ou à fortiori 

|X + n)l< (»/ ' ) ' 

Teremos pois 

1±
p 

í 
1 + T 

/■(fll + a) K | /"(ff,) | d  * ) + (« P ) ' ** 

ou 

Se obrigarmos agora ft, que já está sujeito a estar com



70 

preliondido entre zero e a unidade, a satisfazer á desigual
dade 

\l\<i^\0>p)i'i< >o, 
dandolhè para isso um valor assaz pequeno, a desigualdade 
precedente dará 

I fK + ^ K I Í W I , 
e pôde portanto achar$6 um valor us tal que o módulo de 
/ (wi) s , ' j ; 1 menor do que o módulo de /'(«,), pondo 

p 

"i = "i + P sTh ■ 

Partindo depois de nl demonstrase do mesmo modo que 
se pôde achar um valor ut tal que <» módulo de f (ut) seja 
menor do que o módulo de f(uS. .Veste caso a finnráo /'' («,) 
não será nulla, porque, segundo o modo como se escolheu 
o., quando u varia de modo que o módulo de f (u) decresce, 
/'' (ií) não pôde passai por zero. 

Se fizermos pois 

«, = u, f «,, a, = [3, /,„ pj =  p g , 

representando por /i, uma quantidade real comprehendida en
tre zero e a unidade e que satisfaça á desigualdade 

| /(11,)1 _ ( í t  4 ) / ' , / » , > ( ) , 

e por /', uma quantidade real qualquer superior ou igual ao 
maior «los módulos das quantidades 

•£t roo r f c / " " ^ ' 
leremos, do mesmo modo que no caso anterior, 

I/"('O l < I/"(»,M/', ! [fim 0i\)i\K\ , 
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que dá 
I f(Ui) | < I /•(«.) I • 

Conlfcundo do mesmo modo qbtem-se as desigualdades 

\f(uJ\<\m\-hi[\r(uù\-(n--VtihW*) 

OUI 

II 

le M,, us, etc. São dadOS pelas igualdades 

2=Wl+p1v//.1,^ = ̂  + P ^ ^ W 4 = W s + I33X/T3,CtC,; 

onde to, to, to, etc. são quaotidades menores do que a uni
dade que satisfazem ás desigualdades : 

I f («•) ] - ( / / -1) /^- /<,><» CO; 

eondepi, p8, etc. são dados.pelas formulas: 

f(u) /(«•) o M"") etc. 
,J> ~flî) / (if?) ' 

Das desigualdades f» deduz-se 

f(«.)<3r(«-^f^---,<-n*><viw. 
As quantidades ft, « ; etc: g í ^ i í l S f f i l £ 

Dumero positivo 0, como veremos 6 ¾ ¾ ¾ ? " , r' , ()S 
des (//) serão satisfeitas pelos valores de//!, /it, to, eic. 
pelas equações : 

! /'(«,) I ,, __ I t ó L i - , etc. 

Em virtude dVstas igualdades, as desigualdades (a) dão 
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I H",) ! < I /•(»,) I [i  , ¾ ] 

IU«.)KIA..,)l[iif^ r], 
d'onde 

, faj | < | "m | [, . ^¾¾] 
X

U 4 >  i ) o J ■•• 
r, i f(uai) i 1 

4 iw no J 
D'aqui vamos concluir cfae se pódê tomar m t5o grande 

qae seja | /"(«„,) | < 8j por mais pequeno que. seja S. Com 
elTeito, se fosse serabre | /'(«,„) > ò, seria também \f(uQ | > 
I /'('<*) I > • • • > I f'tumi) | > 5, c a ultima desigualdade 

ilaria 

i /'('O I < I /'(»,) I 
4 (H  D Q 

O segundo membro d'esta desigualdade podendo tornar
se tão pequeno quanto si; queira augmentando conveniente
mente m, teríamos pois I f(um) | < 8. 

Vôse pois que, quando a tía, tí2, u3, etc. se dá OS valo
res precedentes, a íimrção /* («,) diminue, e pôde tornarso 
menor do que qualquer grandeza assignavel dando a / um va
lor í« sufficientemente grande. 

Por outra parte, da relação 

(un 
U" 

(IH 

= 1 

II tt" ' í t" 

d., 

tt| 
Ai ( , ( i s0f/se„0) + ,< <»sO ' . j  i s i>nO ' )+ . . . , 
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onde 0, 6', etc. representam us argumentos tie  , ̂  , eic, 
deduzse (u.° '.») 

I /"('0 1 _ / | + j 3 l m s 0  4  . . . y 
I M I » V P I « I ' 

+ . ( J j i i sen 0 + . . . ) * : 

e esta igualdade prova que, quando I /'.(«) I diminue indefi
nidamente, I M| não pôde augmenter indefinidamente, j o i s 
que o seu segundo membro pôde approximarse da uniaaae 
tanto quanto se queira dando a | M | um valor sullicienlemente 

""lie tudo o que precede podemos pois concluir que o mó
dulo de A (u,) se pôde tornar menor do que Qualquer grandeza 
assignavef dando a l um valor suílicientemente gradou e que 
o valor de u, não pôde augmentai indefinidamente com^í Lo
go o niiniiiio valor da quantidade positiva I / («,) | sei a /do, 
porque, se este mininio fosse a quantidade o, poderia dar.se  
a 1 um valor tal que fosse I f M \ < s. lia portanto um va
lor «í que ó raiz da equação / (u<) =^0

Resta mostrar que /',, /',. P„ c r. san n,eno,r> do q 
um numero determinado <?. Por,hypothèse, P, émaioi do que 
o maior dos módulos das quantidades 

& tr,., £ 
/"(«0.:rtT^iíffffi 

Sendo porém /'" («0, /v" «1i • • • / H ^ ) ^ ¾ ¾ " 
toiros relativamente a ». e não podendí? ". augmenta, indefi
nidamente, lambem elles não podem augmentai' mdel.mda
mente; e a fracção 

ttOLzA. 

não pôde também augmenter indefinidamente, porque a fuiic
cão r(M,_i) não pôde augmentai indefinidamente, e a lum
ção /■'(««_,) não pôde dii uir indefinidamente visto que 
Wt_ não pôde ser Vai/ de f (11) (com effeito, oj jMjIade 
/• («,_,) é menor do .pie o módulo de / (aj e este ô, poi 

http://dar.se
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hypothèse, menor do que os módulos de /' ((¾). /' (ti3), ele. 
correspondentes ás outras raizes de /'' (it) = o)~ Logo os mó
dulos das quantidades consideradas não podem augmentar in
deliiiidainente, e portanto são menores do que uma quantidade 
finita Q. 

Está pois completamente demonstrado que a cada valor 
de z correspondei pelo menos um valor u1 de n que satisfaz 
á equação / (, •?■*) = 0. 

E' fácil de demonstrar agora que o numero de valores de 
u que satisfazem a esta equação é igual a ii. 

Com effeito, dividindo o polynomio f(z, w) do grão n re
lativamente a u por u —■ w, vem um quociente q do gráo 
». — I e um resto /■ independente de a, e leremos 

f(z,u)=~q(u — u') + r, 

o que dá, pondo u = u' 

/'(•.»') r = 0 , 

(! portanto 

/ ' (■, « ) = '/ ( «  n'). 

Mas siippondo o Iheorema verdadeiro no caso dos poly
nomios de gráo 7i — 1, vem 

q = (« — u"; (« — u'") . . . (« — u<">), 

logo será 

/"(;, /() = (M — a') (ii II") ... (tt  i(w) 

e o theorema será pois verdadeiro no caso dos polynomios do 
gráo ti. 

De tudo o que vem de ser dilo podemos concluir o Iheo
rema 1.", porque vem de demonstrar se que se este theorema 
é verdadeiro no caso de ser a equação proposta do gráo n — I, 
também é verdadeiro quando esta equação ó tie grão n, e sa
liese que elle c verdadeiro quando a equação é do primeiro 
gráo. 

Esta demonstração do sr. Lipschitz, cujo principio è de
vido a Argand, leni a importância propria de levar a um me
Ihodo de approximação para o calculo das raizes incommen
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suravois, que coincide com o method ^ ^ ¾ ¾ ¾ 
lo, quo pertence à llieoria «las equações numéricas, naopoae 
mos porém aqui tratar. . r /_, ,\ „ Q 

fc_A s u b s t i t u i ç ã o . ^ 1 1 ^ 1 ¾ ¾ ¾ ^ 
por uma equação explicita U  /' C) '.' > ,. min áè dire
rem só funcçOes algébricas em numero Jiuito• '; ,. 
ctameiite os R ramol «lo u, 6 uma quêstooper io» «g» ' _ 
ria das equações, ae que aqui não tratamos. L ' '; ^ 
hemos a recordarque esta substituição  ¾ ¾ ^ ° 0 ^ ¾ 
equações dos quatïo p r i m e i r o s ^ £ $ S $ ^ £ 2 & 
Abe demonstrou a impossibilidade desta 6j;° l"Wn àim e n t f l 
das equações geraes de gráo superior a.» «ia lo Imaim nte 
que no caso dis equações de gráo ^ ^ ¾ ¾ ¾ ^ . ¾ 
ainda possível para certos grupos P ^ ^ f t f ' f f f f f i 
foram estudados por aquelle eminente geometia e poi sem 
successores.0 o.^__Todaafm ^o******** 

m — Theorema 
da pela equação 

H  1 _ j  . . . f" ((„ = O , 

ornlc, êumafuneção dez do gráo m J continua em lodo 
o plano, excepto em m pontos que são P"° , 0 

1 Esta proposição im tante 6 dev.<a;t «..m. 1>>, ' ^ com 

a demonstração que vamos dar( ''"''•.(J,,. , OI1|UU|0 a z 
SupponSo que u tem « valores iguaes a " ' . , , . . 

se,lá o valora, vamos strar MMP.... I.  •» ' ; 
tir de a segunde,a lei d a . ^ " ^ ? ^ 4 ^ 
distinctos variando a partir de O segunao a 
(latle (n . __ „ 4 /i e tt = » + fc' 

Pondo na equação proposta   ft + ■ (lc /■ Vem 
e ordenando o resultado segundo as potencias ae « 
(20 — 11) um resultado da lorma : 

f(a]l,,b + k) = ^ + ^k+ ■■■ '<'■ A"
1 

H 
(.) .ifcW —OftivifS »oiii_|ili'"l.'s. 1881. , — P J U Í S , 1HSI. 
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onde Z0, Zv ele. são funeções inteiras de z\ ou 

w 

/ Z
» ! +

Z
x ' , , | , "»+!,, | , / » , /1 — r,il 

/.">  1 ' ' ' Z ■'T'''' ' ~ Z * í 

= Z *M(I +P + Q), 

onde é 

M 4 t t 

Z m r • • • r z . , . 

Notemos agora que as funeções de z : Z0, / „ ... Z 
são huilas quando é ; = «, pois que então u deve ter, por 
hypothèse, w valores iguaes a 6, e porisso k deve ter « valo
res iguaes a zero ; e que, nas mesmas circumstancias, Z não 
pôde ser nulla pois que, se o fosso, k leria u 4 I valores 
iguaes a b. 

Desereva z uma eircumfereneia de centro a e raio p tal 
que o circulo que ella fecha não contenha raiz alffuma de Z 
= O, e seja li o menor dos valores do módulo de Z , e .4 o 
maior dos valores dos módulos de Z , , , Z , „.' /„ 

« + 1 ' « J 2 ' 
Se fizermos ao mesmo tempo descrever a u uma eircum

fereneia de raio r < I e de centro 6, será r o módulo de 
u — ò, isto é, de /c. 

K11tão teremos (n.° 9 — l.°): 

1 K « r | ' +•••+ ' J 7 r , _,. , 
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on à fortiori 
I r 

i /• i < Tt ■ r = 7 ■ 

Como /• (quo já tem de se, menor, da quo ajûdade) é 
ainda oi» parte arbitrário, podemos dar.lfie um vajoi I 
soja I ' P K i , para o que basta fazer 

ou 

A_ —r— < i 

n  
r < Ti _l_ 9 I n f 2 A 

i, . / / . / i an
I'or outra parte as fimcçoes ue  . /v 'v r.>i 

b l a s i . ^ r ^ ^ K : , ^ ^  
IS q 

que podemos fazer 

mas é evidentemente 

I V l < U+..+ í. 
/; 

logo virá 
O l < i • 

Portante sempre possível dar aos m^dulos^de^efcva 

lures taes que sfja 
! /' i Q l < I • 
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Voltemos á fuucção 

/ > + /»,/> + *) =/M/.:H(l f P + Q). 

Quando u volta ã primitiva posição depois de descrever 
a circumferoncia do raio r em roda do ponto b, o argumento 
0 ,1o k = u — b = r (cos 0-ft seu 0) augmenta (n.° 23) de 2TT, 
logo o argumento de A" =--- ru (cos u6 + i sen «0) augmenta 
de 2owr. Z&) é só fuiicção de z e porisso não varia. Final
mente I -f /' + Q volta ao valor primitivo ; com elleito, 
temos 

I -f. /' 4- o = I + M (cos i 4- i sen i) , 

chamando l/ o módulo e t o argumento de /' -f- Q, e por
tanto o argumento a de 1 - f P + 0 é dado pela formula 

I/ sen t tang a = —— ——- ; 
1/ COS t 4 - I 

esta expressão mostra que a não pôde passar além de ^- e 
TC 

3-, visto que tang « não pôde ser infinito por \f ser me
nor do que a unidade. 

A fuiicção /' (o 4- li, b 4- fc) augmentarà pois de ã&nc 
quando u der uma volta em roda de 6, e portanto (n.° 23 )ha 
a valores de k contidos n'iim circulo do raio r, descriplo de 
b como centro, que satisfazem ;i equação f (a 4- h, b 4- /.•) 
= 0, e como o raio d'esté circulo se pôde tornar tão pequeno 
quanto se qui/er, concluc-se que são contínuos na visinhança 
a os M ramos de u que ahi se encontram. 

Se dermos a r valores tacs que seja ÍÍO = 0, ha valores de 
u correspondentes que são infinitos. J'or outra parte os valores 
correspondentes de u'=— são nullos, e como os valores de 
u' são dados pela equação algébrica : 

ttn u,n -|- a„ - , Uln --1 -f- . . . 4- fl0 — Ò , 
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Do tudo o que temos ito s, coticlu e qu | n s - ,;/,K „ 
gjebricas nan tern «mints pomos smfeuwi 
3 0 S 5 7 - Vtaos°ja que o caminho seguido pela va^vel* 
tem nflueaciÏÏoVe ' valor de cada ^ ¾ ¾ ¾ ¾ 
bricaW(24) V slamlH-m^i jm;- ^ ¾ ^ ^ 
minho segmdo nor , .podser^Hkin ta l io f t i i io -e i i s to na area comprehendida entre os aous (i.|(i 
ponto singular semi que . p o r J ^ f j o caminho que 
valor- P ^ 1 de vôr que qualquer que W ^ 
j tenha a seguir para ir de ar, a / , pou» * _ (fi 
substituído pelo queresuUa de W « S a X p o n t o s i n -
8.") um numero determinado » devouabd i 

Fig- s:' 

gular ,, e voltar pelo mesmo raminho : seg | 
gar um numero delerm.nado * . Qllj*A,wIda ' I 
singular c'o voltar pelo mesmo ^ l % & a ^ d a d o s o u -mo modo dar um-numero determim 

ticos voltando sempre a z0. finalmente seguir 
Ttt^vZïï^'^**"** 
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caminho sobre o valor (Je it. Q tjiiè Vamos lazer em dons casos 
particulares. 

Exemplo l." — \ funcção u2 = (z — o) (r — c'j 

mi 

ù S I ! :  r) (z  r>) ; 

(|iie leni os pÓlitOs irltitíÒs C C ç', dá 

« = ± l V fó J (0 + 0') I i sen i (0 4 0')|. 

chamando p e p' os módulos e 0 e 6'.os argumentos  — c e 

5îe o piMiin z parte, de r0, onde os argumentos são 0o e 0'o 
e. volla a :0 depois de lei' dado u voltas em roda de c, o aíl
glllo 0U augmenta de 2II~. Do mesmo modo, se o ponlo dá 
>i' voilas em roda de <■', o ãhgulò i3'0 augmenta de iti'r.. Te
remos pois 
\ \ 

u — ± v pp' p!bá J uí0 • B'0 i Í/ÍTT + în'n) 

in seguida r0 dirigesé para / e enlao 0o e 0'o van; 
un e 

tornamse em 0 e 0', o que dá 

M = ± / p ? j cos f(n + n/j « 4 M ^  ) + i seu ((»+»') 7 : + ¾ 

ou 

. u■= ± (  l)" + "Vpf' 
0 4  0 ' , . 040 ' 

sós  5 + i sen — ~ 

Este resultado resolve a questão, islo é, dá os valores de 
u correspondentes a cada caminho seguido por :. 

Exemplo 2.° — A funcção 

u ^ {r) (;<■>) (;<■») 
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tem três ramos. Chamando pois P, P' e f os ™^ûo^0 0> 
e 0" os argumentos de Z - c, z - d e ï - . f , vem in. 

u - l/fW [ 1 (° + °' + 9 " + 2/,-,T) + ' S e " * ( ° + ^ + 2 ^ 
O primeiro ramo da foncçâo pronost.1 corresponde a ft- 0, 

por « na passagem de z0 paia / , t u.iuu pc 
guinle: 

u = fe? [cos | (0, + 0', + 0", + ? * f » + ? V + « 

+ i sen J (0, + 0», + 0", + Sjh + 2'i7: + *"'* + W 
i «.. n n' n f/" ns nrciimciitos íiuc teriam Z —c, 

7I!7TzJ^zl fosse cm-Sàmente de *0 para J pela 
m j 3 t & acrescentaremos a r-poito; d ? £ £ . £ 
gebricas. Para un, a ^ ^ ^ ^ f f i i î ^ i î , 
dem cousultar-se os trabalhos notáveis w 
Klein, etc. 

> 



82 

III 

F a n o ç S e s i c x p o n e i i e i a c s , l o g n i  i t l i m i e a s , 
o oiiei i luroa 

• J§ . —As furicções exporienciaes e logcuilhmicas são 
conhecidas desde os Ejemeqtos. do Algebra; as funcções cir
culates são conhecidas deseje a Trigonometria. São as únicas 
transcendentes estudadas nos Elementos, e o seu estudo émuito 
importante pur causa da frequência com que ellas apparecem 
nas quêsloes a que se applica a Matnematicá, e porque serve 
de prepararão para o estudo das trancendenles mais geraes 
de que se occupa a Analyse. 

S O . — Sabese que, no caso das variáveis reaes, a pro
priedade fundamental da exponencial é expressa pela igual
dade: 

a*. a"' = a' + ■*, 

que tem logar qualquer que seja a base real ou imaginaria a. 
A base que se emprega quasi sempre nas formulas d'Ana

lyse é o numero e delinido no n." li). 
A deliniçãii de exponencial C, no caso das variáveis ima

ginarias z — x + iy, deve ser tal que se recaia na expo
nencial de expoente real quando é y = 0, e que tenha logar 
o principio fundamental precedente. A estas condições satisfaz 
c* + >y quando se define pela igualdade, devida a Euler, 

(1) c I+ * = ex (cos y j i sen y). 

Com eITeito, lemos, pondo z = x f iy, z1 = a?' + iy', 

c,z . cz' '■= e (cos y ( i sen y) . c1' (cos //' + % sen y1) 

= e + «' [cos (// f //') | i sen (// + »/)], 
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o portanto 
Ct . e s ' = cz '' *' 

I—Da equação de definição decorro logo nina proprie
dade importante da exponencial do expoente imaginário, a sa
ber : a sua periodicidade. Com effeito, por ser 

cz + 2kh = e [cos (_iy + 2A17) + i sen (?/ + 2 Ai:)] 

= c« (cos Í/ + i sen y) = e', 

conclnese que a exponencial toma o mesmo valor cada vez 
que z augmenta de 2ir. . ,„„.,„,, 

Do mesmo modo se vê que a exponencial toma o n.e.smo 
valor com signal contrario cada vez que z augmen a de w. 

I I  D o que precede resulta tamhem que lodo o imagi
nário se pôde exprimir debaixo da forma de exponencial, t.om 
effeito; temos 

iO 
x 4 . iy = p (cos 0 + i sen 0) m p e . 

Temos assim três formas que se pôde dar ao imaginar,.), 
cada uma das quaes pôde ser preferível em sua questão. 

I l l — l ' o r ser 

e por c* se approximar indefinidamente da unidade á medida 
qua h se apprSxima de zero, conclusse ^ » * M £ u 

continua, qualquer que seja o valor da variável £ ' ' ■ 
Por outra parte as funecões sen y e cos y sao continuas, 

co.no se S u e in.mediatamente das suas representações geo
métricas. 

Logo a funeçào 
c, __ cx + (* = c* (cos y f" * s e n V) 

é continua (n.° 22, l.° e 2.") qualquer que seja x e y. 
Temos nois a proposição importante: 
ï y S ^ * » f e < 8 i uniforme e continua qualyucr 

que sejaz.^ ^ j ^ y _ ^ on(,e fl é u m a C0lls. 

http://co.no
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taule real ou imaginaria, rediiz-se ao estudo da fuucção proce
dente, (loin elïeitu, chamando la u logaritlimo de a na base 
e, que se chaîna tanihein logarithm*) ueperiano de a, tere-
inus a = e,a. Vainus vèr que la tem uni nuineru inlinitu de 
valores, nias basta tomar um d'elles visto que o primeiro 
membro da relação precedente tem um valor único. 

3 1 . — Consideremos agora a fuucção inversa da expo
nencial, isto é a fuucção u ligada com a exponencial - pela 
equação 

z = c". 

Como se sabe u é o logaritlimo de r na base c, 
Suppondo 

- = .r -|- h/ Li f (cos tí> + i sen M), M = a + íp 

temos a equação 
uluiii 

p (cos M -|- i sen u) = c ~ ' = ÍÍ ' (.-os p + i sen [3), 

q ic da 

f cos ta = ea cos p, p sen w <== ea sen ,¾. 

d'onde se tira, por serem a e [3 reaes, 

c , a = p*, cos w = cos p, sen w = sen p, 

ou 

a = |og p, p =» w -f- ?'Íç^, 

onde é to < 2TT, e & um inteiro positivo ou negativo qualquer. 
Temos pois 

(«) u = log ((ar)) = log p + t (to -f 2fac), 

empregando, como Cauchy, o signal log ((.Y)) para designar 
todos os logaritlinios de /Y e o signal log N para designar o 
logaritlimo real. 

I —Se fõr w <= 0, z é real, e vê-se pela formula prece-
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* ' l l ' l l ' o ,  ser f niiu quantidade positiva, a igualdade 

log (P + h)  log f  log (l + j) 

moslra qitè quando * lo i* |»n. «rò, log (l + f ' ) " ' m l c 

tomkm para acro, ri* que o loganil"":»' g * " ^ 

é 'SM&îftft î* Si*».'J» ■••» » '?'"" 
<„) . « . Í | Í H 4 *  < « 'jsnp '■"'""""' 
'"• ' "  Í . T Í n u * ' • ■ ' Í d í v í * valores em («) formante ,,u

sejam iguaes, pois que virig 

log p  j < (» + 2 ¾  log P + * (w + ®*)' 

ou fc  h<. Vèse pois «pie a funcrão logurilhmica não tem 
p0'l!7>nl£Zo a funcrão logarilhmica ê mullifowc, cot* 

da «.So . ¾ 9 ya J5 * T ° s 
log *,  log Po + i K + 2M 

toma no ponto r, sempre o mesmo valor 
lo» , •* lo« Pi + » (»» + ^ 
•. „ ilaminho seauidò pela variável z na pas
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jam dentro de um contorno fechado quo não conlenlia o nón
io - = 0. 

*V —Se porém tmizonnos o valor que toma o mesmo 
ramo da funcção logarithmica quando x, partindo de z0, des
creve um caminho qual(|uer para chegar a zv é fácil de vèr, 
como no n.* 28, que estes caminhos podem ser sempre substi
tuídos pelo caminho (pie resulta de seguir a recta z0i até um 
ponto A tão proximo quanto se queira do ponto correspon
dente a i = 0 ; dar n voltas circulares em roda d'esté ponto 
no sentido directo, e m voltas no sentido retrogado ; e seguir 
depois uma linha recta de z0 a Z. Cada vez (pie z dá uma 
volta em roda do ponto correspondente a : = 0, isto é, em 
roda da origem das coordenadas, o angulo to augmenta do 
dobro de ir, logo, chamando Wj o valor que tomaria to no 
ponto z1 se z seguisse somente o caminho rectelineo para ir de 
za a zv leremos 

log zl -= log p, -f i (to, + inr. — 2wiTC -f Ikv:). 
Esta formula resolve a questão considerada, isto é, dá o 

valor que toma o ramo da funcção logarithmica, correspon
dente a uni valor determinado de li, no ponto zv em funcção 
do caminho seguido por - na passagem de z0 para zv 

Se o ponto r, estiver sobre o prolongamento da linha re
cta que uni' e ponto z0 ao ponto correspondente a z =• 0, a 
parte rectilínea z0 r, deve ser substituída por duas porções 
d'esta recta e por meia circuinferencia descripta em roda do 
ponto correspondente a z = 0. 

V I — Se a base dos logarithmos é a, teremos 

z = a" = cuta, 

e portanto passa-se dos logarillnnos aeperjanos para os loga
rithmos de base a dividindo os primeiros por um dos valores 
do logaritlimo neperiano de a. 

3 i . — As funeções circulares foram estudadas na Tri
gonometria, onde apparecem como auxiliares para a resolução 
dos triângulos. 

I—As suas propriedades fundamentaes são, no caso dos 
arcos reaes, as seguintes : 

1 .* Sendo a & b dois arcos reaes, temos 

sen (a -f- b) = sen a cos b + cos a sen b 

cos (a -f- 6) «= cos a cos b — sen a sen b. 



ST 

H _ A s formulas do n.° 2o: 

clx = cos a; f * sen x 

e *» = cos J — i sen x 

dão as funrcões circulares expressas por meio de gadget ex

ponenciaes : 
/»ix _ 1 _ />  ,:c ' ' 
^ l c p l l r = —: • 

COS X = 2 ' 2 t 

l l I  F s l a s relarões pcrmitlem definir os scnoi e co

„fa J _ r « 
S ff"

 y + <x + '
, ! /_ÍX 

■M) = — ' ' = — ? ~ cos z = cos (x + i 

c« —c _£__! ,_!: 
sen ; = sen (x + ií/j   2t ?* 

A primeira d'estas formulas dá 

cos (i + ') = " 2 2 

(cu + teto» (6W 4  ^ ^ ^ ^ 
= ^ ^ ^

 L 4 

ou 
cos (z + ')  cos z cos '  sen á sen r'. 

Do mesmo modo a segunda tlfl 

sen (z + ') = sen z cos V f cos if sen '. 
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Yè-se pois (jiio (is senos e os cosenos de arcos imaginá
rios gozam da propriedade expressa pelo lheorema de irl-
dieção. 

" I V —Pondo nas formulas precedentes x =- O, vem 

,. . c~'J 4- C? .... c-v — c'J cos (iw) = ^ — , sen (iy) =» —. . 

Estas funcções sen (iy) e cos (»/) toem o nome de seno 
hyperbolico e de coseno hyperbolico de //. Temos aqui a ori
gem da tlieoria das funcções hypcrbolicus, devida a Riccati, 
que ó objecto de tractados especiaes. 

V — Por ser a exponencial uma funeção uniforme e con
tinua qualquer que seja z, e por serem sen z e cos z sommas 
d'exponenciaes,podemos enunciar o tlieorema seguinte: 

As funcções sen z c cos z são uniformes e continuas 
WfffiM. fflhtôMkQ r.180'1. i 

\ t — A tangente de z, quer z seja real, quer seja imagi
naria, ó definida pela relação 

.(î ± tt) i sen z tang z = . ° cos z 

Esta funeção c uniforme e é continua (n.° 22 — 3.°) qual
quer que seja z, excepto' nos pontos que satisfazem á equação 

cos x =ss ri" -f- e. - " m* O, 

ou 

c~y (cos x -f-1 sen y) + cy (cos a; —• i sen as) = O, 
l 

ou 
cos x ( B - » -f c») + i sen x (c-» — c») = n. 

" i 

Esta equação, por ser a expressão e.~'J -f- c? sempre po
sitivo, dá cos x = O, e~»f=> cy, e portanto 

y = = O , X • = ^ TC, | 1T, | TC, . . . 

Logo a tangente 6 uma funeção uniforme, e é continua 
qualquer que seja z, excepto nospon'os (O, j ir) (O, | iv), . . . 
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32 - runcrõrs circulares inversa*. Snppondo que na 
relação 

'í-Jl±— = cos u — x -f- i/y 

se conhece cos tt, isto é x + $ po.lemos achar u isto é 
are (cos = x + ry). . 

A equação precedente da, com effeiio, 
píiu _ % ( j - j_ r;/) cíu - f I = '>, 

logo será 

ou, chamando p + íf o valor d'es.te radical, que se acha pela 
formula de Moivre, 

c-« = a; ± p + i (.7 ± 7). 

d'onde se deduz 

M = | log [[.r±v + i(y ±v)]h 

onde se deve substituir o logarithmo neperiano pela sua ex
pressão achada no n.° 30. /-na™ ri 
' Esta formula dá todos os ramos do are (cos - s). 

I — Por ser 

» + fa é funeção continua do z; e u será funeçàocontinua 
S e * ruando o logarithmo que entra na soa expressão o for. 
Mas esta funeção só é discontinua quando e 

z-fp = 0,2/ + 7 = ° 

a;—2> = 0, ?/ —7 = ° 

0 que dá, substituindo na formula anterior V e 7 |«gj j u s 
valores, 
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± ( x + ii/) = v/(x + i î / )
2
 l , 

resultado absurdo. Logo a funcçào u não pôde ser discontinua. 
*II — 1'ara que haja ponlos críticos é necessário que seja 

p = 0 e 7 == 0, o t|ue clã 

ou 

■c = ± I, D — 0. 

Km conclusão a fniicção arc (cos = s) e multiforme, e 
continua em todo o plano, e tem dois'pontos críticos (± f, 0). 

Do mesmo modo se estudariam as outras funecões circu
lares. 

'ïiwiiii /oímiu 'I\Í )i 

:.V!>lt| C1fii8£íl 
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NOTA Á l'A (UNA AO 

Como o theorem* relativo à comparação dainédiaarithme
m m á média geométrica d* muitas g j ^ g q j 
se ia/ IJZO na pagina 40, não vem demonstrado nos hw os d Al
mk\ í F ■menai uzados nos nossos l.vreus. vamos aqui dar 
l % S S m , «trahida do Cour. d'Analyse de 6àu

Chy ' jke.ore.ma. — A média geométrica de muitos números 
,\ /;, C, D, ele. é sempre menor do que a sua média ari

í/imeSeja*n o numero das lettres A, li, C, etc. Bastará provar 
que é sempre 

« 1 Í .1 + / / + C + 
t /ABC.. . < ^ 

ou que e 
^ fl + ? + C + • • • Y 

, i / ; c . . < (   5  J 
Ora, em primeiro logar, temos evidentemente, quando é 

n = 2, 

d'onde se conclue, tomando successivamente n = i,n = 8, 
. . . n «=» 2", 

i«j.<(ííi)r(£í2)
,
'<<i±*í

£ i
^' 

http://jke.ore.ma
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U C D E FG ,!< (A ±*i±£±±y (g + f + g + J ) á 

etc. 

(a) ^ C » . . . < ( ' + » + '; +  ) '  . 
Em segundo logar, se » não ó um termo da progressão 

geométrica 

2, i, 8, 10, etc., 

designarseha por 2m um termo d'esta progressão superior a 
n, e farseha 

K== . 1 + " + ^ + ■•« . 
n 

depois, voltando à formula («) c suppondo no primeiro mem
bro d'esta formula os 2  n ullimos factores iguaes a A', 
acbarseha 

, „,;„... ,,".< [.l+» + C+...p)A] p. 

OU 

A li CU... A*"" » < A3". 

Teremos pois 

. i g c n  < ( ^ + »+
c +

• " ) • • 

que é o que se queria demonstrar. 
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