
Senhor. - O presente decreto de reforma dos estudo: 
da Universidade de Coimbra, que, no uso d a  au(:torizaçãc 
concedida pelo artigo 18.' da lei de 12  cle jiiriho de 1001 
ú hoje submcttido B ~pprovap t "~~  dth  vos^ Af:tjestadc, esti 
fundamentalmerite elaborado segundo as 1~clsespa1.c~ a vrov 
guuizupão da Uniuevsidude de &lnz6ru, aprescritadas :i Ca 
marados Senhores Deputados na proposta de lei 1 i . O  42-L; 
dc 15 de abril passado. 

As divergencias, que em alguns pontos podert"io sei 
apontadas, entre o que se propunha nas I1:cses (5  o qire se li 
no presente decreto, rcsiiltarnm, em parte, de mais pondc. 
rada reflexão sobre tão momsntoso assurnpto, c erii parte, 
sobretudo, da disciissão a que nos centros sc.ientificos, t 

principalmente na Universidade, foi si~bniettido o projectc 
de reforma, discussão de que surgiram :~lvitres, i~iunifes. 
tamente acceitaveis, por importarem inellioranientos consi 
deraveis na organizaçIo do eiisirio. 

O Governo não podia desistir da reforma da Universi- 
dade, porquanto o valor de um pais depende incontesta- 
mente do grau da siia cultura intellectual, e este aquiIa- 
ta-se, principalmente, pelo estado do seu ensino superior. 
Ora, nada mais proprlo para manter o ensino superior & sua 
devida altura, do que urna univtlrsidade convonientcmente 
organisada, constituindo um foco poderoso do estudo de 
todas as sciencias, onde se cdiique o espirito dos peris:~- 
dores e de onde irradiem as idéi~s que h50 cle nortcar lu- 
minosamente os povos nas siias conquistas materiaes, iritel- 
leetiiaes e moraes. 

A Allemanha deve em grande parte a prosperidade 
actual ás suas f:imosas universidades, que formaram o eu- 
pirito nacional d'aqiielle Estado, impulsionaram o seu pro- 
gresso social ein tod:is as moclalidadcs e dirigiram o ])ovo 
alleniEo nas mais justas reivindicações. E, embora a Alle- 
manha tenlia sido o uitimo dos ~ a i s e s  a ver nascer c de- 
senvolver as ixniversidades, é c&to que ellas adquiriram 
ahi tal intensidade e aperfeiçoamento scientificos, que não 
encontram rivaes em naçfio alguma. Blondel i120 duvidcu 
affirmar, que nenhuma outra instituição irnport:Ltla do es- 
trangeiro lançou tão profund:ls raizes no solo : i i I~~m~o ,  a 
Dollingcr chegou mesmo a dizer, quo :L i~riivorsidadc faz 
parte do genio intellectual da Allemanha, e que cm todo 

o logar onde se consegue organizar a vida allcmL, ahi se 
constituo logo uma como imitação d'essas escolas. 

A Franga pensou de outro modo, e por isso aholiii as 
suas iiniversidades, julgando, sem duvida, que estas iristi- 
tuiqões, oriurid:~~ da dissolcção tlu ríbgiiri<. catliolico-fcudal 
e com o caracter de especiilayão iuetapliysii.a, tiii1i:iiii feito 
o seii tempo e nlo se podiam :tdnpt:1;. Bs cori(liyões da 
opoc:1 1"'eSontc. 

Não tardoii iniiito, porem, que nesse país se recbonhe- 
cessem os iric.oiiveniontcs da desaggrcga~ão dirs diversas 
faciild:tdes, isoladas iinias das outras pelo vasto territorio 
francês, ao mcsmo ternpo que se foi formando :I c.oiivicçDo 
de quc os cles:~stres de i870 R(. deviam attribilir i~rinci- 
palmcntc A siipcriorid;~do da iri~tiiicyLo :illcmã fecundada 
pelo principio iiniversitnrio. Ii'oi por i,-o qiie em 1885 ee 
estabcleceii cm Frariqa o primeiro esbo<;o da restaurapflo 
das universidades, corn a constituip30 do Conselho C+er&l 
das Faculdades, composto, sob a presidencia do reitor, re- 
presentante do Estudo, do decano e de dois delegados elei- 
tos de cada faculdade, com a fiincção de coordenar e uni- 
ficar a vida de todas :tu faciildades, no interesse da scicn- 
cia, do estiitlo o da discipliri:~. Este esboc;o precisou-se 
mellior no decurso tlos tlex annos seguintes, at6 que em 
I X O ( i  a França regressou definitiv:~mcrite, e de um modo 
riitido e franco, ao regiinc das iiniversidades, no nifio 
dos applausos de todos os que st: interessavam pclo deseli- 
volvimento da instrucqâo nacional. Este exemplo da Franqa 
ó Lein frisante, o mais que muito sufficic.rite parajixstificar 
quaosquer providencias tendentes a mellivrar o ensino mi- 
nistrado em $ nossa Universidade. 

Alas nem rnesmo faz mister ultrapassar a fronteira: 
em o nosso proprio iiieio (': geralmente reconhecida a ne- 
cessidade de reorganizar sobre novas bases o ensino uni- 
verait:~rio. Como jS dissemo* no relatorio qiie precedia as ba- 
ses da proposta, de lei ri." 42-L, de 1J de :ibril passado, 
a. portaria de 3 de janeiro de 1890, uoiisillt:~nclo os con- 
scllios acadeiiiicos d'aqnolle estabelecimento de edsino, de- 
fiiie a. orientayKo do ultimo gabinete progressista sobre 
ustc importantissirrio r:iriio dos negocios  publico^. E as 
siiccessivas rcpresentaq0eu1 enviadas pclos conselhos aca- 
demlcos das faculdades uiiiversitarias, inostram a indis- 
prrisabilidade da reforma, no proprio sentir d'aquelles que, 
n i a i~  de perto (? com melhor competencia techiiica, sobre 
ell:~ podem eriiittir parecer. 

Deixou o iiltiriio gabinete os conselhos da Coroa, sem 
haverem chegado á Direcção Gora1 de Instriiccão Publica 
as respostas de todos os estabelecimentos de ensino siipe- 
rior ao questionario inse~to  na portaria referida. A com- 
missão nomeada pela Universidade para claborar as ba- 
ses da reforma, dominada desde a sua constituiç50 por 
irreductiveis questões theoricas, não chegou a conclusões 
praticas aproveitaveis. Cumpria, poie, ao gabinete regene- 
rador, seguindo neste assumpto a mesma oricntayso do 
:tlllidido gabinete progressista, melhorar as condições do 
nosso ensino superior. 

Procurando realix:~~. este proposito, foz o 15linisterio do 
Reino expedir um ofiicio & Universidade de Coimbra, con- 
sultando os cunselhos academicos sobre alguns pontos capi. 
tacs da reorgariizaçXo d'aquella respeitavel instituipão scien. 
tifica. A rcsposta n%o sc fez esperar; pois com urna solici. 
tiitle e acerto dignos do caloroso elogio ao preclaro vice. 
reitor que ao tempo n estara dirigindo e aos illustres conse. 
Il.ios academicos, que, no curto prazo cle oito dias, satisfize. 
raln ao questionario proposto, rccebeu o Governo os respe. 
ctivos pareceres das cinco faculdades, os quaes, intcrpre. 
tarido, em geral, o sentir da Universidade, si30 observa. 
dos de perto no prcsciite decreto. 

Ainda ultimamente, o Claustro Pleno d : ~  Universidade 
rct.onhecenílo a necessidade d'esta reforni:~, solicitou do GO 
verno a sua publicacT~o immediata. 

Dois processos de reformar institutos d'esta ordem 
,cem sido defendidos. Uns organizam theoricamente, por 
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deducções scientificas, um quadro de estudos que pro- 
curam traduzir, mais ou menos adequadamente, em ca- 
deiras corrrspondcntes. Seria n iiitivcruiclad~. idtx:d c l~a  
Hallberg. Outros, acceitando qualquer organizaçBo de es- 
tudos, embora deficiente, aperfeiyonrn-ria indepcndento- 
mente de considerapões theoricas, por csernplo, criando 
cadeiras para serem professadas por determinadas indi- 
vidualidades, que se fizeram um nome illustra na respe- 
ctiva disciplina, ou aproveitando doações generosas, one- 
radas com a obrigação de se iiiaiigurarem determina- 
dos cursos. Bastar4 lembrar a criaçzo da cadeira de litte- 
ratura s1:iva no Collegio de França para Mickiewicz, e 
a organização da escola de desenho em Oxford por ge- 
nerosidude de John Ruskin. São poucas as universi- 
dades florescentes, que teem sido criadas on reforma- 
das por considerações exclusivamcritr? especulativacr. E 
as mais brilhantes universidades da Europa, foram suc- 
cessivamerite reorganizadas, não por qualquer orit~ritação 
scientifica, mas ao sabor das favoraveis condigões de mo- 
mento. 

Por isso, embora a esigiiidade dos recursos financeiros 
do país não permitta unia profunda reinodelaçiio da nossa 
Universidade, não deixará de bem merecer da instrucção 
nacional o presente decreto, .que proporcionará remedio 
prompto e efiicaa a instantes e justas reclamayzes d'aqixella 
instituição respeitavel, nucleo fulgurantissimo do nosso en- 
sino superior. 

I1 

Um dos problemas qixe maiores dificuldades apresenta a 
organização do ensino universitario, é o da selecyão dos 
professores. A Allemanha resolveu de um modo original 
estas difficuldadcs, por meio da instituição dos seusprivut- 
docmteí~, entre os quacs são recrutados, em regra, os pro- 
fessores das suas universidades. O systeiiia dos privut-do- 
centsn suppõe um país de uma intensa vida scientifica, 
como a Allemanha, e uma organizaçEo iiniversitaria intci- 
ramente diversa da que possuimos, e por isso tal systema 
não pode ser importado para o nosso moi?, sob a forma 
que actualmente reveste naquelle Estado. $3 por isso que 
os escriptores, corno Posada, que teeui estudado o privat- 
docet~ti.~mo, notam qiie elle se não pode adaptar ás condi- 
çoes dos povos latinos de um modo efficaz, sem profundas 
inodificasões da instituição. 

&a propria Allemanha, o priuat-docentisn~o está sendo 
atacado rutlcnielite, nxo s6 porque a carreira universitaria 
tem perdido lios ultirrios tempos iim:t grande parte dos seus 
attractivos, oflerecrndo muito iiiaiores vantagens avidu com- 
mercial, industii:~l e principalmente a militar; mas taiilbem 
porque os cstiidanteu se fazem inscrever de ~referencia 
no curso, cmlora mediocre, do professor ordinario, que 
lhe8 inspira maior confiança e :L quem asperam talvez ter 
um dia por arguente no seu cxarne. 

A situapão tornou-se tão critica, que o Goverrio prussia- 
no so viti na necessidade tle irisc:rir no orçamento uma 
verba destinada a subsidiar os privat docrnten, e a favore- 
cer, assim, o recrutainento d'esta classe de professores, 
ape,sar dos mais vivos protestos do grande Virchow. 

E certo que alguma cousa tivemos no pais semelhante á 
instituição do privut-docentismo, e atA certo ponto po- 
deria fornecer o que Lavisse reclama com ardor para o 
ensino francês e de que n6s carecemos absolutamente - a 
aprendizagem do professorado. Era o regime dos oppo- 
sitores, que, varias vezes c por diversas formas, esteve em 
vigor na nossa Universidade, desde o alvarh de 1 de de- 
zembro de 1804, e evidentemente desempenhou uma apre- 
c i a M  funcçgo na selecção dos candidatos ao rnagisterio su. 
~us~ior.  

A, rendições actiiaes da vida universitaria s&o muito di- 
vers:is das do principio do seculo passado, e por isso im- 
possivel A restaurar o regime dos oppositores, como elle 
fnticcionou em a nossa Universidade, visto terem desappa- 

recido as instituições connexau, quc o tornavam viavel e 
perf<~it:~mcnte adniissivel. NTio obstante, porem, o que fica 
dito, sth as circiiiiistancias do 'L'lirsoiiro o perinittissem, 
:lirida 5o poderia dar a esta instit~ii~ão iirria forma provoi- 
 tos:^ para o ensino iinivcrsitario, regressancio assiiii B tra- 
dição nacional, que ncste, como em outros muitos pontos 
da organização social, 6 sempre digna de ser attentamente 
estudada. 

Outra soliiçto poderia d:ir-sc a,) problema com a insti- 
t u i @ ~  dos professores êuxilinr~s, :~provcitando a verba 
disponivel da gratifica$& por ti:~balli«s e eiisilio pratico, 
que a legislay80 vigente permiitc. coiicc4er aos siibstitutos 
que nEo estc.jam em effectiva rt.gciicin, da cadeira. D'cste 
modo, os pn)fcssores auxiliares constitiiiriitm o prinieiro 
grau do m:gistcrio iiiiiyei~sit:irio, c«:icljuvarido os catlicdra- 
ticos, dirigindo as deinoiihtr:i(;Gc.s c o ensino pratico, e fa- 
zendo trabullios de invcstigayho scicntifica. 

Mas essa verba 8 tão insignificante, que os professo- 
res auxiliares tornar-se-hiani verdadeiramente os proletarios 
d'aquelle magisterio, triste perspectiva que stí concorreria 
para afastar candidatos de solido merecimento, inas cujas 
condiç0es economicaunão permittissem apcrinanonci~t niiiiia 
situaçilo tão precaria. Optou-se, por isso, pcla conserva- 
$50 do actual processo do concurso, clrix~ndo as faciilda- 
des com os lentes substitutos que se jiilgnu indiupensaveis 
para a regencia das cadeiras, podendo estes lentes desem- 
penhar as funcções cie professores auxiliares, sempre que 
nâo tenham a effectiva regencia de cadeira, nos termos da 
actual legislac;ão, o que lhes permittirti aperfeiçoar os seus 
conhecimentos e adquirir pouco a pouco a pratica e o ti- 
rocinio do magisterio. 

Nas provas de concurso substitue-se uma das lições 
'actiiaes por uma liqão sobre materia de livre escolha do 
candidato e qur: ello exporh com todos os meios clc de- 
monstraçEiio que lhe parecereiri coilrenicritcs o coni plciia 
liberdade do ~iit-thodo, sem as peias e as sujeip5es de iirn 
programma c111 que o candidato não intervem. 

Esta l i ~ h  livre, que existe nos concursos para O ma- 
risterio superior de muitos paises, e nomeadamente na 
E'rcln~a, ao mesmo tempo que dará inforniayão segura da 
orieiitayIo dos estudos dos candidatos, e tlos seus rnereci- 
mentos pedagogicou, servirá para corrigir att! c.cXrto ponto 
o que a sorte possa ter de adverso ou tle desigual para os 
candidates a quem venha a sair na outra 1ip:io uni ponto 
arido, menos interessante e at6 antip:itliico B feiçlo espe- 
cial do seu espirito e dos seus estiidos. 

Uina das innovações da proposta de reforma dos estudos 
iniversitarios, que mais bem recebiíl:~ foi pelos corpos do- 
,entes das faculdades acadcmicas, & s extensão, a todas 
cs faculdades, do systema de exames por cadeiras, já ha 
muitos annos ensaiado com proveito na faculdade de phi- 
losophia, o em algumas cadeiras de mathematica. 

Do systema de exames por cadeiras resulta, como corol- 
lario, a concessão aos alumnos dc uma certa liberdade na es- 
colha das cadeiras que desej9rn estudar, tornando a fre- 
quencia de cada uma dependente somente dos exames 

,das dos annos anteriores, que sejam estrictamente indis- 
pensaveis para que os alumnos possam ciirs4-la com pro- 
veito. 

No futuro deve augmentar muito o numero de alumnos 
voluntarios, cursando com certa liberdade as  cadeiras da 
sua faculdade, u seria iniquo obrigá-los a pagarp~opinaspor 
unnos do curso, tornando assim di~~endiosissimaafrequencia 
para aquelles que se matriculassem em cadeiras de annos 
diversos, e obrigando a pagamentos em duplicado, aquelles 
que repartissem por dois annos as cadeiras que, no qua- 
dro da faculdade, se encontram no mesmo anno do curso. 

Por estas razões, calculou-se o quantum da propina annual 
que cabia, em media, a cada cadeira dos respectivos cur- 
sos, e estabeleceu-se no presente decreto, que os alumnos 
paguem por cada cadeira do quadro da faculdade em r 
se matriculem a propina de 48000 r8is e respectivos a di- 



deducções ~cientificas, um quadro de estudos que pro- 
curam traduzir, mais ou menos adequadamente, em ca- 
deiras corrc.spondcntus. Seria a universidade ideal dtt 
lfiilltierg. Outros, at:utaiLiiiidu qualquer organização de c.3- 

tudos, embora deficieiitu, aperfeiponm-ria in(1rl)erideiite- 
rnentc de conuidernyõc.~ theoricas, por csemplii, rriandn 
cadeiras para serem professadas por drtci-rriirindns indi- 
vidualidades, rjrie se fizerarri um rroirie! illustrd na respe- 
ctiva disciplina, ou aproveitando doaç0es generosas, onc 
radas cont a obrigaçh de se iiinugurnrem detcrlriiiia 
dos cursos. IJtistarB lembrar a cria$o da cadeira dc titt~:- 
rat~ira alava nu C:ollegio dc Ftsayn para JIichiewrc~, e 
a orgariizacão da escola (lu bcsenho em Oxfortl por ge- 
nerosidade de John kuslrin. Saci poucas as iinivtirsi- 
dadeù florcucentes, qiie teern sido criadas ou reforma- 
dns por consídera<;õea exclusivamciits espcciilativar?. E 
as innis brilhantes universidades du Eiri-iipx foram suç- 
cessivainente reorganizíadas, n&o por qualquer orientatão 
scientificn, mae ao sabor das favoraveia cuildisões de mo- 
merito. 

Por isso, embora a exipiidade dos recursos financeiros 
do pais nito permitta uma profiinrla remodclay&o da iiossa 
Universidade, não deixarh iIc bciri Iiierecer da instriicçrio 
nacional o presente decreto, qiri pr*o]iorcionnrá rcmcdio 
prompto e eilicaz a iiistantee o jiistas reclamayRas d'riqilelln 
instituiçTia reapeitavel, nucleo fulguramtissimo do notlso en- 
sino suprrior. 

IX 

Um doa problemas que maiores dificuldades apresenta a 
organizac;Zu do ensino i~tiiversitnrio, é o da selec~iio dos 
professnrea. A Allemanha resolveu de uni modo uriginal 
estas difIiculd:iclos, por iiicio i ia iristitliiplio dos seiispriuat- 
doçentmt, t-iit1.c os qL1ac.s sLo rec.rutaclos, em regra, os pro- 
fessorcv das sir;is urliversidades. O spstein:t dos pricfli-do- 
centen suppõc um pai& de uma intensa vida scieiitif;~:~, 
conm n Allemnnhi~, c uina nrganiea$io univcrsitnria intci- 
ramente iliverm da qrie possuinios, e por itiw tal systema 
iião pode ser importado para o nosso me@, sob a f i~rm:~  
111" ~~t i inl inente  reveste nacluelle Estado. 13 por isso que 
os escr~ilitores, como Posada, que tecnz estudado o p i v a t -  
docaitiumo, notam que elle se n8o pode adaptar 6s condi- 
pões dos povos latinos de um modo efficaz, sem profundas 
inoi~i6~::3~i%s 119 i ~ i s i . i ~ i i  iy3.n. 

Na proprin illlemaiill;l, o j1ri~;rtt-rloc~?~ti8'nto está sendo 
atacado riiilc~rierite, ngo e6 pt,riiiri! :i íi:lrreira universitaria 
tem pertlirlo 110s ultimo8 tempos uma grande parte dos seus 
attractiros, nfferenendo miiitn rn~ioi-eu v:intagtinu avidii. com- 
niercial, industrial e principalmenta a militar; mas taabem 
porque oa estudantes se fazem i~~scrover de preferencia 
no crirao, embora mediocre, do professor ordinario, que 
lhes inspira maior confiança e ;L qiicm asperam talvez ter 
um dia por arguente no fiei1 exame. 

A situapão tornou-~e tLo critica, que o Governo priissia- 
no sci viu na neceseiidade de inserir no arr,ainento uma 
verba deatinada a subsidiar os privat.docr:nten,. e a favore- 
cer, assim, o recrutamento d'esta classe do prvfessoros, 
ape,sar dus mais vivos protestos do grande Virchow. 

E certo que alguma cousa tivemos no pais semelhante á 
institiiição do privat-docentismo, e atE certo ponto po- 
deria fornecer o que Laviasc reclama com ardor para c 
ensino franaês e de que n6s carecemos nbsolutarnentc - a 
aprendizagem do professorado. Era  o regime dos oppo- 
sitores, qur, varias vezes e por diversas forrnas, ostcre en. 
vigor nn nossa Universidade, desde o alva& de 1 de dt: 
zembro de 1804, o evidentemente deaempcnhou urna aprc 
oiavel funcçgo na selecção dos candiditos ao magisterio su 
yerior, 

As condigaes actiirtes da vida univeraitaria são muito di 
vorsas das do principio do secnlo pasrm.ilo, c por isso irn 
possivel é restaurar o regime dos oppoaitores, como e111 
fiincciunou em a nossa Universidade, visto tcrcm desappa 

recido as instituiçaes cúrine-ai~s, que o tornavam viave1 o 
perfeitamante admissivel. NFio abshnte, porem, o que fica 
dito, se as circurnstanaias do Thesoaro o permittiasem, 
niu.lrt se poderia dar s esta instituipão uma forma provoi- 
tiisa para o ensino universitario, regressando assim ii tra- 
diçLo nacional, que nuste, como em outros muitos pontos 
da organizaq2io social, é sempre digna de ser :~ttentarricnte 
rsliidada. 

Outra soluç8o poderia dar-se aíi problema t40m a insti- 
:uiy;io dos professores wil inres ,  aprovcitt~ntio ;L verba 
1it5yicinivel da gratificqLo por trzbbalhos e eiisiilo pratico, 
I L ~ ~ X L  legislay~o riguilto yerinitte cviicedei. aos r i ~ l ~ s ~ i l u ~ u u  
111': d o  cbstejam em ofict iva ragencia da c:uloirit. D'eute 
iinda, os professores auxiliares co~istituiri~ini o primeiro 
:r:iit do inngisteric, iiniversitaiio, coadjuvando os cathedra- 
icos, dirigirido an deinoristraç6es e o ensiiio pratico, e fa- 
xndo trabalhos de investigra~ito scientifica. 

essa vdrba 6 tno msignificante, que os professo- 
.os auxiliares tornar-se-Liam verdadeiramente os proletariou 
L'aquelle mugisterio, triste perspectiva que a6 concorreria 
)ara afastar candidatos de soliclri merecimento, mas caias 
nondigties economicau nlo pernijttissem apermanencia n&õ 
ituaçIo a o  procaria. Optou-se, por isso, pela conserva- 
.fio do actual proccsso do concuriso, dclxando as facnlda- 
Les com os lentes substitutos q i i ~  se julgou indiupensaveis 
,ara a regtincia das cadeiras, podeuda estes lentes desem- 
benhqr as funcçõcs de professores auxilinrcjs, sempre que 
I&O tenham o, cEo'octiva re~ericia de c:idt,ira, nos termos da 
~c.tual legisla$io, o que lhes perinittii-A ii~iei.feiçoar os seus 
onbecimentos e adquirir pouco a pouco a pratica e o ti- 
ocinio do magisterio. 

Nas provns de concurso sri!istituã-se tima das lipaea 
,ctiises por u m  IiçIo sobre materia de livre escolha do 
aiididrtto e quo elle cxporh com todos os meios de de- 
nonstraçEo que lhe parecerem convenientes e com plena 
iberhde de riiethodu, sem a9 peias e sa su.jeiqões de um 
irogramma em que O candidato não intervim. 

Esta Ii$o livre, que existe noa concursos para ú ma- 
risterio superior de rniiitos p;tises, e nomcadamenttj na 
Franga, ao masmo tempo quo ri:lrit inffirrnaçXn segtirn da 
~rientayão dos estudos dou candid,itus, e dos seus mereci- 
nentos pedagogico~, serrir& para crirrigir at8 certo ponto 
I que a sorte possa ter cle adcerso ou de desigual para 08 
ianrlidat~fi R qiwm v~nh>j  :L R R I ~  R R  oiitra lic;ho um ponto 
rrido, menos interesciaiite e at6 antipathico ã ftiiçgo espe- 
!ia1 do seu espirito e dos seus cstudos. 

Unia das innovacõefi da proposta de reforma dos eetudoa 
iniversitnrioq, qilp mais bem receliida foi pelos corpos do- 
,entes das faculdades aearIemicas, i. i t  rxtena%o, a todas 
is faciildaíles, do systema de exaines por ondeiras, j& ha 
nuitcis annos ensaiado com provoito n a  f ~ i  iildade de ~ h i -  
osophia, e em algumas cadeiras de m:itl~euiatica. 

Do aystema do exames por cadeirari r~airlta, como oorol- 
ario, a concessão aos xlu~uz~os de lima certa Irherdade naes- 
:olha das cadeiras qiie desejam estudar, tumando a fre- 
1uen"a de cada uma dependente sornc.ntr3 dos exames 
las dos annos anteriores, que se,jam e~trictamente indis- 
pensaveia para que os alumnos possam ciirsb-la com pro- 
veito. 

Ko futuro deve augrnentar niuito o numero de alurnnos 
voluntarins, ciirsando com certa liberdade as cadeiras da 
3ua facnldacie, e seria iniquo obiigil-105 :i ~ragnr p7-cipinusput 
znnos do curso, tornando assim dispendioy~bbiinaa frequencia 
para aquelles que ae matriculassem ciii rndeiras de annoe 
diversos, e obrigando a pagamentos em diip!ir.iidu, nquelles 
que repartissem por dois annos us c:ttleir:th ~ I I P ,  no qua- 
dro da faculdade, se ancontram no nirsmi, mino do cimo. 

Por estas razaes, calciilou-sc o qctcut t i tm cln propina nnnual 
que cabia, cm media, a cada cadeira do9 respectivos ciir- 
aos, e estabeleceu-se no presentn decreto? qire os alitmiios 
paguem por cada cadeira do quadro da faculdade em que 
se matriculem a paopina de 4&UlQ r8is e respectivos addi- 
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É: justo que o julgamento do merito litterario dos alu- 
mnos, bachareis, licenccados e doiitores passe a ser feito 
em harmonia com o regiilamcnto de 14 de novembro de 
18'35, para harmonizar sob este aspecto os estabeleci. 
mentos dc instrucpao superior, evitando a. iiicolierencia 
que deriva da diversid~ide de escalas tlc valores. Embora 
o systema do regulamento de 1.1 cle novembro de 1895 
seja superior, oin ger:il, ao do regulamento de 11 cle julho 
de 1871, actilalmente e u  vigor na Universidade, n3o pode 
restar duvida sobre a necessidade que ha de combinar os 
dois regulamentos no que diz respeito 5 vota$o dos va- 
lures dos alurunos approvados, como faz este decreto, para 
obviar a que iiin vogal menos justo possa inutilizar a gra- 
du?ção conscienciosa da maioria do jury. 

E perfeitamente regular que a media dos valores de to- 
dos os annos do curso n3o possa considerar-se informs- 
çlo final, mas base para ser votada esta informaçlo, visto 
sd, assim, poder traduzir-se em valores, de iim modo mais 
exacto e preciso, o verdadeiro merito litterario e scienti- 
fico do alumno ao terminar o seu curso. Como conscqiien- 
cia da adopção do systema de 1895, o presente decreto 
consigna uma tabella de correspontIe~ir,ia de valores cntre 
a nova e a antiga escala, iriteii.:imunte necessaria para 
evitar desigualdades injustas o irico2ierencias revo1t:iiites. 

A publicidade de valores dc frequencia, trabalhos cs- 
critos ou praticos 6 util para os alurrlnos, a fim de qiic 
elles conheçam bem a sua situasão academica, e para os 
professores, que nella encaontram uma garantia seria con- 
tra suspeií$es infundadas e iiiustas. 

Constituo uiii incentivo potleroso para o estiido a pro- 
videncia consignada no presente decrcto, de qiie os traba- 
lhos escritos coni a n,otrb cle muito bom se.jairi publicados 
B custa do Governo. E uma generalização do que acontece 
na Italia com as tesi di Zaurea, e que tzo jiistos elogios 
tem merecido aos escriptores d'aquelle país. 

cionaes, oii sejam 5d785 r&, e pelas cadeiras annexas 
2d890 r&, incluidos os addicionaes. 

Sem augmento das propinas academicas, torna-se assim 
mais equitativo para os alumnos o scu pagamento, amol- 
dando-o A nova forma de frequencia e de exames. 

NO presente decreto introduz-se, quanto á admissão ao 
grau de bacharel, uma innovac;lo altamente sympathica, por 
profundamente liberal. E a que admitte a estiidnr na Uni- 
versidade as cadeiras que Ihes faltem, OS nlumnos que con- 
cluirani OS cursos das Escolas Medicas e das Polytechni- 
cas, habilitando-os a receber O grau de bacharel, desde 
que desejem concorrer ao ensino universitario. OS argu- 
mentes em favor d'esta dispbsiçfto, que abre o accesso ao 
professorado na Universidade :iqiielles aluninos de provado 
merecimento que porventlira n%o tenham iogas no profes- 
sorado das escolas-mâes, S?LO de tal modo obvios ~ U C  nos 
abstemos de insistir neste perito. Conviri notar-se qiie n2o 
se admittem a cursar Universidade OS alumnos de outras 
escolas superiores, que nellas não tenham concluido O seu 
curso, para prevenir o abuso de 0s alumrios inf'eriores an- 
darem em romaria de uma escola para outra, procurando 
em cada uma frequentar as cadeiras qiie se lhes afigura 
regidas por professores mais be~ievolos, a fim de alcança- 
rem uma carta com a minima despesa de trabalho intelle- 
ctual. 

Não menos liberal 6 a disposiplo que admitte aos graus 
universitarios os doutorcs em qualquer escola ou universi- 
dade estrangeira, desdu que ae submettairl provas esta- 
belecidas   elo artigo 3." da lei de 24 dc abril de 1861, 
com as modifica~~es exigida8 pela diversa natureza das 
faculdades academicas. 

0 prcsente decreto melhora consideravelrnentc o ensino 
da faculdade de theologia. Esta faculdade merece desvelada 
attenção do .Estado, visto ser o unico institiit,~ onde se es- 

tudam os problemas religiosos em toda a sua clevaçgo o 
profundeza, onde se foriiia o clero culto e illustrado que 
depois ha de occupar as mais eminentes dignidades eccle- 
siasticas. 

Nesta orientaçlo se inspirou, decerto, o decreto de 5 
do dezembro de 1836, artigo 77.0, e o decreto com força 
de 1,; de 20 de setembro (Ie 1841, artigo $)7.0, qiic. esigeni 
a formatura cxm theo]ogi:l corno h:lbi]it3f.go cecessaiia. para 

as dignidades ecclesiasticas e canonictLtos, e como 
titlilo de prefcrcncia no provililc~rito (los lugares (lo i.iiinis- 
terio parochial e do luagisterio ecclesiastico. N" ;to obvdc- 
ce~l  criterio differente o alvarh de 10 de msio ltj(}5, 
que determinou aos prclados do reino o illias adjacentes, 
que mandassem cursar a faculdade de theologi:t doiB estu- 
dantes por archidiocese e um por cada diocepe, devendo 
esses estudantes ser preferidos em igualdade dc circurns- 
taucias para o rnagisterio dos seminarios. E se 0s decre- 
tos de 138(j e 1844 foram em grande parto frustrados 
pelo artigo '3.0 da carta de lei de 28 de abril de 1845, que 
eqi~ipnrou os bachareis formados em direito aos formados 
cin tlieologia em ordem á prefereiicia para quaesqiier bc- 
ilc.ficios e empregos ecc]esiasticos, o de 10 de maio 
;Ie 1805 vigora em toda a sua plenitiide: neste mc.snio 

08 decretos dG 7 de dezembro de 1859 e 2 de ja- 
neiro de 1862. 

N~~ como eni Itllin e Branqa, aboliram 
facllldades de tlieologia, j:l tem sido por mais de 

,,, esiriptor a falta que taazcui estes institiitos, n&o s6 
a edLlcaç80 superior du c I c r o 7  mas talnbeIri para o es- 

tLid<i (ic muitos i l i~  rçconheei(]a iniportnncis ao- 
n;oi 

Na Allemanha, as faculdades de thcologia teem coope- 
rado brilhantemente no movimcnto scientifico que este pais 
manifesta, cliegando o insuspeito Bonghi a dizer em pleno 
Parlamento Italiano, que b de suas faculdades de theologia 
que a A l l e ~ a n h a  deve o logar que occiipa no mundo in- 
tellectual. E naqrielle Estntlo t&o geral a convicção da ini- 
portancia das faculdades (te tlit~ologia, que quem ahi ou. 
sasse propor a aboliçlo d'estes institutos p~ovocaria O 

sorriso e a indigna980 dos doutos, e atC: do ~~rop r io  povo. 
O r~resente decreto conserva, com toda n r:lz%o, as tres 

cadeiras de dogmutica, pc)rquanto, como observa Snb:ltier, 
nas f:icnldades catholicas a rlogmatica 6 o rariio principal 
do ensino, contrariamente ao que acontece nas tculdades 
protestantes, onde este ramo 6 a critica c a exegese dos 
textos. 

Ein todo o caso o desenvolvimento clos estudos biblicos 
6 uma necessidade imperiosa dos faculdades de theologia 
iuodernas, desde que os racionalistas, com os trabalhos de 
Straiiss, Baur, Renan, Reville, Reuss, Graf, Kiienen e 
\TTclliausen teem voltado a sua atteiiçiio principalmente 
para a cxegese e critica dos textos, n%o podendo os theo- 
l o g o ~ l c i x a r  de os acompanhar, se ri20 quiserem abdicar 
ignobilrnente. Esta ponderosa circumstancia foi perfeita- 
mente comprehcndida yelos tlieologos catholicos ; por isso 
ncceitarrim a luta nehte c:linpo, combatendo com armas de 
igual natureza, coiiio iiio;;tr:im os tr~ib;llhos de Broglie, 
Vigouroux, I)'Hulst, etc. 

Para que os estudos biblicos piidessem ser professados 
nas duas cadeiras com o devido desenvolvitnento, torna- 
va-se nccessario desaccumiilar a 7." cadeira da faculd:tdc, 
que, a par da isagoge biblica, comprehendi:~ n theologia 
pastoral c a eloqucncia sagrada. Estas rnaterias 11%) podiam 
sar integradas na cadeira de ethica christl, que jlt coiil 
prehende um programma dcin:lsiadaiiicnte extenso, e por 
isso este decreto optou, corri todo o fundamento, pela cria- 
rão de unia nova cadeira de ethica, ethica christii applicada, 
reclamada pela faculdade, c que todos os institutos d1esh 
natureza possiicm. Só assiin a faculdade de thcologia po- 
der& desempenhar cabalniente a sua misslo de habilitar 
para func~ões ecclesiasticas, sein deixar ao mesmo ternpo 
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de esclarecer e illiistrar as id6as religiosas, cri1 face das , tifico, visto a sciencia ser sempre um conjunto de princi- 
tendencias da cultura geral. I pios apresentados debaixo de ixiria coordenay~o methodica 

Cria se talnbcrn ncsta faculdade iiina c;~d~.ir;i dc dii-cito 
ecclesiastico commum, como coiiscqirc ncia da siipprcssão 
da actual cadeira (Ic direito <~rclrsia\tico pribliro ria f:iciil- 
dade de direito. 

Evideriternento, que a f:iciildailt: de thcfdogi:i ii5o pode- 
ri:i deseiiipeiiliar-se bem cla siia c~lvv:~~la rni1;s;io scierititica, 
desde o morncnto em qiic ii:;o p~idesse miiiiutrar aus 
seus aliinirios um conhec.iiiii~iito 1,rofilndo da constituiçEo 
jilridicn d i ~  Igreja, 1i:~Lilití1n~lu-o~ ;L f:izer uma idda precisa 
da estr:rctura e vida d'cztn institiiic;iio e preparando-os 
para O exercicio conscieiic~ioso d:is f u r i c ~ ~ c s  ccclesiasticas. 
N ~ o  criar a cadeira de direito c~crlesiastico commiiiil lia 
faciildade dc tlicologiii, c1iiiiii:nrido uma dns cadeir:is de 
direito t.cclc~iastico do qii:itli.o t l : ~  faculdade de direito, sc- 
ria col!oc::r aqriellz fuc~lclaclc: c.1~1 condições de manifesta 
inferioridade rclntivamente aos seminarios, o que o Go- 
verno c10 iiiodo alguin poderia consentir. 

Ha  ainda a rcspcito da façiildade de theologia uma pro- 
vidcncia qiic n5o pude deixar de iiierecer os applaiisos de 
todos os que se interessam pelo futuro Cesta f':lciiltladr, 
que niincu tcm dcixado dc corresponder i sua elevada 
missa0 social e re1i;;iosa. Essa providencia 6 :i qiic per 
mitte a matriciila no primeiro anno da faciildade de theo- 
logia a qualquer candidato que, mostrando ter sido appro- 
vado nemine disc~e~rrnte ,  110s tres annos do curso theolo- 
gico de qualquer seininario, se habilite com a approraçZo 
nuni examc de adrriissRo feito na Univcrsidado, perante 
jury noineaclo pelo reitor, ouvido o cocselho da faculda- 
de. D'este niodo, ;L f~ivuldado continuard a ser freqiielitatla 
por aqiielles quc, tendo o curso dos seniinarios, possuerii 
unia especialidsinia preparação para os estudos theologi- 
COS. Alem de que, e o exame de atimissiXo garante ainda 
s exclus?lo d'aquellos que n>o s~ eiicont~arem eoiivenien- 
temente preparados para estes ejtudos. E uma disposicr~o 
semelhante ;i do regulamelito cl :~ rlniversidade de Nen~cliri- 
tal, que consente aos professorc.~ rle iilstrucçAo prima ri:^ o 
matriçularein.se no primeiro anno da faculclade de letras, 
sem o bacharelato cin letras, exigido a todos 0s outros 
alumnos. 

IV 

O ensino do direito 1130 se podc limitar hoje á simples 
intcrprettação dos textos, mas encontra o seu compleinento 
logico o natural em todos os est~idos que se referem as 
relações do homem n i sociedade, tanto na cpoca actii;il 
como no passatlo. 13 por isso que o prespnte decreto intro- 
duz proftindas modificaçties no ensino (to dircito [ia riousa 
Universidade, tendentes a npproximar os nossou cstiidos 
jiiridicos dos das outras faciildatle; clhtrangeiras, cin Iiar- 
inonia corri as exigcncitis rrinis iinperiosas cla scicncia. 

Como muito bem dia Defp:igric.t, mais do que os outros 
estabelt-cirnrntos de en<iric> sul>i~rior, as faculdades de di- 
reito podem e devein ter iiiii:i iiltluencin profunda sobre a 
formayiio do cspirito tle iiina 113~80, actuando em uma 
classe numerosa, que, mais tardo, pela sua Instrur,S«, peja 
sua fortuna e pelas sua6 func~(ieu, podc excrcrr sobre a 
populnqão inteira de um pais uma auctoridaclt: que ser8 
benetica ou nefasta, segundo as id8as de que ella se en- 
contrar possuida. 
'I{ por essos motivos quo a organizaçso de todas as facillda- 

desde direito tecm passado no nosso tempo por transforma- 
gões muito iml,ortantes, tendentes a fazer entrar nos pro- 
gramiilas d'estas faciildodes o ensino de tod;ts as materins 
susceptivcis do permittir o estudo das qurstões sociaes nas 
suas rclacões com a legislaçgo. Emqiianto o enbino do di- 
reito se limitar A exegese dos textos, sem investigíir a 

; e systematica,. permittindo determinar o scii valor rcspe- 
1 ctivo c deduzir as suas consequcncias logicas. 

Pertcncendo os phonomcnos juridicos ii grande categoria 
dos plienomenos sociaes, nao pode fazer-sc o seu estudo 
sem o conhecimento dos priricipios geraes da sociologia, 
que, f~inc1:ida por Aiigiisto Corrite coiiio uma especulaç30 
de caructcr meramente histoiico, tcnde a constituir-se 
organicamente coni os trabalhos dc grande numero de pen- 
sacIores do nosso tempo, e nomeadaiiiente de Herbert Spen- 
cvr, Schaeffle, Borclicr, Novicow, l'ioger, Lilienfeld, Kené 
\Vorms, Asturaro, Di Hella, Groppalli, etc. 

O rstiido d:i sociologia geral faz-se, scgundo este decreto, 
na iriesnia cadeira da pliilosopliia do direito, porque aquella 
cstilda os phenomenos sociaes nos seus caracteres esseii- 
viaeu e rios seus principios communfi, e esta completa esse es- 
tiido, expondo o que l i a  de geral c fi~ndamqntal na estructu 
ra  e vida proprias do organisrilo jiiridico. 13 por essa raz#o 
que so dizia no relatorio que precedcii s proposta de lei 
1i.O .l?-L, de 25 do abril passado, qiie os phcnome- 
nos jiiridicos possuem uma independcncia relativa, que 
nho connprornette a mutua coordenaçfio de todos os phe- 
iiomriius sociaes. Se B indiscirtivel a especificayão das 
formas de existencis social, nIo podem contestar-se a8 

correspondentes formas do sei1 conheciiiiento, as diver- 
sas pliilosophias particillarcs Purt:~nto, reconhecida a diffc- 
renciaçgo dos phenomenos juridicos, 6 indiscntivel a au- 
tonoiiiia da respectiva ~hilosophia. x.20 6 este O sentir 
de todos (1s escriptores, vista aigiina c~nfiindirern, inadver- 
ticltlmente, a sociologia com a ]?hilO~Opliia do direito, ha- 
vcando quem, como Ingrarn, ncgiie a aiitonornia das sciencias 
sociaes particulares, fazendo-as entrar na sociologia, que 
cl'este modo passaria a ser uina vasta encyclopedin de to- 
das as sciencias sociaes, e nno faltando até quem negue a 
autonomia da sociologia, que seria simplesmente ilina nova 
dcnominaçHo das antigas scieiicias moraes e politicas, ado- 
ptada para indicar unicamente a diversidade do methodo 
e de orientação introduzidos nestas sciencias pela moderna 
pliilosophia positiva. São exageros que não correspondeiii 
a uma verdadeira, intelligencia da fuiics3o da sociologia e 
das sciencias sociaes particulares. 

Desenvolve o presente decreto o estudo da historia do 
direito, e com toda a razgo, visto como, depois de ter adqili- 
rido importancia a concepqlo do direito como um processo, 
organico e natural, em virtude das doritriiias positivas de 
f\iigusto Comte, das theorias transformistas de Darwin e 
do evolucionismo critico de Herbert Spencer, se ha compre- 
hendido que para estudar o organismo juridico se torna ne- 
cessario examinar a sua elaboração historica, conhecer as 
suas funcções dcterminadas pelas necessidades da vida so- 
cial, e indicar as tendencias do seu desenvolvimento em face 
das condições de existencia do meio ambiente. A historia do 
direito, como nota Hinojosa, não só facilita a interpretaçso 
dos preceitos juridicus vigentes, dando a conhecer as cau- 
Bas que os determinaram, as iiecessidacles que vieram sa- 
tisfazer e a iiiteiic;r"Lo que imperou no animo do legislador 
ao promulgk-los, mas tambem offerece ensinamentos muito 
proveitosos para :L reforma e rnclhoramento progressivo 
das instituirões juridicas, mostrando as leis que presidem 
ao desenvolvimento geral do direito e ao peculiar de cada 
povo, e a influencia benefica ou nefasta das normas juridiu 
cns na  vida social. 

Eia a razão por que a liistoria do direito O a melhor 
escola para a. forrnap%o do espirito juridico, por se en- 
contrarem nella os recursos mais ~iroprios para interpretar I correetamcnte a lei e apreciar as garantias dediiração e de 
transformaçZo das su:~s normas. E por isso que em to- 

orieem liistorica da lei, o seu valor philosophico, politico, 
social e cconomico, e a sua razilo d+, ser sob estes diffe- 

das as faculdades de direito estrangeiras teem assumido 
notavcl desenvclvinierito os estudos da historia do direito. 

rentes pontos de vista, como acoiiteceii durante muito ' O presente decreto procura acompanhar a nova orienta- i tempo, b verdadeiramcnte impossivel qiialifich-10 de scien- . ção do ensino juridico, distribuindo o estudo da histo- 



ria do direito por duas cadeiras, uma cin que se es- 
tuda a historia geral do direito romano, pcniiisiilar c por- 
tuguez, e outra em que se estuda a historia das ii?stitiii- 
sões do direito romano, peninsular e português. I3 iini;~ 

nova forma de designar a historia externa (: interna do 
direito, .que, apresentada primeiramente por IJeibiiitz, 
foi depois objecto dc vivas criticas, por parte de iniritos 
escriptores, que i~otaram injustamente o seti caracter res- 
tricto, julgando erroneamente que tal titulo não compre- 
hendia o estiido do proprio direito. O decreto integra o 
estudo do direito rom.zno nestas duas cadeiras, não porque 
dospreze o estilclo do dircito romano, quo ainda hoje tern 
uma importancia exc.t.paiona1, principalmente para os povos 
da raya latina, ni:ts porque O direito rorriano í: uma phase 
natural da historia pcnins~ilar, nEo se podendo por isso des- 
prender esta historia da influencia d'aquelle dircito, quaes- 
quer que sejam os esforços que porventura fayítm alguns 
eruditos para dar o predoininio ria evolilsão juridica penin- 
sular ao direito germauico. 

Basta notar que a romanização da Peninsula foi com- 
pleta, não havendo provincia do imperio em que mais se 
mearriasse o genio e a indole da sociedade romana, esta- 
belecendo-se keis e instituições que dominam nas transfor- 
maçoes sociaes produzidas pc1:is invasZes barbnricas, e ope- 
rando-se a diff~isso do direito roinano reformado durante 
a reconquista dc tal iiiodo, que vem a constituir uma das 
principaes fontes do direito português. 

& que a Peninsul:~, :itrav6s das suas convidsões Iiisio- 
ricas, reflccte profundamcntc todas as  phases da civiliza- 
$'%o, e dcsignadariiente da romana, offerecendo, por isso, 
um meio eminentemente proprio para o estudo da evo- 
lução das instituições juridicas, sob todos os seus ns- 
pectos. 

Accresce que o direito romano é hoje estudado prinoi- 
@mente como elemento da evoliiyão juridic:~, catando por 
isso naturalmente indicado s liga-lo com a evoliiyão an- 
terior e posterior do direito. Sti assim se poderá. com- 
preliender como o direito romano sc tornou, no dizer de 
Von Jhering, um elemento da civilização do miindo mo- 
derno. 

Hoje não se pode pur em duvida a necessidade do 
estiido do direito ecclesiastico niis faculdades de direito, 
depois que os paises, corno a ltalia, que tinham a1~0- 
lido as cathedras d'este ramo do dircito, as resta1)e 
ieceram, convencidos dc que elle 6 uiu elemento li(.- 

cessario de toda a educaçto juridica convenientemeiitc. 
dirigida. A nova escola canonistica italiana, rcpreseri- 
tada por dcaduto, Rnffini, C:tlisse, Schiappoli, Olmo, 
Mannenti, Galanti, Castcllari e Galliizi, tevc de vencer 
@andes difficiildades, umas provenientes dos prejuizos 
dos espiritos cultos, que viam no dirc3ito ecclesiastico o es- 
pectro rcaccionario do passado, sob uma das formas mais 
odiadas, c outras oriiiriclas da resistcncia dos iiltramontanos 
á remodelação d'erlte raiiio jiiridico, ein harrrionia com as 
condiqões da sciencia moderna. Em todo o caso, eatas dif- 
ficuldades foram vencidus, e a nova escola canonistica ita- 
liana teve a satisfaç8o de ver o estudo do dircito ecclesias- 
tico adquirir nora importancia nas iinivrrsirlades italianas, 
reatando-se assim as tradições brilhantes d'estas universi- 
dades relativamente ao ensino d'aquelle ramo juridico, in- 
terrompidas durante largos annos por uma errada compre- 
hensso da sua importancia scientifica. Na França, o direito 
ecclesiastico entrou tambem ultiniamente niim periodo de 
esperançosos resultados, com os trabalhos de Tardif, Es- 
mein e Fournier, embora ahi a decadencia não tenha sido 
tamanha, que esse país não produzisse algumas obras im- 
portantes, por os cstiidos de histori:~ ecclesiastica, e em 
geral os religiosos, haverem sido sempre ali muito apre- 
ciados. N:L Allemanha, ú que os estudos de direito eccle- 

-8iastiho nunca foram desprezados, conxervando aquel l~~ F:s- 
+do a hegemonia em taes estudos. de iim modo bri1h:rritc. 

I E o q u ~  se deduz do enthusiasmo que concita nap univer.. 

1 d a d e s  allemIs o estudo do direito ecclesiastico, dp valor 
' intrliectual dos ciiltorrs d'este ramo juridico, tntre os 
quaes sc notam Jacobson, Schiilte, Hiiyschius, Gi. i. , I3i.o- 
ckauss, Friedberg e Frantz, r da ~roducçfo  Iittcraria, 
cada vez mais notavel, que ahi opulenta esta sciencia. 
Nota-se at6 nesse pais uma tendencia pronunciada para 
dar preferencia aos estudos do direito ecclesiastico relati- 
vamente aos do direito romano, em que a escola allemã 
se tornou verdadeiramente inirnitavel. Na Inglaterta, não 
ha cathedras de direito ecclesinstico, mas, nbo obstctnte, o 
cstiido d'este ramo jriridico 8 muito apreci:ido, vonio se 
po& ver do grande numero de buris l ivros ali publicado6 
sobre esta materia. IInja vista aos tr:lb:tllios de Brice, Phi- 
limore e Blnnt. Forya 8, pois, corifi~ss:~r c!uâo inexacta 6 a 
concepção, vulgar entre n6s, do dircito ecclesiastico c01110 
uma materia digna de figurar unicaiiient\num museu de 
antiguidades, c desprezada completamente pelas nagões 
que caminham na vanguarda do progresso. 

Mas ac, em face do florescimento actual do direito ec- 
ciesiastico em as faculdades de direito, se nEio pode adrnittir 
a eliminação do seu estudo em taes faculdades, pode, com- 
tudo, discutir-se que drsenvolvimento convirá ser-lhe dado. 

Na Aicstria, Bukhard, e na Italia, Schiappoli, sustenta- 
ram que lias faculd:ides de direito se deve estudar unic* 
mente o chamado direito ecclesiastico do Estado (Statskir- 
cJtenrecht), visto ser este o ramo do direito ecclesiastiao 
particularmerite necessario para o foro, para a administra- 
~ ã o  e para a jiidicatura. 

As doutrinas d'estcs escriptores foram brilhantemente 
refutadas, na Allcmanha por Veririx, c na ltnlia pelo pro- 
fessor Riiffini, os qilaee clenionstraram claramente que o es- 
tudo do direito ecclesiastico nHo se pode limitar á. expo- 
siçiio do direito eccie:iastico do Estado. 

Effectivamente, nzo se pode conseguir uma elaboraqão 
perfcita do direito ecclesiastico do Estado, desde o ma- 
me~ito ein que s(? prescinda das normas estabelecidas pela 
Igreja, visto o direito do Estado suppor o direito da Igreja 
no quo diz respeito á constituisão dos institutos e(,(-lt3sias- 
ticos. As tentativas que se teem feito para tornar inde- 
pendente a exposição do direito ecclesiastico do Estado, 
nào deram resultado algum scientifico. Ha alguns traba- 
lhos neste sentido, unicamente dignos de l o u v o ~ e l a  quan- 
tidade de materiaes accurriillados, mas intcirarnentc des- 
providos dc organiznçiio sy~t(~iiintica. Isto, porem, demonstra 
:L neoessidaclc de coordenar 1ogic.ameiite as disposições do 
direito ecclesiastico comtniiiri c (10 direito ecclesiastico do 
Estado num todo organico, e não prova de nenhum modo 
a necessidade da conservaçiio das duas cadeiras de di- 
reito eecleaiastiro na faculdade de direito, visto para a 
educac80 juridica geral ser suficiente o estudo do dircito 
ecclesiastico numa e6 cadeira, sobretudo se se attcncler 6 
necessidade qiie hoje ha de ensinar naquella faciilclade ina- 
terias que, qnando se estabeleceram as duas cadeiras de 
direito ecclesiastico, só vaganieritc prcoccupavam OS espi- 
ritos. E, como o dircito c~cc!esi:istico commum, na parte 
em que se não enc.oritrn iiiodific-:ido pelas especialidades 
da Igrcja portilgues:i, 6 tnmbem direito portiigiiês, o de- 
creto adoptou para c:ideira a den~minay~ão de dl:rrito 
eccies.iastico poduguc'v, com o fim de mostrar que O dircito 
ecclesiastico que se tein dc  expor na faculdade dr  direito 
6 o direito ecclesiastico, tznto c~ornmum, como particiil:~r, 
vigente em Portugal. 

O presentc decreto cria a cadeira dc direito internacio- 
nal, que a faculdade de direito reclama desde 1886. E, 
effectivameiite, a criação d'esta cadeira n%o se pode addiar 
por mais tempo, porquanto o ensino do direito internacio- 
nal, ha alguns amos considerado iim objecto de luxo que 
poucas universidades se permittiam ter, tornou-se agvra 
geral nas faculdades de direito. 

O desenvolvimento attingido por vqta . ; ( ~ i c x i l  1 csom 0s 
trabalhos de Mancini, Fiore, Ijespngnet, M cliss, Jittct, 
Torres Campos, Heffter, Calvo, Pradier-Fodbri., C a t e l W  



c tantos outros escriptores illustres, a attenção que teem 
merecido aos congressos juridicos as qiiestoes do direito 
internacional, a applicaçao que a cada passo SA tem de fa- 
zer dos principios d'este ramo do direito, em face da, ex- 
pamlo (Ias relações sociaes, que perderam o seu cara- 
ctei* local e particular c tcrideiil a revestir tini caracter 
cosmopolita e universal, tornam o estudo do direito inter- 
nacional um elemento necessario de toda a ecliiea~ão jil- 
ridics convenientemente dirigida. E tudo leva a crer que 
a itnportancia d'esta scieiicia v& augmentando cada vez 
mais nos estudos juridicos, em virtude do desc~iivolvi- 
ineoto progressivo das rel:iç?es iilternacionaes e clo maior 
numero de qucstGcs que por isso tal direito C! C ~ I : L I ~ : I ~ O  a 
rcxsolver. Esta irnportanci:~ i~riic:iiiieiito p d i n  ser prqjiidi- 
cnds pela unificayão das 1cgislaçõt:s ~)roduzida pela Y X ~ I ~ I I -  

sKo da industria, do coiniiiercio e das vias de cuiriiiiurii- 
oagko, que approximam totlox os 1)ovos e misturam as 
sues idéas e os sous interesses. Mas, embora as naqões 
actuaes apresentem um fundo coiiiirium de idéas jiiridi 
cas, determinado pela influencia historica do direito ro 
mqno e germanico e pelos factores da civilização modwna, 
que teem approximado, por meio de inventos niaravilho- 
SOS, os homens de todo o mundo, a applic;lc%o d'cssas 
idQas ha de ser sempre differente e em li;iri,ioi,ii~ com as 
influencias do clima, da raqa e do desenvolviinonto eco- 
nomico, intellectiial, moral e politico dos diversos povos. 
E que, sendo O direito uma manifestaçto organioa da vida 
d:~s sociedades, não pode deixar de reflectir as parti- 
cu1:iridades sociolooicas do meio em que evolute, e de 
adaptar-se ás tradi;ões, aos usos e As condiçiies especines 
de cada país. 

N:L maior parte das faculdades de direito estrangeiras 
existem até duas cadeiras de direito internacional, uma 
destinada ao ensino do .direito irlternnciorial privado, e 
outra ao ensino do direito iiiternncional yiiblico. 

E, quando O governo francês, pelo decreto de 24 cle 
julho de 1889, comprehentleu o direito internacional pri- 
vado entre as inaterias f:~ciiltativas do cxaiiie de licen- 
ceado em direito, Despagnet protestou energicnmente contra 
osta medida, notando que isto nAo acontecia com certeza 
om nenhuma outra escola de direito. Mal imaginava Dcs- 
pagnct que no nosso aiildn rito havia iIma de 
direito internacional na faculdacle de direito ! 

Em '0'' o Caso) o ensino da fa~~llda( 'e jA fica con~i -  
deravelmente melhorado com a cria950 do uma cadaira 
de direito internacional, dcstirisdn ao ensino con,juntu do 
direito internacional publico e (lu direito internacional pri- 
vado, que, tendo entre si as re1ayoes deramos de Iirn 1ni.s- 
mo direito, ~ o d e m  ser professados numa SÓ cadeira. lia- 
vendo ati. miiitos auctorrs, euiuo De blartens, filacri e 
arasso, -que fazem O estudo cl'estes dois ramos do direito 
intornacional na mesma obra. 

Na faciildade de direito, actualmente, o ensino do di- 
reito int~i.nacional encontra-sc ilistribiiirlo por differerites 
cadeiras, mas O estudo desconneso que porventura se f i i ~ i ~  
pestas cadeiras de algumas qiiest(ics dc direito intcrnacio- 
~ 1 ,  ha dc ser POUCO proficaiio, visto faltar :L cducnyTio jilri- 
bica qiie só ministra o cstiiílo cipecinl de i~iii ramo do di- 
reito, com OS seus principias, as buas ciouti.iiias (i OS seus 
subsidios. 

0 presentt: decreto cria tambem a cadeira de aclminis- 
traçho colonial. O tlesenvolvirnento economico das nações 
modernas fez entrar na esphera das suas preoccupaçiies 
muitas questões que 11% cincoentn annos unicamente inte- 
ressavam raros especialistas. Estão neste caso as ques- 
t0es coloniaes, em virtude (to auginento da populaç20, 
qiie exige um aproveitamento mais efficaz dos territorios 
occilpados por uma nação, da cxpzns30 da industria, que 
reclama um mercado cada vez mais extenso para a 
collocação dos seus productos, e da concorrencia dos 
Estados mais importantes, que procuram alargar o seu do- 

miiiio territoria], empregando ao mesmo tempo todos os 
rnt~ios cie o valorizar o mais possivel. 

Durantc~ iiiilito trinpo n?lo se viu na colonização tzenão 
o scn lado in:itci.i:~l, correspondente a um novo elemento da 
prospericl:ide (: cl:b riqiiuza da mctropole, quando a coloniza- 
$&o 6 um pltenorneno muito complexo, participando nIo 56 
tio phenomeno economico mas de muitos outros phenomenos 
S O C I ~ C S ,  e que por isso não pode ser estudado convenien- 
tcmciite senso nurna cadeira especial. E as faculdades de 
tlireito teem de admittir necessariamente o ensino desta 
cadeira rio yuadro das siias disciplinas, porque ellas nÊto 
podem, sem abdicar, desinteressar-se das novas questões 
sociaes que ~ g i t a m  profimdaniente a consciencia collectiva 
dos puvos. E certo quc essas fi~culdades, em alguns Esta- 
dos, nu0 teem faltado á sua iuishgo sob este aspecto, por- 
ciii:~nto de uril inquerito aberto em 1898 pela Reuue Inter- 
r~at iona?~ de Z'Et:llseigizeme~~t, veem-se bem os esforgos fei- 
tos ~ H I : L S  faculdades cle direito francesas, com o fim de mi- 
nistrar o ensino colonial aos seiis alumnos. 

A c3riagâo de uma cadcira da administrapgo colonial na 
faculdade de direito ainda se torna mais necessaria, desde 
que não lia no país nenhum curso official que prepare con- 
venientemente os funccionarios encarregados da adminis- 
traça0 das nosws colonias; c n2o faltam na faculdade de 
direito eleincntos sufficientes para criar este curso. Ora, 
sem prepar:tçbo adequada por inrio dv i1111 ciirso proprio, 
escpsaclo ser& pensar em func.cion;ii.ios irtclis ti idoneos. 

E por isso que rio relatorio da proposta de lei n.O 42-L, 
de 15 de abril passado se ciizin, que. a exteiisao do nosso 
dnininio colonial, a difficuldade d o  o administrar come- 
nicntriuente, n viziiiliança das colonias modelarmenfa geri- 
d:ts, iiiriprimiram iniportancia consideravel h seh?cgão e pre- 
paracio dos funccionarios ultramarinos. 

K L ~  podemos pensar, 6 certo, em organizar um instituto 
seilielhanya do Inclia audit o$ce, do India forest ser- 

uice, (10 India o&?, do I d i a  civjl seraice, vigentes na 
Inglaterra, ou da Ecoie coloniule dtEtat, em Leiden (lei de 
10 de junho de 1864, decreto real, de 10 de setembro 
de 1864), ou da &cole coloniale d'E'tat, organizada em 
França, por dois decretos de 23 de novembro de 1890, 
a qual é uiri estnbelccinicrito privilegiado com o exclusivo 
J" 1)rep"ar funcciOnarios Para tres quartos func~iles 
coloniaes, sendo o outro quarto constituido por funcciona- 
rios siilalternos. 

E frequente ouvir-se increpar a incompetenoia dos nos- 
sos funecionarios iiltraniarinos, quando comparados com 
funci,ionarios congrnereJ das outras coloniaes. N~~~~ 

vae çeilsuravel csqiiecimento das habilitações le- 
gaes de uns 0 outros. Eluguanto 0s nossos funccionarios 
ultramirinoS Ilfu> obrigildos a qualqlier habilitaÇi<o pro- 
fissional, a Inglaterra, para ngo citar outra. naióes CO- 

luI1iacs, emprega os Innlures esforios na habilitação e se- 
IecqT~o do pessoal que destina As colonias. -"' 

Quando comparamos o regmo inglês com o abandono a 
que sJstematicaInente teem votados 0s nossos funccio- 
l l :~~ ic l s  liltramarinOS, sentimo-nos tomados de admiração ao 
recordar illustres portugueses que, desprovidos de qualquer 
t.tiilc;ic;~o para (1 deseuipenho de espinhosae 
flin<nyvcs coloniars, t ~ o  alto paueram o nome da Patria. 

[jrge, portanto, providenciar, embora na escassa medida 
qiic o pormittem fazer as precarias condiçces do Thesouro, 
accrc~a deilni:i. idoiiea preparacjão dos funccionarios cio riosso 
doniiiiio ultramarino. fi por isso que neste decreto se cria 
a c:ideira de administração colonial, que, comqiianto não 
satisfaça conipletainente ás necessidades qiie tem I)or fim 
remediar, alpuni riicllioramerito introduzirá neste ramo dos 
serviços piiblicos. 

Cria ainda este decreto, h semelhanqa do que acontece 
eiri JT+.sp:inha para o curso geral tlc direito e na Belgica 
par:) c> ('urso do notariado, lima cadcira de pratica extra-jii- 
dicial. As faculdades de direito, bem como todas as outra6 
faculdades universitarias, nlo podem deixar de ter duas 



funcções - uma scientifica e outra de applicaçfio pratica- 
que, longe de se contradizerem, se complctnni reciproca- 
mente. Sem a preparagão pratica dos alumnos, 1I.ara a sua 
futura missão social, O ensino superior perdc facllinente o 
sei1 norte e s sua bussola, caindo rio dilettaritisn~o scicnti- 
fico; sein o culto da sciencia, em toda a sua ele\ Ta r" .ao, o 
progresso das idbas enfraquece-se, a preparag8o dos, alu- 
mnos abaixa-se e a rotina triumpba soberariamente. E: ne- 
cessario por isso dar ás faculdades e Bs universidades os 
meios de corresponderem ao seu duplo destino, para 
que possam permanecer em communicação intima e em 
solidariedade constante com a vida nacional. As universi- 
dades, contrariamente ao que dizem Claretio, Turbiglio e 
Brunialti, não podem ser simplesniente orgiios de prodiic- 
@o scientifica oii escolas profissionaes, sem faltarem á su:~ 
elevada missão social. 

Ha quem pretenda, como Despagnet, que as faculdades 
de direito devem ter uma fiincção merarnentc especula- 
tiva, destinada a estudar o direito unicamente nas suas 
transformações, no seu fundamento historico e nos seiis 
possiveis melhoramentos. Assim, as faculdades de dircito 
deveriam limitar-se ri educação scientifica dos seus aluiriiios, 
deixando para a vida pratica tudo o que diz respcito á 
applicaçLo do direito nas suas diversas modalidades. 

Ao lado d'esta opinião, tão radical, tem sido defendida 
por alguns escriptores, e nomeadamente por Riikhard e 
Schiappoli, outra diametralmente opposta, segundo a qual 
as faculdades de direito deviam ter lima funcçzo exclusi- 
vamente pratica, habilitando para as diversa3 carreiras 
juridicas. D'este modo, as faculdadcs de direito deveriam 
converter-se em institutos technicos, ensinarido aos seus 
aliimnos, principalmente, a applicaqão do direito, e redu- 
zindo o niais possivel o ensino theorico. 

Mas a verdade é que o ensino das faculdades de dircito 
nIo pode deixar de ser theorico e pratico ao mesmo tem- 
po, porquanto s6 a pratica pode esclarecer, dar corpo e 
vida aos principias scientificos, e s6 a theoria pode torna1 
consciente, racional e verdadeiramente proficua a pratica. 
Os allemães, apesar do seu genio profundamente especula- 
tivo, comprehenderam isto perfeitamente, e, por essa raz80, 
as faculdades allemãs teem, ao lado dos seus cursos, os afa- 
mados seminarios juridicos, com a missão de completar o 
ensino theorico, por meio de uma educação pratica discreta 
e prudentemente dirigida. 

A criagao da cadeira de pratica extra-judicial é tantc 
niais necessaria, quanto Á certo que a pratica extra-judi- 
cial faz actiialmente parte da cadeira de processo do qixintc 
anno, excessivamente sobrecarregada, visto comprehendei 
os processos especiaes, .civis e cornrnercines, o processc 
criminal e a pratica judicial respc,ctiva, materias que dif 
ficilmente podem ser abrangidas nuin anno. Accresce que 
a pratica extra-judicial tetii iim caracter diverso da pra. 
tica judicial, pois uma respeita ao dircito substantivo e a 
outrai ao direito adjectivo, ngo havendo portanto razão sc. 
ceitavel para juntar numa mesma cadeira estas duas espe. 
cies de pratica. 

Seria tambem muito util a criayão de uma cadeira dc 
pratica-judicial, mas a falta d'esta cadeira nLo se faz sen 
tir tão profundamente nos estudos juridicos da faculdade. 
visto o processo ter j B  de si um caracter mais praticc 
e não poder ser proficuamente ensinado, se o profcssoi 
não attender a esse caracter. As proprias tradições da 
faculdade de direito são iio sentido de ensinar pratica 
mente o processo, com manifesta vantagem para os scur 
alumnos. 

O presente decreto obriga tambem os alumnos da facul- 
dade de direito a cursar a cadeira de medicina legal. Esta 
providencia parece muito acertada, porquanto o conheci- 
mento da medicina legal 6 indispensavel ao jurista, não só 
para que elle possa dirigir convenienteinente as diligencias 
periciaes, mas tainbem para que esteja habilitado a propor 
;:o medico quesitos intelligiveis e adequados. 

O jurista que nEo conhece a medicina legal d&, como 
~ o t a  Lutnud, livre curso á sua imaginaçho, enumeraado 
jymptoinas phaiitasticos e apoiando as suas ~onsidera~ões 
3obrc erros e pre.j~iizo inteiramente improprios de um jii- 
riscoiisulto verdadeiramente digno d'este nome. 

Depois, o argiimento das provas em materia cri11iin:il 
passou por uma grande tran~formaqilo, encontralido : 1 i - 
vificado pelos dados e iiiducçi3es, n%o s6 da psychologi;~ 
commum, mas tainboni pelos dados e indiicções da iin- 
tliropologia e psychologis criminal, e que só a medicina 
1eg:il pode esclarecer cab:ilmente. Accresce que o juris- 
consulto nflo podc fazer ic1i.a exacta de muitas disposiyões, 
se não tiver o conheciniento cle medicin:~ leeal que o elu- 
cide a respeito do seii sentido e da siia appkcaçao. 

E tão convencidos da necessidadc d'csta cadeira se nios- 
tram os proprios academicos, que todos os annos em que 
a aula de medicina legal tem funccionado a horas compati- 
veis coiri as do 5 . O  aniio d : ~  fitculdacle de dircito, tem essa 
nula sido frequentada espontaneamente por muitos quinta- 
niot;ic, da referida faculdade. 

E certo, qric os legistas não possuem os conhecimentos 
necessarios para aprofundar as questões puramente medi- 
cas, iii;ts os conhecimentos das sciencias naturaes, que 
fazem parte de toda a educaçBo geral, perinittem-lhes sem 
diivicla adquirir as noções de medicina legal precisas para 
dirigir com manifesta vantagem os actos periciaerc, iiBo 
propor ao mcdico qucsitos iniiteia ou descabidos, e n?io cair 
em,cxageros ou aprcciaqões ridiciilas. 

E: ~ o r  isso que eiii algumas faciildades de direito da 
Franga e em todas d : ~  Itnlia, a medicina legal faz parte da, 
oducac;iio scicntifica dos alumnos d'aquellas faculdades. 
Nesses paises ns cadeiras dc medicina legal entram no 
quadro das faculdades de direito, entendendo-se que assini 
podc iuini~trar-se um ensino d'esta disciplina, mais em 
harmonia com a orientação scientifica dos alumnos de di- 
reito. Eiii todo o caso, mesmo nos referidos paises se tem 
rcconhccido a necessidade de recorrer a medicos para o 
ensino da medicina legal. NKo deve deixar de ponderar- 
se, que a convivencia, nuni mcsmo curso, de rnedicos e 
juristas 1x1 de influir beneficamente ria educação scientifica 
de uns e de outros, emquanto pode esclarecer muitas das 
difficuldades qiie tal disciplina apresenta para aquelles qiic 
teem unicamente a educaçzo medica ou a educag.20 juridica. 

Os trabalhos praticos feitos cm comtnuin, com a assis- 
teiicia de aliimnos de medicina e de direito, podc tornal-os 
mais proficuos, por isso qiie os rnedicos, sob a influencia dos 
juristas, sc habituam a comprehender o alcance das dispo: 
si@s legaes, e os jiiristas, sob a influencia dos medicos, se 
acostumam a ver o modo de as applicar mais convenicn- 
temente As liypotheses occorreiltce. 

O prescntc decreto cria tambem cursos especiaes com dc- 
terminadas cadeiras da facultladc de dircito, o que é de gran- 
de vantagem, sendo certo que ha serviços publicos para 
que bnstnlii conhecimentos juridicos mais limitados do que 
os que x winprchendcm no curso geral de direito. Effc- 
ctivamente, nos ciirsos geraes de direito entram muitas 
discip1iii:is que n8o teerù relação alguma coiii o exercicio 
dc certas funcr,ões publicas, e que por isso nem tornam 
o fiinccionario mais apto, nein lhe prestam auxilio algum 
na vida pratica. A tendencia nas faculdades de direito 6 
accentuadamente para a criapgo d'estes ciirsos especiaes, 
como se vê de organização das faculdades de direito bcl- 
gaq, italianas, hespanholas, etc. E só assim as faciildadcs 
de direito poder80 desempenhar-se da P~ncçbo pratica que 
deyeni ter ao lado da scientifica. 

E de inteiro acordo com esta orientação que no pre- 
sente decreto se organizam os seguintes cursos especiaes: 
administrativo, diplomatico e colonial. Existe um curso 
administrativo na Univerpidade, mas tem um caracter tão 
esdriisulo que melhor seria extingui-lo e criar outro para 
o siibstituir, em harmonia com antigas reclamaqões da fa- 
culdade de direito. 
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A criapão d'estes cursos de nada se elle s nEo 
fossem exigidos para certas e determinadas cari;ciras. 
~~h providencia vae, isso, acompaillltida do dilspos~ 
9ões, indicando as carreiras pura que s ~ o  necessariosou 
em que elles constituem prcferencia. O contrario con- 
demnar estes cursos a uma vida perfeitamente inutii, CO'Uo 

aconteceu com O actual curso administrativo. 
Determina-se tambem Ilo decreto, que oq~i~- 

fessores de disciplinas, c,ljo ensino se reparte por v :~ i i a s t em 
assam fazer cursos bier,ilii,.s rriennai.s pa ra "i- ' p- tar ropetiçoes, dar tinidade á orierit.ipgo do estii(lo, 2 fazer 

incidir a do ensiiiu discil)liilta sobre 
um s,5 professor, torilando-o assim mais no cumpri- 
niento dos deveres. E este systcma foi ultirnLam;nte 
defendido vigorosamente na R~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l ~  I Elt- 

se;g,zemertt, por ~ d ~ ~ ~ ~ d  viljey, como o mais propir~o p a ~ a  
dar ao ensino um pensauiento hilrmonico, visto se r guiado 
pela mesma inspiração o espir.to dos alumnos pa,ra as gc- 
neralízaçijes e para as vistas de con.junto. 

~ã~ se julgue que com estas reformas a faculldade de 
direito fica tendo um quaciro de disciplinas demasi adamcnte 
amplo, pois que este qiiadro 6 ainda inferior L0 das f'" 
culdades de direito estrangeiras, que não s(5 c(Omprehen- 
dem o estLido inuito inais desenvolvido da hist2rla do di- 
reito, do direito romano, do direito internacional, do di- 
reito politico, do direito administrativo e do di,r.eito penal 
e processo crinlirial, mas tambem abrangem rn#tas outras 
disciplinas, taes como : a liistoriadas doutrinas ec~onomicas, a 

c economia inrlustrial, a, estatistica, a 1egislagBo 
comparada, a introducçuo ao estudo do direito1, otc. Ain- 
da assim, com a oroailizap~o do presente dec;rcto7 ficam b 
attcndidiis as mais urgentes do ensino juri- 
dioo em a nossa Universidade. 

v 
O presente decreto tambem mc,hora consid,eravelmeiite 

O ensino da faculdade de medicina. 
N~ 6." cadeira do quadro actual da de medi- 

tina, pathologia geral e histeria geral de lnedic:ina, na qual 
se professa tambem a bacteriologia, ha necessi,dade inadia- 
vel de fmCr desaccumulação dos assumptos ali trataílos. 
s o b  este ponto de vista, imp;e-se, no interesse da edu- 
cqgo c1inicrt dos alumnos, a criaçgo da cadei.ra de prope- 
cZeulica mec?ica e ciruryzca, que fica sendo a 7." do novo 
quadro. com esta nzo s6 a preparaqã2 clinica serA 
mais extensa e profunda efficazmpte O ensino 
de olinica medica e cirurgica, mas tnmbem se podem dos- 
envolver mais os assumptos da maxima impdrtancia que 
ficam sendo professados na 6.a cadeira do n o d o  quadro, a 
pathologia geral. 

E axiornntica a importancia cliuica da ra$ioscopia e 
radiographin, A de &.binete de rardioscopia e 
radiographia impõe-se cada com mais urggnci?, pela 
applicação que em medicina se está fazendo do's raios X, 
como meio de diagnostico c observap,o clinic,i~. 0 s  estu- 
dos modernos da acç#o da luz sobrp os micirobios s?o 
ainda outra raz.o que está a frln$ar quanto 

to n,.. antcs esse gabinete. Por isso o preserite decreto cr1Y 3 P  
hospital da Universidade um gabinete de radioscopia c 
radiographia, para o regular funccionamento da instrucç~o 

A frente do laboratorio de microbiologi:~ 6 collocado em 
cliefe de trabalhos praticos, e i i h  um prclparador, porquc as 
ft1ncgõ::s sPo analogaq ti do chefe de ti:ib:illios praticos do 
laboratorio de cliimicu da faculdadc de pliilosogliia, e nPo 
4s dos preparadores dos outros gabinetes da fac~ld:ide de 
medicina. 

Emquanto estes se limitam a preparar :LU peças que ligo 
de servir nus demonstrapões da aula, e uma oii outra que 

de ser guardada nas collecc;ões, o empregado aupcrior 
do laboratorio de microbiologia tem de fazer o enxiiio te- 
chnico a cada alumno da cadeira de pcr si, giiiri-io nos 
seus trabalhos pessoaes, ausiliar os :!lrrmnos de chiinica 
que n2o deixam de frequentar o tr::bnllinr naqiielie labo- 
ratorio, entregar-se a trabalhos recl;liri:itlos u cada passo 
pelas auctoridades sanitarias, sa lei ri dos trabalhos geraes 
dc iiivcstigaçto scientifica-- e nesses n:io taiu sido pouco 
abiindiinie o laboratorio de microbiologia, liorii;~ seja aos 
seus successivos directores o ao digno empregado que in- 
terinamente tem servido com todos clles, com um z8lo 
que seria de louvar em quem tivesse unla merecida remii- 
iiernç,2o, mas que é adrniravel em qiicrn tem servido quasi 
gratuitainerite. 

Por todas essas razões e pela enorrtie rrslionsabilidnde 
que pcsn c pesar8 sobre esse enipregado, arbitra-se-lhe 
ordenado igiinl ao de chefe dos trabalhos praticos do labo- 
ratorio de chimica da faculdade de philosopliia, o que ó . . .  upcrias 11111 acto de estricta justiça. 

Como não 6 intenpão do Governo, ao publicar o pre- 
senti: dcçicto, alterar cousa alguina alem do que propria- 
mentc pertence :i Univemidade, deixou sem qualquer mo- 
difica$~ o quadro do ciirno de pharmacia, ensinado nas 
faculdades de medicina e philosophia, não obstante reco- 
nhecer que B tambem urgente a remodelaçao d'csse curso. 
Mas tal remodelacPo, quando se torne effectiva, deve fa- 
zer-sc do mesmo nodo nas tres escolas medicas, e este 
decreto dirigc-se apenas B Univrrsidacle. 

N8o deixaram, porem, de se introduzir pequenas modi- 
ficações de incoiitr.stavel utilidade, tendentes a levantar 
o ensino pharni:icriitico, conservarido-lhe todavia o cara- 
cter com que foi estabelecido, com elevado criterio, pelo 
aiictor dos novos Estatutos da Universidade. 

Em logar dos dez partidos de pliarniacia de 3061000 
r6is7 sko criados quatro premios de 206000 r6is, que po- 
dem ser conferidos ao melhor alumno de cada anno do 
curso respectivo, quando pelas provas exhibidas durante 
a freqiiencia e no respectivo exume final se mostrarem . . merecedores de semelhante distincç?io. 

0 s  premias nos alumnox, que Iioi~veism frequentado o 
laboratorio cliimico e a cadeira de botniiica, são conferi- 
dos pela faciildade de medic.iii:i, mas só cstes;' porque 1130 
6 justo nem razoavel que a faculdí~do de medicina, a cargo 
da qual esth unicaincnte n cducaçao dos alumnos pharma- 
ceuticos durante os ultimos tres nnrios do curso, continue 
a distribuir recompensas aos aluinnos dos doi8 primeiros 
annos, em cujo ensino não tem de intervir. 

Os programmas para O curso de pharmacia devem ser 
elaborados por uiua commissão mixta de quatro vogaes, 
sendo dois de cada uma das duas faculdades interessadas, 
o~b2$<esidencia do Prelado da 
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clinica dos alumnos. 

Satisfazendo justas reclamag8es do conselho da .facul- 
dade de medicina, reorganiza-se no presente dccreto o ga- 
binete de microhiologia, que ficará, constituido por duas 
secpo"es - tima de bacteriologia, outra de chimica biolo- 
gica - com a denominação de Laboratorio de microbiolo- 
gia e de chimica biologica. A fiisgo do gabinete de mioro- 
biologia com o de chimica meclic;~ justifica-se, alem dc ou- 
tros motivos, pelas razões scicntificas derivadas da affini- 
dade que teem as investigações de microbiologia com as 
de chimica biologica. 

O quadro da faculdade de mathomatica completa-se com 
a criaçLo da cadeira de analyse superior. Na faculdade de 
mathematica teem de professnr-sr: os differentes ramos das 
sciencias mathcniaticíts, c, 1120 cabe numa sti cadeira O es- 
tudo da analyse mathcmntic.a, com o clesenvolvimento que 
ella tem attingido e coni a fciqão que B preciso dar ao 
ensino para satisftlzcr Rs nccossidades das c:~ctciras de ap- 
plicnçrto. 

Na unica cadeira quo ha actualmente na faculdade, n8o 
pode ministrar-se aos alumnos senão a parte mais elemen- 



tar do calculo differencial e integral, com prejuieo das ca- 
deiras de mathematica applicada, como a mec*hgnica ce- 
leste e physica mathematica, onde uma parte do tenipo 
tem de ser desviado do estudo proprio d'ellas para se en- 
sinarem aos alumnos os theoromas de analyse que elles 
não trazem da cadeira e que nesta são necessarios. A 
criaçso da nova cadeira, requerida para habilitar os alu- 
mnos com os conhecimentos de analyse precisos para o es- 
tudo das cadeiras de mathematica qplicada, ainda possue 
uma importante vantagem. Fazendo-sc o estudo da ana- 
lyse em duas cadeiras, haverá tenipo para se proceder a 
uiiia revisfio rigorosa e completa dos prinvipios d a  mathe- 
rnatica elementar, o que niio sh 6 lima necessidade sob 
o aonto de vista cs~eculativo. ruas o 8 tambem uara ha- 
b i l i t a ~ % ~  dos que s t  dedicam ao magisterio secundario, 
de onde os alumnos devem vir para OS institutos supcriores 
corri uma educnçbo mathematica em harmonia corn o es- 
tado actual das sciencias mathematicas. Jb  no anno le- 
ctivo de 1895-1899 foi regida iiina cadeira de analyse 
superior criada provisoriamente por portaria de 10 de no- 
vembro de 1898. e as vantagens d'esta cadeira fizeram 
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logo sentir-se na frequencia dos iiltimos dois anrios e nos 
actos de bacharel e formatura. conio actualrnvnte se faz 
sentir n sua falta. A cria<;ão definitiva da novn cadeira i., 
pois, de uma necessidade reconhecida e iinperiosa. 

Criam-se tambem dois logares de demonstradores nesta 
faculdade, com o fim de auxiliarem os profess:>res na regen- 
cia das cadeiras, ficando obrigados ao serviço que prelo con- 
selho da respectiva faculdade lhes for distribuido. E na ca- 
deira de astronomia que os demo~istradores podcm prestar 
maiorcs serviços, coadjuvando o professor durante a aula, 
quando nisso haja convcniencia, e tomando a direcção e 
responsabilidade dos variados exercicios das observac;ões 
astronomicas que teem de se effectuar, j B  de dia, já de noite, 
no observatorio da faculdade de matheniatica. A conve- 
nioncia d'estes auxiliares do ensino superior das mathema- 
ticas, nas suas vastas applicaçGea, jA logra :L sancção da 
experiencia na Escola Polytechnica de Lisboa, onde elles 
teem funccionado com incontestavel vantagem. E por isso 
que repetidas vezes, o conselho da faculdade de rnatlicma- 
tica, tem insistido em reclamh-10s com urgencia. 

O desenvolvimento consideravel que as sciencias natu- 
raes chegaram a attingir, a importancia das suas nume- 
rosissirnas applicações ás industrias, que sEo a principal 
fonte de riquesa de um país, e por outro lado a applica. 
980 const;~iite e crescente qiie se está fazendo dos conhe 
cimentos adquiridos nestas sciencias e dos seus metliodot 
de investigação aos estudos das outras especialidades c 
nomeadamente As sciencias sociaes. á historia. á ahiloso 
phia e á pedagogia: tudo isto e s k  aconselhindi o Go- 
verno a animar por todas as formas possiveis o desenvol- 
vimento e a vulgarizay20 de taes estudos, dotando os es- 
tabelecinientos que os professam com os meios materiaes 
e com a organiaa$io que as forças do Thcsouro possam 
comportar. 

Neste sentido o presente decreto desdobra o quadro da 
faculdade de philosophia em duas secções, para especiali- 
zar jB  nin pouco as provas, qiie teem de ser cxhibidas 
pelos candidatos aos graus de licenciado e de doutor, c 
para o concurso aos logares do magisterio; do mesmo mo- 
do desdobra a actual cadeira de mineralogia e geologia em 
duas, onde o ensino pode já fazer-se mais desafogadamen- 
te ; cria um logar de conservador do muscu dc anthropo- 
logia, e clois logares de demonstradores, sqndo um para 
a secg%o d:is sciencias physico-chimicas e oiitro para a 
das eciencias bistorico-naturaes. 

A divisbo da faculdade de philosophia em duas secções, 
sciencias physico-chimicas e historico-naturaes, corresponde 

a uma indiscuti~el orientação scientifiea. Seria, ocioso en- 
trar erii qualquer dirscussào a este proposito. 

O presente decreto n b  leva esta diviab 8th ao ~sonto 
de exigir substitutos para cada uma d'estas di'i i11 I : I . : ~ ;  

mas, sem destoar conaideravelmente da organizaç:to g i 1  
da Universidade, nem aggravar a despesa publica, con- 
si-na o salutar principio de differeneiar as duas secpões - e sciencias physico-chimicas e historico-natiirars - para o 
effeito do doiitoramento e do magisterio. 1,iiiiita-se d'este 
iriodo o campo de estudo dos candidatos, que íissirn conse- 
g~iirbo especi:~liziir-se na preparação para o doutoramerito 
e durante o tciripo de magisterio, em homogeneo grupo 
de sciencias, que mais tarde professarão com superior 
competeiicia. 

O desdobramento da cadeira de mineralogia e geoltbgirt 
foi jA auctorizado para a Escola Polytechnica de Lihoa, 
por carta de lei de 24 de junho de 1895. Em virtiiclc das 
instnncias dos outros estabelecimentos, que reclamnram 
igual providencia, foram publicadas as portarias de 6 de 
outubro e 11 de novembro d o  mesino anno, auctorizando 
o desdobramento proviaorio da cadeira de mirieralogia e 
geologia da Academia Polytechnica do Porto e da facul- 
dade de nhilosoahia. 

Na universiiade funccionoii durantc o anno lectivo de 
1898-1899 a novn cadeira de mineralogia c petrologia, e 
muitos estudantes se habilitaram com o respectivo cxame. 
A faculdade de pliilosophis organizou o regulamento d'essa 
cadcirn, determinou a siia collocação e a da cadeira de 
geologia no quadro geral da faculdade, c fixou os cursos 
para que ellas constituiriam h:~bilitação. 

Todos estes regulamentos provisorios foram submettidos 
á approvação das estações superiores. 

Entretanto, as portarias referidas ri%o foram seguidas de 
providencias ulteriores, resultando qiir rio anno seguinte 
jb o desdobraniento nbo pGde funccioiiai, mesmo sem re- 
tribui<;%~ do respecti+o professor, porque iiao havia possi- 
bilidade de obrigar os aliimnos á frequencia das cadeiras 
desdobradas, visto que nenhuma disposiçiio com forpa de 
lei lhes impunha tal fraquericia. 

Quando, em 4 de abril de 1900, o Ministro do Reino 
apresentou ao Parlamento uma proposta de lei desdobrando 
a cadeira de mineralogia e geologia da Academia Polyte- 
chnica do Porto, a faculdade de philosophia representou 
de novo, pedindo igual providencia. Mas ainda d'esta vez 
foram baldados os seus esforços. 

No mês de junho seguinte havia nova situação ministe- 
rial, sem que tivesse havido resolupão das camaras sobre 
este assiimpto. 

A faculdade de philosophia reputa necessario esse des- 
dobramento, que, de resto, se impõe rio intuito de equi- 
parar os cursos prcparatorios para as escolas de applica- 
920. 

A setima cadeira da faciildade de vhilosophia compre- 
hende actualmente as seguintes materias : 

* 

1 .a Mineralogia geral e ~r~stal lographia geometrica, 
physica e chimica ; 

2." Mineralogia. especial ; 
3." Petrologia gcril  e especial; 
4." Geographia comparada, geologia aicliit~ctor~ica, geo- 

dynarnica e physicn. do gloho, geologia liistorica. 
Devendo ainda observar-se que, para tornar proveitoso 

o ensino da geologia historica, tem o professor de entrar 
nalgumas cxplicacões previas dr  paleontologia e evoluglo 
geral dos seres organizados, visto que estas materias náo 
podcm estudar-se na cadeira de botaiiica, nem na de ZOO- 

logia, ciljos programmas se encontram jh bastante sobre- 
carregados. 

Mas em nenhuma das cadeiras a accumiilaç80 de inate- 
rias 8 tzo pesada como na de mineralogia e geo1ogi:t. Nas 
escolas superiores em que estas sciencias se professam no 
c~strnrigeiro, o ensino faz-se, pelo menos, em duas catieiras, 
como por differentes vezes a faculdade de philosophia tem 



, O ensino de de~enho na Universidade 6 feito numa ca- 
*ira annexa á, faculdade de mathematica e abrange dois 
ClLt'SOS distiiictos : o curso mathematico, exigido aos alum- 
nos que se destinam 4 faculdade dc mathematica e Escola 
do Exercito, e o curso philosophico, exigido aos aliimnos 
que cursam a faculdade de yhilosophia, os quaes não po- 
ieni ser admittidos ao acto de zoologia, sem se mostrarem 
xhi!itados com a approvaçno nos dois annos d'esse curso. 

Para o ensiiio do desenho ha dois professores: proprie- 
?;r;o e substituto. O logar de substituto ha muitos annos 
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reeiamado tambem, a exemplo do lixe foi concedido para 
a Escola Polyteclinica de Lisboa. 
E, com effeito, basta reflectir um momento na profusso e 

variedade de assiimptos, pelos quaes o professor de miiie- 
ralogia e geologia tein de repartir a aua actividade, para 
concluir (2 p&n' que seme1hant;e ensino í) impossivcl no 
estado actual da sciencia. Não B necessario ser um espe- 
cialista para o reconhecer. 

Ha  muitos annos que o professor de mineralogia c geo- 
logia sO pode percorrer uma parte limitada do seli vastis- 
simo programma, e isso mesmo apenas com urii desriivol- 
vimenti) relativamente exiguo, para não drisnr de tocar, 
cmbora de leve, no que é :tbsolutamente indispensuvel. E 
P:Lr" ~ S S O  O professor ha de explicar durante todo o tempo 
da aula, sem poder chamar os seus alumnos á lição senao 
raris5imas vezes. 

Deve, por outro lado, notar-se qiie a iiidole dos estudos 
mineralogic2s e petrographicos í! muito differente da dos 
estudos geologicos propriamente ditos, onde so requerem, 
portanto, aptidoes e prepara930 differentes, c oxide se em- 
pregam methodos de investigaç3~ igualiuentc differcntes. 

Para a crystallographia, mineralogia e petrologia, deve 
O alumno conhecer e estar exercitado na geometri;~ an:t- 
lybica t: na analyse mathcmntica, e ao mesmo tempo na 
teahnica chimica e na physica, principalmente na optica 
physica. Para o estiido da geologia, 6 necessario conhecer 
jh a mineralogia e a petrologia, e ter bem presente o co- 
nhecimento geral da botanica rlescriptiva e da zoologia 
descriptiva. 

Por todas estas razoes o por militas outras que natural- 
mwte  occorrem ao espirito de qiialquer pessoa mediana- 
mente conhecedora das sciencias naturaes, k facil de reco- 
nhecer a necessidade urgente e iinprorogavel de dividir :i 

cadeira de mineralogia e geologia da faculdade de philfv- 
sqphia em duas novas cadeiras, como faz o preaciitrl de- 
citato, sendo uma de mineralogia e petrologia, e a outra 
de geologia, que ainda assim ficam tao sobrecarrcgadrts clc 
materias corno as outras cad~biras de historia natural actunl- 
mente existentes. 

Estabelece-se tarribern neste decreto, que os professores 
das sciencias nnturnrs ci~jo ensino se reparta por duas ca- 
deiras, façam cursos biennacs, para nlo perderem de vigta o 
movimento scientifico. Que não v b  a especializa~ão tLo 
longe, que o professor de chimica iriorganica se torne 
alheio 5 chimica organica, ou que dos progressos diarios 
da electricidade se desinteresse o professor da l.a cadeira 
de physica. 

O estabelecimento do ensino separado da analyse chi- 
mica e o desenvolvimento dos trabalhos praticos que se 
fazem der numa Prova especial que precede 0 exame 
theorico, s2o melhoramentos lu<: bastar8 apontar para que 
sejam justamente apreciados. 

NO ciirso ~ r e ~ a r a t o r i o  para rt. arma de engenharia e m-  
tilharia, professado nas faculdades de direito, mathernatica 
e philosophia, substitue o presente decreto, no 3.' anno, a 
citdeira de mineralogia e pela primeira das duas 
em que osta 6 desdobrada. A exigencia das duas cadeiras 
náo se conipadaceria com a estreiteza do tempo em que 
deve ser feito este curso preparatorio, muito sobrecarre- 
gado de materias. 

VI11 

O presente decreto, cinbora orientado pela mais estricta 
economia, traduz :tixgnieiito de despesa ; porem, a eco- 
nomia provcnic~iitc do decreto n.O 1, da mesma data, e 
o aiigmento da, rcceita proveniente das propinas corres- 
pondentes As cadeiras criadas nas divcrsas faculdades e 
do novo regime das propinas, perrnittem realizar esta re- 
forma, sem aggravamento, como acima fica dito, para a s  
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qiir ngo esta provído, c actualmcnte 830 dois professores 
provisorios que e s t h  iiiciinibidl s, um do ensino do curso 
tle descnho mathematico e outro do curso de desenlio phi- 
losnphico. 

O presente decreto reconhece a conveniencia do qii:rdro 
dos profcasores de desenho constar de dois logares de pro- 
fessorls effectivos, coni obrigação de se substituircrii rnu- 
tiiamerite, sendo um encarregado do ensino do ciirso iiia- 
tliematico, sob a inspccçzo d:t faculdade de mathematica, 
e outro c10 curso phi losophi~~,  sob a iuspecçiio da facul- 
da4s <la pliilouophia, e aclmitte tnl doutrina. 

43 intlihpensavel que o ensino de desenho seja essencial- 
mente ~~ra t i co  e simultanc:~rncnte ediicativo, para o que 
muito contribuirZo as qualidades artisticas do professor. 
E assim o teem sempre coinprelieridido os yedagogos nos 
paises mais adcantados. A parte cl'este ensino que versa 
sobre o desenho rigoroso, funda-se essencialniente na geo- 
metria, de que faz constante :rpplicayWo, iniciando-se na 
instrucgLo seciiridaria, e alarganclo-se muito no curso ~ u p e -  
rior com a adquisição dos processos da geometria descri- 
ptiva,. Mas a este niesmo ensino 6 conveniente a aptidâo 
artistica, porque o desenho G acima de tiido uin ramo das 
bcllas artes, que estas destacam de si para vir occupar um 
jogar importantissimo na educayac, moderna. Não devemos, 
comtiido, perder de vista que todo o professor, de qualquer 
disciplina que seja, deve coilhecer perfeitamente as condi- 
t$ies t, necessidades dos seus alunino..i, coriformar-se com 
elias, .para que as possa utilizar e dirigir como convem. 
Para isso, o professor de deseri110 de uma escola superior 
nbo eleve ser unica e exclusivamente um artista, visto que 
o sei1 fim não 6 o de Frcparar artistas, mas instruir 08 

aliiInnos que se destinam a outras carreiras, na represen- 
tação graphica dos objectos e das conccpç5es scientificas, 
desenvolvendo e cultivando nelles o sentimento do bello, 
que 6 hoje um accessorio indispensavel de toda a boa edu- 
ca..~(~ artistica. Estcs diffe~ntea requisitos encontrani-se 
satisfeitos, com sufficieiite pondera$o, no vasto programma 
decretado para os concursos ás cadeiras de desenho dos 
nossos institiitos industriaes. 

Por estas coqsideraçõcs, estabelece o presente decreto 
que, no concurso para o provimento das cadeiras de dese- 
nho mnexas ás farnldadcs de mathematica e philosophia, 
se-jaln admittidos professores de desenho das escolas in- 
dilstiiaes, que tenham a habilitagão de approvação no con- 
curso respectivo, feito pelo programma do decreto de 2 de 
junho de 1884. 

IX 

ninaa sc torna urgente reformar os serviços relativos 
80, cst,zbclecjmentos nnnexos Q Universidade. A tradipão 
e a dirigem estes serviços, e todos sabem como 
poiic+o a pouco se deturpam as tradiçoes e praxes nlo re- 
duzidas a documentos escritos. Mas í) preciso proceder 
lenta, e methodicarnente, riso fazendo reformas a pio&,  
nirlhorando o que está, sem o prnrido de revolucionar 
tiido, suhatituindo um;i riigranizit@o completamente nova 
orga,.,izaç~o tradicion;il. 0 presente decreto 6 apenas o 

a reforma integral e completa da Uni- 
versidade, devendo o resto feito pouco a pouco, e oom 
a indispensavel collaborsç$o dos conselhos academicos, pelo 
que respeita aos estabelecimentos privativos das faculdades. 
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condições do Orsamento Gera1 do Estado, nos tc>rrqos pre- 
cisos do artigo 18." d:t lei de 1 2  dc junho tIc 1901. 

Por estas consideray3es tc.nlio a liorir:~ de apresentar a 
Vossa Majestado o s(.gi~intcl, projecto de decrcto. 

Socretaria da Estado dos Negocios do Reino, em 2.4 de 
dezembro de 1901. -2 Erneslo Rodolpho fíintze 2iióeil.o. 

No uso da onctorizagXo conferida pelo artigo 18.' da lei 
do 12 dc jiirilio de 1901: Iici por bem decrctar o segl~inte : 

1. Parte geral 

cAI)lrI'uLo I 

assim nos primcims quinze dias do mês do outiibro, in- 
tcrroiiipem.se os tral~allios escolares. 

Art. 8.' Durante o anno lectivo iuterronil)t~n~ i c  OS 

excicicios cscolnrcs : no d ia  2 dl. novembro (comiiictiiora- 
ção dou fieis dcfuiictos); rios dias que clccorrem doede a 
vespera do Natal at& no dia do Kcis iiicliisive; nos dois dias 
do Carnaval e na quarta feira dc Cinz:t; nos dias compra- 
hendidns entre o doniirigo cic Rairios e o domingo da Pas- 
choels; no dia 4.de julho idi .~ da Rttiiiha Santa Iezbel), e 
cm todos os domingos, dins santificnclos e dias de grande 
gala oii de luto nacional. 

Art. '3.0 I'ora d'estes di:is fica expressamente prohi- 
bitin a concessão de feriados, sob qil:il(juer pretexto que 
peja, sem previa auctorizncy>o do Govcriio. 

Art. 10.' Os periodos de ferias e os dias feriados das 
liçoes, exames ou actos escolares 11Uo inil)oitarn a cessa- 
$20 dos restantes servi~os universit:ii.ios, nem dispensam 
portanto o pecsoal universitnrio das obrigações que lhe 
conlpetirem ou lhe forern superiormente distribuidas em 
taes dias, em conformidade com o cargo de cada um. 

Piario dos cstiidok iiiiivc~rsit~rios 

Artigo 1 . O  O ensino universiiario tem por fim conservar, 
ampliar e transmittir os conhecimentos scientificos em 
lodo o seu desenvolvimento. 

Arb. 2.' O ensino universitario dirige-se a individuos ji 
desenvolvidos physica e intellectualmente, suppondo por- 
tanto a posse completa do ensino correspondente aos dois 
graus antcriores na hierarchia pcdagogica. 

Art. 3.b Na Universidade de Coimbra cultiva-se o en- 
sino superior em cinco faculdades, que pela ordem esta- 
belecida sIo: a faculdade de theologia, a faculdade de di- 
reito, a faculdade de medicina, a faculdade de mathema-. 
tica e a faciildade dc philosophia; organizadas todas se- 
gundo um mesmo typo, e completando-se e auxiliando-se 
mutuamcntc. 

5 1.' 'i'odo O professor ou doutor, nacional ou astran- 
geiro, pode ser admittido a abrir no edificio da IJniversi- 
dade cursos livres, destinados a completar 011 a desenvol- 
ver O ensino ordinniio das diversas faculdades, precedendo 
approvaçiio do seu prograinml pelos respectivos conselhos 
academicos, e atictorização do Governo, ouvido o Conae- 
lho Superior de InstrucpEio Puhlica. 

3 2." OS professores ou doutores, a que se refere o 
5 I.', podem fazer os seus cursos ou me- 
dianto contrzto com o Governo. 

6 3.' 0 8  cursos assim :tiictorizados ser30 anniinciados 
no Diu~io do Gover?zo, e os seus programmas publicados 
coi1,juiitainente com os dos cursos ordinarios. 

Art. 4." O anno escolar principia para todas as facul- 
dades no dia 16 de outubro com a cerimonia do juramento 
doe lentes, prostado na Real Capclla, com a solemnidade 
e pela forma que so encontra estabelecida. Em seguida 
dirige-se todo o corpo univcrsitario p;iPii. n sala grande 
dos actos, onde ser& recitada a oração in:&ugur;d De &a- 
pientia por um lente eleito previamente pela faculdade, a 
que este serviço for pertencendo por turno. 

Art. 5.' NO dia 17,  ou no dia iinmtldiato, se o dia 17 
for santificado, principiam os exercicios escolares em to- 
das as faculdades, encerrando-se tambem em todas no ul- 
timo dia de maio. 

unico. Se qualquer consellio academico reputar con- 
vonierite prolongar os trabalhos escolares da respectiva fa- 
culdade aleni do dia 31 de maio, pode fazê-lo preccden- 
do auctorixay20 do reitor. 

Art. 6.' Os exames das diffeientes cursos e, sendo pos- 
aivel, os nctos de licenciatura e conclus6es magnas, effe- 
ctuar-se-hão no biinestre de junho e julho. 

5 iinico. Quando os actos ngo possam fazer-se no refe- 
rido biinestrc, effectnar-se-h20 fora d'essa epoca, quanto 
possivcl sem prejuizo do serviço lectivo. 

.bt .  7.' No bimestre de agosto e setembro, e bem 

CAPITULO I1 

Matricula 

Art. 11.O Os alumnos qiie ~retendorcm frequentar a 
Universidade podem effectuar as suas matriculas na classe 
de ordinarios ou na de voluntarios. 

g unico. Fica extincta para todos os effeitos a actual 
classe de obrigados. 

Art. 12.O A classe de ordinario é a dos alumnos que 
seguem o curso geral da faculdade, frequentando suuces- 
sivamento as diffcrentcs cadeiras nos annos e pela ordem 
que se cncontr;irn designados no respectivo qiiadro. A 
classe do volunturio 6 a dos alumnos que seguem qual- 
qner dos ciirsos especiaes annexos ás faculdactcs, OU que 
frequentam as cadeiras por outra ordem, guardando em 
todo o caso as relações de dependencia que serao defini- 
das a respeito de cada faculdade. 

Art. 13.O O prazo para a entrega dos requerimentos 
de admissflo será annunciado em cada anno com a ante$- 
paga0 necessaria e com a devida publicidade, perrnlt- 
$indo-se aos alumnos o assignarem o respectivo termo por 
meio de procuraçEo. A matricula estará terminada irnprc- 
terivelmente no dia 15 de outubro. 

Art. 14.O Os alumnos que vierem frequentar pela pri- 
meira vez a Universidade prestarão, ante o secretario 
dlc.lla, no dia que para iu-o lhes for designado, O jura- 
lilento do estylo, em confoririidade com os velhos Estatu- 
tutos, 1. 111, t .  1.' e 2.", e nesse acto assignarLo o 8eu 
nome no livro especial, que para esse fim cxistir4 na se- 
cretaria. 

Art. 1 5 . O  O requerimento para a matricula será &ri- 
gido ao reitor, c instruir-se-ha com os seguintes do- 
cumentos: 

a) Para a primeira matricula na faculdade de theologia : 
Certidão em que provem haver completado dezaseis an- 

nos de idade ; 
Attestado de vifa et mow'bers; 
Certificado do registo criminal; 
Certidão do curso complementar dos lyceus segundo o 

regime actual, ou certidões de approvaçfo nos exames 
de lingua e litteratura portuguesa, francês, allemão e la- 
tim (curso completo), geographia, historia, mathemqtica 
(1." parte), physica (l.= parte), ~hilosophia e desenho 
(I.* parte), segundo a legislação anterior á actual OU 1 ainda certidão de approvaçiio no exame dc admiss%o per- 
mittido aos que tiverem o ciirso triennal nos seminarios, 
nos termos do artigo 93.'; 

Conhecimento da compra, na Imprensa da Universidade, 
dos livros respectivos. 

b) Para a primeira matricula na faculdade de dircito : 
Os mesmos documentos que para a primoira matric* 1 

A 
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em theologia, menos o attestado de vitu et movib.iis, o cer- 
tificado do registo criminal e a certidão de approvaç2o rio 
exame de admissão a que se refere a alinea a) d'este artigo. 

C) Para a primeira matricula i i : ~  f~ciildadc de medicina: 
CertidRo de approvaçgo no exainu da primeira cadeira 

da faculdade de mathematica e iitrs seguintes da fac.iildade 
de philosophia: chimica inorganica, thirnica organic.:t, 
physiea (1." e 2." partes), botanica, zoologia e desenho 
(curso completo) ; 

Para os aluinnos que frequentarem ao presente o curso 
preparatorio para ct faculdade de medicina, certidão dc 
approvacão no exame de liligua allcmil, feito no lyceu, 
segundo a legislaçiio anterior á actual; 

Conhecimento da compra, na Imprensa da Universi- 
dade, dos livros respectivos. 

d) Para a primeira inatriciila nas faeulclades de mathe- 
matioa ou philosophia, ou nos cursos espcciaes d'estas fa- 
ciildades : 

Certidão em que provem haver completado dezaseis an- 
nos de idade ; 

Certidiio do curso eornplementar dos lyceus segundo o 
regimc actu;il ou certidões de approvaqão nos exames de 
lingua e litteratura portuguesa, francês, allemEo, latim 
( l . a  parte), geographia, historia, mathcmatie:~ (curso com- 
pleto), physica (curso completo), philosophia e desenho 
(curso completo), segundo a legislag2.0 anterior B actual; 

Conhecimento da compra, na Imprensa da Universidade, 
doe livros respectivos. 

e )  Para a primeira matricula no curso para o estado 
ecclesiastico : 

CertidZo em que provem haver completado dezaseis an- 
nos de idade ; 

- Certidbo do curso complementar dos lyceiis, segundo o 
regime actual, ou certidões do approvaçâo nos exames 
de lingua e littcratura portugne+m, francês, allemZo, latim 
(curso completo), geographia, historia, mathematica (i  
parte), phyaica parte), e philosophia, segundo a legis- 
laçso anterior á actual; 

Conhecimento da compra, na Imprensa da Universidade, 
dos livros respectivos. 

f )  Para a matt.icula nas aulas de grego e hebreu anne- 
xas d faculdade de theologia: 

Os mesmos documentos que para a matricula em qual- 
quer dos cursos universitarios. 

g) Para a primeira matricula em qualquer (10s cursos 
espeeiaes á faculdade de direito : 

Certidão em que provcni haver completado dezaseis an- 
nos de idade ; 

Curso complementar dos lycciis segundo o regime 
actiial, oii certidões de approv:i~%o nos exames de lingua 
e littoratilra portuguesa, franc+s, allembo, latim (ciir50 
completo), geographia, historis, mathematica (1." parte), 
physica (1.a parte), e philosopliia, segiindo a legislaçgo 
anterior á actual. 

ConheciInento da compra, naIinprensa da Uiiiversidade, 
dos livros respectivos. 

IL) Para a primeira matriciila no curso de pharma- 
cia : 

Certidão em que provem havcr completado dezaseis an- 
lias de idade ; 

Certidões de approvação nas seguintes clisciplinas, do 
curso dos lyceus: portugues, francês, latim (I." parte), 
mathematica (l.a parte), physicn (ciirso completo) e phi- 
losopliia ; 

Conhecimento da compra, na Imprensa dauniversidade, 
doe livros respectivos. 

i) Para as matriculas, em qualquer curso universitario, 
depois da primeira: 

Certidões de approvação nas disciplinas de que depen- 
dcm as que o allimno pretende frequentar, em 

com o que neste decreto se dispõe a res- 
peito de cada uma das faculdades; 

Conhecimento da compra, na Imprensa da Universidade, 
dos livros re,spcctiros. 

5 unico. E permittida a matricula no 1." arino da facul- 
dade de medicina 30s aluriinos a quem faltar apenas uma 
das disciplinas preparatorias, que devem estudar ria faciil- 
dade de philosophia, Irias a approvaglo nessa c l i ~ c i ~ l i ~ : ~  6 
iiidisperisavel para a admissIo ao exame da I." cadeira de 
iiicdicina. 

Art. 16.O O pagamento (ias propinas de matiiciila lias 
ca(1eirhs proprias das f~culdades faz-se collando ao reqiic- 
ririiciiio uma quantia, c111 estrtmpillias, igual n tnntns ve- 
zes 45OCiO réis, com os competentes addicionaes, uu tantas 
vezes 58785 rbis, quantas forem as cadeiras qiic v20 fre- 
quentar-se. 

Art. 17.' As cadeiras de grego e de hebreu, annexas A 
faculdade de theologia, as dc desenho, ailnesns 5s faciil- 
dades de inathematica e philosopliia, teein (lu propina cada 
uma 28890 rúis, incliiidos os addicionacs 

Art. 18.O O curso pratico de analyse chiniica, bem como 
quaesquer cursos praticos feitos nos 1:ibor:ttorios cl:i facul- 
dade de philosophia são isentos do pagamento de propiiia; 
mas os alumiios que os freqiiciit;ircm pagar50 urna pecyucna 
incleqnização mensal, quc sc>r.li fisaaa pelo Governo, ou- 
vidiz previamente esta faciilclado, pelos re:igentcs, gaz e 
oiitros materiaes, que teem de corisumir, e nssignarao alem 
d'isso um termo de resporisabilidade pelos prejuizos que 
por negligencia sua caiisarem no laboratorio. 

Art. 19.' No prirneiro dia util do mês de jiinho e nos 
dias seguintes, proceder-se-ha, na secretaria da Universi- 
dade, ao encerramento das iiiatric.iilas c111 todos os cursos 
por taculdades e pela ordem,, quc o reitor nia11dai.á annun- 
~ i a r  por edital, sendo adiriittido~i a este acto todos os alii- 
mnos qiic tiverem sido dados por I.iabilitndos na congrega- 
$50 firii~l da siia faciildade. 

Art. 20.' O cnccrramento de matricula obriga ao pa- 
g:imcnto dc propina igual á da abertura, e o termo pode 
do iriclsmo modo ser assignado por procuraçno. 

Art. 21." Os aliiinnos que no prazo fixado no edita1 da 
reitoria (artigo 111.") deixarem de comparecer, por si ou por 
seu procurador bastante, para encerrar mutiiciila, enten- 
cle sr  qiic renunoinrn a csse direito, e consitlcram-se corri 
o :~iino perdido. Compete, porem, ao reitor toinar corilie- 
ciiiiento d'cstas faltas e providenciar a rcspeito d'ellas 
como lho parecer iiiais conveniente e eqiiitativo. 

Art. 22.O O encerramento das matriciilns e todo o ser- 
viço correlativo de secretaria dcvcr:i estar conc*luido nt6 ao 
dia :3 de junho, de inodo qiie o serviyo doa exames e actos 
principie iiuprttterivelmentc no priint:iro dia util depois 
d'esttt data. 

3 1." Oovernp poderá permittir, a rcqueriinento dos 
conqellios academicos, a altcraqão d'estcs l,r;izos, quaii- 
do as necessidades do servico assim o exigii~ciri. 

$ 2.' Os dias decorridor desde o encerramciito das nu- 
las até ao comepo dos actos slo considertidos coirio de ser- 
viço, para o effeito do abono de vencimento de cxercicio 
estabelecido pela lei de 1 de setembro de 1887. 

Art. 23.O Os alumrios voluntarios, que transitarem para 
a classe de ordinarios, ficam dispensados da multa de trari- 
sito, qiie pela antiga 1egislaçIo iiniversitaria tinham de pa- 
gar para u arca da faculdade. 

CAPJTU1,O 111 

Yreqoeiicis 

Art. 24.' Nos Gernes cla Universidade encontrar-se-hLo 
permanentemente, em quadros :~propriados, os horarios dc 
todas as aulas da Universiciatlc ; r bem assim avisos iri- 
(licando os dias e horas em que sc encontram abertos os 
estabelecimentos universitarios acccssivcis ao publico. 

S iiriieo. Os exercicios escolares principia111 e ~caban: 
pontualmente As lioras prescriptas. 

Art. 2.5.O A dnrapgo das aulas theoricas 6 de hora tt meia. 



Art. 26.' 1 ~ 0 ~  que o professor tenha entrado na aula, 
o bedel da faculclade tomará o ponto no ecil caderno, tendo 
o cuidado de anniinciar em voz alta os iiiiiricros e nomes 
dos alumnos que faltarem. 

Art. 27." Mo fim de cada mês os professores, que tive- 
rem regido cadeira, dar30 conta ao reitor dos alumnos qiie 
se tornarem mais notavris pulo seu talento e applic.ayho; 
e do mesmo niodo d'aquelles que se tornarem salientes 
pcla sua falta de estudo. 

Art. 28." Ko julgamento das lições oraes, trabalhos 
praticos e excrcicios escritos dos alumnos, oii de qiises- 
quer exames, incluindo as informações de merito li t t~rario 
dos bacliareis, licenciados e doutores, fica vigorando a t8s- 
cala de valores determinada pelo regiilanicnto ile 14 do 
setembro do 1895, estabelecendo-se a seguirito c.ori.cJspon- 
dencia entre esta escala e a do regulamento de I 1  d r  j i i -  

lho de 1871, que at8 aqui tem sido iisada na Universidade. 

Itogulamento ao 1871 Rcgulameiito dc 1895 

I 10 
11 

S 12  
1 3  
1 4  
15 

I3 I 16 
17  

16,17 18 
18 ) P B  I 19 

19,20 20  

Art. 29." Ar notas das lições, trabalhos escritos ou tra- 
balhos praticos dos aluirinos soro publicadas em edita1 affi- 
xado nos geraés, nos termos seguintes: 

1) As notas tias lições são piiblicadas no dia immediato ; 
2) As not:ts (10s traballios escritos, ou dos trabalhos 

praticos, publicam-se um mês depois da conclusão e en- 
trega d'esses trabalhos; 

3) Os trabalhos praticos, como os escritos, s3o deposi- 
tados em logar publico, depois de jiilgzdos : os trabalhos 
praticos nos respectivos gabinetes ou laboratarios; os tra- 
balhos cscritos na bibliotheca central da Universidndr, on- 
de poderli ser cons~iltados por qualquer pessoa at6 á con- 
clusão dos trabalhos academicos do anno lectivo. 

Art. 30.O Os trabalhos escritos, que merecerem a nota 
de M R, serão pubiic:~doa por conta do Governo. 

Art. 31 ." Incumbe As faculdades proceder a uma reor- 
ganizact"i oiriinuciosa dos programmas das suas disciplinas, 
harmonizando-os com as disposiyões d'este decreto, e pro- 
pô-los, rio mais curto prazo, L approvação do Governo. 

Art. 32." Os compendios e obras escritos especialmente 
para as cadeiras, as thescs e as dissertayõcs para o acto 
de conc~us~es  magnas e para os concursos serão impres- 
sos na Imprensa da Universidade, cujo regime o Governo 
reformará. 

CAPITULO IV 

Exanies e aotos 

Art. 33." A habilitação dos alumnos é julg:~da pelas fa- 
culdades mediante duas especies de provas: exames e actos. 

Art. 34." 0 s  exames s8o feitos por cadeiras separada- 
mente, e provam a IiabilitaçLo csprcial nas materias pro- 
feasadas eni cada ciideira. S%o c~sac.tíiiricnte iguaes para 
as duas classes em que os aliiiiiiios podem matricular-se 
(artigo 11 . O ) .  

4 1 . O  Nas faciildades de thcologia e direito esta Te- 
gra tem as excepc;ijcs, que no seu logar proprio serão 
mencionadas. 

3 2.0 Os interrogatorios nos exames versam sobre pon- 
tos tirados á sortc vinte e quatro horas antes. , 

Art. 35.O Tanto os c1rdin:~rios roirio os voliintarios en- 
tram a exame pela orclein da pauta, a qual não poderá 

ser modificada senão por algum caso imprevisto de força 
maior, independente da vontade do Qlnmnn, ou porque 
este liaja faltado e jiistific:ldo legalnicnte a siia falta. 

# 1." Os aliirnnos voluritarios n8o poderão licenciar-se 
senso por motivo de tloruça legalmente comprovada, do 
mesmo modo que os oidinarios. 

5 2.O Ficam d'ora Lvante supprimidos os exames de 
preferencia, a que se refere o artigo 129." do decreto de 
20 de setembro dc 1844. 

3 3." Resalva-se o direito adquirido pclos actuaes alu- 
mnos da Universidade, que jA fizeram exames de prefe- 
rencia. 

Art. 36.O O jury dos exames ser8 constitiiido pelo pro- 
fessor da cadeira, que será o presiclcnte, e por mais dois 
professores da faculdade, escolhidos pela ci,ngrega~;ão; mas 
constar8 unicamcnte de dois :~rgiimeritos, de um quarto de 
hora cada um, aendo um d'clles feito pelo presidente do jury. 

Art. 37 .O Nas faciildad<~s dc medicina, mathematica e 
philoscrphia OS exames theoricos ser20 precedidos de uma 
parte pratica prestada perante o mesmo jury e conforme 
os regulamentos que o Governo approvará, sobre proposta 
das respectivas faculdades. 

Art. 38.O Haver& uma votaçlo especial sobre a parte 
pratica, a que se refere o artigo antecedente, para decidir 
se o alumno fica admittido á prova do exame theorico, ou 
6 excluido d'ella. O alri~uno excluido fica obrigado a mais 
um anno dc frc.qiieneia. 

Art. 39." Concluidoa os exames theoricos de cada dia, 
proceder-se-hn logo 4 votação por espheras brancas e pre- 
tas, lxtra determinar quaes os alumnos que merecem ser 
approvados. Em seguida effectuar-se-ha uma segunda vo- 
ta950 por letras, para designar a classe de su#ciente, bom 
ou n~ztito bom, c finalmente uma vota$io por valores, eiu 
confòrniidade com o artigo 28." do presente decreto e re- 
gulamento de 14 de novembro de 1895. 

9 1 . O  Os alumnos que obtiverem classificaçElo superior 
a 15 valores são considerados distinctos. NO respectivo 
termo escrever-se-ha upprovcido com distincção com tantos 
valo~es .  Quando a classificação for de 10  a 15 valores, 
cscrever-se-ha approuado com tantos calores. 

5 2." Fica supprimida a designação de approvad~ sina- 
pliciter, que, segundo a legislação actual, corresponde aos 
alumnos que nos exames e actos forain apenas approva- 
dos por 'maioria. 

Art. 1 0 . O  A mediadosvalores de todas as cadeirasdocurso 
geral das faculdades ou dos cursos especiaes n8o deve ser 
considerada informayão fina1,mas base para ser votada esta 
inforrnaçgo. 

Art. 41.O Na congregação final do anno lectivo a fa- 
ciilclade julgark os prenzios e honras de accessit que houve- 
rvni tle ser concedidos aos estudantes mais distiiictos, at- 
tt+riilnrrdo-se ás provas qiie elles tiverem dado nos exercicios 
(te todo o anno c á conta que de si derem no exame pu- 
blico. LI proposta deve ser assignada, pelo monos, pela 
niaioria do jury que examinou o alumno, incluindo nesta 
maioria o 1)rofessor. 

Art. 42." Depois de feita a distribuiç80 solemne dos 
premios e honwa de accessit, na sala grandc dos actos, 
serão publicados no Diurio do Gowrno os nomes dos es- 
tudantes a quem foram confericlus. 

Art. 43.O Os actos sSo de dii:is espucies: de licencea- 
tura e de conclusões magnas ou doiitorato. 

Art. 44.O NLo existe acto especial de formatura OU ba- 
charelato. 

Art. 45.' A approvação no exame de todas as cadei- 
ras, que constitiiem o quadro das faculdades, a que se re- 
ferem os artigos 88.O, 100.O, 114.O, 124.' e 133.O, cons- 
titue habilitas80 sufficiente para a collação do grau de 
bacharel. 

Art. 46.' Os alumnos que tiverem concliiid~~ 1 urso 
nas Escolas Medico-Cirurgicas de Lisboa ou Port18, ii;t Es- 
cola Polytechnica de Lisboa, ou na Academia Polytechni- 
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ca do Porto, podem receber o grau de bacharel nas facnl- 
dades de mcilivina, mathematica ou philosopliia, fieqiicri- 
tarido na Universidade as cadeiras que Iheu faltarem para 
completar o cursa geral da faculdade e fazendo os respe- 
ctivos exames, 

3 1.'' A permisslo facultada por este artigo apenas 6 
concedida aos alumnos que desejem concorrer ao magistè- 
rio universitario. 

9 2." A execiig8o d'esta providencia depende de regii- 
lamento qiio em breve será publicado. 

Art. 47." collacão do grau de bacharel 6 isenta de 
pagamento de propina especial. 

Art. 48." O acto de licenceatura e o de coitcltrsões ma-  
gnas tccm por fim commum verificar se os candidatos 
possuem os conhecimentos e as aptidões necessarias para 
o magisterio universitario, e habilitam respectivaniente 
para os graus de licenciar10 c doutor. Os actos fazcm-se 
lia, sala grande dos actos com o cerimonial prescripto nos 
Estatutos, e com a assistencia de todo o corpo docente 
da faculdade. 

Art. 49.O O director da faculdade tem a seti cargo a 
direcpro technica d'estes actos, mas a presidcncia perten- 
ce ao reitor. 

Art. 50.O O acto de licenccatiira tem por fim especial 
verificar so o cniididato conhece com clareza e proiicien- 
cia não somente os factos capitacs das sciencias qun pro- 
fessa, mas tambem, e principalmente, se tem estes factos 
perfeitamente concatenados no seu cspirito, se está fami- 
liarizndo com as classificações, com as theorias e com os 
methodos de investigacão scientifica, se é., enitim, capaz 
de tratar com intelligencia e accrto qualquer assumpto de 

,que tcnha de occupar-se. 
d r t .  51." A admissão ao acto de licenceatura i: soli- 

citada em requerimento dirigido ao reitor e documentado 
com as certidijttu do grau rlu bacliarel e suas respectivas 
inforinac,8es7 devendo ter obtido, pelo merios, a qualifica- 
$0 de bom. A0 requerimento serão colladas as estam- 
pilhas cerrespondentes 4 propina respectiva, segundo a 
la$islação vigente. 

Art. 52." Alem dos documentos mencionados tieste ar- 
tigo, nKo é exigida nenhuma outra habilita~3o litteraria. 

Art. 53." 0.; requerimentos podem ser apresentados 
em qualqiier cpoc:~ (10 anno lectivo. 

Art. 54." O acto principia pela leitura e defesa de 
uma dissert:ic%o feita sobre iim ponto dado pela fiiciildatlí: 
com trinta di:is de anteccdenci:i, e concluidn no prazo de 
vinte dias. A esta prova scgiiem-se cinco interrogato- 
rios sobre pontos tirados á sorte tres dias antes do acto. 

Art. 55.0 A dliracbo, tanto do argumento da dissertaczo 
como dos interrogatorios dos pontos, 6 de meia hora cada iim. 

Art. 56." Concluidas todas as seis provas, a facul- 
dade dirige-se da sala grande dos actos para a sala das 
congregaccies, a fim de proceder Q votação. 

5 1.O &tu, votaqao faz-se por espheras brancas e pre- 
tas, e no resprctivo termo lança-se a nota rle admittido ou 
excluido, conforme o aliimno obtiver ou n5o a seu favor a 
maioria dos votos pelo menos. 

tj 2.O Se o candidato for ad,nitfido, a faculdade dirige-se 
logo em prestito, com as insigiiias doiitoraes, para a Real 
Capella, onde será feita a collacLo do g r i ~ ~ t  do licenciado. 

Art. 57.O Ficam supprirriidos 0s cmoliimeritos que os 
candidatos, tanto neste acto como no de conclurões ma- 
gnas, pxgam para 0s lentes argiientos e assistentes da sua 
faculdade. 

Art. 58.O 0 acto 'de conclusões magnas 6 principal- 
mente iima prova de ostentacZo, para o candidato ter en- 
sejo de patentear livrementc 08 seiis talentos nos pontos 
a que niais especialnlentc se tem dedicado, e simultsnea- 
mente os recursos da sua dialectica ii:i tlrfiva ( 1 : ~  verdade 
scientifica. 

Art. 59.0 Os licenccados que obtiverem, pelo menos, a 
qualificação de Bonz em merito littoi-ario, e desejarem con- 

QoSSer ao grau de doutor, teem de apresentar uma disser- 
ta980 inaugural, e uma collecçZo de theses bobre as diffe- 
rentes cadeiras da sua faculdade. 

5 1." A dissertacão é uma memoria original, expressa- 
mente composta para este fim, versando i1111 ponto da li- 
vre escolha do candidato. 

5 2.O A red:icg#o das theses C! tarnlom livre para o can- 
didato, mas a cscolha dos assumptos, sobre os qiiaes ellas 
devem versar, c bem assim o numero de theses par:i cada 
unia das ropartiçoes, pertence ao conselho da faculdade. 
O niltiirro total das tlieses não exceder& a trinta e seis 
ncrn scrfi inferior a vinte e quatro, conforme o numero 
dc especiitlidades que e1l:is tiverêni de representar. 

Art. 6 O . O  Os caiididatos pocleni offerecer as suas the- 
ses cm qualqiier epoca do anno lectivo. 

9 1." O projecto das theses, com O argumento da dis- 
sertaqão inaugural, é apresentado ao director da facill- 
dadc, que o transmittirh immediatamente :(L comniissão re- 
visoru, composta dc tres lentes effectivos da faciildade, 
que frinccionam por turno. 

5 2." A commissão decide por maioria quaesquer cor- 
rccçi;es ou substituições, que devem fazer-se nas tlieses, e 
(16 conhecimento do seu voto ao candidato, o qual, não 
concordando, pode recorrer para a faculdade. 

5 3." O prazo para a revisse nRo pode exceder a trinta 
dias contados da data da apresentação. 

5 4.' A commissão envia as theses depois de revistas 
ao director, que as  despacha, independentemente de ou- 
tras formalidades, a fim de sereiii impressas. 

Art.aG1.O A redacçLo da dissertayão inaugiiral o das 
theses pode em geral Bzer-se em latim ou eni português. 
A in~pressão deve ser feita na Imprensa da IJiiiversidade 
(artigo 39.') 

Art. 62.' Quinze dias antcs do que for nssignado para 
o acto cie conclusões magnas o candidato chntrrga na se- 
cretaría da Universidacle n importancia d:~r propinas, e 
bem assim tantos exemplares impressos das tlieses e da 
dissertaçâo, qiiantos forein nccessarios para :L distribuipão 
pelo reitor, c pelos lentes e doutores da facaiilda(le ; e mais 
dois exemplares das tlieses, para se afixarem na porta 
da sala pande  dos artos. 

Art. 63.'' O acto de concliisões magnas consta de oito 
argilinentos, de tres quartos de hora c:ida iim, recaindo o 
primeiro sobre a dissertaçlio iriaiigural. A distribui~ão dos 
argumentos 6 regiilada pela faciildadc, sob proposta do 
director. 

S 1 ." Csdu um dos argucntes participa ao director, oito 
dias antes do acto, :L tliest: que hn de sclr objecto do seu 
argiinnento; e no dia imm~dia to  O director officiará ao de- 
fenclente participando-llie as thrses preferidas para dis- 
ciiss~o. 

S 2." I? expressamente prohibicla qualquer alteraçfio nos 
prazos estabelecidos no precerlentc paragrapho. 

Art. 64.' Findas as provas do acto de conclusões ma- 
gnas, a faculdade dirige-se para a sala das congregaçijes, 
e procede ali ii votii~50, como foi determinado no ar- 
tigo 56.' para o acto de liceuceatura. 

Art. 65." Os candidatos excluidos no acto de licencia- 
tura ou de conclusGes inagrias sí, podem ser readmittidos, 
quando hajam decorrido pelo menos dom meses depois da 
sua excliis~o ; mas 6 indispcnsavel qiic as novas provas re- 
caiam todas sobre pontos tambem novos. 

Art. 66.' Os individixns qiie ficarem admittidos em 
qtmlqqiier dos actos mencioriados no artigo 43.' serão jul. 
gados pela faciildade e qiialiticados por ella em merito 
litterario, votando-se em primeiro logar a classe de ai$- 

ciente, bom, muito 60m, e em seguida a gradiiação por va- 
lores dentro da classe, conforme fica determinado no ar- 
tigo 39.' para os exames de disciplina. 

5 1." Nas informações sobre merito litterario dos ba- 
chareis licenceados ou doutores votam todos OS lentes da 
faculdade em effectivo servigo. 
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AiImissi%o aos lognres iiriiversitarios 

Art. G7.O Os regulamentos e programmas para os exa- 
mes e actos serão previamente approvados pelo Governo, 
sobre proposta das respectivas faculdades. 

CAPITULO V 

Braiis 

Art. 68.' Para galardoar o merito scientifico e littera- 
rio e distinguir as classes da hierarchia acaciemica tem 
a Universidade de Coimbra os graus de bacharel, licen- 
ceado e doutor, para os quaes habilitam rcspectivainerite 
OR actos e exames mencionacios nos artigos 43.O e 45.O do 
presente decreto. 

8 unico. Os doutores em qualquer escola o11 universi- 
dado estrangeira podeih igualmente ser admittidos aos graus 
da Universidade de Coimbra, subinettenclo-se As IX-ovas 
estabelecidas pelo artigo 3.' da lei tic 24 de abril de 1861, 
com as iilodificações exigidas pela cliversa natureza das 
facnldadcs academicas. 

Art. G9.O A collaçzo do grau de bacharel é feita pelo 
presidente do jury da ultima cadcir:~ em que o candidato 
for examinado, em segiiidn. á respectiva approvaç8o. 

$ iinico. Na hypotliese do arligo 4G.O, quando nHo for 
necessnria frequencia e exame de q~ialquer cadeira da 
Universidade, a collaçto do grau de bacharel serh feita 
pelo decano da respectiva faculdade, segundo instrucções 
emanadas da rcitoria. 

Art. 70.' A collaçbo dos graiis de licenceado e doutor 
B feita pelo reitor da Universidade. 

8 1." O grau de licenceado ci conferido na Real Capella, 
corn assistericia de todo o corpo docente da faculdade, 
com as insigniaii doutoraos e segue-se logo B votação do 
acto respectivo (artigo 5 G . O )  

$ 2.' O grau de doutor B conferido na sala grande dos 
actos, ern dia especial, .que o reitor designará a requeri- 
niento prcvio do candidato. Assiste o corpo docente e 
doutores de todas as faculdades. 

Art. 71.O No dia aprazado para a collaçRo do grau 
de doutor o corpo docento reune-se em uma das salas do 
andar nobre do Paqo das Escolas, e segue d'alii em pres- 
tito para a 1te:il Capelln, pela ordem c com o cerimonial 
do estilo. Ouvida a missa para esse fim preparada, o pres- 
tito scgiliril, como Q costiime, para a sal:% grande dos 
actos, onde a collaç20 se effectuar8; e, terminada esta, 
voltarA novamente para o andar nobre do Payo das Esco- 
las, a fim de se lavrar o termo do graii, que será assi- 
gnado pelo reitor, pelo apresentanto, pelo patrono, pelas 
duas testemilnhas e pelo novo doutor. 

Art. 72,"IIui todas estas cerimonias serao mantidas 
rigorosanlerite as deterrninac8es dos Estatiitos, salvas as 
modificações que o uso tem estatuido. 

Art. 73.' O reitor da Uiiiversidade manclarB codificar, 
o m:iis breve possivel, o que existe do cerimonial acade- 
mico relativo 4 collaqIo do grau de doutor, e, apurando 
cscrupulosainente o que B abusivo, anachronico ou por 
qualquer modo inconveniente, c completando o que dever 
conservar-se com as modificações que forcni absolutamente 
i~dispeneaveis, o mandará impriiiiir em volume na Im- 
pi*ensa da Universidade. 

CAPITULO VI 

I didato, entre a8 materias do quâdro da faculdade ou secgão, 
e que o candidato expor4 usando, tanto quanto o permitti- 

1 . 9  direcção dos estabelecimentos scientificos anne- 
xos a certos logares do magisterio; 

2." O accesso dos substitutos :L cathcclraticos, ou dos ca- 
thedraticos a decanos ; 

3.O O accessu de terceiro official da secretaria sr scgnndo, 
o de segundo a primeiro, e o de primeiro a official maior. 

5 2." O provimento por antiguidade, a que se refere o 
n.O 3.O do 8 1 . O  do artigo 74.O, deixarh de effectuar-se: 

1.0 Quaiido para o exorcicio do logar vago houver ne- 
cessidade de conhecimentos technicos, ou de capacidade e 
instrucçgo especial ; 

2.O Quando os empregados a quem pertencia o accesao 
o tiverem desmerecido pelo seu mau serviço, pela sua in- 
capacidade ou falta de zelo. 

3.O Quando os mesmos empregados se houverem tor- 
nado indignos por seu procedimento moral. 

i lrt .  75.' O ensino das disciplinas proprias do magis- 
tcrio universitario s6 pode ser exercido por individuos que 
teuhain recebido os graus de bacharel, licenceado e doutor 
na mcsiiia faculdade. A legielaçzo actual sobre os concur- 
sos coritiniiará ainda a vigorar, ealvas as modifica~ões in- 
troduzidas pelo presente decreto. 
, Art. 7G.O Os candidatos a esta carreira apresentarão, 
dentro do prazo fixado no edita1 do concurso, os seus re- 
queririlentos instruidos corn os documentos seguintes : 

1 . O  Publica-forma da sua carta de doutor, e certidao das 
informações litterarias de bacharel, licenciado C doutor ; 

2.O Attestados de bom procedimento moral, civil e re- 
ligioso; atteutado de não padecerem molestia contagiosa 
ou que yejudiqi~e a continua applicaçito e trabalho exigi- 
dos pelo exercicio do magisterio ; e documento de haverem 
satisfeito 8 lei do recrutamento. 

3.O Todos os mais documentos comprovativos do seu me- 
recimento scientifico ou litterario, ou de serviços presta- 
dos A sciencia ou ao pais. 

Art. 77.O Findo o prazo do concurso, o reitor convoca 
a congregaplio da faculdade para se constituir o jiiry do 
concurso, nos termos da lei vigente, e lhe sercrn proben- 
tcs os requerimentos documentados de todos os candida- 
tos. Na faculdade de philosophia o jury ser4 constituido 
com os lentes de toda a faculdade, nRo obstantc a divisiio 
d'esta nas duas secções, e afi provas do concurso serem es- 
pecializada~ a uma das secções. 

1 . O  Na mesma ou na immediata sessão procede o jury 
ao exame dos documentos dos candidatos, e vota a res- 
peito de cada um d'elles sobre o seguinte quesito:-Está 
o candidato habilitado pelos scus documentos para sor ad- 
mittido ao concurso ? 

5 2.O O resultado d'esta votação será lançado pelo secre- 
tario no livro especial, que ha de acompanhar O processo 
do concurso. 

8 3.O Para ser admittido As provas, b uccessario que O 

candidato reuna a maioria absoluta do nurrierc, dos votan- 
tes. No requerimento (10s candidatos lança-se o despacho 
foruiiilado, nestes termos -- habilitado ou escusado. 

8 4.O A medida que forem admittidos, os candidatos 
serao inscriptos num livro, que ficar4 arceliivado na Uni- 
versidade, e onde ficam registados, por extracto, todos 
os documentos que serviram de base 4 admissb. 

Art. 78.O As provas ,do concurso consistem : 
1 . O  Numa liçPio sobre assumpto da livre escolha do can- 

Art. 74.' O provimento dos logares do magisterio, e 
bem aãsim o dos empregados do todas as repartições e 
~stabelecimentos universitarios ser:i feito por meio de con- 
curso ublico, em conformidade cem as disposições c10 ar- 
tigo 1 i' ' 6 . O  do decreto de 20 de setembro de 1844, confir- 
mado pela lei de 29 de novembro do mesmo anno, e do 
artigo 1.O da carta de lei de 25 de julho de 1850 e ar- 
tigo 1," do decreto regulamentar de 23 de junho de 1851. 

.j 1." Exceptuam-se os seguintes casos: 

rem os recursos da fáculdade, do* subsid;os techn'icos que 
o ponto exigir, e que devergo ser solicitados com a neces- 
saria antecipação ; 

2.O Xiinla dissertaçào sobre assumpto,. que O candidato 
escolher8 igualmente de entro as matcrias do quadro da 
faculdade ou secçzo, mas que deverti pertencer a uma ca- 
deira differente da da li@o livre ; 

3." Numa liçso de uma hora sobre ponto tirado á sorte, 
quarenta e oito lioras antes; 
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4.O E m  interrogações sobre o 01,jecto dos pontos da  dis- 
sertapão e das lições; 

5.' Ern trabalhos praticos nas faculdades em que os 
houver. 

$ 1 .O A diiração das lições oraes será, para cada urna, de 
iiinn hora; mas o candidato poderá prolongar a li@o livre 
itlais meia hora, se assim o julgar conveniente, e o pre- 
sidente do jury o permittir. 

5 2 . O  A duraçxo dos interrogatorios será dc hora e meia 
sobre a dissertação, e de uma hora sobra cada iinia das lições. 

5 3.' A ordem que deve ser gi.iiu.11ada nas provas, e 
bein assim o local em que ellas ligo do ser dadas, ser80 
previamente designados pelo jury, conforme oste julgar 
mais conveniente. 

Art. 79." Os assiimptos, sobre os quaes hão de versar 
a dissertaçZo e a liçLo livre, ser80 dcclarados pclo caridi. 
dato no proprio requerimento apresentado para o concurso, 
e no prazo do quarer'ta e oito horas depois do qiie tiver 
sido marcado para a. liç'to livre apresentará na secretaria da 
Universidade uma synopse d'esta IiçIo, indicanclo as de- 
monstrações qiie fez e accrescentando as considernc;ões 
que se llie offerecerem. 

Art. 80." A liçzo sorteada do concurso pode versar so- 
bre assi~iiiptos de qiiaesquer caclciras do quadro da hcnl- 
dade ou secção. 

Art. 81." Os pontos não podem ser menos do trinta, 
comprchendcnilo as materias e questões iiiais importantes 
de cada scieucia. formuladas corno thcses. sem rcfcrencin 

de direito e duas anncxas á. propria faculdade, como consta 
do seguinte quadro: 

Curso geral da faouldade de theologia 

1 .a Cadeira - Historia sagrada e historia ec- 
clesiastica. 

Armo 1 2.' Cadeira - Thrologia fundamental. 
( Annexa - Lingua gregi. 
1 3." C:ideira - l'heologia, dogmatica (1 .a par- 

te). 

2.O Anno 4.' Cadeira - Sociologia geral e pliilosophia 
i10 direito (l.a da faculdade 
de direito). 

Annexa- Lingua hebraicn. 
5.a Cadeira - Theologiadogmaticn (2.0 parte). 

"' Armo 1 6.. Cadeira - Ethica cllristi geral. 
7.. Cadeira - Direito ecclesiastico couimum. 
8." Cadeira - Ethica christa rspccial. 
9.a Cadeira - Estudos biblicos ; 1." parte : 

Isagoge geral e archeologia. 
10.a Cncleir:i. - Direito ecclesiastico portu- 

guês (1 1.'' da fac~ildadc de 
direito). 

11,. Cadeira - Theologia dogniatica (3.'parte). 
12.a Cadeira - Estudos biblicos; 2.Varte: Isa- 

goge especial, hermeneutica 
e exegese. 

a livros de testo. 
g 1.O Os pontos szo organizados pelo jury, e est2o pn- 

tentes na secretaria por espaçu de dias inlxnudiata- 
iriente anteriores ao comcqo das provas tlo coriciirso. 

€J 2.* Nenhiim ponto pode repetir se no incsmo conc1ir3o. 
§ 3.0 As rnaterias que tivererll escolliidas para a 

dissertaç2to e para a liçrlo livre niio podem ser objecto da 
liçeto sorteada. 

Art. 82.O O consellio tla fnciililnde designar:i, eiri ragii- 
lamento especial, a distriluiçZo (10s interrogí~torios, e bem 
assiin as cadeiras em qiie deveiii recair as provas praticas, 
e o inodo como estas deveii-i ser prestadas. 

Art. 83.O No fim de todas as provns do concurso o jury 
votar8 por esphoras brni1c:ts e prctns a nppi.ov:içSo oii re- 
provaç#o do candidato. Acto c.oritiniio, s? o candidato 
for approvado, votar8 sobre :L qiialificaçZo por valores. O 
resnltado das dii:ts vot:~ções será, exarado, pela letra do 
secretario, no processo tlo conciirso, o qual ser& logo re- 
mettido ao Miniaterio do Reino. 

Art. 8-1." Se o c:~ndidato for approvado, o processo con- 
cliiirá pela proposta de nomeaçiio. 

Art. 83.O O numero de professores, cathedraticos e sub- 
stitutos, para cada faculd:~de, serA indicado no respectivo 
quadro do pesgoal docente. 

2. Parte especial 

CAPITULO I 

Fuculùndo dc tlieologia 

Art. 86.O A faciildade de theologia tern por fim espe- 
cial promover o cstnclo e o progresso das disciplinas que 
se dirigem ao conhecimonto de todas as verdades revela- 
das, conservadas na Igreja. Catholice e propostas por ella 

fi: e 9 intclligeiicia. Prepara igiialmente para o exerci- 
çio do ministerio sacerdotal e de quaesquer outras func- 
çõos que dependam das disciplinas do seu quadro. 

Art. 87.O O ensino da faculdade de theologia abrange 
um curso geral e um curso especial de habilitaçEo para 
n estado ecclesiastico. 

Art. 88.O O curso geral da faculdade é constituido por 
quatorze cadeiras, sendo dez proprias, duas da faculdade 

Art. 89.' Para o serviso de regencia clas cadeiras da 
filc~ldade de tlieologia liaverá riihtn fac-iildado dez Icntcs 
cnthedraticos e dois substitutos. 

Art- 90.' A cadeira de grego 6 consiclerada (*a- 
deira aniiexa privativa da facrildade de tlieologia, equipa- 
rando-se em tiiclo & cadeira de llebreu. 

5 uiiico. Os professores das cadeiras annexas de grego 
e hebreu teem direito & gratiticaçso de exercicio cstabele- 
cid:i pcla Ici de 1 de seterribro de 1887. 

Art. 91 .O As aulas de todas as cadeiras duram lima 
hora e meia por dia, t: as lições sXo alternadas. 

Art. 92.' Os esamcs das cadeiras subsidiarias, que se 
c>stiidaxri lia faciildnde de dircito, fwem-se perantc os ju- 
rys iiomeacios por estas f:~ciildades, e segiindo os regula- 
ineiitrs que e!las tiverrrri cst:~bcleciclo. 

Art. 93." E permittidn a matriciila como ordinario no 
1)rimeii.o nnxio da faculdade de tlieologia a todo o alumno 
qiie, mostrando tcr sido approvado nenline discrepante nos 
trcs atinou do curso theologico de qualquer seminario do 
reirio, se liabilitar co~ii :L :ipprovaq%o iiiiin exame de ad- 
missTio feito na Univorsidadt: perante um jury iiomcado 
pelo reitor, sob proposta da faculdade. 

5 iinico. O Governo publicar8 opportunamente o pro- 
grainnla cl'esse exame de udriiisslo. 

Arl. 94.O As cadeiras que coustituem o curso da facul- 
dadta podem ser frequentadas pela ordem e nos annos ein 
qiie se encontram collocarlas rio quadro do artigo 
ou por uma ordem tlivtlrsa, c ngriipndas de outro modo, 
comtanto quc :L frequencia c exarrie de cada disciplina se- 
jam sempre prececiidos da frc.quencia e exame da  disci- 
plina ou disciplinas de que a primeira depende. 

S 1 . O  S lo dependentes : a 3." da :L jaa da 3.", a 11 
da F.", a G.a da. 4.", a 8:' da. 6.", a gea das lingiias grega. e 
hebraica, a 12.a da 9." 

S 2.' Quando ao alumrio faltem apenas tres ou quatro 
cadciras para completar o curso geral, ernbors entre t.s- 
tas se encontrem algumas dependencias, poderfi o con5e- 
lho da faculdade permittir a frequencia em iim s6 anno, 
quando entender que não ha nisso inconveniente. 

Art. 93.O O curso de habilitação para o estado ecclts- 
siastica 6 constituido por nove cadeiras, sendo sete pro- 
prias da faculdade de theologia e duas da faculdade < I ( .  
direito, como consta do seguinte quadro : 
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Curso de habilitação para o e~itado ecclesiastico ' 12." Cadeira - »ircito commercial. 
13." Cadeira - A(1ininistrap.b colonial. 

1." Cadeira - Historia sagradn c historia ec- 14." Cadeira - SociologiaS criminal e rlirrito 
clcsiastica ( I  ." do curso ge- penal. 
ral) . 15," Cadeira- Orgiinizaç?io judiciaria. !,( 0 1  ,a 

2." Cadaira - Tlieologia fundamental (2." do das acções. Processo ordina- 
curso ger:il). 

i, rio civil e commercial. Prati- 
3." Cadeira - Theologia dogin:~tica (1." parte) ca jiidicial, 

(3." do curso geral). 1 1 6." Cadeira - Processos especiaes, civis e 
4." Cadeira - Theologia dogrri:itic:~ (2." parte) commerciaes. Processo crimi- 

do curso geral). V nal. Pratica judicial. 

2." Anno 5." Cadeira - Ethica christã geral (G." do cur- 5.0 Armo 17. J Cadeira - Pratica extra-jiidicial. 
so geral). 18." Cadeira - Medicina legal (14." da facul- 

6.' Cadeira - Direito ecclesiastico commum dade de iiic.dicina). 
\ (7." do curso geral). 19." Cadeira - Direito iritcrnacional. 
7." Cadeira - Theologia dogmatica (3." parte) 

( 1 1 . q o  curso geral). Art. 101.O Para o serv i~o  da regencia das cadeiras da 

3 . O  Anno Cadeira - Ethica christl especial (8." do faculdadn ile direito, 11:tvrrA nesta faculdade dezoito len- 
curso geral). tes cathedraticns e qiiatro siibstitutos. 

9." Cadeira - Direito ecclesiastico português Art. 102." As niilas ( I ( ,  todas as cadeiras duram uma 
\ (11." da faculdade de direito). hora e meia por dia, e as lições slo alternadas. 

Art. 103." O ex:iliie de medicina legal faz-se na facul- 
Art. 96." A frequencia e exame das disciplinas d'este dade de irledicintl, l ~ ~ ~ i . ~ n t e  o jury que esta faculdade tiver 

quadro são applicaveis as disposições, que o artigo 94.O nomr;iclo. 
ebtabelece a respeito do quadro geral da faculdade. Art. 104.O O alumno do curso geral poder& frequentar 

Arte 97.' O exame de q1lalqiler disciplina feito para no inesmo anno tod:is as cadeiras oii só algumas de cada 
O estado ecclesiastico 56 pode ser levado cm conta para O armo do curs,, ou atb quatro cadeiras de annos conkecuti- 
CUrSo geral, qilando 0 alllmno tenha obtido, pelo menos, vos differentes, excepto quando algunia seja dependente 
15 valores; mas pode 0 alumno repetir o exame na classe de nutra, em que o aliimno n8o tenha obtido approvação. 
de ordinario com a frequencia que tinha, e sem pagar 1.0 São dependentes: a 5." da 3.") a da 5.", a 9." 
nova propina. da 7.", a 10." da (i." e 'i.", a 13." da 'i'.", a 15." da 8.") 

5 unico. O aliimno que, tendo repetido na classe de or- a 17," da 8.A, a 16.a da 12." e 15." 
dinario um exame já feito para 0 curso ecclesiastico, não 5 2.0 Quando ao alumno sei faltrm qiiatro cadeiras para 
consegiiir ser approvado, n20 poder4 tentar o mesmo e m -  completar o curso geral, embora entre estas se ciic.nntrem 
me terceira vez, sem frequentar novamente a respectiva algumas dependericias, poder4 o conselho da facii1tl;id~ pcr- 
cadeira. mittir a frequencia em um só anno, quando enten(1t.r que 

CAPITULO I1 n2o ha nisso inconveniente. 
Art. 105." As cadeiras 3.", 5." e 8." podem stAr rugidas Faouldade dc direito successivamente uelo mesmo lente em curso triennal. A 2.' 

Art. 98.O A faculdade de direito tem o duplo fim de 
promover o estudo e o progresso das sciencias sociaes e 
jiiridicas, e de preparar para as funcções publicas e pro- 
fissões que de taes sciencias sejam dependentes. 

Art. 99." O ensino da faculdade de direito abrange 
um curso geral e os seguintes cursos especiaes: adminis- 
trativo, diplomatico e r:olonial. 

Art. 100." O curso geral da faculdade 6 constituido 
por dezanove cadeiras, sendo dezoito proprias e uma da 
faculdade de medicina, como consta do seguinte qua- 
dro : 

Cnrso geral da faonldade de direito 

1 ." Cadeira - Sociologia geral e philosopliia 
do direito. 

2.a Cadeira - Historia geral do direito liorna- 
rio, ~~cninsular e português. 

3." Cadeira - Prinvipios geraos de direito ci- 
vil. 1)ircito civil. 

4.a Cadeira- I-Iistoria das instituipaes do di- 
reito roiriano, peninsular e 
português. 

5." Cadeira - Direito civil. 
6." Cadeira - Scieiicia ecmoiriica e direito 

econoniico. 
Cadeira - Sciencia politica e direito cons- 

titucional. 
8." Cadeira- Direito civil. 
9." Cadeira - Sciencia da administraçiio e di- 

reito administrativo. 
10.a Cadeira- Sciencia das finançae e direito 

financeiro. 
, 11 ." Cadeira- Direito ecclesiastico português. 

e a 4.", a 15." e'a 16.", poderao sgr respectiva c succeq 
sivamente regidas pelo mesmo profesmr em curso bicnnali 

5 unico. A regencia das cadeiras em curso bi-riiinl okí 
trieiinal depende da reso1uc;Io do conselho da fac.11 '(l,lilc de 
direito. 

Art. 106.O O curso administrativo Biconstituido por do* L 

cadeiras, como consta do quadro seguinte : 

~ Curso administrativo 

i 1." Cadeira-Principios geraes de direito ci- 
i vil. Direito civil (3.a do curso 

\ geral). 
2." Cadeira - Sciencia economiea e direito eco- 

1 . O  Anno t nomico (6.3 do curso geral). 

! 3." Cadeira- Sciencia politica e direito consti- 
tucional (7.a do curso geral). 

4." Cadeira - Direito ecclesiastico portugucs 
(11." do curso geral). 

I 
4." Cadeira- Sciencia da adniinistraySo e di- 

reito administrativo (9." do 
curso geral). 

2.O Anno 5." Cadeira - Sciencia das finanças e direito fi- 
nanceiro ( I  0." do curso gcral). 

6." Cadeira- Direito civil (5." do curso geral). 
7." Cadeira- Sociologia criminal e dircito pe- 

nal (14." do curso geral). 
8.a Cadeira -Direito civil (8." do curso :t.ral). 
9." Cadeira - Direito internacional ( i  !i." rln 

curso geral). 
10." Cadeira- Medicina legal (14." $!a fm 

dade de medicina). 
1lqa Cadeira- Hygiene (15." da facuidadn"8V 

medicina). 
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g 1." A ninguem pode ser passada carta d'este curso, 
sem haver apresentado certidno de approvayão no exame 
cla lingua inglesa eiri qualqiicbr lycaeu do reino. 

5 2.' Este ciirso Ci motivo de preferencia no provimento 
dos logares de secretarios e mais empregos das secreta- 
pias dos governos do ultramar, inspectores e mais empre- 
gos das repartições de fazcnda, administradores ou chefes 
dos concelhos, officiaes e chefes de repartição da direcpão 
geral do ultramar, intenclentes e quaesquer outros empre- 
gos compativeis com as Il;ihilitaT~es. 

Art. 1 0 9 . O  .i\ freqiirnci:~ r cxx:iine das cadeiras dos ciir- 
soa especiat., uliiit\xos h facultl:itle de direito são iip1)lica- 
veis a+ d:sposiçõcs yiio o artigo estabelece a rc3speito 
do geral da faculdade. 

~ ~ t .  110.0 0 exame de (plalquer disciplina foito para 
um cilrso especial si, pode sor levado em conta para O 

curso p r a l ,  quando o :ilaiiino tenha obtido, pelo menos, 
15 valores; mas pode o :iliimno repetir? exairic na classe 
de ordinario com a frcqiicncia qiie tinha, c seni pagar 
nova propina. 

5 iinico. O alumno que, tendo repetido na classe de or- 
dinario um exame já feita p;irn Curso especial, não 
co,sc~gui, ser approvado, não podcrs tentar o niesmo exa- 
me terceira vez, sem frequentar novamente a respectiva 
cadeira. 

81%. 111." exame de hygiene exigido par2 os cursos 
admirii~trativo (artigo 106.') c colonial (artigo 108.') fa- 
zem-se na facllldade de medicina, como a respeito de me- 
dicina legal foi prcceituado no artigo 92.' 

CBl'ITULO 111 

Fneiildade de medicina 

Art. 112.' A faculdade de medicina tem por fim pro- 
mover o estiido c o progrrsro das sciencias que se diri- 
gem ao perfeito conlicc~irnc*nto (10 corpo humano, e par- 
ticularnltlnte dos lileios mais ~~fiicazes para conservar a 
saude nos individiios sgvs, ou tle a restabelecer nos indi- 
vi(lnoa doentes. 

a r t .  113.0 O ensino pioI)rio cl:~ f:iculdade de nledicina 
abrange um ciirso geral, i i r i i  t.iirso de pliarrnacaia (decretos 
de 29 de de 1836 e 2'3 de abril de 1840), e um 
curso de obsteti.icia (decreto dc 5 de dezembro de 1836). 

n r t .  1 14.0 O curso gera1 (1:~ faciildnde 6 constituido por 
qllillze cZideiras, como consta (10 seguinte qiiadro: 

5 ~inico. Este curso constitue habilitação para os Iogares 
de administradores de concelho de l.a classe e é motivo 
de preferancia no provimento dos cargos de officiaes dos 
governos civis e secretarios de administraçzes de corice- 
lho e camaras municipaes. 

Art. 107.' O curso diplomatico 6 constituido por doze 
cadeiras, como consta do seguinte quadro : 

Curso diplomatico 
' Cadeira-I-Iistoria gerai d o  direito roma- 

rio, peniiisiiiar e português (4.a 
tlo curso geral). 

2." Cadeira -1'rincipios geraes de direito ci- 
vil (3.a do curso geral). 

1 .O Anno { 

'O 

V ,  

10.a Cadeira - Direito internacional (19,' do 
ciirso geral). 

I I .a Cadeira - &lenicina legal (14.a da facul- 
dade de medicina). 

12." Cadeira - Hygiene (15.. da faculdade de 
\ medicina). 

3.. Cadeira-Sciencia economica e direito eco- 
noinico (G.a do curso gcral). 

4.aCadeira-Sciencia politica e direito coris- 
tituciona1 (7.' do curso ge- 

Q I 

2.a Cadeira - Sciencia economica e direito 
economico (6." do curso ge- 
ral). 

3." Cadeira - Sciencia politica e direito cons- 
titiicional (7." do curso ge- 
ral). 

4.a Cadeira -- Direito ecclesiastico português 

Art. 115.' Para o serviço de regencia das cadeiras da 
faculdade de medicina, havcrii nesta faculdade quinze len- 
teu cathedraticos e tres substitutos. 

Art. 116.' As aulas de todas as cadeiras duram uma 
hora e meia, e as liç5es são alternadas; mas, alem da* 

I ral) . 
/ Lacadeira-Direito civil (5." do curso ge- 

ral). 
G.a Cadeira-Sciencia da administração e di- 

reito administrativo (9." do 
curso geral). 

2.' Armo 7.. Cadeira- Sciencia dss finanças e direito 
financeiro (1Oea do curso ge- 
ral). 

8." Cadeira-- Sociologia criminal 0 direito pe- 
\ na1 (14.a do curso geral). 

-9." Cadeira- Direito civil (8." do curso ge- 
ral). 

10.a Cadeira-Direito cornmercial(l2." do ciir- 
so geral). 

o Armo ll.a Cadeira- AdministraqBo colonial (13.a do 
curso geral). 

12.3 Cadeira-Direito internacional (19.a do 
. \ 

curso geral). 

5 unico. Este curso habilita para os logares de secreta- 
rios de legação e consules de l.a vlasse. 

Art. 108.' O ciirso colonial U constitiiido por doze ca- 
deiras, como consta do seguinte quadro: 

Curso oolonial 
1 .a Cadeira - Principias geraes de direito ci- 

vil. Direito civil (3." do cur- 
so eeral). 

Curso geral d L  facuidade de medicina ' 

j 1." Cadeira - - Anatomia descriptiva. 
Armo 2." Cadeira - Histologia e pl'ysiologia geral. 

Cadeira - Physiologia especial. \ 4.' Cadeira - Anatomia pathologica. 
5.a Cadeira - Anatomia topographica e medi- 

cina operatoria. 
6.a Cadeira - Pathologia geral. 
7." Cadeira - Propedeutica. 
8.a Cadeira - Materia medica, pharmacologia 

e pharmacia. 
9." Cadeira - Pathologia externa. r 10.a Cadeira - Pathologia interna. 

1 Cadeira - Clinica cirurgica. 
4.0 12." Cadeira - Obstetricia, molestias de puer- 

peras e recemnascidos. 

i 
13.a Cadeira - (Jlinica medica. 

5.0 Armo 14.a Cadeira -- Medicina legal. 
15." Cadeira - Hygiene. 

\ (11." do curso geral). 
1 5.a Cadeira - Sciencia da administração e di- 

2.O Anno 

reito administrativo (9." (10 
curso geral). 

6.a Cadeira -- Scicncia das finanças e direito 
financeiro (10." do curso ge- 
ral). 

Cadeira - Sociologia criminal e direito pe- 
na1 (14:' do curso geral). 

8." Cadeira - Direito corninercial (12.a do 
curso geral). 

( 9.a Cadeira - Administra$io colonial (13.' do 
curso geral). 
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Art. 122." A faculdade de mathematica tem por fim 
promover o estudo e o progresso dos differcntes ramos das 
sciencias rnathematicas, puras c applicwdas. 

Art. 123." O ensino da faciildade de mathematica coin- 

aulas theoricas, os alumnos 6x0 obrigados aos tr:abalhos 
praticos que lhe forem ordenados pelos professo~res das 
respectivas cadeiras. 

Art. 117.O O alumno poderá frequentar em cada anno 
todas as aulas que no quadro do artigo 114." pertencem 
a esse anno, ou apenas uma parte d'essas cadeiras, com- 
tanto que vá frequentando as cadeiras pela sua ordem nu- 
me rica. 

Art. 118.O O curso de pharrnacia abrange dois rtnnos 
na faculdade de medicina, precedidos de outros dois na 
faculdade de philosophia. 

8 1." Na faculdade de medicina cursam estes alumnos 
a 8.' cadeira do curso geral da fwciildade (materia medi- 
ca, pharmacologia e pharmacia), e a aula pratica biennal 
do dispensatorio pharmaceutico. 

fj 2.O Para cada anno do curso haverb um premio de 
20b000 rbis, que poderá ser concedido ao alumno mais 
distincto, que no fespcctivo exame tenha obtido qiialifica- 
çBo superior a 17 valores. 

5 3." Os premios correspondentes ao 1." e 2.' annos 
880 concedidos pela faculdade de philosophia, e OS corres- 
pondentes ao 3.' e 4." annos, são coiiccdidos pela faculdade 
de medicina. 

5 4." Ficam abolidos OS antigos partidos de pharmacia 
criados pelos iiovos Estatutos da Universidade e reorgani- 
zados por aviso regio de 2:) de janeiro dc 1778. 

Art. 119." O ciirso de obstetricia consta de dois anrios 
de frequencia da 12." (obstetricia, etc.) do curso da faciil- 
dade. Durante estes dois aiinos as alumnas sXo obrigadas 
a assif3tir 2% todos o8 partos qiie oceorrerem na respectiva 
enfermaria. 

Art. 120." No fim dos dois annos de frequencia as alu- 
mnas fazem um exame theorico e pratico perante uni jury 
composto de tres vogaes, sendo presidente o professor da 
cadeira de obstetricia, e vogaes o substituto d'esta cadeira 
ou um professor auxiliar e um terceiro nolnedo pela fu- 
cilldade. 

Art. 121." A frequencia em qualquer dos dois cursos 
annexos d faciildade de medicina faz-se especialmente 
para esse curso, e nIo pode ser levada em conta para o 
curso geral da faculdade. 

CAPITULO IV 

prehende um curso geral e tres ciirsos espcciaes, a saber : 
O curso preparatorio para as armas de engenharia e arti- 
lharia (decreto de 13 de setembro de 18!)7), o ciirso pre- 
paratorio para as armas de cavallaria c infantaria (ibict.), 
e o curso Dara os as~irantes  a officiaes de marinha militar 

3.a Cadeira - Calculo differencial e integral. 

Zd Ânmo 4." Cadeira -- Yhysica (1 .a parte) : 4.a na fa- 
culdade de philosophia. 

Annexa - Desenho. 
5." Cadeira - Analyse superior. 
G.a Cadeira - Mecanica racaional. 

3.O Anno Cadeira- Physica (2.a parte): 5.8 na fil 

culdade de philosophia. 
, Annexa - Desenlio. 

I 8.a Cadeira - Astronomia. 
4." Aiimo 9.a Cadeira- Geodesia ; calculo das probabi- 

lidades. 

5.0 10 a Cadeira -- Alecaiiic:~ celcste. 
11 ." Cadeira - Pliysica matlieiriatica. 

Art. 123." Para o servi90 de iegericia das c:~deiras da 
faculdade de mathematica, haverh ncsta f;,iculdnde nove 
lentes cathedraticos, duis suhstitiitos c dois demoiistrado- 
res. Haverá alem d'estes uin l)rof~.ssor dc desenho para o 
ciirso iiiathernatico. 

1.0 O professor do ciirso de dcscliilio slibsidinrio da 
faciilclade de rnathematica, e O do curso dc deseIilio sUbsi- 
diario da faculdade de pliilosopliia, siilistituem-se mutua- 
merite nos seus impedirneiltos. 

5 2." Fica suppiimido o lugar de substitlito do pro- 
fessor de descnho, lognr qiiiJ :~ctiialiiieatc se eucoiitra 

126.0 cada das cadeiras de matl,ematica 
hayeri liyzes selnanaes, de hora e i,1na. 
E m  ,,da anno da deseilho liaver& duas ligões semanaos, 
de duas horas cada tinia. 

Art. 127." Em geometria (lescriptiva e em astronomia 
haverá exercicios praticos, ~cgiindo o regiilamento que a 
facul;lade de niathematica org:iniznr:i. 

Art. 128.' AS cadeiras que coilstituem o curso da fa- 
culd:lde dc inntheinatica podern ser freqiientaclas pela or- 
dein e nos annos, em que se encontram collocndas rio qiia- 
dro do artigo 124.", ou por uma ordem diversa e em an- 
nos cliversos, comtanto que a frequencia e exame da cada 
disciplina sejam sempre precedidos da freqiiencia e exame 
das tlisciplinas de que a primeira depende. 

Art. 129.O São cadeiras dependentes: a 3.3 e 4." da 
1.:'; a 5." e 6." da 1." e 3."; a 7.a da l.& e 4.": a 8." 

(carta de iei de 13  de setembro de 1897). O 1." e o 3." I 
d'estes cursos são communs ás faculdades de mathemat,ica 1 
e philosophia. O 2." é igual ao 1.' anno do curso geral da 
faculdade de mathematica. 

Art. 124." O curso geral B constituido por qiiatorze ca- 
deiras, sendo nove proprias, duas professadas na faculdade 
de philosophia, e tres cadeiras siibsidiarias de desenho, 
professadas na faculdade de mathematica. 

Curso geral da faculdade de mathematiaa 

da ' I .~ ,  3.a, 4,a e a 9." (ia l.", 2.a, 3.", 4." ~ ' 7 . ~ ;  a 
10.Vda l.a, 3.a, 5.a e 6.a; a 11." da I.", 3.", 4.a, 5.") 
6." e 7." 

Art. 130.O Os estudantes approvados om quaesqiier ca- 
deiras do quadro, a que se refere o artigo 124.", só po- 
deiii habilitar-se para o curso geral da faculcladc dc ma- 
tliematica, ou dos cursos especiaes, a quc s~ refere o 
artigo 123.", quando tenham sido approvndos com 14 va- 
lores. 

CAPITULO V 

Art. 131.O A faculdade dc pliilosophin tem por fim pro. 
mover o eetudo e o progresso dos differentes ramos das 
sciencias naturaes. 

Art. 132." O ensino nesta f:,~ciild:~de coniprel~cndc um 
ciirso geral, dois cursos preparatorios para officiaes do 
exercito e armada (artigos 140.' e 141."), o curso prepa 
ratorio para a faculdade de medicina, e os dois primeiros 
annos do curso de pharmacia (artigo 143."). 

Cadeira -Algcbra superior; geometria 
analytica a duas e a tres di- 
menções; trigonometria es- 

1 . O  Anno 

Art. 133." 0 curso geral da faculdade de philosophia 6 
contitituido por quatorze cadeiras, sendo dez theoricas e 
qiiatro praticas. Das dez theoricas, uma estuda-se na fa- 

pherica. 

I 
culdade de mathernatica ; todas as outras cadeiras perten- 

2.5 Cadeira - Geometria descriptiva. cem propriamente á faculdade de philosophia, como consta 
Annexa -Desenho. do seguinte quadro: 



1 . O  Anno 

Curso geral da faouldade de philosophia 

1 .a Cadeira - Chimica inorganica. 
2." Cadeira - Algebra superior ; geometria 

iiiialytica a duas e a tres di- 
ineiides; trigonometria es- 
pherica (1." da faculdade de 
matlieniatica). 

Suljsidiaria Ilescnho. 

i 3.' Cadeira - ( 'liiinica organica. 
2 . O  Aniio 4." Cadeira - Pliysica (I.^ parto). 

Subsidiaria - 1)esenlio. 

I 5." Cadeira - I'liysic:~ (2.Qarte). 
3.' Aniio (i." Cadeira - 13otaiiic:~. 

Pratica -- Analyse chiiiiica no laboratorio. 
'i." Cadeira - Zoologia. 
8:' Cadeira - Mineralogia e pctrologia. 

Pratica - Aiialvso cliimica no laborator io. 

5.' Armo j 9." Cadeira (ieologia e pliysica do globo. 
10." Cadeira - Antliropologia. 

$ unico. Para o servipo da regencia das cadeiras d~ 
faculdade de philosopliiu haver:\ nesta faciildadu novc 
lentes c:itheclrnticos, dois ~ubstitiitos e dois deinonstratlo 
res. HaverA, alem d'astes, um professor de desenho para 
o curso philosophico. 

Art. 134." Para o effeito dos actos grandes (artigos 
51 .O e segiiiiitcs) e dos concurhos para o inagistsrio, a 
faculdade de philosophia divide se em duns secyões, a sa. 
ber: a das scicncias phyhico-cliimicas e a das liistorico- 
natiiraes. O quadro total do professorado coinprchende 
nove lentes cathedraticus, uiii substituto da secção das 
scienvias historico-naturnes, oiitro da smç&o das scieiicias 
pbysico chimicas e dois dciiionstradores, sendo uni para 
cada secçgo. 

5 uriico. O professor de desenho do curso pliilosophico 
e o do ciirso matheiiiatico substituem-se :nutiiamente nos 
seus impedixnciitos. 

Art. 135." Cada uin dos p ro f~s so r~s  de cliiinica poderá 
reger siiccessivaiiiciite a 1." e 3." cadeiras, formando com 
ellas um curso bierinal; c do mcsiiio modo poder30 regcr 
os dois cathedraticos de phyùica as cndciras 4." e 5.a, e 
os do niineralogia e geologia as cadeiras 8." e O.a 

rj uiiico. ,9 regencia das cadeiras ein curso bicnnal de- 
pcndc da rcsolus%o do conselho da Faculdade de Philoso- 
phia. 

Art. 136.O E m  .cada lima da3 cadeiras de sciencias na- 
tiiraes haverá tres liç3cs seinariaes de liora e meia cada 
uma. E111 cada anno de desenho haverá tauibem tres li- 
soes semanaes, mas de duas lioras cada uma. 

Art. 137.O O ensino das differentes cadciras ser& diri- 
gido de modo, qiic os alurnnos st: familiarizcrn tanto quanto 
possivel no estudo pratico, sem o qual o estudo theorico 
ficaria sem valor. 

5 uriico. Os alumnos são o'ùrigailos :ias trabalhos prati- 
cos quu ihe furetil orclenados pelos profcsuorcs das rtbspe- 
ctivtis cadeiras. 

Art. 138.O As cadciras que coiistituem o ciirso da facul- 
dade de pliilosophia, podem ser freqiicntatlas pela ordern 
e nos annos, eni que se encontram collocadaq no quadro 
do artigo 133.O, ou por umn ordein diversa t: c111 annos 
diversos, comtanto que a frequcncia e rxarne de cada dis- 
ciplina sejam sempre precedidos da fraqucncia c exame 
das disciplinas dc qiic n 1)rimeira depende. 

g i." SUO dependentes: a 3." da I.", a 5." da 4.a e 2.", 
a ti," e da 3.a, a 8." da 5." e l.", ;L O." da S." 

5 2.' O aluinno qiic se matricula na 4." cadeira (phy 
sica, 1." parte) sem ter aiiida o exame da 2." (algebra su- 
perior, etc.), deverá frequentar as duas cadeiras sii~iulta. 
ncairicntc; iii;ir, para o exame na 4." será. exigidn semprc 
a approvqão lia 2." 

$ 3." O alarniio que na hypothese do ~aragrapho  pre- 

I cedente provar o anno na 4.a cadeira, e nZLo o provar na 
2.", poderá lioencear-se, para fazer o exame d'aquella no 
proximo anno lectivo, logo que tenha obtido a approvação 
que lhe faltava. 

Art. 139.O Os candidatos aos actos grandes ou aos lo- 
gares do magisterio em philosophia darão as suas provas 
nas seguintes cadeiras, conformo a secção u que concor- 
rerem : 

Secqâo das saienaias physico-ohimicas 

1 ." Cadeira - Cliimica inorganica. 
3." (Intlcira - Chiniica organica. 
4." (1ailcira - Physica (1 ." parte). 
5." C:ldeira - Physica (2." parte). 
8.a (ladeira - hlineralogia e petrologia. 
O." Cadeira - Geologia. e pliysica do globo. 

I Secção das sciencias historioo-uaturaes 

3." Cadeira. - Cliimica organica. 
6.a Cadeira - Botanica. 
7." Cladeira - Zoologia. 
8." Cadeira - Miileralogia c petrologia. 
9." Cadeira---Geologia o, physica do globo. 

10 .Tade i r a  - Anthropologia. 

§ 1.' Para a adinissâo ao ncto de liccncratiira na sec- 
$30 de sciencias physico-chimicas será. exigida a approva- 
$30 na cadcira de calculo differencial e integral (3." da fa- 
cilldade de mathematica). 

8 2.' Para a adniissfo :io ncto clc licenccatura na eec- 
rã0 do scicricias liistorico natiiraes sc r i  exigida a appro- 
vac;So na cadeira de anatomia descriptiva (I." da faculdade 
de medicina). 

Art. 140." O curso prepai-atorio para as armas de en- 
genharia e artilharia 8 constituido por qiiatorze cadeiras, 
sendo setc professadas na faculdade de mathcniatica, seis 
ria de philosophia e uma na de direito, como consta do 
scgiiinte quadro 

I Curso proparatorio para as armas de engenharia 
e artilharia 

1." Cadeira - Algebrn superior, etc. (1." da 
faculdade de mathematica). 

2." Cadeira - Cliimica inorgtanica (1 .a da fa- 
culdade de philosophia). 

Subsidiarias - Analyse chimica (na faculdade 
de philosophia). 

Desenho, do ciirso mathematico 
(1.O anno). 

I 3." Cadtiira -Geometria descriptira (2.3 da fa- 
culdade de mathematica). 

4." Cadeira - Calcillo difl'ereiicial e i11tegrai(3.~ 
da faculdade de miitliematica). 

2.O Anrio 5." Cadeira - Cliimica organica (3." da facul- 
dade de philosophia). 

6.a Cadeira - Pliysica, 1 ." parte (4.a da facul- 
clade de philosophia). 

Subsidiaria - Desenho, do ciirso niathematico 
\ (2.O anno). 
/ 'i .a Cadeira - Meclianica racional da facul- 

3.' Anno 

dadc de mathematica). 
S.a Cadeira - I'liysica, 2." parte (5." da facul- 

dadu de philosophia). 
9." Cadeira - Mineralogia e ptrologia (S." da 

faciildadc de philosophia). 
10:' Cadeira-Sciencia econornica, etc. (4." da 

faciildade de direito). 
Subsidiaria - Desenho, do ciirso mathematico 

l 
i (3.O anno). 
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Art. 141.' O curso preparatorio para os aspirantes a I TITTJLO I1 
officiaes de marinli~t militar é constituido pclas seguintes Esi nbulecimchiitos ui~iversitnrios 
cadeiras das faciildades de rn2:theui:~tic:~ (. p1iilosol)liia : 

Algebra superior, etc. (1." tla faculdatlc de mathema- I. Estabelecimentos communs 
tica). 

Ph.ysica, 1." parte (4.a da faculdade de philosophia). C ~ ~ I T U L O  I 
Desenho, do curso niathematico (1.O anno). 
Art. 142." O curso prrparatorio para a faculdade de Rritorii~ e geraes 

medicina ([: constittiido por nove cadeiras, sendo oito da lIrt. 147.' A rcitoria (l: :i h(lc-reta~.ia a que estgo subor- 
faculdade de pliilosopliia c uma da de iuathematica, como dinadas as diffvruntes rrpaitiyUes da Universidade. Na rei- 
consta do seguinte qnadro : toria assiste: e c1esp:iclia o rritor. 

Art. 14s." A r(lli:ti t i ~ %  110s geracs tem a scu cargo os 
Curso preparatorio para a faculdade de medicina serviços de fise:ilizaqão o t l t2  policia ítcadcmicn, e a assis- 

tencia aos serviços ac~tleniicc,~ das i'aculdadex. Pertence- . ~ n n o - l ?  igual ao 1 ." anno do curso p r a l  da facul- ,Ile () scgiiinte p e s s o i I ,  xiil,iii~ilinado ao mestre de cerimo- 
dado de philosopliia. iiiw, que é ao mesmo tciiipo secretario da Universidade: 

2.O ~ i i n o - f i  igual ao 2.' aiino do curso gora1 da façul- a )  uuarda-mor, que accumula as funcções do antigo mei- 
dade de philosophia. rinlio, sineiro e as de porteiro dos geraes; 

5." Cadeira-Physica, 2.a parte (5." da facul- b) Cinco bedeis, sendo cada um d'elles privativo de uma 
dade de philosophia). das cinco faculdades ; 

3 . O  Anno Cadeira Botanica (6ea da faculdade de c)  Seis continuos, iim dos quaes destacara para o ser- 
philosopliia). viço particular da reitoria ; 

7." Cadeira- Zoologia (7." da faculdade de d )  no,, archeiros. 
philosophia). Art. 149.' O guarda-iiior 6 commandante da guarda 

real dos archeiros da Universidade, e accumula ainda as Art' 143.0 curso de pharmacia c0m~re1'cnde7 na fa- funrçnes de da aeademics. Nesta qilalidede 
cuidada de lJliilOsOphia> a habilitação (freqil*ncia e exame)' spíi-l~ie subordinados todos os outros empregados subal- 
nas cadeiras de chiinica e botaniea, e nos dois annos do ternos dos geraes. 
curso de nnalyse professado no laboratorio chiiiiico, as si ir^ 5 unico. O guarda-mor tem residencis obrigatoria junto 
como consta do seguinte quadro: do Paço das Escolas. 

Curso de pharmacia Art. 150.' O continuo impedido no scrvipo da reitoria 
conservar-se-ha neste logar emquanto o reitor assim o de- 

1.a Cadeira-Chimica inorganica ('.a da fa- terminar, e ficará isento de qiialqiier outro scrviqo. OS 
1 . O  Anno culdade de philosophia). oiitros dois continuos desempcnharâo o seu serviyo por 

Pratica.. . . - Analyae chimica, no laboratorio. turno, conforme Ihes for superiormente distribuido. O scr- 
2." Cadeira - Chirnica organica (3." da fucul- viço d'estes empregados junto das faculdades correrá por 

dade de philosophia). escala. 
3.a Cadeira - Botanica (6." da faculdade de CAPITULO I1 

philosophia). Secretaria, thesoiirnria o archivu 
Pratica.. . . - Analysc chimica, no laboratorio. 

3.0 Armo Professam-se na faculdade de inedicina (artigo Art. 151.' A sccrrtaria da Universidade divide-se em 
4.' Amo1  118.', 5 1.'). duas repartiçors : a dos ncgocioa e expediente litterario, e 

a da contabi1id:lde. Ao lado d'estas encontram-se a the- 
Art. 144.' A matricula no curso de pharniac-i:) C uma souraria e o archivo. 

matricula especial, tanto na faculdade de philosophia como Art. 152." O quadro do pessoal effectivo da secretaria 
na de medicina; mas os exames de analyse chimic:~ feitos e thesouraria continua a ser constituido pelos empregados 
para este curso podem servir para o curso geral da facul- seguintes: 
dade de philosophia, e bem assim a frequencia nas duas a) Secretario; 
cadeiras de chimica e na de botanica. b) Official-maior ; 

5 1." O alumno que no exame de chimica mineral, de c) Tres officiaes, com a graduapão de I.", 2.O e 3 . O ;  ' 

chimica organica ou de botanica, feito para o curso de d )  Porteiro; 
pharmacia, obtiver classificaç&o igual ou superior a 14  va- e )  Continuo ; 
lores, pode utilizar-se cl'este exame para o curso geral da Theaoureiro. 
faculdade. Art. 153.O As funoções e obrigações do pessoal perten- 

5 2.' So a classificaçlo for inferior a r 4  valores, o cente ao quadro da secretaria e thesouria continuam a ser : 
alumno pode requerer a repetiçno do exame em condições as mesmas que actualmente, emquanto estas repartições 
iguaes ás que, no artigo 99.*, foram estabelecidas para não forem devidamente remodeladas. O Governo, oiivido 
os cursos annexos á faciildade dc direito. 

I 
o rritor da Universidade, regulará a procuradoria nos ser- 

Art. 145.(' Para os ;ilumnos que, tendo completado o vipos iiniversitarios de modo que attrrida á ordem, ao de- 
4.O anno do curso geral cl;i faculdade de philosophia at8 ao coro d : ~  secretaria, e a legitimas interessea academicos. 
fim do mês de j~lllio do corrente :mno, quiserem concluir 
a siia forrnatiira no anno Icctivo do 1901 a 1902, subsie- 
tir&, neste anno soincntc., uina aiila de miiicralogia e geo- 
logia, como atU aqui. 

Art. 146.' Com as coiiipetcritt.~ cadeiras do quadro das 
faculdades de matl-iemnticn e pliilosopliia, a que se refc- 
rem os artigos 124." e 133." d'este decreto, e em haimo- 
nia com o decreto n." 8.' d'esta data, será organizado, em 
diploma especial, o curso de habilitaçlo para o magisterio 
das seguintes disciplinas do plano dos lyceus : - mathe- 
matica, sciencias physico-chimicas, hietorico-naturaes e de- 

Art. 154." Giiardar-se-hão na secrctnria: 
a )  Todos os livros de escriptura$io actualmente em uso, 

e dos já findos apenas aqiielles que forem necessarios 
para :L regularidade d o  serviço ; 

6) Os documentos c processos que estiverem nestas mes- 
mas coiidic;ões. 

Art. 153.' Os livros, documentos e processos, que não 
forem necessarios para o serviço de expediente serao pelo 

, secretario remettidos ao tlireotor do archivo, a fim de se- 
rem convenienternenti: catalogados e archivados. 

Art. 156." O director clo archivo 6 um lente effectivo 
senho. I de qualquer das cinco faculdades, que tenha dado provas 
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I nie~ito dos servicos esc$areslAcuja o;ganizas~o 6 da  ex- 
clusiva coinnetençia da faculdade de medicina. 

sor de musica são providos pelo Governo, precedendo con- 1 Art. 181.O O gabinete de medicina operatoria e o mil- 
curso, que será simplesmente documental para o prinieiro, I seli e laboratorio de hygiene sKo dirigidos pelos lente:+ r:i- 
e de PI'OV8S publicas para o srgiindo. Os restantes logares r tliedraticos da 6." e 15.a cadeiras, respectivailieiite. 

I 
I 

Art. 17tr.O A faculdade de ineilicina dirigt: e administra 
os seguintes estabelecimentos, que lhe s%o annexos o ber- CAI'ITUI,O IIT 

serão todos providos pelo reitor, precedendo igualmente 
concurso de provas publicas. 

9 unico. Todos estes concursos ser20 feitos perante a 
faculdade de theologia. 

Art. 177." Ficam reduzidas a seis as solemnidades prin- 

vem de :iuxiliares ao unsirio d:ig suas c:~deir:ts: 
a) (I-abinetc de anatomia nornid ; 
6) Gabinete de histologia c pliysiologii~ ; 
c )  Gabinete de anatomia pathologica ; 
cl) Gnbincte de mediciri;~ operatoria.; 
e)  Laboratorio de iiiicrobiologia c çhiinica biologica; 
f )  Laboratorio de analyses clinicas; 
g) (I-abinotc de radioscopia c ritdiogrnphia; 
h) l\iíuseu c laboratorio de liygicrie. 
Art. 179.' Os gabinetes dc nn:ttomia normal, de liisto- 

logia e physiologia, de anatomia p:itliologica c dc radiosco- 
pia c radiographia, servem para auxiliar o ensino das qua- 
tro primeiras cadeiras r da  7." do quadro geral da facul. 
dade dc medicina (artigo ll4.O). O prirnciro e o tercciro 
8% dirigidos pelos lentes cathcdraticos da 1." e 4." cadei- 
ras respectivamente; o segiindo é dirigido pelo rnaiti an- 
tigo dos professores cathedraticos da 2." e 3.' cadeiras; o 
quinto pelo professor da 7.a cadeira. 

9 unico. Cada um d'estes gabinetes tem o seu prepara- 
dor privativo, nomeado pelo Governo, .precedendo con- 
curso feito perante a faculdade de medicina. 

Art. 180." O laboratorio de microbiologia e chimicn 
biologica comprehende duas secções di~tinct~as,. posto que 
se complotcm mutuamente: a secção de iiiicrobiologia c a 
secçLo de chimica biologica. O director de nrilbos 6 o lente 
ca.thedratico da 6.= cadeira (pathologia geral). 

9 1 . O  Haverh neste laboratorio uni chefe clos traballios 
praticos, com o a gratificação annu:Ll de 600&000 réis; 
dois preparadores, um de microbiolr>gia e outro de chi- 
mica biologica, com o vencimento anriiial de 800#000 rrlis 
cada iim ; c dois serventes com os ordenados, respectiva- 
mente, de 180fi000 róis e 1508000 reis. 

fj 2." Os logares de chefe dos trabalhos praticos e prc- 
paradores são providos pelo Governo, prec~dendo concurso 
feito perante a fai.i~ldadc de iriedicina. 

fj 3 . O  A secsâ,o de cliimica biologica fica possuindo O 

material, que at8 aqui pertencia ao gabinete de chiinica 
medica, que deixa de existir. O actual preparador do ga- 
binete de chimica medica passa a preparador do laborato- 
rio de chimica biologica. 

$ 4.O A dotapllo annual do laboratorio ao ~ i~ rob lo log l a  
o chimica biologica 6 de 500,$000 réis. 

I I 

5 uiiico. A dotaçzo arinual do 14uueu e laboratorio flr, 
hpgiene 6 de 300J000 r6is. 

Art. 182.O O laboratorio de an:ilyscs clinicas, já (.xis- 
tente, c o de radioscopia o r:tdiograpliia, que ó criado 
pelo prcscnte decreto, servirfio de auxiliares para os ser- 

Faculdaùe de u~atlieiiiaticn 

Art. 18,5." O Real Observatorio .lstrononiico da Uni- 
versidade tem o duplo fiiu dr: servir de escola :)os ali~iriii~s 
quc estudam a astrononlia ria f:~culdade dc inatliematica, 
e de, com o trabalho assidiio, apur.~do a oxacto das obser- 
vayijes nelle praticadas, contribiiir como os outros obser- 
vatorios similares para a verificação c rectificaçLo das th- 
buas astronomicas. 

Art. 186.O O logar de director do 0bs~i.vatorio astrono- 
iniço scrh exercido por rim lente cathedratico da facul- 
dade dc, matliematica, effcetivo oii jubilado, que tenha re- 
gido mais de um nniio a rr~deirr~ cle astronomia, o i i  (1110 

por seus cscritos ou por ser-rir;os prestados tenha niostra- 
do competencia para esta ordem de trabalhos. 

Art. 187.O .I f:iciild:i~lc. de inatlicmatica fará subir O 

mais brevemente possivcl ao Governo, por intermedio da 
reitoria, o plano das refornias que julgar mais convenien- 
tcs, tanto no seu material, coiilo no pessoal e nos servi 
$09 para que este estabelecimento ficpxe em condisõcs de 
s:~tisfazer cabalmente aos seus fins. 

cipries, em que officiarxo por turno, c. prégarKo lentes d : ~  vicos da 11." e l:->.Qadeiras. 
faculdade de theologia, e a que assistirno o rcitor coiri o 5 unico. Para a primeira installa~fio do gabinete dc ra- 

CAPITULO IV 

corpo docente da Universidade. Estas solemiiidades aHo: 
1." NO dia da abertura solemiie dn Univcrsidad~, antes 

da  orapão De Sapirntia, artigo 4.": missa e jiirameiito 
dos lentes; 

2." NO dia 2 de novcinbro: -Couimemorac,%o fiinebre 
de todos os reitores, lentes e bemfeitorcs fallccidos; 

3." No dia 8 de dezembro, antes da distribiiic;Ro dos 
promios (artigo 42,O): - Festivid:ldc da Imiiiaciilacln Con 
ceição, Padroeira da Universi(1ade ; 

4.a Na Semana Santa : - Solcmnidadcs de quinta c s ~ x t a  
foira ; 

S." NO Domingo de 1'asclioa:-Festa da Xcsurrei~ão; 
6." Nos dias 3 e 4 de julho: -TTcsperas c: missa da 

Rainha Santa Isabel. 

CAPI'i'LTLO 11 

Faculdade ùc philosuyhia 

dioscopia e radiogrrpliia 6 concedirlo, por uina sú vez, O 

subsidio de 1:000fi000 rbis. 
Art. 183.O Alem dos gabinetes c li~boratorios mencio- 

nados no artigo 178.O, a faciildade de medicina utiliza 
ainda para o seu ensino os hospitacs dn [Jniversidade e O 

1)ispcnsatorio pharilinceutico, que incorporado lios 
mesmos hospitacs. 

Art. 184." A adininistr;lqZo clos hospitnes pertence a 
um lente catliedratico effectiv~ ou jubilado, da faculdade 
t l c s  itierlicina, nomeado pelo Governo ; e 6 antonoma. Com- 
pete, porem, ao conselho da faculdade a elaboragrlo de  
iiin rrgulamento qiie detennirie, coin a. approragio do 
Governo, as relasijes eiitre os professores de clinica O a 
adininiutra~ão do hospital, niio sí, pclo que respeita aos 
subsidios de ensino, que a adiliinistração liospilalar tem a 
fornecer. mas tambem  elo alio resncita ao fiinccioiia- 

i\rt. 188." -1 faciildade de philosophia tem os segiiin- 
tee estabelecimentos annexos, que administra e dirige : 

a )  Observatorio meteorologico e inagnetico ; 
Ò) Laboratorio chimico ; 
c) Gabinete de physica; 
d) Jardim botanico e museu botanico ; 
e) Museu zoologico ; 
f) lluseu geologico ; 
g) Museu anthropologico. 
Art. 189.O O observatorio meteorologico c inn,rrri~~tico 

tem o duplo fim do servir de escola pratica para o e>tudo 
da meteorologia e physica do globo, e de, com os rcsiil. 
taclc>s das observaçaes rigorosas e systematicns que nelle 
se {orem rvistando, contribuir para os progressos da me- 
f.:orologia e da geogaphia. 

Art. 190.' O observatoriu meteomlogico continiiarlí a 
publicar os resultados das suas observações meteorolopi. 
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Cas w magneticas, e bem assim o de outras observações 
teUu ricas, para as quaes for adquirindo installações e ins- 
trumentos apropriadoa. 

DECRETO N.0 5 

Attenderido li necessidade! tlc rc.organiaar o C:urso Su- 

Disposições transitorias 

Arte 196.0 desde jh as disposig~es tons- 
tantes d'esta reforma, que se referem aos graus univer- 
sitarios de licenceatura e doutorado, aos concursos para. o 
magistcrio universitario, installac;no de gabinetes c labo- 
ratorios e,organixaç?io de trabalhos praticos. 

Art. 197.' 0 s  alumnos inatriciilados nos diversos annos 
das f8kcllldades ncademic;is continilarzo, porein, a freqiien- 
tar as cadeiras dos respectivos cursos, sendo os exarllcs 
e actos feitos segund<i a organizasão at6 vigente. 

Art. 198.' Os lcntes substitutos, promovidos :L catliedrati- 
c68 por virtude dleste decreto, nzo vencerão como profes. 
sores cathedraticos, emqilarito ,180 romecareni a rcg(lr as 
respectivas cadeiras, ou qiiaesqiier outras da, respectiva 
faculdade que, por convenienci:L do ensiilo, lhcs distribua 
O respectivo conselho academico. 

Art. 199.' As providencias, que successivamente sejam 
neeessarias para entrarem em execuç~o as disposiç;es da 
reforma constante d9estc decreto, serao tomadas pelo G ~ -  
verno sobre proposta dos respectivos conselhos acadeniicos. 
0 Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Sc- 

cretario de Estado dos Negocios do Reino, assim o tenha 
entendido e faça executar. Paço, em 24 de dezembro de 
1901. =REI.  = Enzesto Bodolpho Hintze Mibeiro. 

para que os intuitos profissionaes ligados coni os mesmos 
cursos, aproveitando os resultados d'esta oricntaçilo, que 
devem servir-lhe de espirito, fiquem afinnyados coin se- 
PranYa; 

Attendendo 9, provada vantagem de 1150 restringir a 
freqi~eiicia dos cursos OU disciplinas do C U ~ S O  Superior de 
Letras, de estreita conformidade com as  relay0es que o 
prendem a determinadas f i inc .~~cs  publicas - porquanto 
((OS cs tudo~ que h80 de vir :L ser obrigatorios para uns 
alunlnos podem com siifliciente iitilidade ser livres para 
o~itros)), segundo muito sensataiiicntc qiiis O Arigusto Fun- 
dador d'este Instituto. 

Sendo em vista que a reorganiany~o do C l l i . ~ ~  Superior, 
"0s termos indicados, alem das saridavcis conscquencias 
que h" de prodiizir, muito o approxima de ftlculda- 
de de letras, e coneiderando que li, referida rcorganizaplo 
su pode obter a prcqo de iim pequeno augincnto de des- 
Pesa1 e 

Usando da nuc.torizaçlo conferida pelo artigo 18." da 
"fita de lei de 12  de junho de 1901: hei por bom decrc- 
tu' 0 Wuin te :  

Artigo 1." O Curso Superior de Letras tem por fim: 
1 . O  Habilitar para todos os direitos e vantagens que as 

leis e OS regulamentos concedam, senl distinc~âo de insti- 
tuto, aos cursos de i n s t r ~ i c ~ ~ l o  siiperior; 

A.rt. 191.0 O logaF director do observatario metoo l'erior de Letras dotando O scXii ~)l:ino com as disciplinas 
rol?jgrco e magnetico 4 exercido uin leiltt. cntlledratieo 1 P P C O ~ S ~ S  pW.2 qii0 edtu insti~uio l>OSEa >ealiZ2tr1 de modo 

D. do G. n . 0 ~ 4  de 28 do dcmeiii,,ro. 2.' Habilitar para o magisterio do mesmo curso e para 

ds3faculdade de philo30phia, effeUtivo jubilado, que por 
seus escritos, por servipus prestados ou por qualquer oiitra 
farma, tenha mostrado cornpetencia especial para os cstiidos 
da meteorologia e da physica do globo. A nomeaçao & feita 
pelo Governo sobre proposta dii faculdade de philosophia, 

Art. 192.0 -4 direcc;no do laboratorio chiliiico pertence 
ao lente cathcdratico effectivo *riais antigo cllLs duas cadei- 
ras de chimica. Semcllianteniente a, direcL.ão do pbine tc  
do physica pertence ao lente cathedratico effectivo 
antigo das duas cadeiras de physica, e a do museu geolo- 

ao lente cathodratico effectivo mais antigo das cadei- 
1.as de e geologia. A direcpZo jilrdim bota 
nico e milseu botnllico, a do museu zoo~ogico e a do 
seu anthropologico pertencem respectivamente ao lente 
cathedratico effectivo das cadeiras de botanica, zoologia e 
anthropologia., 

Art. 193.0 E criado no museu anthropo~ogico um logrrir 
de preparadodor e como os que, pela carta de 
lei de 7 dc maio de 1878, foraln criados para 02 museus 
botanico, zoo~ogico e geologico, e com ieal venc>imento. 

§ unico. O preparador e conservador (lo museu geolo 
gico fica dispensado das fllncções da guarda da I>ibliothccll 
geral do museu, que lhe pertenciam pelo artigo 9.O n.O 7.O 
da citada carta de lei, passando estas funrçoes para o pre- 
parador do museu antliropoiogico. 

Art. 194.0 Os logarcs de chefes dos trabalhos praticas 
do laboratorio cllimico e os dos naturalisbs aos 
museus botnnicos e zoo~ogicos de nomeaçso regia,, pro- 
cedendo concill*so provas feito perante a facul- 
dade de philosopliia (cartas dc Ici de 20 de maio de 1880 
e 7 de de 1878). A nomenl.~o do j,zrdineiro-chefc, 
do jardineiro-ajildante, do guarda (Io gabinete de physic.a 
o dos preparadores dos museus, pertencem ao conselho da 
faculdade de philosophin, prcc8edendo igualmente concurso 
de provas praticas. 

Art. 195.O A faculdade de philosophia olabornr& <;om a 
maior brevidade possivcl os regulamentos que forem iie- 
c sarios para 0s dos differentes que 
'h patão confiados, e que! devem, com o presente decreto, 

i r  o t v c l  desenvolvi~uento. 

cabal, os fins a que deve coriSagi.ai.-Se um estubeluciinento 
do " C "  gencro; 

Attcndeildo a que esta necessidade, afirmada nu- 
DlWOSOS d ~ ( : ~ l l l e n t ~ S  OfiCiae~, e notoriamente - em 0%- 
C ~ O S  do ~olisClh0 do referido C U ~ S O , - ~ O  parecer da c0nfe- 
rencia escolar, de 14 de setembro de 186!?, - nos relato- 
rios do antigo Conselho Superior de 1nstrucc;âo l'ablica, 
de 30 de novembro de 1885 e de 1 5  de dezembro do 
1888, -em diversos projectos ~ubmettidos B drliberaçZo 
do poder legislativo, C por ultimo na proposta governa- 
mental, apresentada Ci,rtcbs, c0111 data de 4 de maio do 
1889, -tornand«-se dia a dia mais uigeiitc, jh 1180 pode 
ficar por satisfi~zcr sem grave detrimento de iinportantcs 
interesses do ensino publico ; 

AttendcndO a que entre 0s iins, a que teln de desti- 
nar se o Ciirso Superior de Letras, se conta niuito cm 
'~p&i;:l, a IiabilitayLio para 0 niagisterio da diffcrentcs 

I dixipiinas do piano dos iycelis, por meio do e~tiido siipn- 
rior inaior das mesmas disciplinas oti dc disciplinas 
congcneres; H tainbcni a que esta habilitaç%) j i~  concci- 
tuada de indispensavel nos documentos supraditos 6 um 
facto cliie na actualidade se recornmenda bem discusbh 
legitinla ~ossivel;  

Attendendo a qiic importa milito, para cifeito do r'gu- 
lar e proveitoso exercicio do rnagietcrio seciindario, com- 
pletar O mencionado estudo, c ainda quaIqiler outro :~pl)Ii- 
cado a proposito analogo, com oq corrclativos conh(ficiii1cn- 
108 pedagogieos, pois, a par de iiiuitos e justos fuiidaliirli- 
t0S (]"e assini O acon%~lllaín,-a Um Iado, 6 incali'ulavalo 
numero de horas que podem malbaratar-se nas cla~ses 1 ~ -  
ceaespor  falta de conhecimentos de pedagogia, ('111- 

bargo da vontade e diligencia dos professores, --e a oiltro, 
8' mostra com evidencia que esta falta 6 uma das c.niis:is 
ninis effieientes, se nLo a principal, de excesso de fadiga 
intcllec.tua1, qu;tndo este excesso occorrc! nas escolas; 

Attcndendo ao alto preceito por ondc cuilipre ordcnar 
0s estldos superiores, .propriamente ditos, de forma qiic a 
rstnlctura dos respectivos cursou mantenha 0 fitii scienti- 
fico, distinctivo do todos elles, isento da acçgo ~c r tu rba -  
clora oii nociva proveniente de qualquer einpirisino pra- 
tico: c ao mesmo t e m ~ o  faculte as condivões favoraveis 
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0 magisterio das seguintes disciplinas do plano dos ly- 
cem :--geographia, lingua latina, lingua nacional, lingua 
francesa, liiigua inglesa e lingiia alleml, historia e pliilo- 
sopliia ; 

3.' Habilitar para outros cursos ou estudos ou para 
quaesqiier fi1ncç8es publicas que as leis ou regulamentos 
dcterinincin ; 

4." (hntribuir para o progresso dos diversos ramos de 
conlircimentos do seu plano ; 
5." Contribuir para a vulgnrixay5o d'estes conliecirnen- 

tos. 

Art. 6.O Com todas ou algiirnas (1.1s disciplinas que for- 
mam o plano do Curso Superior de  Letras, constit~iam-se 
diversos cursos destinados aos fins estabelecidos pelo ar- 
tigo 1." 

1 . O  O curso destinado a habilitar ?ara todos os ctirci- 
tos e vantagens qiie as leie e regulameritos conc~dem, sem 
distincçzo de institutos, aos cixrsos dc iiistrucjào bupcrior, 
organiza-se com as seguintes disciplinas di5triliiitl:~s por 
trcs annos: 1 . O  anno: geograpliia, 1ingii:i c litteratiirn 
francesa, historia antiga, philosophia; 2." ariiio: geogra- 
phia, philologia romanica, liriguti e littt~ratiirn. fr:incesa, 

Art. AS cadeiras c1e litteratura grega e latiria, de 
philosophia transcendente e do historia eiiiv(.rsal philoso- 1 
pliica 620 substitiiidas pelas segniutes : de pliilologi:~ latiria, 
de philosophia e de historia patria. As <:adeiras. clc philo- 
logia comparada, de 1itter:rtura moderna tia 13uropa C eu 
pecialmente a portuguesa, de historia universal e patri:~, 
ficam restrictas: a 1." LL philologia rornaiiica cin geral, c 
4 philologia portuguesa ern especial, a 2.a B litteratiira na- 
riona1 e suas origens, a 3.3 :i historia aiitip, da idade 
media c niodcrria. 

Art. 3." Li20 cri:idas as cadeiras seguintes : 
1." Ile geographia; 
2.a De lingii:~ e litteratnra francesa; 
3." De lirigiias e litteratiiras allem2i e inglesa ; 
4.a De 1wd:lgogia do ensino secilntlario ; 
5." De historia da pedagogia, e em psppcial dh rnetho- 

dologia do eiisiiio secundario, a partir do seculo XVI em 
deante. 

Art. 4." O curso de lingua sanscrita e a, cacIeirn lin- 
gua grega continuam a existir nos termos das disposiSEes 
lega@s que os institiliram (artigo 1." do derreto & 15 de 
setc~iriltro de 1877 e 1 . O  da carta de lei de 2:', maio de 
187s; artigo 6 . O  do decreto de 27 de dezembro de 1804 
e 6." da carta de lei ds 28 <ie maio de 189ti). O Governo 
orgariizard devidamente os estudos d'esta cadeira. 

Art. 5." O estudo da geographia, na parte historica, 
tem por um de seus principaes assumptos os descobrinien- 
tos dos portugueses. O estudo (ia philologia latina consa- 
gra-se, n:t parte especial, S lingua e litteratiirn latina e S 
1nfluencsia geral exorcida pelo espirito latino na cultura e 
na civilização portuguesa. O estado da philologia roma- 
nica tem por um de seus intuitos completar o conheci- 
mento d'csta influencia e dar a noçLo exavta dos elemen- 
tos novos que sobre ella actuararii. O cstudo das linguas 
estrangeiras modernas tem por iim de seus fins o uso com- 
pleto, oral e escrito, das mesmas lingiias. O estiido das litte- 
raturas abrange sempre a interprctaçno e aprecia~;ão de 
auctores e bem assim a historia littrraria. No estudo da his- 
torin antiga, da idade media e moderna, insiste-se de prefe- 
rencia na historia e na moderna. O estudo da histo- 
ria patria versa, sobre a historia politica,gt 
diplomatica, a nacionaes. O edtudo 

philosophia occupa-sc! em especial da psychologia, dnlo- 
@ca (doutrina clo conlicc.iiiicnto, methodologin geral, metho- 
dologia das sciencins i ,  da nioral e da historia da philosopbia. 
AS bases psychologicas c iuoraes da educayao e do ensino; 
a educaylo moral, e em particular a disviplina escolar c 
as rclayGes da escola com a familia ; as materias de ensino 
secixndario e as condições que legitimam a siia inel~são nos 
planos d'este ensino ; o valor material oii de coriteudo, o 
valor formal e o valor edilcativo moral das differentes disci- 
plinas ; os diversos typos de planos ; os prect:itos f~indamen- 
tnes que presidem 4 dibtribuição das disciplinas por annos, 
C-asses OU C I ~ ~ S O S ,  aos horarios, :i ordein siiccessiva do 
ensino diario e aos exmnes ; a methodologin do ensino se- 
cundario de cada disciplina; as formas de ensino; as re- 
gras de prepni.;i<;Zo d:is liyões de classe; a concentração: 
o trabalho intellectiial na aula e no domicilio, a Iegislayiio 
portiigiiesa acbrca do ensino secundario e o estudo com- 
parado das legislaç3es mais adeantadas, sobre este ensino, 
sHo sempre objecto de estudo na cadeira de pedagogia. 

historia da idadc media e moderna, pllilosopliia; 3." anno : 
philologia portiiyesa, lin,rma e litteratiira fiani.~ s : ~ ,  litte- 
ratiira nacional, bistoria patria. 

5 2.' 0 curso de h:tbilitay;io para o magisterio do Curso 
Sii~ierior de Letras e para o niagistrrio das diuciplinab: 
mencionadas no n.O 9.O do artigo 1." distribiie-se por qi1:~- 
tro arinos, do modo seguinte : 1.' anno: geo~raphia, pliilo- 
logia latina, iingua c litteratiira francesa, liii.;rin iri~lesa, 
historia antiga,.philosopliia; de0  anno; geographia, philo- 
logia latina, philologia romaiiica. linpua e litteratiira fran- 
cesa, lingiias e litteraturas allcmz e ingiesa, historia da 
idade media e moderna, philosophia : 3 . O  ann(b : philologia 
portuguesa, lingua c, litteratura francesa, lingiias ib iittera- 
tiir;ie dleniã e inglesa, litteratora nacional, historia patria, 
pedugogia, historia da pedagogia e em esprcial rla i V -  

tliodologia do ensino a partir do scculo X\I em deaiir ; 
4.' anno: 

a) Conferencias por secções de disciplinae, de confor- 
midade com a seguinte distribuiçiio: secção: philologia 
latina, philologia portiipiiesa; 2." sec~%o:  philologia por- 
tuguesa, iitteratura nacional e suas origens; 3.a secção: 
philologia portug~iesa, lingua e litteratura francesa; 4.a 
secgão : philologia portiigiies:~, linguas e litteraturns allemz 
e inglesa; 5.d secç%o: geographia, historia antiga! da idade 
media e modern:~ ; 6:' secçiio : geographia, historin patria ; 

secçZo : philologia latina, philosophia. 
b) Iniciação ao exercicio do ensino seciindario. 
5 3 O O curso de bibliotherario-archivista instituido pelo 

artigo 13." do decreto de 29 dc dezembro de 1887 e 
reorganizado pelo decreto n." A d'estit data, comprehende 
as disciplinas que abaixo segucni, distribuidas por tres 
annos, alem das seguintes disciplinas, bibliologia, paleo- 
graphia, diplomatica e niimisrnatica, constrtrit~s do decreto 
n." G d'esta data, artigo 21.", as quaes tambem ser30 es- 
tudadaq dentro d'esto periodo: 

1 .O anno: geographia, lingua e littcratrxra francesa, lin- 
giia inglesa, historia antiga; 2 . O  anno: geographia, philo- 
1of;ia romanica, lingila e litteratiira francesa, linguas e 
litteratiiras allem3 u inglesa, historia da idade media ; 3.' 
anno : philologia portugiiesa, lingua e litteratura francesa, 
linguas e litteraturatl allemâ e inglesa, litteraturr nacional, 
historia patria. 

5 4 . O  O curso de habilitação para o concurso, dr. ciiie 
trata o decreto de 1 2  de julho de 1894 (artigo 7.'1, tons- 

titiie-se, no Curso Superior de Letras, com as segiiiritc~s 
disciplinas distribuidas por tres, annos: 1.' anno : gpvra -  
phis, lingua e litteratura francesa, lingua inglesa, hi\toria 
antiga, philologia romanica; 2 . O  anno: geographia, lingiia 
e litteratura francesa, lingiias e littcraturas alIcm:l c iii- 
glesn, historia d;i idade niedia e moderna; 3." anno: philolo- 
gia portiigiiesa, lingpa e litt~.i.:rtiirn francesa, linguas e lit- 
teratura allemã e iiiglesa, 1ittt.riitiir:~ n;icional, historia pqtris. 

5 5 . O  Alem dos ciirsos qilr ficarn estabelecidos, o (30- 
verno, ouvido o Conselho (In O~irso Superior de Letras e 
o Conselho .Superior de Iiihtr1icy50 PuWica poder& ipsti- 
tnir, com as convenientea disciplinas do plano d'este ins- 
tituto, oiitros cureos que se destinem d habilitapfo para 
oiitros estudos ou funcções publicas. 

Art. 7 . O  E m  todos os annos dos cursos, com excepçfo 
do 4.O anno no curso de que trata o $ 2.' do artigo o.', 
o ensino tem por fim a acquisiçlo ,pelos competentes /cios 
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theoricos e ~raticos. do conhecimento das disci~linas como I 
taes. As 1ic;bes de pedagogia e de liistoria da ;edagogia e 
em especial da methodologia do ensino são, antes de tutlu, 
de preparação doutnnal para o magisterio secu~dario. 

§ 1 . O  Ein cada lima das cadeiras de cada anno, salvo o 
4." anno e cxceptuadas as cadeiras de lingua e litteratiira 
francesa, de linguas e litteraturas alleinã c inglesa, de 
litteratura nacional e de historia patria, haverb duas li- 
ções sornanaes. Na primeira d'estas cadeiras haver& duas 
l i ~ õ ~ s  scrrianaes no 1 . O  anno. duas licões semanaes no 2.O 
e uma liçfio semanal no 3."; na segunda liavcrh duas li- 
çGes semanaes no 1 . O  a.nno, tres lições seinaiiaes no 2.' 
e duas IiyEes semanaes rio 3." ; na terceira haverb tres 
lipões semanaes em um só anno ; e fitialiticnte na quarta 
haver& igual numero dr  lit:,ões, tarribcm ein um sí, anno. 
O tempo destinado a cada liyão 6 de unia hora. O pro- 
gramiua c o tempo de ligiio em cada cadeira siio os ines- 
mos para todos os aliimnos em cujo curso ella esteja com- 
~rehendida. de modo aue todos attcndaiii simultaneamente I 
a um só e o mesmo trabalho escolar. 

8 2.O No 4 . O  anno os estudos sào de especial applica- 
$80 e exercitaçiio para o magisterio secundario. Neste 
anno haverá em cada cadeira, que faça parte de secyão, 
uma conferencia semanal, d~ 1ior:i c mria, sobre assi~inptos 
dos capitulas mais importaiitc~s (]:L cadeira, c0111 rrlaç5o ao 
respcctivo ensino scciiii(lnrio, (.i11 preseiiqa do coinpetente 
prograinrria lyceal. A coriferencia B dirigida pelo professor 
da cadeira. Se a cadeira nertence a mais de uma secrão. 
a conferencia ú simultanea para todos os que frcquentarn 
as seccõcs a u e  a abrancerri. Haver& mais no mesmo anno. ' ' I  

I O 

para todos os alumnos, quatro exercicios de hora e meia 
cada uin, dois dirigidos pelo professor (Ia cadeira de pe- 
dagogia e dois pelo professor da cadeira de historia da pe- 
dagogia. Estes exercicios serbo dc pr:~tica do t.ri41io sc- 
cundario (modelos das differentcs formar de ensino, pelos 
dois professores; explicaçoes, exposipGes, interrog:~torios 3 
ensaios de lipão pelos alumnos; discussiio e correcção d'es- 
toa trabalhos, etc., etc.). 

$ 3 . O  O director do Curso Superior de Letras reqiiisi- 
tará da Reitoria do Lyceu de Lisboa o niimoro de alu- 
ninos de qualquer das classes l.a a 5.a, qixe seja necessri- 
rio para os exercicios escolares que devam effectaar-se com 
estudantes de instrucção secundaria. 

Art. I." Cada uma das cadciras, novamerite criadas, 
ter&, como cada uma das restantes, professor privativo, o 
qual gozarh dos mesmos vencinientos, direitos e vantagens 
que já. pertencem e ficam pefitencendo aos lentes das an- 
teriores disciplinas. Fica salvo o disposto no S iinico dc 
artigo 1 0 . O  b 

8 1 . O  Se o professor nomeado para qualqiier cadeira 
ao Curso Superior de Letras pertencer ao professorado 
de outro instituto de ensino e quiser accumular os servi- 
905, vencerEt unicamente a mais do que já recebe, a gra- 
tificaçlo de 500#000 r6is. 

5 2.O Os lentes das disciplinas que faziam parte do qua- 
dro estabelecido pelo artigo 1 . O  do decreto de 14  de se- 
tembro de 1893, e se não achern comprehendidas no qua- 
dro actual, ficam addidos ao Curso com os vencimontoe que 
actualmente percebem. 

8 3.' O director do Curso Superior de Letras tem di- 
reito á gratificação de 100&000 r8is por anno. 

Art. 9.O O provimento das cadeiras do Curso Superior 
de Letras, salvo o disposto no 9 unico do presente artigo, 
e no artigo seguinte, continuar& a effectuar-se por con- 
curso de provas publicas, a que só podem ser admittidos 
os individuos que tenham o diploma de habilitação para o 
magisterio d'este instituto. O concurso eí3'ectiiar-se-ha nos 
tormos do regiilaiuento que for decretada. 

6 iinico. O Qovcrno poder8 contratar, em caso de ne- 
cessidade, para o ensino da lingua e litteratura francesa, 
iim estrangeiro da respectiva nacionalidade, e para o en- 

iio das linguas e litteraturas allernii c inglesa, um estran- 

I geiro de nacionalidade allemã ou inglesa, nas mndições de 
bem exercerem a superior regencia das disciplinas a seu 
c:Lrgo. O vencimento d'eetes professores Iiilnca excederá o 
que for estatuido pelo artigo 8.O ou seu 9 unico. 

Art. 1 0 . O  O primeiro provimento das cadeiras agora ins- 
tituidas pode ser feito pelo Governo Bem dependericia de 
provas publicas, comtanto que venha a recair em indivi- 
diios cujos talentos, aptidgo e saber assegurem a superior 
regencia das mesmas cadeiras. O disposto no 5 unico do 
artigo 9.' 6 applicavel a este provimento. 

$ irriico. Para a rcgencia das cadeiras tlc pedagogia, e 
da Listoria da pedagogia c em eapecial tla iiiethodologia 
do ensino, serão norucaclos dois professorc~~ tlo ensino offi- 
cial que notoriamciite iaunarn os oonliec~itiic~iit~,e theoiicos, 
praticos e dc applicapBo, do qiiadio d ' e s t a~  disciplinas. 

Art. 11.' O aliimno qiie pretenda matricular-se ern qual- 
quer dos cursos i1e qiie trata o artigo 6." e seus paragra- 
phos s6 pode ser ntliriittido á frequencia como ordinario, 
e deve apresentar, 1)iii.a a primeira matricula, certirllo de 
al~provação 110 exame de saida do iaiirso complementar dos 
lyceus, ou em qualqiier dos cursos de instrucção secun- 
daria conforme a legislaçiio anterior ao decreto de 14  de 
agosto de 1898, e neste caso coni obrigaçzo de apresentar 
certidao do exame de lingua allcmã. para a matrici~la no 
seguucto arino. Passados dois tinnos depois (ta execuçto do 
presente decreto a certidiio de cursos de instrucçso secun- 
daria segundo a legislsyiio aiitclrior n5o ser$ admissivel. 

5 iinico. O Governo reserva-st, o direito de fixar, sem- 
pre que se faça preciso, O nuiiirro tlc: iii:itriculas no pri- 
meiro anno do curso de habilitação para o magisterio se- 
ciindario, e bem :issirn o direito de designar as secqzes do 
4." aiino a qiie clevrin destinar-se os alumi~os. 

Art. 12.O A freqiioricia livre das cadeiras oii dos cursos 
do Ciirso Superior de Letras é permittid:~ :L tuflos os qiie 
se inscrevam coiiio voluntt~rios nos termoa do dispostono 
artigo 37." do dccreto de 14 de setembro ile 1859 e ar- 
tigo 4.O do decreto de 11 do mesmo mês, de 1893. Esta 
permissão tem por fim, de confoi.rnidndr com um dos prin- 
cipaes pensamentos da funday30 do Curso Superior de Le- 
tras, facilitar quanto possivel a vi~lgrariz:i<;ão dos conheci- 
mcnto8 litterarios. geograpliicos, historicoa e philotiophicos 
do plano do curso. 

Art. 13." Ob: aluninos ordinarios pagam em cada anno 
pela abertura da matricula a propina de G$000 r6is e igual 
quantia pelo encerramento. 

ilrt. 14.' Em todos os cursos no fim do cada anno le- 
ctivo, exceptuado O 4." anno, ha um exame em cada ca- 
deira. Este exame consta iiiiicamente de prova escrita. O 
jiiry, que se comporá com todos os professores do anno, 
tendo em vista e ~ t i i  prova e as notas de anno do alumno, 

ti votaçiio. As qualificações são as seguintes: 
a) Approvado com distincção ; 
b j  Approvado por unanimidade; 
c) Ap~)rovado por maioria ; 
d )  Esperado. 
8 unico. -40 alumiio apyrovado em todas as materias 

de qualquer dos cursos dehignaclos pelos 55 1 . O  e 4.O- 
do artigo 6.O se passará, a requerimento seu, mediante a 
propina de 108000 réis, a respectiva carta. 

Art. 1 5 . O  No curso de lialilitaç2o para o magisterio sc- 
cundilrio das disciplinas a qut: sc 1.èiei.e o n.') 2 . O  do ar- 
tigo I.", concluido o 4." anno, os aliimnos são admittidos 
ás seguintes provas : 

1." Um exame vago sobre as disciplinas das cadeiras 
da secção cliie, o examinando freqiientou e sobre as  disci- 
plinas das ca i l t~ i r :~~~ de  pedagogia e de liistoria da peda- 
gogia e em espec~al da inc,thodologia do ensino. So o exame 
compreheiicle iima oii mais linguas estrangeiras modernas, 
o examinador e o exanii~iundo sEio obrigados ao uso oral 
da reft~rida lingua, no primeiro caso, - ao tle qualquer 
das dii:\s 110 segiindo. O exame vago drira uma hora. 

2." Um argiimcnto sobre a interpretação critica dc uni 



texto littcrario, -se o examinando houver ciirsado uma 
secguo de linguas, -latino, francês, alloiuio ou inglês, 
portiiguês, -coiiforine a freqiicnvia; -011 sohrt. a expla- 
naçso do uin facto de :~lcarice socia! import:~nte, - geogra- 
phico ou do quadro da Iiistoria antiga, medieval ou mo- 
deriia, OU d : ~  historia patria, segiindo a secgSo geogra- 
phico-l~istorica fi.~(iiientada pelo examinando, ---OU sobre 
a explanasão de iiui testo de um tratado classico dc phi- 
losopiiia, se o examinando ('iii'soti a secp80 ein qiie entra 
esta disciplina. O argumento dura, pelo menos, meia hora. 
Os pontos s&o tirados A sorte no momento do exame. 

3." E m  uma l içh,  yar,l alumnos de instrucc.50 secunda- 
ria, sobre o111 ponto tli.:i~lo h sorte com tres lioras de iin- 
tccipfiç,'iO C pertencantc ao prograrnma lycctil ckorrelativo 
á secgiio que o csamiiiundo frequentou. A liçzo dura meia 

quer disciplinas mencionadas no n.' 2.O do artigo, 1 . O ,  po- 
r,im nzo podthm ser compcllidos a ensinar um numero de 
disciplinas superior ao numero fixado, pelas leis ou regula- 
incntos cspeciaes, para os professores do referido inngis- 
terio. 

~ ~ t .  22.0 ~~~t~~ annos depois da execugfo do presente 
droreto, a upprovapão curso que allude 0 

antecedente será documento indispensavel para a 
adilliss~o ao coiiciirso do rnagiStei.io secundario das disci- 
plinas des;gil:i,j;ij I,clo mesmo artigo. Tambem7 decorrido 
o mencionado perioclo, nenhum individiio será nomeado 
para o ellsino das deiliais disciplinas lycencs sem haver 
provad<i a frequcnein da philosop~ia, ped;inugia c histeria 
(li, pcdtigOgin c bem dos cuerciclos (Ie iiliciayão ao 
ellsino seci,il(lario. 

liora. 
4.' "n utila disserta~'o sobre uni ponto (1' didactica 

do cnqino secundario, á escolha do exan~inanc'.~. 
5 As Proviis podem ser dadas no dia Ou 

cri1 dias (liff erentes. '' Findo exame* ' jii1'~, que sa 'Orn 

todos os l~rofcssores das disciplinas que forem objecto das 
provas - comprclicndidos os professores dc pedagogia - 
procedo á rotnç:io solire o merito do alumno. Para a r o -  
tay8o o jory Ùcrc ter eni vista nao só o valcr das provas 
dadas, mas tambem as notas ;te freqiienci:~ obtidas iios 
trabalhos do 4." anno. As qii:ilificayões s lo  as mesmas que 
ficam estatilidas pelo artigo 14." 

Art. 17." Ao nlumno approvado no 4 . O  anno se passará, 
n requerimento seu e inediiinte o pagamento da propina 
dc 108000 r&, :L devida carta. 

Art. 18.' Os individiios que hajam obtido a carta, de 
que trata o artigo antecedente, com approvaqao, pelo me- 
nos, iinanime em todas as cadeiras dos tres primeiros an- 
nos c no exame do 4.' anno, serão nomeados, a reqiieri- 
mento seu, sem dependencia de concurso de provas pu- 
blicns, para ensino secundario de qu:iesqucr das disci. 
plinaa me~~cionadas no n.0 2.0 do artigo 1.0 ,  ;i medid;i qiic 
forem occorrendo vagas para estas nonieapõei;, e dando-se 
preferencin uoineaçZo para as (iisciplinas da sccçbo que 
elles frequentaram, quando taes disciplinas st, contcnhain 
nas vagas. Estes individuos serão tambem aliarnados ao 
serviço interino do ensino seciindario se tal serviço for 
preciso e tiver por objecto disciplinas coinmuns aos pla- 
nos do curso e dos lyceus. 

8 1 . O  A nomcaçoio attenderh sempre ás cl:issificaç5es 
obtidas nos diversos annos, a fim de que sejam nomeados 
primeiro os individuos que apresentareni maior numero de 
melhores qualificações. A antiguidade s6 scrk respeitada I 

Art. 23." Os professores do Curso Superior dc Letras sub- 
r n c ~ ~ e , ~ o  ao jhiao do conselho escolur, em uliia Sesszo rruli- 
z;ida no f i r i i  do aiino lectivo, os programiiias das suas cadci- 
r;ls 0 armo lectivo seguinte. 0 s  progralnmas depois de 
approvados pelo coriselho do Curso ser20 enviados ao &li- 
iiistorio do Jieino Direcp$o Geral da Inslrucsão Pu- 
L>lica a effeito de seguirem os legaes. 

Art. 24.O Ficam cin vigor o n,O 1." do artigo 75.' do 
decreto de 14 de sctombro de 185Q o o 2.0 do de- 
creto de z de ngorto do lsR3. 

Art. 25." O C';overno, oiivido o Conselho do Ciirso SU- 
perior de Lctras c o Conselllo Superior de Iristrucçiio 
Publica, decrctará sobre concursos para O ~iiagistcrio do 
C~irso, regime de frequcncia escolar, regime transitorio, 
a qiic devem ficar sujeitos os aliimnos actuaes, P mais ob- 
jeclos de administração scientifica c policial, todas as pro- 
videiicias que sejam necessarias, a fim da que fique asse- 
giirada a completa execiição do presente decreto o defini- 
tivaruente cstabelecida a constituipgo do Curso Superior 
de Letras. 

Art. 26.' Ficn revogada a lcgislnç8o em contrario. 
0 Presidente do Conselho de blinistros, Ministro e s e -  

cretario de Estado dos Negocios do Reino, assim O teiiha 
entendido e faça executar- Ilsço, 24 de dezembro 
de 1901.= REI. = l+i'rliesto IZodolpho Hintze Ribci?.o. 

». do ~ r .  n."9L1, de 23 de ~ C Z C ~ ~ I O .  

na liypotliese de igualdade de classific:tqão, mas sem pre- 
juizo dn prefercncia a qiie se ref(bre este artigo. 

8 2." A nomeaç?io é sempre provisoria c só podc con- 
verter-se em definitiva nos termos do # 1inic.o do artigo 8." 
da carta de lei de 28 de maio dc 1896. 

Art. 19.' Os individiios que li,?jnxn obtido a c:irta de 
qiic trata o artigo 17.O, com qiialificaqZo infcrior á que vae 
designada no artigo 18.O, não teeiti direito :i iiomenyTto sem 
dopcndencia de provas publicas. Serto sciripre prcfcridos 
os que em igualdade de votaçbo nestas provas hajam con- 
seguido no curso melhores qualificações. I.:stes individiios 
sEio dispensados da parte geral dos concursos. 

Art. 20.O A certid30 de approvaçSlo iios cstridos da lin- 
gua grega confere, em igualdade das deinnis conclições, 
direito dc prcferoncin para a nomeaqLio, quer esta se fapa 
mediante provas publicas, quer sem c1l:is. 

$ iinico. Esta ccrtidzo é clocamrnto indisltcnsavcl para 
:L admissão ao conciirso das cadeiras de geographia, plii- 
lologia latina, ptiilologi:~ rorriariicn, fiistoria c yhilosophia 
do Curso Superior dc Letras. 

Art. 21.O Os individiios, Iiabilitados com o curso insti- 
tiiido pelo 8 2.O do artigo li.", qiie forem nomeados para o 
magisterio secundario, ficam obrigados ao onsino de quaes- 
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