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PROLEGOMENOS

Passaram os tempos em que só se mirava a Stenographia
sob o ponto de vista da sua utilidade nos parlamentos.
Esta arte é um factor importante no ensino escolar
actual, o qual tende sobremaneira a despertar e desenvolver as faculdades intellectuaes dos alumnos, deixando
a máxima liberdade ao vôo do pensamento e do espirito,
poupando-se, demais, um tempo precioso, que se perderia
empregando-se a pesada e fadigosa escripta vulgar.
No concerto das línguas modernas, ás quaes foi já adaptada e generalisada nellas a maravilhosa creação do
gênio de Gabelsberger, faltava uma só, a LÍNGUA UE CAMÕES, para que de facto alcançasse o glorioso titulo de STENOGRAPHIA INTERNACIONAL.
Vemol-a praticada nos corpos legislativos, nos gabinetes dos sábios, nas officinas dos lettrados, dos cornmerciantes, nas aulas das universidades, das escolas superiores, na correspondência epistolar, etc. ; vemos como
pessoas das condições mais diversas e de differentes idades
procuram aprendel-a, seja nas línguas de origem teutonica
ou slava, na grega ou nas romanas.
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VI

Com summa clarividencia abandonou Gabelsberger o

de ser o Portuguez uma lingua que.como com tanto acerto

caminho trilhado pela maior parte dos inventores de sys-

diz o sábio F. E. Leoni no seu GÊNIO DA LÍNGUA PORTÜ-

temas stenographicos, « a fôrma rigida e immutavel das

GUEZA, ostenta, como nenhuma outra, uma riqueza e di-

linhas geométricas », pondo no seu logar signaesextrema*

versidade de desinencias, as quaes constituem um dos

damente malleaveis, elásticos, por assim dizer, cs quaes

mais notáveis característicos do seu gênio, e as quaes

possuem em gráo superior a qualidade de adaptabili-

fazem variar prodigiosamente a significação dos primi-

dade a qualquer lingua que seja.

tivos, deduzindo-se destes uma serie infinita de derivados,

Eis aqui o testemunho mais eloqüente disto, na propa-

que attestam a abundância da lingua e se prestam à

gação enthusiasta que teve, dentro e fora do parlamento,

expressão de todas as idéas que podemos conceber ; pois,

na ITÁLIA, paiz eminentemente latino, um systema origi-

é justamente á estas desinencias que se applicam com pre-

nário da Allemanha, nem siquer mencionando a extra-

ferencia as abreviações, resultando dahi uma escripta

ordinária generalisação que conseguiu entre os povos

brevíssima, clara e, portanto, fácil de ler.
Além disso, distingue-se o nosso systema stenogra-

germânicos e slavos.
(Apreciando a Stenographia em seu justo valor, acloptaram-na alguns governos europeus como matéria obrigatória nas suas escolas, de modo a estarem os discípulos
habilitados a ernpregal-a quando entrarem

no ensino

superior.)
E', pois, um successo estupendo, que mostra claramente que em boa lei conquistou o glorioso titulo de
STENOGRAPHIA INTERNACIONAL o systema, cuja interpretação coube a alta honra de fazer na única lingua
que faltava ainda nesse concerto (como disse acima)
ao autor deste opusculo, que humildemente o apresenta ao publico illustrado desta grande Republica.
Animou-se o autor a publical-o pela feliz circumstancia

**
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l

phico pela sua perfeita vocalisação, vantagem da qual
nenhum outro pôde gloriar-se.
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PARTE PRIMEIRA

FORMAÇÃO DAS PALAVRAS
A. — ALPHABETO STENOGRAPHICO
§ 1." SONSVOGAES (Kst. 1.)

O segundo signal do «liga-se aos outros signaes.
Traça-se o primeiro signal i de baixo para cima e o segundo de cima para baixo .
g S.» SIGNAES CONSOANTES (lísl. 1.)

O c forte, o q e o ch com som de h são representados
pelo signal c. Cama, quente, chimica.
O c brando, se, ç, ss e o x com som de s pelo signal s .
Cedro, segue, sciencia, capa, passo, proanmo.
Para o x com som de z emprega-se o signal z . Executar.
O signal x è também o do cJi brando . Chorar.
Quando o g tiver o som do j tem o signal deste. Passagem .
O signal z pôde escrever-se para representar o s quando
não causar confusão.

Traça-se o fé o t de cima para baixo e de biixo para
cima.
O p pôde vir acima da base ou debaixo delia.
Sendo a escripta stenographica essencialmente phonetica, supprimem-se as lettras que não se pronunciarem.
Não ha lettras maiúsculas, nem dobradas, á excepção
do rr.
Chama-se attenção sobre as letíras que levam só traços
finos.
§ 3,<> LIGAÇÃO DOS SIGNAES CONSOANTES ENTRE SI
(Est. 1.)

Os signaes consoantes ligam-se entre si de três maneiras:
1.° Ajuntando immediatamente, ou por meio de um
traço de união, o signalda consoante seguinte ao signal da
consoante antecedente:
cr, fl, fr, rt, pi, rb, rt, rv, sf, st;
2.° Contrahindo-seos differentes signaes em um só:
br, dr, gr, pr, rch, rg, rj, rm, sp, spr, tr, vr ;
3.° cortando-se o primeiro signal pelo segundo :
g], nd, ns, rd, rs, rst, sg, sm.
§ 4.» LIGAÇÃO DOS SIGNAES CONSOANTES COM AS V03AES
( K f i t . i.)
f

As vogaes podem ser supprimidas ou indicadas symbolicamente nas consoante.?, modificando a fôrma destas ou
vajiando a su,a p o s i ç ã o . . . .
• .<
O enlace se faz :
}>°, do mesmo modo indicado no. § 3o/: 1°.
* d-r, f-1, f-r, f-t, p-1, r-t, v-r ; (dar, ver). ,

Para distinguil-os dos signaes do § 3°, 1°, se lhes une
estreitamente a .consoante que seguir, (terno : terreno).
2° , de uma maneira análoga :
b-r, c-in, ch-n, ch-s, cl-f, d-p, d-t, f-d, f-1, j-n, j-s,
m-r, m-s, p-t, sp-r, t-b, t-d, t-f, t-p; (sf, st: s-f, s-t)
(breve, coma, depender, gente, mar).
3°, quando a consoante seguinte for a mesma, como a
antecedente, escreve-se só esta, cortando-a com pequeno
laço:
b-b, d-d, m-m, p-p, t-t; (dedo, mama).
A não ser possível omittir as vogaes, nem indical-as
.symbolicamente, empregam-se os seus signaes alphabeticos.
Todos os enlaces das lettras fazem-se sem levantar a
penna do papel.
§ 5.o DIVISÃO DOS SIGNAES CONSOANTES. (Est, 2.)

Os signaes da escripta stenographica guardam uma
proporção de tamanho análogo à da escripta vulgar.
Como nesta, traçam-se ou figuram-se traçadas quatro
linhas horisontaes para indicar o extremo superior e inferior dos signaes. A terceira linha é a base, as outras
consideram-se como linhas auxiliares.
Dividem-se os signaes consoantes em :
1.° Signaes baixos, os quaes não occupam senão até a
metade do espaço formado pela base e a segunda linha
auxiliar:
c, l, Ih, n, r, s, z.
2." Signaes médios, os quaes occupam todo este espaço:
b, d, dr, g, j, m, nh, rr, v, vr, (cr).
3.° Signaes altos, os quaes excedem as duas linhas.
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Estas se subdividem em :
a Signaes, os quaes teem o tamanho de um signal médio
e um baixo ; tocando a primeira linha auxiliar ; br, gr,
p, pr, sp, spr, t, ir, x (ch) ;
b Signaes, que cortando a base, tocam a ultima linha
auxiliar: f , p e pr.
§ 6. y SUPPRESSÃO DE LETTRAS NO CORPO DAS VOZES

Vimos que se supprimem vogaes e consoantes que não
forem pronunciadas.
Das consoantes pronunciadas podem supprimir-se no
corpo das vozes: o r, quando for precedido do o e seguido
de outra consoante ou do z, o g. seguido de outra consoante, o t, sobretudo sendo precedido d'uma das lettras:
l, n, r, ,<?, ou achando-se entre o s e o r, também podem-se
supprimir svllabas secundarias.
Ao principio e fim das vozes basta geralmente indicar o
f GO t por meio de um pequeno traço .
Resulta desta suppressão de lettras uma simplificação
da escripta stenograpllica que concorre poderosamente a
ter esta um aspecto regular, agradável á vista, contribuindo, portanto, á maior clareza.

As vogaes dividem-se em :
a Vogaes iniciaes ;
b
» médias ;
c
»
finaes.
As lettras que compõem uma palavra, escrevem-se na
ordem natural em que são pronunciadas.
São geralmente as vogaes médias das vozes, as quaes se
indicam simbolicamente, comtanto que ao principio e ao
fim se escrevem com os seus signaes característicos,
quando estes últimos não se supprimirem.
§ S.o VOGAES FINAES

As vogaes finaes, não sendo longas, supprimem-se
quando não houver confusão.
A desinencia a do feminino pôde indicar-se na consoante antecedente, quando na penúltima sjllaba achar-se
a vogai o.
Achando-se a vogai final precedida de uma das consoantes compostas ir ntr ou str omitte-seo r.
Para indicar que uma palavra termina por vogai e não
por consoante, sobretudo por l, s, z, se adjunta á ultima
consoante uma pequeníssima Ikiha (tal, tela.)
§ 9.» VOGAES MÉDIAS (Est. 2.)

B — APRESENTAÇÃO DAS VOGAES NAS SYLLABAS
7.o OBSERVAÇÕES

GERAES

As consoantes em que vêem representadas as vogaes
médias são as seguintes ou as antecedentes, geralmente
as primeiras.
E médio (Est. 2.)

As consoantes são :
a Consoantes antecedentes ;
b .Consoantes seguintes.

Designa-se o e médio :
1.° Ligando a consoante subsequente à consoante
antecedente:

9
•_ 8 —

Cedo, cego, ceno, deve, fera, ferro, gelo, guerra, leme,
leve, levo, medo, mel, mez, mesa, mera, metter, neve,
pelle, pena, pequeno, prende, preto, pressa, quebra,
queda, quente, querer, rede, remo.
2.° Enlaçando as consoantes segundo o § 4.°
Bebe, bento, benzer, berço, 'ceder, celebrey censo,
cerdo, decrescer, dedo, defender, degredo, demente,
denso, dente, depender, depressa, descer, dever, febre,
fender, fermento, ferver, festa, gemer, gente, gesto,
greda, grego, kermes-, lebre, lebrelj lenço, lente, lepra,
medra, mercê, pedra, perde, peste, preto, regra, renda,
render, segredo, sesta, tender, terça, termo, texto,
. tremer, vencer, venda, vender, veneno, vento, verde,
verga, verter.
EXERCÍCIO
Bedel, beque, berra, blenda, brecha, cedo, celha,
ceatena, centro, cepo, cerco, certo, cerra, cesto, chefe,
clemente, credo, crer, crescer, cresta, decreto, defensa,
denso, derreter, descender, desejo, fecho, ferrete, frente,
fresca, gênero, gerente, geta, gleba, grenha, lebeche,
lento, lerdo, lettra, mecha, nervo, neta, peça, pedestre,
pego, pendente, penedo, perenne, perna, perra, plena,
preza, presteza, rebelde, receber, reflexo, regente, relevo,
relho, remedo, repente, represa, requesta, reverendo,
sedela,,semestre, serpente, serva, sexto, tecla, templo,
tremente, três, vehemente, venta, verbo, vermelho, zebra.
^
O (ou) mádio (Est. 2.)

1.° Nas syllabas bo, hro, do, drd, Io, mo, no, pó, pró,
roj spo. spro, vo., vro, o enlace toma a fôrma de um
semicirculo.

; Bobo; boca, bocejo, boda, broche, broma, broquel,
•doblete, dobre, doce, doze, dozeno, dolo, domo, dor,
dorso, dote, doudo, dous, douta, droga, loba, lobrego,
logo, logro, lona, lote, louça,, louco, louro, maça,
moda, modelo, moderno, monte, mofa, mola, mole, mora,
morro, morte, nodo, nome, nota, novena, poda, polo,
pôr, prospera, prova, roca,» roda, rogo, rolete, roza,
rosto, roto, roubo, voga, volta, voz, vos.
2.° Na combinação de outras consoantes com o o dá-se
â consoante antecedente a fôrma de uma curva ou uma
fôrma mais larga:
Cobra, coca, codo, como, comer, conímodo, conde,
condessa, conhecer, conaexa, cor, corda, cordel, corredor,
corrente, corte, gola, golfo, gomma, gordo, gorja, gosto,
governo, gozo, grozelha, grossa, jogo, jornal, jarro,
joven, sobejo, sobra, soga, sogro, sol, solo, soldo, solemne,
solho, somma, sonora, sorna.
Fogo, folha, folie, forma, fonte, fora, forro, fornecer,
forno, fosca, phosphoro, toque, toga, tolo, toldo, tolher,
tomo, tonei, torcer, tornar, torta, tropa, trote,
EXE u ei c 10

Bochecha, bochorno, bodega, bofe, boga, bola, bolso,
boneca, borda, borla, broque, cobre, cocha, codex, colcha,
colmo, couta,.costa, cova, crosta, dogma, dogre, dona,
dorsel, cousa, foguete, , folheto, forca, força, forja, forte,
froco, fronte, frouxo, globo, gloza, godo, golpe, gondola,
gorra, jocosa, jota, lodo, logro, loja, louro, morbo,
morder, morno, morrer,, mosca, mota, mouro, .movei,
nobre, nobreza, nojo, nona, norma, nossa, nova, novel,
noz, phoca, poço, podre, pole, polha, poloto, pólvora,
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pondo, pornô, porrete, porta, portella, posta, pouco,,
problema, processo, progresso, protesto, prover, roble,,
rojo, rolha, ronha, socego, soco, soda, somno, sonda,
soneto, sopa, sorte, sorver, tona, tope, torda, tormento,.
torneja, torre, troço, tropel, voto, xofre, zorro.
A médio (Est. 3.)

Exprime-se o a médio :
J." Engrossando uma das consoantes ou ambas ellas..
a) A seguinte:
Badejo, bagre, bando, banho, cala, canal, canella,
canho, canto, capa, castanha, castello, claro, cravo,
cravejar, dança, dava, davella, drago, drama, fabella,.
facha, falhar, fallar, fanal, favo, farto, flama, flagello,.
frade, fragrante, franca, frasco, gado, gama, ganhar,
garra, gasto, gavela, general, grade, gramma, grave,
jantar, jarras, jaspe, laça, lacre, lançar, lanha, lastro,.
lata, machado, mago, mandante, mappa, marra, mastre,
nascer, paga, pala, palheta, paquete, praça, ralar, raro,,
rastro, sal, sala, salto, santo, sarça, talla, tarde, total,,
traçar, trago, vaga, varrer, vara, vaso.
ô A antecedente, quando esta. vogai for seguida dof ou /, ou se repetir a mesma consoante :
Bafo, bater, batoque, café. data, datar, debate, gato,
grato, matar, natal, safra, trato, trafego, vapor, dado,,
mama, papel.
c Ambas as consoantes, quando os seus signaes con•trahirem-se em um só :
Gás, tap, bar, car, dar, mar, par, var, caçar, carta,
>mar, marchar, par, tapar, trepar.
2.° Achando-se o a entre uma consoante média e outra.
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baixa ou vice-versa, colloca-se a baixa á metade do alto
da média:
Bala, banco, cabo, caber, cada, damno, gala, lado, lavar, mal, mala, medalha, nadar, naval, navegar, ramo,
vale, valer, valia.
3.° A não ser possível exprimir o a symbolicamente
nem omittil-o, emprega-se o seu signal alphabetico :
Catarata, facto, fatal.
EXERCÍCIO
Babar, badal, badalo, badejo, balaço, baque, cabala,
cabeça, cabra, cachar, cadastro, caderno, cafarro, caldo,
cancro, capella, carda, carga, carteta, caraça, castelIhano, catholico, cavar, damnar, draba, face, fadar, fallava, falca, famoso, fartar, fazenda, fragata, gabo, gacho,
gafa, galante, galera, galgo, gallego, garante, gastar,
gata, gravar, jarrete, lavrar, ladrar, lagarto, lanceta,
lateral, macerar, macho, magno, malhar, malva, manha, manco, manejar, manga, manta, marra, mascara,
nabo, nacar, narrar, nato, nata, paçal, pada, pagano, palanque, palavra,.palma, panella, parente, parra, parte,
passar, patente, paterno, pavor, plana, planeta, prazer,
quadra, quarteto, rabaça, rachar, raça, rasa, sabedor,
sabor, sacada, salgar, salsa, sargento, tabaco, taco, tala,
talha, tarrafa, taverna, trabalho, trajar, tralha, vaca,
vagar, valente, vasta, xadrez, xaraata, xarope, zarco.
I médio

1.° ,Colloca-se um.dos signaes consoantes mais alto, de
modo que o baixo toque a segunda linha auxiliar e que a
corte o signal médio.
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a Collocando mais alto o signal subsequente :
Bico, bica, bilhar, bilhete, bis, brilhante, brinco,
chicara, cinta, circo, crime, crina, crise, crystal, digno,
dizer, doutrina, fica, figa, filha, gincte, girar, grilheta,
liro, lista, lyra, marinha, menina, mil, mira, mirra,
mixto, quinta, quiz, riso, risca, signo, signal,. siso,
triste, vinho, vir, virar,, viril, vista, xis, zinco.
b Collocando mais alto a consoante antecedente :
Cima, civil, liberal, liga, limo,livro, nivelar,rima.rival.
2. a Engrossa-se uma das extremidades ao f, pé t como
:
tamb)m a extremidode inferior do ch (as) d e v: dilatar,
divino, pipa, polypo, rifa, tijolo, typo, vida.
3.° Q i médio supprime-se com freqüência :
Batina, castigo, critica, dentista, doméstico, festivo
.grammatica, política.

- 13 U médio

l.° Faz-se descer um dos signaes consoantes. O baixo,
fica debaixo da base, o médio corta-a :
« Botando em baixo a consoante seguinte :
Buço, bulbus, bulhar, bulla, busco, b u r t o , buzina,
bruma, bruua, brusco, cuba. cubo, cujo, cume, cunho, .
cura, curral, curvar, club, cruz, ducal, dunas, duplo,
duquo, fula, fundo, funeral, funesto, fula,.gume, gusano, ,,
grulha, grumo, jugo, junco, junta, jurar, justa, lume,
lunar, lustre, luva, luz, mudar, mula, mulher, multa,
mundo, musa, musica, nuca, pugnar, pulso, prudente, .
rubor, r u j i r , rumo, suja, sumir, surdo, surto, túnica,
volume, vulto, zunir, zurzir.
ô Botando em baixo a consoante antecedente quando

EXERCÍCIO

o u for seguido do/'ou t :
Bufa, butir, cutis, gruta, lufada, luto, luta, mutilar,

Bicha, bife, bilis, birra, biragra, biscouío, bispo, bistre,
bizarra, brida, briga, brinda, briza,chicote, cidra, cigano,
cigarra, cimento, cinco, cithara, civico, clina, clinica,
crista, dictar, digerir, dignar, digresso, dilapidar, dilatador, dimanar, divinizar, fidalgo, filete, filhar, fiIhinho, filtra, frizar, frivolo, gigante, girafa, guinda,
guisa, gripho, gritar, "griz, librar, lila, limador, linda, liquido, ministro, mirante,mirra, mísero, missiva, mitigar,
mystico, nicho, ninfa, ninho, pico, picar, pilha, piloto,
pique, pira, pirar, piscina, pisto.'a, pyramide, pyrola, primaz, privar, rica, rigor, riscar, ríspido, riste, rito, sigillo,
simile, sinistro, syllaba, til, tilho, tirar, tísico, tisne,
tissu, tridente, víbora, vibrar,'-victima, vidro, rigor,
vilía, virola, víscera, vital, vivaz, vizinho, zizanista.

nutrir, rutilar, rufina.
2;° Desejando-se conseguir maior clareza, ou nãopodendo-se supprimir o u emprega-se o seu signal alphabetico, o qual se enlaça com todas as consoantes (à excepção do n) (e do k) de modo a formar com ellas um só
signal.
Bu, chu, du, fu, uf, u g-, uj, lu, mu-, nu, um, pu, up,
pru, myus, fu, uf, ut, vu, bur, dur, mur, pur.
Buraco, burgo, burla, dura, fuga, fugir, fumar,
gravura, moldura, pura, purgante, purpura, turba,
turno.
3. ° O u se snpprime com freqüência :
Baculo, calcular, circulo, pêndula, •• popular; titulo,,
tumulto, violento.

-
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omega, onda, onerar, hora, ouro, ourives, opera, opinar,
oppôr, hospital, osso, ousar, oscillar, ostentar, ovo,
ovelha, oxido, ozena.
O R que seguir ao O se pôde emittir :
Ordinal, organismo, horizonte, original, ornato, orthodoxo, orchestra, horrível.

EXERCÍCIO

Barulho, batuta, borbulha, bufete, bulha, burel,
burlesco, brulete, bruto, culpa, culto, cumulo, cunhar,
curto, custar, cutelo, cruzar, durante, dureza, duvida,
fugente, fulgente, funda, fungo, furor, furtar, fuzil,
fruta, guttural, grumete, grunhir, júbilo, julgar,
junta, jurista, lucerna, lucro, luneta, lutar, luxo, multar,
murchar, murmulho, murro, músculo, pujante, pulmonar, punhal, pupilla, purgar, pústula, puxar, prudente,
prussico, rubrica, rugido, rumo, ruptura, rústico, rutilo,
sulfur, sumir, supino, surrar, susto, suspenso, susurrar,
tuberculo, tubular, tufar, tulha, tumor, turma, turrista,
tutela, trucar, truta, vulgar, vulnerar, zurrar.

A INICIAL ( K s t . 5)

§ 10. VOGAES INICIAES ( Est. 5.)
E inicial

Escreve-se o .Z? inicial c o m o seu signal alphabetico.
Pôde supprimir-se quando for seguido de urna das
consoantes compostas, ncb, nd, ns, rb, rg, rm, rn, rv, sg,
sme, sp, espr. (est:set.)
Ebano, edil, egresso, egloga, eleger, eliminar, elephante, elevar, emenda, emergir, eminente, emittir,
emulo, encher, enviar, ente, entender, entrar, equador,
erguer, errar, espalda, esphera, espiga, espaço, estudo,
evidente, exigir, explorar, hereje, hermético, herva.
O inicial

Emprega-se o seu signal alphabetico :
Obedecer, obolo, obra, observar, oca, occidente,
occupar, ocre, oda, offender, hoje, olá, olha, olhar,

Ir

l.° E' com o seu segundo signal que se designa :
Acabar, accrescentar, accommodo, accumular, acto,
adduzir, aífagar, affanar, affecto, afinar, affirmar, afogo,
agarrar, agente, ágil, agitar, agora, agreste, agulha,
ajudar, amar, amarrar, amigo, amoldar, amuleto, amurar, apagar, apanho, apartar, apathico, apertar, apurar,
atalhar, attentar, attestar, avançar, avena, azorrague,
azote, azul.
. 2 . P Nas syllalas, ai, an, ar, as, basta engrossar o
signal consoante fazendo-o preceder (para maior clareza)
de uma pequeníssima linha horisontal :
Alago, alarma, alegre, albardar, albergue, alcançar,
alcova, alfândega, álgebra, altar, andante, andorinha,
anecdota, animar, ar, ara, aradura, aranha, arco, argilla,
arma, arrebater, arrimar, arrumar, arrendar, assar,
assegurar, assestar, assignalar, assistente, asylo, aza.
I inicial (Est. G)

Emprega-se o signal que mais convier.
A partícula m representa-se por e:
Ida, idade, idêntico, ídolo, ignorar, ilha, illogal, illeso,
illudir, illuminar, illuso, illustre, imaginar, imitar, immolar, inodoro, insigne, insolente, inspirar, integra,
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intentar, inútil, invadir, ir,< irar, ires, irritar, irrogar
isolar, isthmo, hirto, hispido, hydra, hygrometro,
hymno, hysopo, hy,iterico.
,
•
U inicHl (Est. G.)

Apresenta-se o u inicial com o seu signalalphabetico.
A sylaba ul colloca-se debaixo da base :
Ufano, ulcera, ultimo, u n h a , unir, untar, urbano,
urgente urna, uso, -usar, usura, usurpar, utilisar, uva,
uvula-r, humano, humedecer, humilde.;
. .,

angélico, aquietar, arame, arremetter, arrojo, assomo,
attender, aturar, aturdir, aventar, avessar, azar, azedo,
azulejo.
íbis, içar, icica, idolatra, idoso, ignoro, ignoto, ignóbil,
igreja, ilharga, ilhote, illacerado, illegal, illimitado,
ilote, immerso immodesto, immoral, immovel, irônico,
irregular, isabel, irana, isque, iva, hiberno, hircoso.
Ubre, ufanar, uga, ulna, ultimar, ulular, contente,
vmdoro, ungula, untar, urato, urca, urdir, urga, ursa,
urucu, urze, humanar, hume, humor, hurfanga.

EXERCÍCIO
§ 11. SONS NASAES (Est. 0.)

Eclectico, eclipsar, edema, educar,, effectivo, effeminar,
égide, ejacular,'elar, elemi,elfa, elidir, elixir, eloqüente,encanar, encauecer, encarar, enchente, encobrir, encostar, encravar, endurecer, enforcado, enganar, ensopar,
enternecer, envenena, enxergar, espalhar, espalho, esplanada, esquecer, estrago, estúpido, hellèriico,: herbivoro, herdar, herperina.
Obero, óbito, obscuro, occulta, occurrente, ocular,
oculista, offeretíer, officina, offuscar, olga, olvidar, onix,
opa, operar,'ophtalmico, opimo, oppresso, opulento, ordenar, ordenhar, orilhâr, ornar, orreta,'oruga, ourela,
ouropel, ouvido, oxydulo.
Abadejo, abalar, abandonar, abastecer, abelha, abraçar,
acalmar, acastellar, accender, accerro, acclamar, acommodar, accurar, acerar, achar, acolher, acorde, acortar,
acredar, aferrar, affectar,-afíligir,. affrontar, afugentar,
agazajhar, agiglomerar-, aggravante, agw^ar, agradar,
agrupar, aguerrühar, ,aguita, ;alastrar, allumina, alcanfor, alento, alerta, alevantar, amanhecer, amestraj?,;

Representam-se os sons nasaesam, an, em, en, im, m,
cm, on, um, un, com os seus signaes respectivos, indicando-se as vogaes segundo as regras estabelecidas,
O m está supprido pelo n.
Quando o ao for seguido de outra syllaba, exprime-se
por an (cãosinho):
Ambages, ambom, ambulante, amphora, amparar, ampla, amputar, campo, mandar, panthera, rampa, tambara,
tampouco, trampolina, vampiro, bem, bens, cem, dental,
embargo, embastecer, embeber, empanada, empantanar,
emprego, semflm, limpeza, pimpolho, sim, simples, tympano, bombo, dom, pomposo, pontinho, prompto, som,
tom, assumpto.
EXERCÍCIO

Ampulheta, attemperar, assim, avantajar, bimbalhada,
bombazina, cambota,cimbra, compra, cumprir, empenho^
frango, ponto, recantar, renque, rombo-, romper, samblar
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semblante, sempre, symbolo, symptoina, sombra, surnpto,
tamboque, tambor, tampos, tempera, tentar, timbrar,
tombo, trempe, trompa, tumba, vem, zarnbo, zambralho.
§ 12 DITHONGOS (líst. G.)
A — Dithongos puros

São ei lês representados pelos signaes das suas vcgaes
ou symbolicarnente nas consoantes. Neste caso indica-se
a primeira vogai na consoante anterior e a segunda vogai
na consoante seguinte:
ae: aerolitho, metaes, raer, sahe, sahem, recahem.
ai: ai, ainda, airoso, baila, bainha, faim, faísca,
gaipo, laico, lais, mais, naipe, painço, paiz, rainha, raiz,
saibo, taimado, vai, vaivém, vaidoso, xâirel, baia,
gaiola, laia, maio, maior, raia, saia.
ao, au: São estes dos dithongos representados :
1.° Com os seus signaes enlaçados de modo a formarem
um só signal :
Aula, arvore, ausente, austero, austral, authentico,
fausto, flauta, graulho, gráo, mão, não, naufrago.
2.° Pondo em baixo com um traço forte a consoante
antecedente ou seguinte ( § 9 u médio) :
Causa, cáustico, faulha, fausto, flauta, fraude, jaula,
laudano, laurel, naulo, pausa, raudal, raudo.
Cauto, cautela, lauto, nanta, náutica.
ea: beata, beatilha, leal, real, ideal, reato, reatar,
eara,
tea.theatro.
s
ei: deito, feito, hei, lei, leite, peito, queijo, queixo, rei,
reis, respeitar, seis, seita, seiva, teimar, teira, alheios,
feia, seio, veia.
eo : cão, pleonasmo, reo, veo, veos.

- 19 —

eu: deudo, feudal, neutro, reunir.
ia: O i representa-se ao fim das vozes no a ; symbolicamente indicam-se o i e o a na consoante seguinte :
Dia, fia, fria, guia, lia, ria, via:
Alliança, diamante, foliante, guiar, liar, niiasma, pradoso, piar, viajar, tiara.
iê: hiémal, hiera, hierarchia, fiel, parietaes, piedade,
serie, variedade, pieira, vieira, liygiene, clientela.
io: Brio, cioso, crioulo, diorama, fio, gracioso, kiosoo
lio, pioz, rio, prior, sioba, (supprimindo-se o f) estudioso.
iu, ui: aluir, buinho, ciúme, cuidado, diurno, gratuita,
juiz, miúdo, muito, ruído, ruína, suicida, viuva.
oa: boa, doar, loa, magoa, moagem, noa, soalho, soante,
toalha, razoável, voar.
oe, oi: Boens, boi, coelho, coherentes, coifa, doente,
doido, egoisrno, estoico, goiaba, heroe, jóia, jóias, moedaf
moinha, noiva, proeza, prohibir, roer, toeza.
ua: faz-se descer (debaixo da base) o a ou a consoante
antecedente com um traço forte (§9° u médio).
Muitas vezes se supprime ou:
Água, buama, dualismo, guarda, guarnecer, língua..
lua, luar, rua, sua, suar, suare, sensual.
us: Põe-se em baixo a consoante antecedente: cruel,
duello, suerte.
uo: Omitte-se o u montuoio, virtuoso.
B—Ditliongos nasaes (Kst. 8.)

ã: Irmã, lã, maçã.
ãe, ães, ai: capitães, mãi.
ao: mão, não, milhão, tão.
õe: põe, põem.

^
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§ 14-PALAVRAS ESTRANGEIRAS

EXERCÍCIO

Abençoar, acautelar, azeite, acie, acoimar, aéreo, aérea,
agriola, airoso, algibeira, alienar, amianto, aorta, auspieio, bahul, bainha, baixa, beiço, boato, boiante, cadeira,
cair, caudilho, ceira, cheiro, coalizar, curioso, deismo,
diabo, diadema^ diagnos, diante, diocese, duerno, eis, eil-o,
euro, faina, fautor, feito, feriai, fiar, fieira, geodesía,
guarnecer, guilha,. hiato,, jaez, jesuita, joelho, jovial,
laia, laudemio, lei vá, leopardo, liame,,malhão, maneira,
masseira, material, mausoleo,. médio, meigo, meteoro,
miolo; moega, moio,.myríada.
Noite, oboe, ódio, oitavo, pai, painel, páo,' papagaio,
paulatino, peageiro, peitilho, peorar, piara, poeira,
poeria, proi.to,.pruir, puerilidade, queimar, quietar, raiar
raivar, ralear, razoar, realçar, reino, roel, ruiva, sahida,
saiba, suado, sujeito, taboa, taipal, tapaolhio, tau, tear,
tediosa, teiga, teixo, telaria, tenalhão, tênue, terráqueo,
teu, thebaico, theismo, theologo, toalhinha, trahir, treita,
uniãOj usual, -usuário, uvea, vadear, vadio, vaidade,
valentão, valioso, vão, vã, vão, variar, vasio, veiga,
yianda, violeta, voante, vozeria, xareo, xiphoide, zoilo,
zaarte.
§ 13 —SUBSTANTIVOS PRÓPRIOS

(Est. 8.)

Os substantivos próprios portuguezes e os estrangeiros
conhecidos são escriptos como os communs.
Desterro, Nictheroj, Recife, Berlim, Lisboa, Londres,
Madrid e Pariz.

O ch do allemão corresponde ao y do hespanhol.
O rch do allemão corresponde ao a; (ch) do portuguez,
ao sh do inglez, ao ch do francez, ao sei do italiano.
O tsch allemão tem o som de ch inglez, do ei italiano
e ao c/i o hespanhol.
O Ih e o nh do portuguez são representados pelo II e o
gl do francez, o gl e o gn do italiano, o II e o n do hespanhol :
Schiller, Shakespeare, La Manche, Brescia.
Deutsch, rich, piacere, rancho,
Filha, figlia, filie, mula.
Ninho, nino, mignon, mignone.
EXERCÍCIO
Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio
Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, S. Paulo,
Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do.Sul, Minas Geraes, Goyaz, Matto Grosso.

PARTE SEGUNDA

ABREVIAÇÃO DAS PALAVRAS
§ 15. SIGNAES ABREVI.VTIV03 FIXOS E VARIÁVEIS

Ha vocábulos que por sua fôrma invariável ou freqüente repetição no discurso, ou polas suas desinencias
iguaes ou semelhantes convém serem abreviados.
Nos paragraplios seguintes vão consignados os signaes
abreviativos que emprega principalmente o nosso systema
stenographico, chamando-se signaes fixos os que representam sempre as mesmas vozes, e variáveis os que resultarem da suppressãode uma ou varias lettras (v. § 6).
ABREVIAÇÕES VARIÁVEIS
g 16. SUPFIXOS DE SUBSTANTIVOS E ÀDJECTIVOS
I Terminações simples

A Escrevendo-se só as suas primeiras lettras.
l — ado, ato = a. Atado, azado, barato, borrado,
botado, calado, cantado, caçado, casado, cercado, custado,
damnado, esgotado, estragado, fallado, fretado, legado,
levado, levantado, ligado, lotado, mercado, negado, olhado,
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ornado, pregado, resultado, retrato, rodeado, rolado, senado, sonhado, sorteado, terrado, trato, tratado, varado,
venerado, violentado, voado, votado, zelado.
2 — ico, a, ido, ifo, iço, izo, içio—i, o qual se indica
na consoante antecedente.Benéfico, castiço, credito, divida,
duvida, enico, fatídico, límpido, livido, magnífico, medico,
módico, pontífice, propicio, rápido, scientifico, serviço,
tópico, verídico, vendido, vivido.
3 — ume, un, undo, unho (a), uã, ut, ubre = u (diminuindo o seu tamanho).
Corrupto, commum, costume, devoluto, escorbuto,
estatuto, fortuna, gatuno, lugubre, magnitude, meditabundo, moribundo, opportuno, pesadumbre, plenitude,
resoluto, testemunho, vicissitude, virtude, vislumbre,
volume.
4 — f e r o , festo=f. Aurifero, ígnifero, mammifero,
manifesto, odorifero.
5 — graphò = gr. Calligrapho, geographo, stenographo, tachygrapho, telegrapho.
6 — logo = l. Catalogo, dôcalogo, dialogo, physiologo,
prólogo, theologo.
7 — mento, metro = m. Augmento, barometro, documento, elemento, estabelecimento, nascimento, orçamento, ossamento, pagamento, regimento, rendimento,
thermometro, tratamento.
8 — nomu = n. Astrônomo, economo.
9 — sopho = só. Philosopho.
10 — dade ~d( sem indicar o a). Bandada, bondade,
calamidade, divindade, electricidade, faculdade, felicidade, humanidade, humidade, humildade, liberdade,
liberalidade, localidade, magnanimidade, penalidade,
realidade, regularidade, seriedade, temeridade, verdade.
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11.—ice, ido (a), ito, igo,inho (a) ista=i (ascendente).
Bonito, cabecinha, carinho, carrinho, carinha, clérigo,
êxito, exercito, escripto, filhinho, focinho, grito, habito,
hálito, helice.humido, janellinha, licito, liquido, livrinho,
marido, moinho, normalista, oculista, padrinho, pessimista,
placito, polido, solido, tecido, valido, velhice, vozinha.
K Escrevendo as ultimas lettras. (Est. 10)
1 —cão, rão, rruo, gião, dão ~ o (mais curto).
Acção, accumulacão, animação, attracção, edição, educação, erupçüo,evolução, fluctuação, nação, natação, noção,
notação, oppressão, organisação, posição, profissão, reflexão, região, relação, religião, sensação, tentação, votação.
2 — ria, cia, zia ( precedendo-lhes qualquer vogai),
— cracia, graphia = ia.
Aristocracia, avaricia, categoria, delicia, democracia,
fantasia, freguezia, galanteria, garantia, geographia,
gracia, idolatria, livraria, milícia, miséria, moratória,
oleographia, orthographia, policia, quinquilharia, secretaria, typographia, veterinária.
( Precedendo-lhes o M). Demência, obediência, providencia, resistência, sciencia, violência.
3 — r i e , cié=ie (o i descendente). Effigie, espécie,
mollicie, planície, .serie.
4 — rio, cio (esta desinencia precedida de vogai),
idio, igo, oinio — io.
Anniversario, approbatorio, arbitrário, auditório, calendário, collegio, critério, escriptorio, fiduciario, fumigatorio, humanitário, hospitalario, laboratório, lacticinio,
litterario, mercenário, mysterio, natalicio, negocio, obrigatório, partidário, proletário, secretario, solidário, vestígio vocabulário, voluntário.
(Precedida de n). Silencio.

- 2G —

5 —rial, ciai, gial = ial. Collegial, glacial, policial.
6 — tal, ental, tual = al. Accidental, brutal, capital,
•crystal, dental, edital, espiritual, festal, frontal, habitual, horizontal, magistral, mental, natal, pontual, sacerdotal, theatral, vegetal, vestal.
7 — cilho, io, il = lh. Caratilho, domicilio, hervilha
junquilho, maravilha, peccadilho, redondilha, trocadilho.
8 —deiro, dero, teiro (a] = r. Alqueira, bananeira,
cabolleireiro, carpinteiro, cordilheira, fazendeiro, fruteira, quadrilátero, verdadeiro.
9 — d o r , torpor (ou to). Accusador, bordadora,
caçador, collaborador, commendador, corruptor, doutor,
•eleitor, esculptor, encantador, merecedor, pintor, preceptor, rector, vencedor, zelador.
10—tivo='0. Activo, altivo, alternativo, allusivo,
•coercitivo, definitivo, exclusivo, motivo, nominativo,
positivo, reflexivo, remunerativo, tentativo.
11 — v e l = d . Affavel, amável, deplorável, flexível,
malleavel, perdoavel, possível, rarefactivel, razoável,
vemivel, risível, sensível, variável, veneravel, vulnerável .
12 — dura, tura = ur. Abertura, altura, assignatura, aventura, conjunctura, cultura, factura, gordura,
leitura, litteratura, raanufactura, postura, pintura, queimadura, rapadura, razadura, rumiadura, ruptura, tortura, soltura, veladura, ventura, vestidura, zurzidura.
C Escrevendo as primeiras e ultimas lettras.
l — ada, (ata) — aa. Acatada, atacada, atada, cantada, criada, dentada, estrada, engraçada, gargalhada,
grata, habitada, honrada, humorada, lançada, moderada, pirata, prata, raiada, rateado, retratado, tratada,
unhada, xaropada.
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2 — agem, cns, aem, aons. Arbitragem, bagagem,
coragem, imagem, linguagem, mensagem, passagem,
selvagem, vantagem, vassallagem, viagem.
3 — issimo (a) = isi (a). Malissimo, elegantíssima.
4 —•mctria = mia. Geometria, planimetria.
5 — mnio (a) = mz'0, (a). Ceremonia, extermínio,
agnominia, matrimônio, parcimônia.
6 — n-mio (a) = nio (a). Astronomia, economia.
EXERCÍCIO

Acautelado, açacalador, accessorio, acclamação, accomonodavel, accusatorio, acerbidade, acertado, achatadura,
acolhimento, acrimonia, addicto, additamento, effeito,
agonista, agradecimento, alcaidaria, ampliativo, argumento, atrabiliário, aftentorio, aturdimento, auspício.
Balsaminho, banhista, barbaridade, barbilho, barquinha, bellacissimo, bemfeitoria, benedictino, bolbifero,
bolotado, bombardeiro, borragem, breviloquencia, bromographia, bruxaria, bulicio.
Cabaneiro, calamita, calumnia, calvinista, camarista,
•cancellario, candelária, captura, carregador, cegueira,
certeiro, chamada, chronographo, cimento, colgadura,
•collegiatura, colonisador, corista, corruptível, cortezia,
costeiro.
Damnamento, depravaçíío, detestável, dourador, dramaturgo, dynametro, dynastia, disenteria.
Ebenista, edifício, eglogista, eleitor, eliminação, en•cartellamento, encerradura, encetadura, endorratario,
engeitador, engenharia, entendido, equatorial, equilatero,
•escadinha, espaldeira, espumifero, estampador, estéreo-

__
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metria, estratagema,
midade .

exercitador,

~~~
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~"

esportavel, extre-

Fallencia, fazedouro, fecundidade, ferimento, fütreira,
fornecimento, fulminado:-, fundador.
Garantido, gastronomo, gatinha, gemmifero, gerencia,
glorioso,, gondoleiro, granadeiro, grandezinho, gratulatorio, gravitação, gymnasio.
Harmonia, bastado, hebdomadário, historia, honestidade, hydrometro, hymeneu.
Ideologia, ignorância, imaginário, irrupção.
Jacobinismo, jornada, juntura, juventura.
Kilometro.
Laborioso, lamentável, lancetada, lastimoso, legatario, lenitivo, lithographia, locomotiva, lustração, luxurioso,
Marchadinha, madrinha, magistério, malícia, maneavel, manutenção, matança, minuto, mobília, motivo.
Narrativa, negocio, notório, nutrimento.
Occultação, odorato, oscillatorio, onado.
Pacifico, padecimento, pagem, palliativo, partição, passarinho, passionario, patinador, patrimônio, pedantismo,
pedanteria, penitenciaria, pontualidade, predomínio, preceptor, provisão, prudencial.
Quarteiro, queimamento, quintelada.
Rabequinha, rasadura, refinaria, refocillamento, relógio, representativo, revolucionário.
Sacrifício, salineiro, sarmento, saveiro, senhoria,
serpentino, solicitador, sortilla, synonymo.
Tautalogia, tejadilho, tegumento, terminativo, tinctura, tostada, íourinha, tribuna, tulmutario.
Urdimento, uvada.

TERMINAÇÕES COMPOSTAS (Est. 12)

Pelos exemplos seguintes ha de ver-se o modo do enlace
dos suífixos abreviados entre si e com outros sufflxos
não abreviados.
1. Artificial, fastidioso, judicial, justificativo, magnificência, medicinal, procligalidade, radicalismo, significativo.
2. Immemoravel, memorial, honorário, estrepitoso,
eleitoral, lavatorio, rhetorica.
3. Commum, — ai,— icar, — ado, — ação, ativo, — atorio, communidade, — ião, — ismo.
4. Afortunado, addicional, tradicional, condicional.
5. Mythologico, apologista, physiologico, astronômico,
monstruosidade, bemaventurança, augmentativo.
6. Materialismo, mysterioso, generosidade.
7. Democrático, aristocrático, etymologico.
8. Anterior, exterior, ulterior, inferioridade, superioridade.
9. Monumento, — ai, regimental.
EXERCÍCIO
Absolutista, accommodaticio, actividade, adverbialídade, aposentadoria, austeridade, caracteristico, categoria,
cessionário, commensurabilidade, dubitativo, dulcificação,
enxertadura, fertilização, fideicommissario, ladrilhado,
limonadeiro, momentâneo, obstructivo, paramentar, pastoradouro, pensionado, phosphorescencia, prepositivo,
provisório, sapatilho, scieritifico, sociológico, systematico,
rigonometrico, verificador.
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ABREVIAÇÕES FIXAS
§ 17.—ARTIGOS (e pronomes) (Ist. 12)

0. a, os, as
de, da, dos, das
ao, à, aos, às
ura,uma
§ 18. —PRONOMES (e adjectivos)

1. Aquillo, aquelle, — a, — es, — as
2. que, qual, quaes, qualquer, quaesquer
3. outro, — a, — os, — as
4. tudo, todo
5. tal,taes, talqual, taesquaes
6. algue'm, — um, — uma, — uns, — umas,
7. ninguém, nenhum,— a
8. cada,— um,— uma
9. mesmo
10. tanto quanto
§ 19.— VERBOS (Est. 12)

A. Abreviações variáveis.
1. Estando expresso o sujeito do verbo, não se indica
o numero nem a pessoa, mas sim o tempo e modo, quando
o exigir a clareza:
Nós trabalhamos, elle empregava mal as horas dp
estudo, os passarinhos cantaram.
2. Ove substituído pelo A no plural do imperfeito do
indicativo dos verbos da primeira conjugação :
Passávamos, calaveis, brincavam.
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3. Representam-se — ndando, — ndendo, — ndindo,.
cortando com um pequeno laço a parte inferior do d:
Mandando, vendendo, fundindo.
4. Nos tempos compostos escrevem-se somente aslettras radicaes do verbo:
Tendes provocado, teremos attribuido.
B. Abreviações fixas (Est.)
I. — HAVER
Indicativo
Presente
Hei, hás, ha, havemos,.
;
haveis, h ã o .
Pretérito imperfeito
Havia, havias, havia, havíamos, havieis, haviam.
Pretérito perfeito
Houve, houveste, houve,
houvemos, houvestes, houveram.
Pretérito mais que perfeito. Houvera, houveras, houvera, houvéramos, houvereis, houveram.
Futuro
Haverei, haverás, haverá,
haveremos, havereis, haverão.
Condicional
Haveria, haverias, haveria, haveríamos, haverieis, haveriam.
Conjundivo
Presente
Haja, hajas, haja, hajamos, hajaes, hajam.
Pretérito imperfeito
Houvesse, houvesses,.
houvesse, houvesse, houvesseis, houvessem.
Futuro
Houver, houveres,houver, houvermos, houverdes, houverem.
Participios
Havendo, havido.
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II — TER

Indicativo
Presente
Tenho, tens, tem, temos,
tendes, teem.
Pretérito imperfeito
Tinha, tinhas, tinha, tínhamos, tinhais, tinham.
Pretérito perfeito
Tive, tiveste, teve, tivemos, tivestes, tiveram.
Pretérito mais que perfeito.. Tivera, tiveras, tivera,
tivéramos, tivereis, tiveram.
Futuro
Terei, terás, terá, teremos, tereis, terão.
Condicional
Teria, terias, teria, teríamos, terieis, teriam.

Pretérito perfeito
fostes, foram.
Pretérito mais que perfeito.
ramos, foreis, foram.
Futuro
remos, sereis serão.
Condicional
riamos, serieis, seriam.

III — SER

Indicativo
Presente
são.
Pretérito imperfeito
ereis, eram.

Sou, és, é, somos, sois,
Era, eras, era, éramos,

Fora, foras, fora, fôSerei, serás, será, seSeria, serias, seria, se-

Conjunctivo
Presente
mos, pejais, sejam. '
Pretérito imperfeito
semos, fosseis, fossem.
Futuro
for dês, forem.
Participios

Conjunclivo
Presente
Tenha, Tenhas, tenha,
tenhamos, tenhais tenham.
Pretérito imperfeito . . : . . . Tivesse, tivesses,tivesse,
tivéssemos, tivesseis, tivessem.
Futuro
Tiver, tiveres, tiver, tivermos, tiverdes, tiverem.
Participios
Tendo, tido..

Fui, foste, foi, fomos,

Seja, sejas, seja, sejaFosse, fosses, fosse, fosFor, fores, for, formos
Sendo, sido.

IV — ESTAR
Indicativo
Presente
'..... Estou, estás,está, estamos, estais, estão.
Pretérito imperfeito
Estava, esta vás,estava,
estávamos, estáveis, estavam.
Pretérito p e r f e i t o . . . . . . . . . . Estive, estiveste,esteve,
estivemos, estivestes, estiveram.
Pretérito mais que perfeito. Estivera, estiveras, estivera, estiváramos, estivereis, estiveram.
Futuro
Estarei, estarás, estará,
estaremos, estareis, estarão.
Condicional
Estaria, estarias, estaria, estaríamos, estarieis, estariam.
3
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Conjunctioo
Presente
Esteja, estejas, esteja,
estejamos, estejais, estejam.
Pretérito imperfeito
Estivesse, estivesses,
estivesse, estivéssemos, estivesseis, estivessem.
Futuro
Estiver, estiveres, estiver, estivermos, estiverdes estiverem.
Participios
Estando, estado.
§ 20.— PREPOSIÇÕES (Esfc. 16)

A. l. Com, contra ; 2. de, desde; 3. para, para com,
por ; 4. segundo, sobre, trás ; 5. entre, dentro.
B. Os signaes destas e outras preposições enlaçam-se
entre si e com os artigos e pronomes.
1. Contra elle, de que, desde que, do que ; 2. no, na,
nos, nelln, nisto, naquelles ; 3. do que, das que, daquillo ;
4. pelo, pelas.
§ 21.—ADVÉRBIOS (Est. 16)

A. O suffixo adverbial-íwsníe = ee ; liga-se á extremidade da ultima lettra da voz.
Francamente, mensualmente, realmente, oralmente,
eternamente.
B. Locuções: 1. De modo que, de maneira que, de tal
modo ; 2. aqui e alli, baixo, abaixo, debaixo, em—,por—;
3. por escripto, pouco a pouco, porventura ; 4. em vez de,
as vezes, de vez em quando, d'ora em deante, de hoje
para amanhã ; 5. de propósito, por conseguinte, por acaso ;
6. verbi gratia, vice-versa, ao contrario; 7. muito mais,
mais á mais, por mais ou menos, mais tarde ou mais cedo,
pela maior parte; 8. em todo caso, em tudo e por tudo.

§ 22.— CONJUNCÇÕES (Est. 17)

1. E, si bem que, sem que; 2. também, porque, logo
que, ainda que ; 3. afim de que, porquanto, portanto,
pelo que ; 4. todas as vezas que, no emtanto, supposto que,
«orno quer que ; 5. a não ser que, antes que, assim que.
§ 23.— PREFIXOS (Est. 17)

1 — ab—a (o seu signal primeiro): abalar, abandonar, abastecimento, abdicado, abertura, ablativo,
ablução, abnegação, absolutismo, abstracto, absurdo,
abusivo.
2 — ad (t)— a (o seu signal segundo): adaptar, adereço,
adherir, adeantar, adjectivo, adjuncto, administração,
admirável, admissão, adopção, adolescência, adoração,
adquirir, adulterar, attentado, attestante, adventicio,
adversativo, advertir, advogado.
3 —ana = aa: anabaptista, anachronismo, anathema.
4 — anle (i) = an (separado da raiz da voz) : antebraço, anteceder, antemão, antepassados, antepor, antiquario, anti-semitismo, antithese.
5 — circum = cie : circumferencia, circumlocução,
ei ré u instância, circumscripção .
G — com, c.on-=co: commentar, commercio, compacto,
compasso, compatibilidade, complemento, comprehensivel,
compressão, computador, concentração, conselheiro, condescendente, conflicto, consentimento, considerável, contentar, convalescença, convulsionario.
7 — Contra = coa : contrabalançar, contrabando,
contradictorio, contraluz, contramarca, contromarcha,
contramina, contraordem. .
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8 — de, dês = d: debater, debellador, decapitação,
decifrador, declarado, declinação, decomposição, decremento, decretei, dedicatória, definição, clelegatorio,
deliberativo, demittir, demonstrativo, de popular ar,
depreciativo, derramamento, deputado, desagradável,
desacato, desattender, desembargador, desmantelado,
desorientar, deshonrar, detractor, devoluto.
9 — di, dis = di (ou d quando seguido do ch, (x), d,
f, p, t) : difflcil, digestivo, dilatação, dilemma, diniinutivo, diplomático, directivo, discipliuario, discernimento,
discoto, discrição, disgregação, dispensa, dispositivo, disponibilidade, distincção, distribuição, ditoso, divertimento, divisão.
10 — entre = n : entreacío, entrelaçar, entremcsa,
entremetter, entrevista.
11 — h y p o (er) : hyperbolo, liypercritico, hypocrita,
hypotheca, hipothese.
12 — im, in — i : impassível, impenotrabilidade,
imperativo, importância, impremeditado, improvisador,
inadvertido, inadmissível, inatacável, incompatível, incorporação, indignadíssimo, indissolubilidade, indolente,
industrial, inerte, inopportuno, instância, instar, intimidade, intensa, intrépido, intrincado, desintelligeucia.
13 — inter, intro : intercalação, interpretação, interpellar, interrogatório, interrupção, intervenção, intervir,
desinteressado, introductor.
1 4 — o b (s) —o (adeante de consoantes e do i):
obedecer, óbice, objectivo, oblata, obolo, observatório,,
obstáculo, obstruir.
15 — para=:pa: parábola, paradoxo, paragrapho,
parallelo, parapliraso.
16 — per = p : percebimento, perfeito, perfilar, por-
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foração, perguntar, permanente, permissão, perseverança,
perseguir, persistência, persuasivo, perverter.
17 — retro = ré : retroactivo, retroceder, retrogradação, retrospectivo, retrovendendo.
18 — sutis = st: satisfazer.
19 — sobre —só: sobrelevar, sobrenatural, sobresaltado.
20 — sub —- s (u) : subalterno, subdelegado, subdito,
subentendido, sublevação, submetter, subordinador, subscripção, subsistência, subsistir, substancioso, substituto,
sub trace. ao.
21 —super —su: superficial, superfluidade, superlativa, supersticioso, superintendente.
22 — trans, Iras = ir : transacção, transatlântico,
trascendencia, trauscripto, transferencia, transfiguração,
transitório, transportação, transversal.
23 — ultra: ultrajar, ultramarino, ultramontano.
24—• uni=u: unidade, unificação, unigenito, união.
EXERCÍCIO
Abdicação, aberrar, abjurar, ablução, abominação,
aborrecer, abotinado, absolver, absorpção, abstinência,
abslrahir, abundante.
Adagio, adaptação, adelgaçar, adequado, adherente,
adiar, adjeccão, adjudicativo, adjurar, adjutor, administrar, admoestar, adolescente, adoperar, adornar, adstricção, adulto, advento, advogar.
Anathematização, antehontem, antemanhã, antemcridiano, antenome, anticipar, circumvallação, circumvizinho.
Commettente, commover, compadecido, compendioso,
complicação, compromisso, concertar, concurso, conden-
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sar, confederai!võ, confirmação, congruência, conseqüência, conservavel, conspictio.
Contraproducente, contrasenha, contra vento, declamatório, dedicação, dedicatória, defeituoso, definitivo,
derramamento, desaccomodar, desapego, desarrumar,
desbocado, desceasional, desconsiderado, desmembrar,
desoccupar, desporto.
Diligencia, dimensão, diplomacia, discrepante, disputar, disputado, dístico, distúrbio, divagar, divergente,,
divisório.
Entredentes, entrelinliar, entreposto, hypothenuza,
impaciência, impedimento, impenitente, impensado, imperioso, implantar, importuno, inquilino, inscrever, insensato, insipido.
Interceptar, iutercessão, intermédio, interpelação, introversão, oblíquo, obreiro, obsequioso, obstinado, obtenção.
Parãlysia, paramentar, parasita, perjudicar, permissivo,
permutação. perorar, perseverar, perspicaz, persaasorio.
Retrocess o, retro vendicação, satisfactorio, sobreaviso'
sobrebainha, sobrechegar, sobredito, sobrexceder, sobreosso, sobrestante, sobretudo, sobreviver.
Sub-bibliothecario, subjugar, subministrar, subrepticio, subsidio, substantivo, subtrahir, superfino, supérfluo, supersticioso, superveniente, transferir, transfuga,
transgressor, transigir, transparente, transmudar, ultramar, unilateral, unisonancia, uni vocação.
S 34, —OUTRAS ABREVIAÇÕES (Est. 29)

l. Breve, classe, contrario, direito, estado, fácil,
forma, governo, grande, inverso, modo, muito, necessário,
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numero, pátria, pessoa, presidente, principio, publico,
Republica, S. Ex. o Presidente da Republica do Brazil,
capitulo, por exemplo, mil réis, cidade, qual, quanto,
tempo.
2. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.
§ 25. —ABREVIAÇÕES DERIVADAS (Est. 19)

Breve,—dad,—mente,-issmo, abreviar,-ação.
Classe, -ico,-i ficar,-ação.
Contrario,—iar,—iedade, encontro,—ar.
Direito,-amente,—or,—orio,-cção,-ivo,- gir, indirecto.
Estado,—oal,—islã,—istica.
Fácil,—mente,—idad,—itar,—difficil,- cultade, — oso,
Forma,—ai, —almente,— idade,-ação,— conforme, —
idade, informe,—ar,—ação, reformatorio, transformação.
Grande,—eza,—ioso,—issimo.
Inverso,—ao, adverso, di—,uni—,anniversario, conversião,—ação, universal.
Muito, multidão, multiple,-icar,—icacão.
Necessário,—amante,—idade,—itar, desnecessário.
Numero,—ar,—ação,—ario—ico,—ainente.
Pátria,- ota,— ico,— ismo, — ardia, — ai,— monio,
compatriota.
Pessoa,—al,-monte.
Principio,—ai,—mente,—iar, município,—ai,—idade.
Publico,—mente,—ar,—ação,—cidade,—ista.
Republica,—ano.
Qual,— idade,— iíicar,— ação, desqualificar, quanto,
— idade.
Tempo ,-eramen to,—anciã,—atura,—estade,—uoso, —
ivo,— oral,—aneo,—ario, contemporâneo, intempérie.
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§ 23.—NUMERAÇÃO (Est. 20)

Sendo os algarismos árabes de por si muito breves,
emprega-os também o nosso systema stenographico, mas
adopta nelles algumas abreviações, as quaes são :
1. As dezenas são designadas com um zero pequeno
escripto ao pé do algarismo ; as centenas com um zero no
alto delle; os milhares com uma pequena linha no alto
delle; as dezenas de milhares com o signal das dezenas
junto ao dos milhares ao pá do algarismo; as centenas de
milhares com o signal das centenas e dos milhares juntos
em um só signal, no alto delle; os milhões (contos)
com duas vírgulas, e o milhar de contos com três
vírgulas.
a. 10 , 20 ; ÍO ; 200 ; 700 ; 6000 ; 8008 ;
l» 9080 ; 30000 ; 90000 ; 5000 ;
c. 4,000800 ; 600,700,060 ;
d. 800 milhões; 8 bilhões.
2. Os mesmos signaes servem para exprimir os
múltiplos e submultiplos do systema métrico, ligando os
dos submultiplos ás palavras METRO, LITKO, GRAMMA e
separando destes os dos múltiplos.
, decimetro, — litro,— gramma ;
b. centímetro, — litro, — gramma ;
c. milímetro, — gramma;
d. decametro, — litro, — gramma ;
e. hectometro, — litro, — gramma ;
f. kilometro, — litro, — gramma.
3.— Empregam-se estes signaes também em outros
casos :
cem vezes, algumas centenas.
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4. O L ligado ao signal das centenas significa
SIGLO: o siglo de ouro; supprime-se o segundo zero
do signal % da escripta commercial: ganhará 5 %.
5. Nas datas chronologicas omitte-se o siglo, quando
for conhecido :
Gabeisberger nasceu a 9 de fevereiro de 1789 e morreu
a 4 de janeiro de 1849.
6. No logar dos números ordinaes quando precedidos
de um substantivo próprio ou do artigo definido empregam-se os cardinaes : Pedro II, Pio IX.
§ 37.— PONTUAÇÃO E OUTROS SIGNAES (Est. 21)

a. Em vez do ponto final deixa-se um pequeno espaço;
em vez do ponto e vírgula põe-se a vírgula, podendo-se
esta supprimir muitas vezes ;
b. os dous pontos fazem as vezes dos verbos fallar e
dizer ;
c. em phrases, sentenças conhecidas ou provérbios
escrevem-se só as primeiras palavras, marcando as que
faltam com pontos de reticência ;
d. o ponto de exclamação designa os títulos em cartas,
discursos etc.;
Alguns outros signaes admittem-se :
mais ou manos, maioria, minoria, gráo : o equador
divide-se em 360 grãos ; thermometro centígrado.

PARTE TERCEIRA

ABREVIAÇÃO

LÓGICA

§ 23.— OBSERVAÇÕES GERAES

O conhecimento das duas partes primeiras ésufíicienle
para aquelles que não sã dediquem á carreira detachygraphos das câmaras, podendo-se assim mesmo seguir
em stenographia um discurso pronunciado com calma e
não com grande velocidade.
Pelo conhecimento da parte terceira estão os stenographos ou tachygraphos das câmaras (como se quer
chamai-os) habilitados a seguir ao orador mais rápido.
Trata esta parte da abreviação lógica, relativa ao
sentido que tenham as palavras na phrase, applicando-se
ella só aos vocábulos variáveis nas suas lettras radicaes
ou nas suas desinencias. No primeiro caso temos abreviação radical e formal, no segundo caso ; da combinação
destas duas resulta a abreviação mixta.
g 29.— ABREVIAÇÃO RADICAL, (Est. 21)

Ha dons modos de fazel-a :
l.° Escrevendo as consoantes iniciacs, principalmente
quando ncllas vier indicada symbolicamente uma das

vogaes a, i, o, u, ou ei dithongo au.

Nas palavras compostas ligam-se as lettras radicaes
aos prefixos :
a. Palavras simples: Filho, a pátria te chamai a
cidade dista 30 léguas do porto; um homem inconstante
muda sempre de opinião ; a força cede á intelligencia ; nem
todas as arvores dão fructa doce ; a noite segue o dia ; os
homens,diz-se, nascem, livres, mas elles fazem-se escravos
das suas paixões ; fallando o deputado em voz baixa, não
se ouve o que diz; um ladrão abrio a caixa e roubou
o dinheiro e outros papeis; para ganhar é mister trabalhar.
b. Palavras compostas: muitos gêneros se imporiam ;
café se exporta ; a alfândega produz 57 % das rendas do
Estado ; a imprensa representa a opinião publica; o empréstimo foi collocado a 90 ; todos os soldados expuzeram
a vida para defender a sua honra; quem sabe tudo o que
tem aprendido; o impossível ss consegue com forças
unidas; o desenvolvimento sorprehenãsnte docommercio
attesta a riqueza do paiz ; cada effeito stcppüe uma causa;
a municipalidade deve tomar medidas acertadas e enérgicas para impedir a epidemia estender-se ; água pura
vale mais do que vinho adulterado; o general fez os
últimos esforços para assegurar a retirada das tropas.
2.° Por meio das vogaes e os dithongos collocados
acima das linhas da escripta :
Andar a pé, em carro; deixa-os fallar a seu goslo ',
n ü o s j deve brincar com o fogo; é só ao covarde que o
perigo inspira medo; muita gente estava na pra ç a publica ; viajar por mar e por terra; o navio perdeu-se em
mar alto ; o assassino foi condemnado à pena de morte ;
cada um por sua vez; fazendo ver a tristeza em seu rosto;
estar prevenido para todos os casos.

§ 30—ABREVIAÇÃO FORMAL(Est. 2?)

Se bom que offereça uma grande vantagem a abreviação radical por ser summamente breve e clara, ha casos
nos quaes ó insuficiente, por não indicar o numero, nem
o tempo, nem o modo.
Emprega-se então a abreviação formal, collocando
as lettras acima das linhas da escripta nos vocábulos simples, e guardando nos compostos os prefixos a sua posição
natural.
1. — PALAVRAS SIMPLES
a. Verbos

hr

Vêem abreviados por meio das suas desinencias que
indiquem o tempo, o modo, o numero e a pessoa :
O fogo arde ; a água corre ; os extremos tocam-se;
do que obra se trata ; o tempo passa ; este professor
tomou parte no concurso ; um raio cahio na igreja G feriu
algumas pessoas ; o doente passou a noite sem poder
dormir ; olho por olho, dente por dente.
Para facilitar a leitura e distinguir melhoras palavras de uma mesma terminação escreve-se também uma
ou mais lettras que lhe precedem .
Pago o que devo ; o commercianto fallido fugiu tomando o vapor q no partiu para Europa ; brilha pelo seu
talento e virtudes; trajaram segundo o estylo da época ;
o sal marinho affecta na crystallisação a forma cúbica, ;
tem aversão pela vida do campo.
I>. Substantivos e adjeotivos

Vêem abreviados por meio das suas desinencias que indiquem o gênero, numero e derivação.
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A natureza tropical ó um jardim maracilhOio ; Rio
de Janeiro é a capital do Brazil ; esta è a minha opinião sobre a salabridade desta cidade ; hoje é dia de
festa ; lembro-me dos bons tempos passados ; a rua é
estreita; os ambiciosos querem gloria e os avaros riquezas ; as peiores dores são as msntaes ; o empregado ganha tanto por dia ; ir n ' u m bole, em caminho de ferro.
PALAVRAS COMPOSTAS

Ha duas maneiras de represental-as.
a por meio dos seus prefixos e suffixos :
Os apartes não conseguiram perturbar ao orador;
Santos ó um porto importante ; cada um deve cumprir
com as suas obrigações ; o professor ensina e o discípulo aprende; os bons livros inslruim; os verbos se
conjugam ; a câmara propõe as leis, o governo as
executa ; revogaram as disposições em contrario ; as
apparencias enganam ; a sabedoria é opposta á ignorância ; teem mãos e não apalpam ; se mostram tão
orgulhosos e insolentes quanto até então foram abjeclos
G tímidos.
Cortando-spo prefixo pelosuffixo indica-se o iu :
Constituiram-se poderosas companhias.
t> por meio do prefixo só:
Posso distinguir os objectos a grande distancia ; pela
falta da industria interna introduzem-se quasi todas as
machinas de fabricas estrangeiras ; não se deve deixar
de fazer o que S3prüm?t(e ; a sua conducta não corresponde as suas palavras ; a desconfiança ê filha da experiência ; ninguém pôde ser perseguido por motivo de religião ; quem cala consente.

31.— ABREVIAÇÃO MIXTA (Est. 23)

Applica-se tanto ás palavras simples como às compostas.
1. Palavras simples :
Ha duas maneiras : a. Ligando a desinencia com a vogai radical, collocando-as no alto:
Este accidente o pôz muito triste ; o ar produz o som ;
ha casas de ferro, de madeira e de pedra ; do sepulchro
brota o loiro ; no meio das idas e das voüas.
b. Collocando a desinencia debaixo da base, indica-se
o u da syllaba radical :
Sentia-me morrer de tristeza no meio da populosa e turbulenta Londres ; o jardim está junto ao caminho ; quem
buscai achará ; o castigo foi duro, mas justo ; o mundo
tolera, mas não perdoa a quem o sabe illuclir; o negocio
frustrou-se ; a tormenta rugia ao longe ; o medico
tomou-lhe o pulso ; os olhos pequenos e sumidos luziam
com brilho estranho.
2. Palavras compostas :
Faz-se por meio do prefixo e a vogai media da raiz.
a. -Sem aggregar a desinencia :
As partes compõíin um todo.; lhes impõem muitas condições ; as instituições democráticas inspiram grande
f j aos homens ; para chegar ao fim se precisa constância ;
matéria é tudo em que não predomina o espirito.
&. Aggregando-a
Quasi todo o novo acha opposição ; as fontes de riqueza
deste paiz são inexgotaoeis ; obrigo as minhas propriedades à divida que oontrahi ; as noticias transmittidas
paio telegrapho eram cmtradietorias e confusas ; faz
uma boa idèa dos seus subordinados.
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c. Indicando o u médio pondo a desinencia debaixo da
base :
O Brazil abunda Qm. productos naturaes ; de vários
crimes o accusam ; não to faças ülusõès ; da má colheita
resulta a carestia ; todos os seus esforços ficaram infructuosos ; a devoção do mancebo degenerou era fanatismo,
obseurecencfa-lhe o juizo ; o inimigo occupou os pontos
estratégicos ; o {erroprocura o i m a n .
Exemplos (Est. 24)

Abertura da Câmara.
Academia do medicina, — de bellas artes,
Acto inconstitucional, — licito, illicito, arbitrário.
Administração, conselho administrativo.
Águas correntes, fluviaes.
Anno financeiro.
Arsenal de guerra, —de marinha.
Assembléa geral, — legislativa.
Attracção e repulsão electricas.
Autoridade legal, —militar.
A' vista das razões expostas.

Banco do Brazil, — da Republica, — Hypothecario,
Emissor, — Coinmercial, — Industrial.
Brigada policial.

Caixa matriz, —filial, —econômica, de amortização.
Câmara do j deputados, — dos senadores, — syndical.

— 49 Capitão de fragata, de infanter ia.
Centro, — ai, —çío, dês —concentração de tropas,
centro político.
Chimica orgânica, in—.
Código civil, — do Commercio, — criminal, penal.
Collega, o meu illustrado—, o nobre senador pela Capital.
Collegio eleitoral.
Commandan>te do cruzeiro,— das forças terrestres,—
su<perior.
Commissão de constituição, legislação e justiça, —de
petições e poderes,
Companhia de estrada de ferro.
Construcção solida.
Consultório clinico, — medico.'
Constituição federal, —estadoal'.
Contra-almirante e chefe do estado-maior, general
da armada.
Convenção sanitária.
Credito extraordinário, — supplementar.

' Debate animado.
Decreto m inisterial.
Deliberação, submetto o asstimpto â sua —
Direito, adquirido, inherente, internacional, — riatural, — político, — romano.
Discussão única, — adiada.
, ;
"Disposições geraes, — preliminares. •; :
Divida externa, — interna.
Duvida, sem—.
4
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Estabelecimento de educação, — de credito, — bancário.
Estados do norte, — do sul, florescente, normal,an —,
de sitio.
Exposição de productos agrícolas, —de quadros, — pedagógica, — rural.

Levantada a sessão.
Liberdade de consciência, de imprensa.
Libras esterlinas.
Liquidação definitiva, forçada.

M
Faculdade livre.
Facto histórico.
Federal, districto — governo, município, j u i z — , Confederação Argentina.
Ferida leve, — mortal.
Força mecânica, — naval,— motriz,— irresistível.
Funccionarios públicos.

Ministério, ministro de agricultura, da fazenda, da
guerra e marinha, do interior, estrangeiros.
Movimento da praça, litterario, terrestre.

Negócios particulares,

G

Garantia constitucional.
Gêneros alimentícios.
Guarda civil.

fdéas consjrvadoras, pasifljas — reacionárias,— su bversivas.
Immunidades parlamentares.
Incompatibilidade provada.
Industria manufactureira.
Iniciativa, tomar a—.
Ia.itruoc.To primaria, — secundaria, — technica,—
religiosa.
Interesse individual, — privado, — local.

Omissão involuntária, culpavel.
Ordem do dia, fallou pela ordem, estou as suas—,
ordem escripta, verbal, gente desordenada.
Organismo viciado.
Orçamento equilibrado.

Papel de banco, circulante, fiduciario, inconvertivei.
Partido catholico, liberal, progressista, republicano.
Peço a palavra para uma explicação pessoal.
Poder executivo.
Ponto de vista.
Proceder irregular, proceder a corpo de delicio.
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Questão financeira, — social, de princípios.

.

Tribunal do Commercio.
Trem expresso, de carga.
Typographia Nacional.

R

Unanimidade de votos.
Regi meu representativo.
Renuncia indeclinável. !;,
Repartição dos Correios.
Representante da Nação.
Responsabilidade moral,, irnmensà.
Resultado affirmativo, negativo, final, optimo, inesperado, duvidoso.

Saúde e fraternidade.
Salubridade, obras de—publica.
Sancção negada.
Senhor, Illm. senhor.
Secretario privado.
Serviço activo, nocturuo, prestou serviços relevantissimos.
Sessão ordinária, preparatória, tumultuo sã. '
Sociedade culta, commercial, secreta, de beneficência,
de soccorro m u t u o .
Sjstema antiquado, empírico, métrico, hjdrographico.

Temporada balnearia.
Terreno da discussão .
Tratado de limites.

Vantagem considerável.
"Verificação de créditos.
Vias de communicação.

DISCURSO

O Sr. Serzedello (pela ordem, allenção)—
Eu não podia, não devia mesmo como o mais humilde
dos membros deste Congresso (muitos não apoiados),
interromper a solemnidade deste acto ; mas, Sr. presidente, eu julgo que nos achamos no momento mais extraordinário, mais solemne da nossa pátria.
Acaba V. Ex. de declarar que está promulgada pela
soberania nacional, que está promulgada pelos representantes da nação a Constituição que vai reger os destinos
da Republica Brazileira.
Senhores, si essa Constituição é o fructo da sabedoria,
si essa Constituição coordena, si ella concretisa em si
tudo que o espirito humano tem produzido de mais elevado e de mais pratico, na sciencia social, dil-o-ha o futuro, dil-o-hão com certeza as gerações que nos succederem.
Mas, boa ou má, a verdade é que hoje só nos cumpre
um dever : o de respeital-a, o de acatal-a, o de defendel-a à custa da nossa própria vida. (Numerosos apoiados ; muito bem.)
Senhores do Congresso, estou profundamente certo,
profundamente seguro de que jamais esta Constituição,
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que è a obra da Naçiío, que é a obra deste Congresso, ha
de ser violada. (Apoiados.) Estou certo, profundamente
certo, porque seria isto com certeza um crime — seria a
deshonra da revolução (apoiados), dessa revolução que
fez a immortalidade de Benjamin Constant, dessa revolução que fez a immortalidade do soldado glorioso, que a
-encarnou e que a personificou nestes mezes de dictadura.
(Apoiados).
Nestas condições, acredito interpretar os sentimentos
deste Congresso, pedindo a V. Ex. que sujeite á votação
a indicação que hontem apresentei e que é a seguinte :
O Congresso Nacional, hoje único poder soberano, porque cessou a revolução, porque cessou a dictadura,
porque tudo desappareceu deante da Nação, aqui reunida,
decreta: que, é um dia de festa nacional, o dia de hoje,
24 de fevereiro, o mais extraordinário de nossa Pátria.
(Numerosos apoiados; muito bem, muito bem).
O SR. ZAMA, obteado a palavra pela ordem, diz que
promette por sua honra defender a custa da própria vida
a Constituição que acaba de ser votada.
Vozes — Todos nós.
O SR. PRESIDENTE—O Congresso acaba de ouvir o
requerimento do Sr. representante Serzedello. S. Ex.,
na sessão de hontem, propoz que o dia da promulgação
da Constituição fosse pelo Congresso considerado dia de
festa nacional. Na hora em que foi apresentada a proposta não pôde ser submettida á deliberação do Congresso. Agora S. Ex. requer que o dia de hoje, em que
se promulgou a Constituição, .o Congresso declare, por
uma deliberação sua, dia de festa nacional. Está em discussão a indicação.
Vozes — votos! votos!
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O SR. MEIRAD3 VASCONCELLOS—Permittao Congresso
que o mais obscuro de seus membros levante-se para
propor que a proposta do Sr. Serzedello seja votada por
acclamação.
Vozes —Votos! votos!
O SR. PRESIDENTE — Não havendo mais quem peça a
palavra, encerra-se a discussão.
Os Senhores que entendem que o dia 24 de fevereiro
deve ser considerado dia de festa nacional no Brazil, por
ser o dia da promulgação da Republica Brazileira, queiram levantar-se.
O Congresso approva unanimemente o requerimento do
Sr. Serzedello.
O SR. PRESIDSKTE — A ordem do dia de amanhã será
a eleição dos Presidente e Vice-Presidente da Republica .
Não havendo mais nada a tratar-se, encerrou-se a
sessão.
(Applausos prolongados. Vivas d Republica, dados,
do recinto e das galerias).
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