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da sessão solenne da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, em 23 de Abril de 1919, sob
a presidência do snr. professor dr. Aloysio de
Castro, director.

A's 21 horas do dia 23 de Abril de 1919,
presentes na sala das sessões da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro os sfirs. professores
drs. Aloysio de Castro — director, Rocha Faria,
Erico Coelho, Antônio Maria Teixeira, Oscar
de Sousa, Dias de Barros, Nascimento Bittencourt, Fernando Terra, Antônio Sattamini,
Miguel Couto, Bruno Lobo, Austregesilo, Oswaldo de Oliveira e Leonel Gonzaga; com
assistência do snr. conde Affonso Celso, director da Faculdade Livre de Sciencias Sociaes
e presidente do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, do snr. ministro A. Tavares
de Lyra, do representante do snr. chefe de Policia, e do snr. dr. Susviella Guarch; perante
numeroso auditório, abriu a sessão o snr. director da Faculdade, professor Aloysio de
Castro, proferindo as seguintes palavras :
SENHORES:
« Reunindo-se em sessão solenne com o fim especial de commemorar o jubileu scientifico do snr. barão
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de Ramiz Qalvão, desempenha-se a excellentissima
Congregação do voto unanime que proferiu, ao adopíar
a proposta que nesse sentido alvitrára um dos grandes
zeladores das tradições desta casa, o nosso egrégio
Afranio Peixoto.
Nem de melhor forma poderíamos pôr por obra
os desígnios que aqui manifestámos em 12 de Outubro
ultimo, quando, ao inaugurar-se este novo edifício da
Faculdade, nos honrámos com a declaração de que o
espirito novo que elle ia abrigar se inspiraria nas
fontes da nossa tradição e no exemplo, que herdámos
de nossos mestres.
Pela primeira vez depois daquella data nos congregamos em festa, e ainda bem que para cultuar m;
pessoa de um dos nossos professores jubilados a sabedoria e a virtude. Elias são elle mesmo, todo elle
nellas vive, grande, digno, venerado. De sua passagem
pelo magistério desta Eschola ficou um rastro luminoso, dia a dia mais fulgente, porque as glorias colhidas fora daqui continuaram a exalçar os merecimentos do professor, sempre vinculado á casa dos
seus antigos triumphos.
Enquanto elle os recorda hoje, no esplendor da
saudade, felicitemo-lo e felicitemo-nos : a elle, porque
viveu na dignidade do estudo e não teve do que se
arrepender; a nós mesmos, pela alta licção que hoje
damos aos alumnos, mostrando-lhes um modelo de
impeccavel belleza.
Interpretando o sentir da Congregação vai agora
fallar o nosso respeitável collega cathedratico de Historia natural medica, snr. professor dr. Nascimento
Bittencourt, que recordará com eloqüência a carreira
e os trabalhos do snr. barão de Ramiz Galvão.
Ouviremos depois o nosso preclaro collega professor dr. Bruno Lobo, que, na qualidade de director
do Museu Nacional, conferirá ao snr. barão de Ramiz
Qalvão o titulo que em boa hora houve por bem conceder-lhe a douta Congregação daquelle instituto.
Antes de dar a palavra aos oradores, convido-vos,
Senhores, a cobrir de flores a effigic do notável professor jubilado, saudando-o com affectuosa veneração. »

Occupa a tribuna o snr. dr. NASCIMENTO
BITTENCOURT, lente de Historia natural, que
profere o seguinte discurso:
DIGNÍSSIMOS SENHORES PROFESSORES.
Antes de começar a leitura desta despretenciosa
saudação ao preclaro mestre exm". sr. barão de Ramiz,
é dever meu agradecer a subida honra que me conferistes, indicando tão obscuro collega para desempenhar encargo de tanta responsabilidade.
« Vídeo in me omnium vestrum ora atque óculos esse
conversos. . . e sinto então dentro d'alma a pobreza da
phrase, a convicção de que, entre os illustrados professores, ornamentos da egrégia congregação da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a outro que não
eu, deveria caber esta ventura, dada a grandeza do
facto que hoje se commemora, e a augusta pessoa a
quem dedicamos esta carinhosa manifestação do nosso
grande apreço, pela sua vida, pelo seu notável talento
e pelas suas meritorias obras.
Farei todavia, o que estiver a meu alcance no
desempenho do glorioso mandato ; a benevolência dos
ouvintes relevará minhas faltas, e, estou certo,, a illustração vossa corrigirá possíveis erros, supprirá as
falhas, nesta solenne hora, com a vossa reconhecida
fidalguia.
Ficae certos, porém, que não me afastarei da verdade e da justiça ao relembrar notáveis acontecimentos
de cincoenta annos de vida pública do erudito ancião.
— « Nihilin amicitia pcrniclosius esíquam adulatio —
Nihil diilcius veritatis luce »

Ex1"". SR. BARÃO DE RAMIZ.
Exmo. SR. D1RECTOR.

Emas. SENHORAS — PREZADISSIMOS OUVINTES :
« Em tão longo percurso c em obra tão
vasta não encontrará o investigador severo
uma só palavra, que não houvesse sido inspirada por levantados ideaes, puros impulsos, límpida consciência e vibrante patriotismo »
Conde Affonso

Celso.

Aprouve á Divina Providencia conservar com vida
e próspera saúde até hoje, memorável data da Historia
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, o digno
filho de João Galvão c d. Joanna Raniiz Galvão, que
viu a luz do dia na altiva e heróica província do Rio
Grande do Sul, em 16 de Junho de 1846.
Pouco tempo gosou dos conselhos e carinhos paternos, pois com a tenra edade de cinco annos e meio
teve de partir para a Corte em companhia da idolatrada progenitora, que havia perdido seu pranteado
esposo.
Sem dúvida, no cérebro bem formado do pequeno
orphão nasceu o desejo ardente de um dia, não mui
remoto, servir de arrimo e consolo á sua adorada mãe
viuva ; entregou-se, pois, com afan ás lides cscholarcs,
e ao encerrar-se o anno 1854 recebia, por intermédio do
brigadeiro Miguel de Frias, nessa epocha presidente
da Sociedade Amante da Instrucção, o prêmio destinado ao alunino mais distincto.do collegio.
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Acabado com brilho o curso primário, era preciso
buscar novos professores, emprehender estudos mais
adeantados de sciencias e lettras, e com esse intento
obteve matricula gratuita no Collegio D. Pedro 2".
Tão bem se conduziu nesse estabelecimento modelar de ensino, que ao findar o anuo 1861 fazia jus,
com dignidade, ao honroso titulo de bacharel em
lettras, tendo obtido nota distincta nos exames finaes
de todas as cadeiras do curso gymnasial.
Para conquistar a nobilissima carta de discípulo
de Hippocrates, desejou, logo após o bacharelado, encetar a afanosa carreira: mas sua edade, apenas
pouco mais de 15 annos, disso o impediu : pelos regulamentos das Escholas Superiores era vedada a matricula aos moços menores de 16 annos.
Assim sendo, houve mister esperar o complemento da edade, para que o bacharel Ramiz Galvão
conseguisse penetrar, nos modestos humbraes da
nossa velha, mas tão gloriosa Faculdade, afim de
receber os ensinamentos dos grandes mestres da
Medicina.
Estava iniciada a carreira medica do estudante
caprichoso, que o destino preparava para representar
mais tarde papel tão eminente no magistério secundário
e superior!
Foi de seis annos o seu tirocinio acadêmico, e
durante o aprendizado medico deu as mais robustas
provas de saber, conquistando as melhores notas nos
exames.
A sua these inaugural "sobre o valor therapeutico
do calomelanos no tractamento das inflammações agudas
e chronicas das serosas ", foi defendida na presença do
imperador em 30 de Novembro de 1868, sendo'a banca
examinadora constituída pelos professores: conselheiro Manuel Maria de Moraes e Valle, Ezequiel
Corrêa dos Santos, João Vicente Torres Homem e
José Thomaz de Lima.
Teve como companheiro nesse acto o doutorando
Pereira Rego, que mais r*rde com elle concorreu ao
almejado logar de oppositor, e obtiveram ambos a
mesma nota plena. Recebeu das mãos do conselheiro

dr. José Martins da Cruz Jobim, nesse mesmo anno, o
gráo de doutor em Medicina, em sessão solenne presidida pelo finado monarcha.
Foi nessa sessão augusta, que o doutorando Benjamin Franklin Ramiz Qalvão, eleito orador official da
festa do grau, pronunciou o discurso' que se tornou
célebre por ter logrado a honra de ser impresso a expensas da Congregação, a qual unanimemente assim
deliberou na sessão ordinária de 3 de Dezembro do
mesmo anno.
Não me é possível deixar de citar algumas passagens dessa oração tão elevada, em seus conceitos,
correctissimo na forma, cheia de fraterno amor para
com os seus collegas, do mais sublime, do mais nobre
respeito para com os seus soberanos, pregando a
caridade, a religião, o desinteresse, a sciencia, como
predicados do homem civilizado, que deve detestar a
desharmonia, o derramamento do sangue e fugir das
ideas egoisticas.
« Senhor. Nunca brilha mais a Coroa do que
quando, rodeada de sábios, sustenta e anima com
seu calor a mocidade estudiosa.
«Estas festas não se resentem de tristeza,
nem aqui se levantam trophéos tinctos em sangue
e fumo : a Sciencia com seu esplendor preside a
tudo, e a Caridade com o fogo do seu amor tudo
vivifica : são festas, que têm alguma cousa de divino ; nellas está sempre melhor a realeza do
que em qualquer outra parte. Quanto a este
grupo de jovens, que o paiz hoje recebe, cheios
de vigor e animados de sancto desinteresse, elles
vos protestam obediência como é devido a um
chefe da Nação, que nada preza mais do que a
prosperidade do seu povo : calculando ainda que
imperfeitamente o pêzo e os espinhos dessa cruz
que se chama — Soberania, — elles, Senhor, como
bons cidadãos, vos ajudarão a carrega-la ; cada
um na proporção de suas forças naturaes será
vosso esteio e baluarte de vosso throno, porque o
throno é a felicidade cio Brasil l ».
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Oh ! mocidade estudiosa da minha terra, attentac
para as seguintes palavras repassadas do mais sincero
agradecimento, pronunciadas pelo doutorando Ramiz,
quando ainda cheio dos ardores da mocidade se dirigiu á Egrégia Congregação no acto de despedir-se
de seus mestres:
<> Senhores Lentes. E' sagrada a divida de
gratidão, nem jamais se pudera comprehender a
virtude de quem exquece benefícios. Postes nossos
guias luminosos na estrada da sabedoria, e isso
basta para que dos lábios da mocidade não saiam
sinão hymnos em vosso louvor: hoje, que plantamos o derradeiro marco da carreira acadêmica,
e neophytos recebemos a imposição no sagrado
templo, hoje o primeiro grito de nossa consciência é um protesto de gratidão eterna á corporação dos illustrados Lentes da Eschola de Medicina do Rio de Janeiro. »
Exemplo digno de ser imitado.! Quão grandes
sacrifícios e pezados encargos exige a profissão do
magistério. Ministrar aos discípulos os grandes ensinamentos, facilitar-lhes o caminho pelos conselhos e
pela experiência adquirida com tanto labor, não é
empresa fácil. Pois bem, qual a única paga justa que
conforta o professor e fa-lo exquecer todas as agruras
do seu ministério ? A gratidão, c só ella !
Confortadora pagina é ainda aquella, em que o
doutorando Ramiz Qalvão, dirigindo-se aos collegas
de turma, com as expressões da mais carinhosa amizade pregava ao mesmo tempo o Evangelho da Caridade e do Trabalho : " trabalhemos sem ciar tréguas
a molleza, nem logar aos incentivos da ambição ". Deu
elle próprio o exemplo continuando sempre a ser o
grande trabalhador, que hoje todos nós admiramos.
« A vós, meus collegas, difficilmcnte poderei
traduzir a grandeza tios sentimentos que nesta
hora me perturbam. Hoje ainda nos abraçamos, e
persiste unida a cadeia invicta, que ha seis annos
constituímos; mas a m a n h ã ? Amanhã será a dis-
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persão dos apóstolos! Muitos de vós erguer-se-hão
com resolução e coragem para vencer as agruras
do caminho, e ir levar a saúde c o conforto á populações desamparadas : paguem-vos embora aqui
ou ali i com a ingratidão e com o cxquecimento;
a troco dos espinhos que vos offerecerem ireis
como anjos de Caridade espargindo flores nas
estradas que pizardes ».
Muitos trechos áureos deveria eu ainda extrahir
dessa notável peça oratória, hoje completamente exgottada, para mostrar-vos o espirito de ponderação,
a clareza de linguagem e a veracidade dos conceitos
nella exarados.
O jovem medico foi nomeado director da Bibliotheca Nacional, em 1870, na vaga de frei Camillo de
Monscrrate ; o dr. Ramiz Galvão esteve 12 annos á
testa desse meritorio estabelecimento, escreve o snr.
Basilio de Magalhães, e elle " os pode proclamar como
os mais fecundos e os mais gloriosos de sua vida pública ".
Coube ainda ao dr. Ramiz uma parcella dos trabalhos e canceiras impostas a todos os Brasileiros
durante a campanha do Paraguai, exercendo a sua profissão nos Hospitaes Militares do Andarahi e da Armação, e, como medico sanitário marítimo durante o
surto epidêmico do typho icteroide, fazendo em 1870
visitas sanitárias aos navios que aportavam á nossa
magestosa bahia de Guanabara.
O seu grande talento, sua profunda aptidão pedagógica, seu extremado amor pelo estudo cuidadoso
das línguas, materna, latina e maximè da grega,
cujos conhecimentos aperfeiçoados dia após dia deveriam immortaliza-lo, foram bem cedo aproveitados,
pelos poderes públicos, nas regências das cadeiras,
de Grego em substituição ao lente Theodoro Schieffler,
e na de Litteratura Nacional a cargo do concgo
Fernandes Pinheiro, doutos professores do primeiro
estabelecimento de ensino secundário — o Collegio
I). Pedro 2°.
Tão honrosa substituição a seus antigos mestres
devia ter dado ao dr. Ramiz, tal o meticuloso cui-
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dado que outr'ora havia na escolha dos homens para
os cargos, sobretudo os do magesterio, a certeza do
valor em que era tido na opinião dos seus pares e do
Ooverno da Nação.
Estava elle já na Europa, quando lhe foi dado ensejo de bem servir ao seu amado Brasil, sendo nomeado para estudar a organização das bibliothecas,
adquirir obras de valor para o departamento que dirigia, e collecionar documentos preciosos para a Historia Pátria.
O desempenho dessas commissões ficou archivado rios relatórios que publicou em 1874 e 1875:
Artes graphicas na Exposição Universal de Vtenna;
Bibliothecas publicas na Europa.
A notável capacidade de trabalho do grande litterato, com alma privilegiada de artista da penna e da
palavra, se infere das innumeras obras publicadas,
correctissimas traducções de trabalhos de valor, espalhadas pelas luxuosas ou pelas pobres bibliothecas.
O Vocabulário etymologico, orthographico c prosódico das palavras portuguczas derivadas da língua
grega, publicado em 1909, é de inestimável valor e de
commum manuseio entre mestres e discípulos.
São dignas do mais elevado apreço e meditada
leitura as producções litterarias de sua lavra: Cláudio
Manuel da Costa serviu de thema a um importante
artigo da Revista Brasileira: O Poeta Fagundes Varella, sua vida e sua obra é o assumpto de primorosa
conferência realizada na Bibliotheca Nacional.
Para que mais, dignos ouvintes, citar traducções
de obras didacticas que servem de guia a milhares de
estudantes e trabalhos outros, históricos, litterarios,
importantes catálogos, todos de inestimável valor e
conhecidos pelos que se interessam pelos homens e
pelos cousas do nosso paiz ?...
Longa, pois, seria a lista das suas publicações,
desde o livro denominado — O Palpito no Brasil,
editado quando ainda jovem, até agora que vai coroar toda a sua vida com a collaboração activa no
grande " Diccionario histórico, geographico e cthnogra-

phico do Brasil", obra a ser publicada pelo seu tão
amado Instituto Histórico e Oeographico Brasileiro.
Lembro-me ainda, com prazer, da solennissima
sessão desse Instituto, presidida pelo sfír. conde de
Aífonso Celso, realizada na noite de 3 de Dezembro
do passado anuo, onde tive a subida honra de ouvir o
aprimorado discurso do talentoso e illustre professor
Basilio de Magalhães, orador offidal que fez o pancgyrico do illustrado varão no dia de seu jubileu
scientifico e litterario. — Ouvi ainda, naquelle areópago seu orador perpetuo pronunciar a bellissima allocução de agradecimento : " Gloria ao Instituto Histórico e Oeographico e só a Elle l ! "
Era precisamente a data jubilosa da entrada do
nosso collega na vida pública: a festa foi digna de
quem a promoveu, executou e de quem recebeu a
grande homenagem.
Porque a Congregação, ao menos em dia próximo,
não secundou o nobilissimo gesto desse Instituto,
onde outr'ora luziram astros de primeira grandeza
como Gonçalves Dias, Porto Alegre, Bom Retiro,
Varnhagen, Couto Magalhães, Taunay, para só fallar
de alguns, e onde hoje fiilguram tantos nomes laureados de scientistas de escol ? !
O nosso preclaro director julgou melhor adiar a
festa que realizamos hoje, e disso scientifiquei ao
digno mestre, que concordou. Era desejo de todos nós
dedicarmos também esse acto á digna mocidade acadêmica, mas por essa epocha os aluirmos eni ferias se
tinham afastado da Eschola, e na Capital da Republica
duravam os effeitos do polymorpho morbo, que qual
sopro da morte tinha ceifado preciosas vidas, muitas
caras aos nossos, e afastado de todos o prazer.
A vossa vida, collega, é um exemplo, e o futuro
da pátria repousa sobre a mocidade, sua legitima
defensora, quando guiada porluzente pharol, apanágio
dos homens predestinados.
<> Arbore de dulci dulcia poma cadant»
Occupaes com nobreza e sabedoria uma cadeira
do Instituto Histórico desde 1872, prestando os mais
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assignalados serviços, refulgindo cm trabalhos de
grande monta, sobretudo nos que se relacionam eoni
o passado e o cngtandecimento da Pátria.
Na brilhante allocução, a que me referi, deixastes
bem patente o grande amor que devotaes a essa instituição gloriosa, onde estão guardados, como preciosas
e custosas jóias, documentos do mais alto valor para
a Historia do Brasil.

A Congregação da Faculdade de Medicina se gloria
de ter tido como um dos seus membros o dr. Ramiz
Galvão.
No dia 6 de Fevereiro de 1871, por instâncias do
professor Ezequiel Corrêa dos Santos, inscreveu-se
no concurso para o logar vago de oppositor de sciencias accessorias, tendo como companheiros os doutores
Agostinho José de Sousa Lima, José Pereira Rego
Filho, e Domingos José Freire tão cedo roubado á
sciencia medica brasileira.
— Certo do vosso perdão, ao ter de pronunciar o
nome do meu grande amigo e mestre Domingos Freire,
não posso deixar de render um preito de saudade á
memória do notável chimico brasileiro.
O Calor, a luz, o magnetismo e a electricidade são
agentes distinctos? Foi esse o assumpto, da these de
concurso.
Basta attentarmos para o preparo solido, ou ainda
somente para os nomes tios candidatos inscriptos em
tão elevada pugna scientifica para termos a certeza
do brilho desse concurso, e as difficuldades do julgamento.
Terminadas as provas seguiu-se a classificação,
obtendo o 1° logar o dr. Agostinho José de Sousa
Lima ; 2' logar o dr. Benjamin Franklin Ramiz üalvão;
3° logar o dr. Domingos José Freire ; 4° logar o doutor
José Pereira Rego Filho.
Nomeado por decreto de 8 de Abril de 1871,
tomou posse, conjunctamente com o professor Sousa
Lima, um dos ornamentos do magistério medico, hoje
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delle afastado por jubilação. Tendo sido empossados
no mesmo dia, o nosso velho livro de posse regista
a seguinte nota : " Teve precedência o dr. Souza Lima
pela maior antigüidade nas funcçôes publicas. "
Em 1875, por uma reforma do Ensino medico, tão
affeito desde esse tempo a continuas mudanças,
passou o nosso mestre a occupar o logar de lente
substituto, por ter sido extincta a classe de oppositorcs.
A classe de oppositores creada pela lei de 1854
era, no dizer do professor Ramiz, uma classe anômala
de aspirantes a cadeiras, carregados de todos os ônus
e privados de todas as regalias,— uma espécie ile
aprendizes laureados em concurso, condemnados por
lei a mudar de especialidade todos os annos, exactamente para não conseguirem aquillo que toda lei de
ensino sensata e judiciosa devera por mil modos promover e animar.
Hoje, melhor avisados os legisladores, procura-se
cada vez mais cjear especialistas, dando a cada cadeira do curso um substituto do professor cathedraíico.
Os annos de 1880 e 1882 foram assignalados por
dons trabalhos de grande valor, da lavra do eminente
mestre: a conferência sobre " O Estudo das sciencias
physicas c naturaes nas Faculdades de Medicina, e a Memória Histórica apresentada em Abril de 1882, relativa
ao anno lectivo de 1881. "
Tendo o conselheiro Joaquim Monteiro Caminhoá
obtido jubilação por decreto de 23 de Junho de 1881,
foi o substituto mais antigo dr. Ramiz Galvão provido
na cadeira de Botânica e Zoologia por decreto de 30
do referido mez, tomando posse solenne em 3 de
Agosto do mesmo anno.
Era ainda substituto, quando foi elle encarregado
da regência da cadeira de Chimica Orgânica ; era, por
essa epocha, estudada separadamente da Inorgânica;
bem pensado talvez, para não acontecer como actualmente, que as três partes constituintes da sciencia de
Wurtz, Chimica Inorgânica, Orgânica e Biológica,
formam uma só disciplina leccionada no primeiro anno
escholar, obrigando os alumnos a penosos sacrifícios,
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e o professor a não pequeno exfòrco para completar
o vastíssimo programina.
Era por esse tempo o laboratório de Chimica Orgânica installado em um escuro aposento, mal arejado
e sem recursos materiaes. Só annos depois, sob a regência de Domingos Freire, é que teve installação
melhor, em salas mais amplas e arcjadas do primeiro
andar do vetusto edifício, comportando maior número
de discentes, em trabalhos practicos.
Dous annos, apenas, teve a Faculdade de Medicina a subida distincção de contar no número dos
seus docentes o cathedraíico de Botânica e Zoologia.
A razão se vos dirá depois.
Suas aulas, cheias de erudição, foram ouvidas por
centenas de estudantes.
Em um só anno quinhentos alumnos alli se matricularam, devido ás alterações regulamentares feitas
nos exames da 1a e 2a series médicas, e nas do curso
de Pharmacia, todos ouvindo e practicando a Historia
Natural ! !
Já nesse tempo, o excessivo número de alumnos
ouvintes e matriculados embaraçava a boa aprendizagem das disciplinas médicas, com desvantagem flagrante dos estudos practicos dos discentes, que assim
ficavam privados do manejo de apparelhos caros e por
isso pouco numerosos, e da assistência constante do
professor. Ficando ainda dividida e sub-dividida a
attenção dos auxiliares dos gabinetes, preparadores e
monitores, o ensino práctico se resente de difficuldades, quasi desanimadoras, como acontece no
corrente anno, e de falhas prejudiciaes ao aprendizado
medico, tão de sua natureza experimental, que os
exames finaes não podem ter o rigor compatível com
o futuro exercício da Medicina. Só com grande labor
por parte do alümno, secundado por dobrado exfôrço
do professor c de seus auxiliares, dividindo a serie
em turmas, assim mesmo com excessivo número de
alumnos, se tem podido conseguir resultados approximados do ideal irrealizado até o presente.
Mais felizes do que eu, pois não tive a ventura
de ser seu discípulo, faliam ainda com saudade e
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veneração das aulas preciosas que ouviram : Miguel
Couto, Azevedo Sodré, Francisco Valladares, Pecegueiro do Amaral, Fernando Terra, Antônio Sattamini,
eminentes professores, Chagas Leite digno preparador
e docente livre, Eugênio Meneses, operoso e querido
secretario, e tantos outros não menos illustres espalhados pelas terras brasileiras, em exercício da profissão iniciada sob as luzes do mestre erudito. Discípulos outros jazem no silencio do t ú m u l o : Chapot
Prevost, cedo afastado da cadeira de Histologia, que
tanto amava; Almeida Magalhães, professor e clinico
eminente ; Araújo Lima, professor do Gymnasio e seu
director, e quantos mais, illustres discípulos, a pallida morte não terá ceifado !!
Quão jubilosos devem estar os discípulos presentes, ao acolher hoje, sob o tecto amigo deste
sumptuoso templo, o dilecto mestre a lhes recordar
os tempos da florida primavera da vida acadêmica.
Muito se preocupava em ministrar ensinamentos
practicos aos seus alumnos.
No curto espaço de um biennio, enriqueceu o
gabinete de Botânica com centenas de exemplares da
Hora indígena; offereceu á Eschola seu particular
hervario composto de sciscentas e cincoenta espécies
classificadas; obteve, por intermédio do conselheiro
Saboia, uma interessante collecção de Filicineas
brasileiras caprichosamente preparadas pela distincta
amadora d. Amélia Cavalcanti de Albuquerque.
Promoveu herborizaçôes, que eram executadas
pelos alumnos aos Domingos, exigindo de cada um
cfelles dez exemplares pelo menos, já preparados, e
por esse modo tão suave quão instructivo archivou
mais de quinhentas espécies.
A seu pedido o dr. Saldanha da Oama, digníssimo
professor da Eschola Polytechnica, enviou cem exemplares em permuta, como soe acontecer entre laboratórios de Botânica e Zoologia.
Grande auxilio, na obtenção do seu desideratum,
prestou-lhe o cuidadoso preparador da cadeira, dr. Ribeiro de Mendonça.
Na citada Memória Histórica do professor Ramiz
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Galvão, appovada por 18 votos, em sessão de Congregação de 28 de Abril de 1882, se encontram conceitos
que bem cabiam ainda nas condições actuaes do
Ensino medico.
Já clamava pela construcção de um edificio condigno ; já pedia aos poderes públicos uma casa, onde
se pudesse melhor receber os collegas vindos de
outros paizes em visita á nossa Capital.
Tractando do ensino de sua cadeira, propõe uma
serie de modificações do seu gabinete para prestar-se
como convém a uni excellente ensino práctico:
"1° o enriquecimento, conservação e coordenação
methodica do hervario ; 2™ a acquição de mais alguns
microscópios, visto ser constantemente grande o
número de alumnos que cursam a 1a serie ; 3° a compra
de uma boa collecção de preparações de Histologia
vegetal, pois que nem sempre é possível faze-las'para
o curso com a perfeição, com a nitidez das que nos
vêm das mãos dos especialistas europeus ; 4° finalmente, a preparação de um horto botânico bastante
vasto e próximo do edificio. Quanto a este ultimo
melhoramento, reconheço perfeitamente que é impossível nas actuaes condições, e espero pelo novo
edificio ".
Foi Deus servido, que a mor parte do que
desejava o grande mestre de Botânica já fosse conseguida, graças ao illustre e exforçado director dr.
Aloysio de Castro e aos dirigentes da Republica, que
ouviram os justos clamores da Congregação. O logar
destinado ao Horto botânico já está marcado e dentro
em breve será uma realidade.
Escolhido pela Família Imperial para dirigir a
educação dos filhos da sereníssima princeza, accedeu
o professor Ramiz. Acceitando esse encargo em 1882,
ficaram a Eschòla de Medicina e a Bibliotheca Nacional privadas do concurso valioso dofunccionario, que,
de amor, sabedoria e ardor no cumprimento dos seus
deveres, havia dado as mais sobejas provas.
Mudada a situação política do Brasil com o
advento da Republica, a Família Imperial, no dia 17 de
Novembro, foi obrigada a partir para a Europa. Refe-

rindo esse facto, escreveu elle : "encerrou-se a m i n h a
missão quando a bordo da Parnahiba entreguei meus
amados discípulos os príncipes, d. Pedro, d. Luiz e
d. Antônio a seus desolados pães. Nesta hora solenne
não devo nem quero occultar-vos que delles me separei
com o coração tranzido de dor e com os olhos inundados de lagrimas".
A Republica não dispensou os serviços do nosso
collega. E assim devia ser, pois a mor parte de sua
actividade, de sua vida, é o sábio quem escreve,
tem sido devotada " á instrucção da mocidade, desde
os augustos filhos da realeza até os infelizes orphãos
nascidos e criados na triste penumbra da pobreza,
todos por egual merecedores de carinho e devotamento,
porque o espirito christão e o ideal democrático os
não distinguem ".
Coube ao grande Brasileiro, Benjamiti Constant,
iniciar a carreira pública do sr. barão de Ramiz na
nascente Republica, pois enl 22 de Fevereiro de 1890,
por proposta sua ao chefe do Ooverno Provisório, era
nomeado inspector geral da Instrueção Primaria e
Secundaria do Município Federal; no anuo seguinte
vice-reitor do Conselho de Instrucção Superior.
E' de admirar que isso se houvesse feito, dada a
phase política de consolidação do novo regime ; sem
dúvida era grande então o número de candidatos ã
tão almejado cargo.
Deu, penso, o distincto professor Basilio de Magalhães, cabal explicação : o novo regime, cujo verdadeiro fundador via em Ramiz Galvão, com pleno
acerto, não um áulico e um sebástianista, mas um
Brasileiro exclareeido e probo, que ã tudo sobrepunha
os altos destinos da terra natal, aproveitou-lhe desde
logo as grandes e notáveis aptidões.
' O üymnasio Nacional teve-o como professor de
lirigüa grega, por espaço de alguns annos ; mais tarde
essa cadeira foi extincta por força de uma das muitas
reformas, que soem perturbar a vida intima dos institutos de ensino.
Em 1893 era governador d'esta cidade o extremado republicano, o probo cidadão, professor eme-
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rito, o dr. Cândido Barata Ribeiro, quando o barão
de Ramiz foi convidado para dirigir a Instrucção
Publica Municipal, cargo que occupou mais de uma
vez, dando sempre as mais inconcussas provas de
alta competência e tino administrati vo.
Servindo ao Município, deu o maioi' valor ao
ensino profissional sem contudo descurar do primário
de lettras, contribuindo grandemente para tornar
essa importante repartição, digna da Capital da Republica.
Actualmente dirige os destinos do Asylo Gonçalves de Araújo, piedosa e sancta instituição mantida
pela Irmandade da Candelária, legataria do grande
benfeitor. Em boa hora a administração desta Irmandade nomeou e conserva ha longos annos o
barão de Ramiz como director deste templo de
moral christã, onde são educadas tantas meninas
pobres. Gloria a esses benfeitores que, accumulando
montões d'ouro, os destinam á práctica da caridade,
corrigindo, algumas vezes, as desegualdades sociaes.
Caridade l Sancto vocábulo! S. Paulo descrevendo
aos Corinthios a suprema excellencia da Caridade, assevera que ella é soffredora, benigna, não é invejosa,
e ao lado da Fé e da Esperança é a maior dcllas.
Como se completaram os dou s grandes ideaes !
Gonçalves de Araújo lega sua grande fortuna em beneficio da educação das creanças pobres desta Capital ; Ramiz é o encarregado de intelligentemente
executar a grandiosa obra !
Vou terminar, Snrs, pedindo a vossa indulgência
para as lacunas encontradas neste breve trabalho :
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Bastam os factos narrados aqui para que fique
fartamente justificada a glorificação do venerando
mestre pelg nobre Assembléa de Professores Médicos.
Sinto-me feliz por poder com segurança concluir com
as mesmas phrases, sinceras, verdadeiras, com que
iniciei esta pallida oração :
« Pois bem ! Em tão longa existência e em obra
tão vasta, não encontrará o investigador severo uma
só palavra, que não houvesse sido inspirada por le-
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vantados ideaes, puros impulsos, límpida consciência
e vibrante patriotismo».
Gloria, pois, ao illustre professor jubilado de
Botânica e Zoologia de Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro!

Teve a palavra, em seguida o snr. professor dr. BRUNO LOBO, o qual communicou
que a Congregação do Museu Nacional em
sessão de 22 conferira ao dr. Ramiz Galvão o
diploma de membro honorário daquella corporação scientifica.

O dr. Ramiz Galvão assim se exprimiu em
resposta:
« Exmo. Sfir. Director da Eschola de Medicina do
Rio de Janeiro. — Preclaros collegas e Snrs. — Quiz a
summa gentileza de um dos mais bellos talentos desta
sábia Congregação propor-vos, e tivestes a generosidade de acceitar, esta altíssima e sensibilizadora demonstração de affecto a um velho professor, que passou
por esta casa de estudo sem outros méritos que não
fossem o amor á sciencia e o culto do dever.
Ha situações, senhores, em que o nosso espirito
se confunde. Podeis e deveis comprehender que este
é para mim um desses momentos na vida, em que as
palavras mal conseguem traduzir a emoção profundíssima, que tumultua dentro d'alma.
A vossa grande bondade, porém, tudo relevará :
pallidez de conceitos, debilidade na fôrma. Meio
século de trabalho incessante em serviço da Pátria
amada enfraqueceu de certo as fibras do batalha,dor,
que em 1868 entrava na liça com as roseas esperanças da mocidade, prompto a enfrentar combates e
tormentas, inffammado de sancto ardor pela conquista
de ambicionados laureis,
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Só o que esse meio século não amorteceu foi o
amor da Pátria, foi a admiração pelo trabalho das
gerações que aqui me succederam, porque vejo nesse
trabalho glorioso a garantia do que mais amo, a segurança do que mais almejo: o justo renome da
terra brasileira.
Quando ha 50 annos fiz sobre o precioso livro de
Hippocrates aquella solc-qne promessa de "ler e meditar
as obras do pae da Medicina e de regular a minha
vida pela delle", esperando as bênçãos da Humanidade soffredora, tinha em minh'alma de moço o intuito decisivo de aproveitar as sábias lieções de
Paula Cândido, Manuel Feliciano, Andrade Pertence,
Ezequiel Corrêa dos Santos, Dias da Cruz, Paula Fonseca, Ferreira de Abreu, Torres Homem e outros insignes vultos daquella geração de mestres, cuja lembrança me é grata e ainda hoje saudosa.
Seduziram-me, entretanto, pouco depois as glorias
do magistério ; e, quando pretendi recuar, tornado do
desanimo ante a magnitude das provas de então, fui
arrastado por um daquelles professores a me inscrever para o concurso de oppositor da secção de Sciencias accessorias. Desde esse momento lembrei-me da
phrase histórica do conquistador das Gallias: álea
jactei est. Estava transposto o Rubicon; cumpria
vencer a campanha. Senti dentro em mim renascer a
corajem e entrei no combate, cheio de ardor e de
esperança na victorja.
Tinha já então a paixão pelo ensino; presentia
o gôso supremo de transmittir a gerações novas o
que o estudo me houvesse dado, para reviver nos
moços, para adextrar novos e bons cultores da sciencia, devotados servidores do nosso Brasil muito
amado.
Pensava já' então, como penso ainda hoje, que
não ha na sociedade missão mais nobre, mais patriótica, mais veneranda, do que a do mestre, o qual
tem qualquer cousa de divino.
O artista, é verdade, a golpes de mágico cinzel
transforma o mármore bruto em estatuas, como o
Penseroso ou o Moisés de Miguel Ângelo ; mas estas
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obras prodigiosas do talento humano não fazem sinSo
a gloria do seu creador e o prazer dos que as contemplam e admiram.
O mestre faz mais, muito mais do que isso. Illustrando, educando a mocidade, transmittindo-lhe o fogo
vivo do patriotismo e do amor á sciencia, prepara
pelo concurso delia a grandeza da pátria e futuros
benfeitores do gênero humano. O mestre é o grande
factor do progresso e da gloria das nações ; a sua obra
avulta no tempo, propaga-se a gerações successivas
que vão amontoando thesouros e erguendo a passo
lento esse admirável monumento do saber humano,—
fonte de allivios, consolações, riqueza e bem estar da
Humanidade.
Ensinar é fecundar, desenvolver, aviventar as faculdades superiores dadas ao homem por Deus; é
dar luz aos cegos ; é abrir horizontes novos e amplos
ao nauta inexperto, ministrando-lhe a força que impelle a nave através do mar tempestuoso da vida,
orientando-lhe a bússola salvadora.
O divino Jesus, Redemptor da Humanidade, que
fez na vida terrena sinão ensinar, pela palavra e pela
acção ?
Entre os doutores, no templo, na Synagoga de
Nazareth, nas parábolas, no admirável sermão da
montanha e em tantos outros, foi sempre o "Divino
Mestre".
Eu sou a luz do mundo, disse uma vez, e todos os
que ensinam, senhores, todos os levitas deste sacerdócio sublime são outros tantos luzeiros do mundo,
imitadores do divino modelo.
Com estas convicções, que ainda perduram e me
alentam no crepúsculo da vida, tive a dita e a honra
de iniciar a carreira do magistério nesta gloriosa Eschola, ao lado de Sousa Lima e Domingos Freire,
meus dignos e illustrados emulos no concurso.
Seduzido pelo amor do ensino e pela paixão
litteraria, concentrando neste afan todos os recursos
.de minha actividade, abandonei a carreira de clinico,
onde tantos outros se fizeram beneméritos, desde os
saudosos companheiros da caravana de 1868 até os
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gloriosos mestres, que hoje abrilhantam a Faculdade
e me honram com esta prova adorável de benevolência.
Em 1881 tive a fortuna de sentar-me na cadeira,
cm que haviam fulgurado Freire Allemão — o sábio e
boníssimo anachoreta do Mendanha, Rocha Freire —
meu saudoso mestre, e Caminhoá — o operoso iniciador do Gabinete de Botânica da nossa querida
Eschola.
A sciencia das plantas, o estudo dos seres vivos
que fornecem á Medicina armas poderosíssimas e constituem riqueza sorprehendente do nosso abençoado
solo, — tudo isso encantava-me. Conduzindo com freqüência meus caros alumnos ao seio das mattas virentes e á orla das praias que alindam o território da
nossa soberba Capital, eram dias de júbilo espiritual
aquellas excursões, aproveitadas para a instrucção da
mocidade e colheita de materiaes, que viessem enriquecer o nosso hervario e museu, accrescido de dia a
dia com offertas dos próprios discípulos, applicados e
ambiciosos de saber.
Esse contacto directo e quasi paternal com os
aiumnos que apenas iniciavam o estudo da Natureza,
preparando alicerces para o edifício da Matéria Medica, da Therapeutica, da Pharmacologia e da Clinica ;
essa confabulação amistosa com os novéis scientistas,
cujos dotes de observação cumpria estimular e guiar ;
aquella constante solução de dúvidas, que naturalmente acudiam ao espirito dos neophytos, — tudo era
uma delicia, porque o mestre também aprendia, por
vezes, ao deparar com caprichos e singularidades naturaes imprevistas.
No remanso do gabinete, sorprehendendo no
campo do microscópio segredo s da estructura vegeta^
ou discriminando gêneros e esp ecies á luz do Endlicher, do Hooker e Bentham e da obra do grande e querido Martius, que levantou aquelle monumento chamado Flora Brasiliensis, sem rival n o mundo scientifico,
—as horas se passavam em doce enlevo incomparavel.
Nas aulas, perante numerosíssimo auditório, exforçava-me por tornar evidente a belleza e a impor-

tancia da sciencia professada, e tinha para esse fim, na
falta do Horto Botânico, o auxilio de abundantes
amostras colhidas de pouco e fornecidas pelo benemérito amigo Glaziou, director do Passeio Publico, —
aquelle modesto e operoso Glaziou, que tão relevantes
serviços prestou ao nosso paiz por elle extremosamente amado, e no qual se não podia suspeitar que
estivesse, como de facto estava, um verdadeiro botânico, classificador insigne, collector impertcrrito,
perfeito conhecedor da Flora brasileira.
Perdoae-me estas referencias, dictadas pela gratidão e pela justiça. Com Glaziou, Ladisláo Netto e
José de Saldanha herborizei e muito aprendi para
ensinar, percorrendo as florestas que circundam esta
formosa Capital, assim como os contornos da vizinha
Niterói, as mattas da serra da Estrella, mais longe as
da serra do Tinguá e as da Parahiba do Sul.
Eram dias de larga colheita, desde a Alga e a
Muscinea modesta até o altivo jiquitibá, passando por
essa longa e encantadora escala de Fetos mimosos ou
arborescentes, — elegantíssimas Palmeiras, — Orchidaceas formosas,— ctiriosissimos especimens da Flora
littoranea a salpicarem de verde e rosa a areia alvissima das praias, — cipós singulares e Araceas esbeltas
galgando a cimeira de arvores soberbas em busca do
sol e da luz, — Pleromas graciosos e Cássias multijugas a esmaltarem de purpura e ouro o verde-negro
da capoeira sombria; — Cecropias esguias de largas
folhas prateadas, — Cesalpineas robustas, CentroloWuflsaltanciros. . . e, que sei mais? . . . uma alluvião
de seres dos mais curiosos, admiráveis e úteis, que
opulentam a nossa incomparavel natureza tropical.
Eram dias de amplo regosijo, repito, a sonhar
descobrimentos que pudessem enriquecer a sciencia,
o achado de plantas novas, cujos princípios activos
viessem dilatar o campo da Matéria Medica, honrando-se por similhante fôrma esta Eschola de sábios
professores, que generosa me abrira os braços, e
instruindo aquella legião de distinctos alumnos, futuros mestres, que sempre me accolheram com respeito e carinho.
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No meio daquella estudiosa mocidade sentia-me
contente e feliz; abrilhantavam-na formosos talentos,
entre os quaes me desvaneço de contar alguns, hoje
luminares desta illustre Congregação, hoje glorias do
magistério medico e que agora me podem dar licções,
— a mim que, arrastado por outra ordem de deveres
e desertor confesso da Medicina, tive de enveredar
por diverso caminho. Não posso nem me quero furtar
á menção dos nomes gloriosos de Miguel Couto,
Azevedo Sodré, Antônio Sattamini, Francisco Valladares e Pecegueiro do Amaral, — todos ainda aqui
no exercício de sua brilhante funcção. Também não
me é licito exquecer, nesta saudosissima homenagem
de velho professor, aquelle pranteado e querido
Eduardo Chapot, que foi egualmente um dos ornamentos deste Cenaculo, — elle que nas freqüentes
excursões botânicas era companheiro assíduo, intelligentigsimo, ávido de saber e de gloria ;
Outros, muitos outros, depois médicos illustres,
fizeram parte dessa numerosíssima turma, composta de
aluirmos da 1a e da 2a séries, que excepcionalmente e
por força de reforma se reuniam no vasto amphitheatro
central da velha Eschola para ouvir o professor de
Zoologia e Botânica; entre elles, vários conquistaram
renome na Clinica e na Administração ou me distinguem com sua estima, como Emílio Gomes, Theophilo
Torres, Eugênio de Meneses, Fernandes Figueira,
Araújo Lima, Graça Couto, Paulino Werneck, Domingos Niobcy.
Nomes aureolados desse mesmo grupo foram,
entre outros, dous formosíssimos talentos, a que a
nossa geração rendeu culto, e que a morte impiedosa
cedo roubou aos carinhos da Pátria : o exímio sociólogo Alberto Torres e o magno poeta Olavo Bilac,
que ambos, interrompendo o curso medico, vieram a.
ser estreitas das mais fulgentes no céo das lettras
brasileiras.
Estas recordações, que bondosamente relevareis,
prezadissimos collegas, enchem-me a alma de sancto
orgulho, desse orgulho sancto que a Moral não condemna. Elias traduzem simplesmente a saudade de
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uma phase da vida, dourada de sonhos, de alegrias,
de esperanças, de nobilissimas ambições.
Pois bem, snr., todos aquelles sonhos, todas
aquellas esperanças acalentadas ao contacto da Natureza e da nobre Mocidade acadêmica, — tudo isso um
dia, Inopinadamente, se desfez"e ruiu.
A gratidão, que eu devia ao magnânimo imperador Pedro 11, impoz-me em 1882 (ha, portanto, 37
annos) um sacrifício que só pôde bem avaliar quem já
o fez um dia. Mas... ser grato era também um máximo
dever, e o mister melindroso de preparar a educação
do futuro soberano de minha Pátria era também uma
funcção de patriotismo.
Não poderei descrever-vos, prezadissimos collegas, a tremenda lucta, em que se achou envolto o
meu espirito nessa verdadeira crise da vida. Mas a
gratidão triumphou. Fechei as paginas do Van Tieghem, do Baillon, do Saint-Hilalre, do Hooker e Bentham, do grande Martins ; disse um adeus supremo a
esta brilhante Faculdade e ás encantadoras plantas do
meu Brasil, e fui prestar o serviço, que me reclamavam, de educar os filhos da benemérita princeza
imperial a senhora d. Isabel.
A este propósito quero referir-vos, illustres
confrades, um pequeno incidente, de que raros têm
noticia.
Quando no dia seguinte a imprensa annunciou o
decreto de nomeação do preceptor dos príncipes,
procurou-me cedo o distincto e saudoso professor
João Joaquim Pizarro, meu collega e amigo, substituto
mais antigo da secção, e portanto meu successor por
lei na cadeira de Botânica.
Interpellou-me vivamente e disse-me, entre outras
cousas, estas palavras que traduziam uma visão prophetica : "Deixas a Faculdade, Franklin (assim me
tractava), desta sorte sacrificas a tua posição conquistada com trabalho. E, si amanhã, por uma evolução
política, que não está na ordem dos impossíveis, a
Monarchia Brasileira houver de desapparecer, não
terás perdido o fructo do teu sacrifício ? "
- « Será o que Deus quizer, Pizarro, respondi-

lhe. Deus providebit. Não me arrependo da resolução,
porque cumpro com este acto um dever.»
Pois bem. A prophecia do caro c erudito Pizarro,
como sabeis, realizou-se poncto por poncto septe
.irmos depois. EaEschola de Medicina, que fazia com
os encantos da Bibliotheca Nacional a delicia de
minha vida,— tudo isso ficou no plano do passado
como uma saudosa recordação, como um sonho.
Depois de inaugurado o regime republicano em
1889, proseguiu o grande movimento de reforma desta
Eschola, pela qual havíamos porfiadamente batalhado
desde 1880, desnudando nas famosas Conferências da
Gloria, sob a chefia do emérito professor Pertence, a
insufficiencia do nosso trabalho, a miséria ridícula
dos nossos laboratórios, a necessidade inadiável do
ensino práctico, que, a não ser nas Clinicas, era alli
uma simples hypothese.
Aos sensíveis melhoramentos, que notabilizaram
a direcção do saudoso visconde de Sahoia, e que
deixei em via de realização em 1882, quando de vós
me apartei, succederam felizmente muitos outros. Dividiram-se e crearam-se cadeiras, reduziram-se as
secções a um pequeno número de disciplinas correlatas e affins, de fôrma a serem razoáveis e decisivos
os concursos para o magistério, melhoraram-se amphitheatros, enriqueceu-se o instrumental. Em summa,
trabalhastes com exfôrço e zelo notório para melhoria
do ensino medico brasileiro, bem merecendo dos contemporâneos e da posteridade.
Subsistia entretanto o mal gravíssimo de uma
casa velha e insufficiente, imprestável, remendada,
quasi sórdida, em que mestres eminentes coravam de
vergonha, quando se offerecia ensejo de receber a
visita de um sábio extrangeiro.
Esse problema nunca fora resolvido, apezar dos
incessantes clamores do brilhante professorado da
Eschola. Estava reservada para a direcção do vosso
incomparavel e por muitos títulos benemérito director,
o dr. Aloysio de Castro, brilhante herdeiro de um
nome aureoiado, esta fortuna, esta gloria, que entre
outras jamais lhe poderá ser negada ; estava reservada

também esta benemerencia ao Governo da Republica,
que em boa hora acudiu aos reclamos da sciencia,
exquecendo os mil embaraços de uma situação melindrosissima para prestar o magno serviço da construcção deste palácio — digno, senhores, do vosso
alto saber, da vossa dedicação pela cultura medica e
do vosso acendrado patriotismo.
Bem hajam, bem hajam quantos concorreram para
esta assignalada victoria. •
Foi com a maior justiça, preclaro sr. dr. Aloysio
de Castro, com aquella precisão e elegância que lhe é
peculiar, que o eminente collega dr. Afranio Peixoto
vos dirigiu ha poucos dias em outra solennidade memorável estas palavras:'' Levantastes á vossa sciencia,
ao vosso sacerdócio médico, á vossa investidura docente, ao Brasil civilizado, monumento que fallará de
vós perenriemente na grandeza do seu vulto, na excellencia da sua construcção architectonica, nos primores
de suas installações technicas, na capacidade de sua
efficiencia scientifica, como um grande benfeitor,
destes que conseguem a esperança de uma geração.
Vós realizastes a aspiração de um século, de todos os
médicos, de todos os sábios, de todos os Governos
deste paiz. "
Tudo aqui effectivamente é luz e conforto; tudo
aqui está apparelhadoou se encaminha para estimular
o amor á sciencia e para suavizar a tarefa dos
mestres, ávidos de preparar com solicitude as gerações
novas, que têm de receber e honrar o legado de seus
maiores.
Prescindo de exaltar, como aliás fora de justiça,
os laboratórios vastos, fartamente illuminados e sabiamente providos, em que a mocidade de hoje tem a
fortuna de encontrar o precioso ensino práctico, que
tanto faltou aos estudiosos de outr'ora; disso me
dispenso para alludir somente ao que mais falia ás
minhas saudosas recordações, — esse bello Gabinete
de Historia Natural do meu illustre collega, o professor
Nascimento Bittencourt, cujo saber, cujo amor ao ensino correm parelhas com a gentileza das generosíssimas palavras, que de seus lábios acabo de ouvir no
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auge da confusão. Ao professor exímio peço licença
para significar o meu applauso sincero ; suas palavras, essas guardarei no mais intimo do coração,
corno um avaro guarda no recatado cofre as gemmas
preciosas do seu thesouro.
Estaes aqui, honrados collegas, bem perto do local
histórico, em que o bravo Estacio de Sá assentou os
primeiros lineamentos da cidade, que, depois transferida para sitio mais idôneo, veio a ser com o decurso dos annos a gentilissima princeza do üuanabara.
Aos rústicos tcjupás da primitiva fundação succederam construcções coloniaes modestas, mais tarde
primores de arte, monumentaes edifícios, praças e
jardins magníficos, — e por último avenidas amplas,
em que milhares de habitantes se acotovellam nos
grandes dias de festa patriótica ou popular. A' luz
mirifica do Progresso, alentada pelas auras da Liberdade, dilatou-se, cresceu, opulentou-se a urbs de 1567
— mimo das águas, flor do Novo-Mundo, como a
chamou o insigne Varella.
De egual fôrma o ensino medico, iniciado em 1808
entre faixas infantis nesta Capital pelo benemérito
d. João VI, com o correr do tempo se foi desenvolvendo e aprimorando desde a " Escola Anatômica",
desde o vetusto " Collegio Medico-Cirurgico " de
Vicente Navarro de Andrade e Manuel Luiz Alvares de Carvalho ate á florescente e brilhante
" Eschola de Medicina" de 1919, em que hoje se
dá aos grandes mestres um apparatoso solar, provido
de gabinetes e laboratórios, em que o ensino se eleva
á altura da nossa civilização e dos reclamos da humanidade soffredora, á altura do progresso a que
chegaram a Physico-chimica, a Historia natural, a
Bacteriologia, a Arte operatoria, a Clinica e a Therapeutica.
Jovens patrícios, que me ouvis, seja vosso maior
empenho corresponder com exfôrço e carinho ao
zelo dos que vos abrem os thesouros da sciencia
e as portas de um iemplo augusto, para que sustenteis
com galhardia e crescente amor o pendão da nobreza
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da Pátria, Pátria grande no seu vastíssimo território,
e ainda maior no patriotismo de seus filhos. Cultivae
sempre nesta casa illustre o amor ao trabalho e á
virtude. Permitti que eu vos applique hoje o que ha 50
annos tive occasião de dizer perante a assembléa veneranda de meus mestres, alludindo aos meus caros e
saudosos companheiros de turma.
« Aqui resplandece uma luz, que os anjos dizem
que é a esperança da Pátria; grupo esplendido de
jovens, elles têm no coração todas as virtudes cívicas
e particulares. Cada intelligencia é uma força productora que anceia pelo trabalho ; cada peito um oceano
de Caridade, que se refreia para não transbordar ; cada
braço um instrumento da Providencia, cada um dclles
um apóstolo ! Parece que uma luz desce do alto e lhes
coroa a fronte juvenil.»
E vós, mestres exímios da nova geração, sacerdotes eméritos deste culto sagrado, collegas venerandos e bondosos que tanto me honrais com este singular tributo de estima, — vós, illustres professores,
recebei a homenagem da gratidão mais profunda, da
minha admiração mais sincera pela graciosa benevolência, com que vos dignastes honrar o velho e modestíssimo doutorando de 1868.
As circunstancias da vida arredaram-me do vosso
seio e deste areópago de luzeiros; mas no meu espirito permaneceu vivaz, através dos azares da sorte, a
lembrança immorredoura daquelles bellos dias de
outr'ora, que vão longe, muito longe. Do meu retiro,
das minhas várias officinas de trabalho, accompanhei-vos sempre a todos, desde os vossos primeiros
triumphos até á planura elevada, a que subistes e onde
fulgura o vosso talento.
Levae, levae por deante, em carreira victoriosa, a
sancta bandeira que vos congrega ; e este enfraquecido
luctador, coberto de cans que o trabalho e os annos geraram, achará sempre forças até o derradeiro alento
para applaudir com calor, para abençoar convencidamente o vosso labutar glorioso pelo progresso da
Sciencia, pelo renome da Pátria e pelo bem da Humanidade.»

*

Este discurso foi, por várias vezes, interrompido
pelo auditório com applausos.
A assistência, no final da oração do sr. barão de
Ramiz Oalvão, de pé, prestou-lhe uma calorosa homenagem, applaudindo-o prolongadamente.
O snr. barão de Ramiz Galvão voltou á tribuna
para agradecer ao sr. dr. Bruno Lobo as manifestações
do Museu Nacional. "Si já tinha no seu coração a
Faculdade de Medicina, nelle ficaria também a grata
lembrança do Museu Nacional ".
O sr. dr. Aloysio de Castro, encerrando a solennidade, declarou que ás homenagens deste dia se
haviam também associado os srs. drs. Ortiz Monteiro,
presidente do Conselho Superior do Ensino e os professores Afranio Peixoto, Pecegueiro do Amaral e
Sousa Lopes, que, por motivo de força maior, não
tinham comparecido.
A seguir retirou-se o sr. barão de Ramiz Galvão,
sendo accompanhado até a saída da Faculdade pela
Congregação e demais pessoas presentes.
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