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Pesignados em portaria de 18 de Aisril do anno corrente,
para organisar o archivo desta Faculdade, oalíe-nos o dever de apresen
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tar a V.Bxcla. um relatório a respeito da missão que noa foi confiada..
Rigorosamente, não havia nesta Faculdade um serviço de
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archivo, a não ser que sé' queira considerar como tal o amontoado de li

vros papeis e documentos depositados nas estantes^ sem ordem, sem des-

\.

trihuição de assumpto, e sem a conveniente designação,
Este estado de anarohia, oriundo talvez do íaoto de mmca ter havido xun funoolonario ezclusivamente encarregado da guarda

s

conservação desse departamento da Secretaria, difficultou sobremodo a j
nossa tarefa, prolongando-a até esta data.
j
O critério até hoje mantido de se oonfiar o logar de ar-
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chivista ao amanuense mais aatigo, sem prejuizo das suas funoçòes

>na

Secretaria, dava logar a que esse funcoionario, pela multiplicidade de
encargos, confiasse a maior parte dos serviços ao continuo que lhe ser
■ •-' s».

via de auziliar e d'ahl a grande somma de irregularidades que tivemos
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oooasião de o^bservar.
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Os serviços de archivo exigem uma organisação cuidadosa.,
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paciente e methodica e não serie licito esperar de um funcoionario

a

quem estão affeotos mistéres differentee, tra^balho proveitoso.
N

Foi a mais descladora possivel a impressão que nos cau-
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sou o estado de conservação dos livros recolhidos ao arohivo.

Bmpo-

eiradob, rotos, picados pelo oüpim e pelas traças, deixavam ver olara-
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- mente o prolongado abandono a que foram entregues,

Ha livros de valor precioso que pertenceram a Faouldade
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guando ainda em Olinda, sot a denominação de "Curso JuridioojJ gua nSo
■V

mereceram dos arohivistas anteriores a menor attenção.

São de tal na

tureza os estragos oausadôs nesses Iíttos pela poeira, peles traças, e
ate pelas aguae da ohuva gue não foi possivel aproveital-os todos,
alg^uns, conservados nas estantes pelo simples valor histórico, apenas
em parte foi possivel aproveitar.

O estado da encadernação dos diversos livros I Mnãieilr de
■nmn. precariedade lastimável, oonvindo suhstituil-a em alguns e reparala em outros muito-.é

Ha também grande parte de documentos importantes, oomo

sejam certidões de idade e certificados de exames do ourso de prepara

tórios, apresentados á matricula na faculdade gue, embora hoje arrola
dos, necessitam ser encadernados, a exemplo do gue se tem feito anteri
ormente •
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Sob o ponto de vista da organisação^ não houve um crité

rio uniforme para a classificação dos papeis e documentos recolhidos

ao archivo, de' modo gue, a cada passo^ surgia um impecilho, ás waes,
difficil de afastar.
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Ê assim gue enoontramos muitos livros encadernados oom

dizeres impressos gue não correspondiam absolutamente á matéria do oonteúdo

0 outras vezes, sob um mesmo titulo, vimos reunidos asaumptos

diversos.

;

|
£3m relação ás certidões de idade, nota-se, por exemplo, |

gue a partir de 1829 até 1913 ellas foram enoadernadas tendo em vista

i

a épooa em gue instruiram o pedido de matricula no 1-® anno do ourso •

d'ahi para oâ foram encadernados sob o titulo de "Certidões diversas," '
difficultando, assim a consulta a respeito de gualguer desees documen
tos.

Devemos salientar também gue enoontramos um grande tnuoe-
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Caberá

ao funcoionario a quem

feotiramente a guarda desse departaoeuto

'■ - '--t

for oonfiada

ef-

dar-lhe uma organisaçSo mais

gf^ioiente, o que demandará tempo e pratica do serviço*
Permltta-nos agora 7.EzQÍa*, um alvitre sobre a necessi

dade de dois livros^ um para registro dos documentos sabidos para a Se
cretaria e outro para. registro dos documentos que forem entregues

a

guarda, do ^rohivista,
fí a necessário ainda que 7*Ezcia. baixe um acto determi

nando que as provas de exame só dem entrada no archivo, por intermedie i

u

da Secretaria, depois de registrada^no livro competente, evitando

as

sim que ellas sejam entregues pelos bedeis, sem um documento ou prova
por onde se possa saber a quem cabe a respon8a'&ilidade, n*uzn caso

de

extravio.
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Pigurou* também* no

serviço

de

organizaeso

do

ar--J

ohivo o nossq oollega Cr. Caroilaso Velloso ?reire que^afastado da fa
culdade, a serviço externo,de 12 de Julho a 7 de Agosto, voltou a pres
\ •

tar seu valioso concurso no mesmo serviço até a presente data.
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Saúde

e

fraternidade.
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Ao Sxmo.Sr. Cr. Manoel iístto Carneiro Campello, M.C. Cireotor da faculdade de Cireito do Recife.
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