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PEDRO D'AMORIM VIANNA 

O uAwiuario da Academia Polytechmca do Por ton 
presta hoje homenagem á memoria d'esté illustre pro
fessor que tanto brilho deu a este estabelecimento scien-
tifico. 

Amorim Vianna nasceu em Lisboa em 21 de dezem
bro de 1823. 

A sua vida de professor iniciou-se pela cadeira de 
lógica do Lyceu Nacional de Lisboa, que obteve por 
concurso, depois da sua formatura na faculdade de ma-
thematica da Universidade de Coimbra. Pouco tempo 
exerceu o logar de professor naquelle Lyceu. Um de
creto de 6 de março de 185 1 nomeou-o lente substi
tuto da Academia Polytechnica do Porto, sendo promo-
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vido a proprietário da cadeira de Calculo diferencial 
e integral em 9 de novembro de 1858. Nesta escola de 
ensino superior se conservou durante trinta e dois an-
nos, até 27 de março de 1883 em que obteve a jubila* 

1 ção com o augmento do terço do ordenado. 
Pelas complexas aptidões do seu espirito, a sua in

dividualidade assignalou-se inconfundivelmente. 
Produziu interessantes artigos sobre sciencias mathe-

maticas, philosophicas e económicas em varias revistas 
scientificas e deixou um livro importante, intitulado 
Defe\a do racionalismo, que é a sua obra mais notável 
e que fez um ruidoso suecesso no tempo em que foi 
publicada. 



VII 

Pedro d'Amorim Vianna, depois que obteve a jubila-
ção, retirou-se para Setúbal para junto da família, onde 
se conservou até á morte, occorrida em 2 5 de dezem
bro de igoi. 

. 
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PESSOAL 

A — Pessoal do quadro legal da Academia 

l. Director 

Francisco Gomes Teixeira, doutor na faculdade do Mathe
matics da Universidade de Coimbra, antigo lente da 
mesma faculdade, socio correspondente da Academia Real 
das Sciencias de Lisboa, da Academia Real das Sciencias 
de Madrid, da Sociedade Roal das Sciencias de Liège, da 
Sociedade Real das Sciencias de Praga, etc. 

Nomeado lente substituto da faculdade de Mathematica da Uni
versidade de Coimbra por decreto de 20 de dezembro de 
1870 e promovido a lento proprietário da mesma faculdade 
por decreto de 19 de fevereiro de 1880. - Nomeado lente pro 
prietario da 8.» cadeira da Academia Polytèchnica do Porto 
por decreto de 15 de maio de 1884 e carta regia de 5 de maio 
de 1887. - Collocado na 2.» cadeira por decreto de 23 de se 
tembro de 1885. - Nomeado director ,1a mesma Academia 
por decreto de 18 de fevereiro de 1886. 

Rua do Costa Cabral, 148. 
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ã. Corpo docente 

Lentes cathedrnticos 

Conde de Campo Bello, doutor na faculdade de Philosophia 
e bacharel na de Mathematica da Universidade de Coimbra, 
socio correspondente da academia Real das Scioncias de 
Lisboa, etc. 

Nomeado lente substituto temporário da secção de Philosophia 
por decreto de 14 de janeiro de 1873 e carta regia de 6 de 
março do mesmo anuo. — Provido vitaliciamente no referido 
logar por decreto de 11 de fevereiro de 1875 e carta regia de 
3 de junho do mesmo anuo. —Promovido a lente proprietário 
da 9." cadeira por decreto de 18 de agosto de 1876 e carta 
regia de 29 de novembro do mesmo anno. — Collocado na 
6.* cadeira por decreto de 23 de setembro de 1885.—Agraciado 
com o augmenta do terço do seu ordenado, por diuturnidade 
de serviço, por decreto de 24 de maio de 1897 e carta regia de 
19 de agosto do mesmo anno. 

Rua do Coronel Pacheco, 5. 
i 

Joaquim de Azevedo Sousa Vieira da Silva Albuquerque, 
engenheiro civil pela Academia Polytcchnica do Porto, 
antigo professor do Lyceu Nacional do Porto, etc. 

Nomeado lente proprietário da 1." cadeira por decreto de 7 de 
setembro de 187G e carta regia de 29 de novembro do mesmo 
anno. — Collocado na 3." cadeira por decreto de 23 de se
tembro de 1885. — Agraciado com o augmenta do terço do 
seu ordenado, por diuturnidade de serviço, por decreto de 
2U de março de 1885 e carta regia de 13 de maio do mesmo 
anno. 

Rua dos Fogueteiros; 1. 
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Antonio Joaquim Ferreira da Silva, do conselho de Sua Ma
jestade, bacharel formado na faculdade de Philosophia da 
Universidade de Coimbra, lente da Escola de Pharmacia 
annexa á Escola Medico-Cirurgica do Porto, director do 
Laboratório Municipal do chimica da mesma cidade, so
cio da Academia Real das Sciencias do Madrid, do Insti
tuto de Coimbra, socio honorário da Sociedade de Scion-
cias Medicas de Lisboa o da Sociedade Pharmaccutica 
Lusitana, etc. 

Nomeado lento substituto da secção de Philosophia por decreto 
de 24 de maio de 1877 e carta regia de 17 de julho do mesmo 
anno. - Promovido a lente proprietário da 8." cadeira por 
decreto de 20 de maio de 1880 écarta regia de 4 de novembro 
do mesmo anno. - Transferido para a 9.« cadeira por decreto 
de G de março de 1884 e apostilla de 30 de março de 1885 -
Collocado na 8." cadeira por decreto de 23 de setembro de 

Rua da Alegria, 889. 

José Diogo Arroyo, do conselho de sua Majestade, doutor 
na faculdade do Philosophia da Universidade de Coimbra, 
lente do Instituto Industrial o Commercial do Porto, etc! 

Nomeado lente substituto da secção de Philosophia por decreto 
de 23 de novembro de 1881.-Promovido a lente proprietário 
da cadeira do zoologia por decreto de 14 de dezembro do 
mesmo anno o carta regia de 6 de fevereiro de 1882. - Collo
cado na cadeira de chimica inorgânica por decreto de 19 ,l„ 
agosto de 1885. 

Foz do Douro. Rua Central. 

Manuel da Terra Pereira Vianna, bacharel formado nas 
faculdades do Mathematics o do Philosophia da Univor-
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sidade de Coimbra, engenheiro pela Eschola de Pontes e 
Estradas de Paris, lente do Instituto Industrial e Com
mercial do Porto, etc. 

Nomeado lento substituto da secção de Mathematica por decreto 
de 21 de dezembro de 1882.—Promovido a lente proprietário 
da 5." cadeira por decreto de 17 de janeiro de 1883 c carta 
regia de 19 de abril do mesmo anuo. — Collocado na 13.» ca
deira por decreto de 23 de setembro de 1885. — Transferido 
para a 12.» cadeira por decreto de 9 de fevereiro de 1899. 

Rua de Camões, 150. 

Wenceslau de Sousa Pereira de Lima, do conselho de Sua 
Majestade, Par do Reino, Ministro dos Negócios Extran-
jeiros, doutor na faculdade de Philosophia da Universi
dade de Coimbra, socio correspondente da Academia Roal 
das Sciehcias de Lisboa, etc. 

Nomeado lente substituto da secção de Philosophia por decreto 
de 21 de dezembro de 1882 e carta regia de 4 de abril de 1883. 
— Promovido a lente proprietário da 6.» cadeira por decreto 
de 28 de junho de 1883 e carta regia de 2 de outubro do mesmo 
anno. — Collocado na 9." cadeira por decreto de 23 de setem
bro de 1885. 

Rua do Principe. 

Roberto Rodrigues Mendes, bacharel na faculdade do Mathe
matica da Universidade de Coimbra, major graduado de 
engenharia o lente do Instituto Industrial o Commercial 
do Porto. 

Nomeado lente proprietário da 13." cadeira por decreto de 5 de 
junho de 1884 e carta regia de 29 de janeiro de 1885. 

Rua da Duqueza do Pragança, 192. 
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Luiz Ignacio Woodhouse, bacharel formado na faculdade 
de Mathomatica da Universidade de Coimbra e lente do 
Instituto Industrial e Commercial do Porto. 

Nomeado lente proprietário da 2." cadeira por decreto de 5 de 
junho de 1884 e carta regia de 18 de outubro do mesmo anno. 
— Collocado na 1." cadeira por decreto de 23 de setembro de 
1885. 

Rua do Breyner, 118. 

Manuel Amândio .Gonçalves, bacharol formado na faculdade 
de Philosophia da Universidade de Coimbra o lente do 
Instituto Industrial e Commercial do Porto. 

Nomeado lente substituto da secção de Philosophia por decreto 
de 19 de junho de 1884 e carta regia de 7 de agosto do mesmo 
anno. — Promovido a lente proprietário da cadeira de zoolo
gia por decreto de 19 de agosto de 1885 e carta regia de 24 de 
dezembro do mesmo anno. — Collocado na 10." cadeira por 
decreto de 6 de fevereiro de 1890. 

Rua da Fabrica Social. 

Duarte Leite Pereira da Silva, licenciado na faculdade do 
Mathomatica o bacharel formado na do Philosophia da 
Universidade de Coimbra. 

Nomeado lente proprietário da 4.» cadeira por decreto de 4 de 
março de 1886 o carta regia de 15 de abril do mesmo anno. 
— Collocado na 5.» cadeira por decreto de 14 de fevereiro de 
1889. 

Rua de Gonçalo Christovão, 14. 

Manuel Rodrigues de Miranda Junior, engenheiro civil pola 
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Academia Polytochnica do Porto e lonto do Instituto In
dustrial o Commercial do Porto. 

Nomeado lente proprietário da 15.* cadeira por decreto de 
4 de março de 1886 e carta regia de 29 de julho do mesmo 
anno. 

Rua de Cedofeita, 486. 

Victorino Teixeira Laranjeira, bacharel na faculdade de Ma-
thematica da Universidade do Coimbra, major graduado 
de engenharia e lento do Instituto Industrial o Commer
cial do Porto. 

Nomeado lente proprietário da 14.' cadeira por decreto do 18 
de agosto de 1887 e carta regia de 22 de setembro do mesmo 
anno. 

Foz do Douro. Rua do Theatro, 61. 

Aarão Ferreira de Lacerda, doutor na faculdade de Philo-
sophia da Universidade de Coimbra. 

Nomeado lento substituto da secção de Philosophia por decreto 
do 7 do abril de 1887 o carta regia de ÍO do novembro do 
mesmo anno.— Promovido a lente proprietário da li." ca
deira por decreto de 6 do fevereiro de 1890 e carta regia de 
13 de março do mesmo anno. 

Rua dos Bragas, 125. 

José Alves Bonifacio, engenheiro civil pola Academia Poly-
technica do Porto o director da Escola Normal. 

Nomeado lente proprietário da 4." cadeira por decreto de 21 do 
fevereiro de 1891 e carta regia de 26 de setembro do mesmo 
anno. 

Rua das Virtudes, 15. 
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José Pedro Teixeira, doutor na faculdade do Mathematica 
da Universidade de Coimbra, socio correspondente da 
Academia Real das Scioncias do Lisboa. 

Nomeado lente substituto da secção de Mathematica por decreto 
de 21 de fevereiro de 1891 e carta regia de 28 de fevereiro de 
1892. — Promovido a lente proprietário da 17." cadeira por 
decreto do 7 de janeiro de 1898 e carta regia de 2 de junho 
do mesmo anno. 

Rua de Malmerendas, 83. 

Antonio da Silva, engenheiro civil pela Academia Polyte-
chnica do Porto. 

Nomeado lente substituto da 18.» cadeira por decreto de 4 de 
maio de 1894. - Promovido a lento proprietário da mesma 
cadeira por decreto de 23 de junho do mesmo anno. 

Foz do Douro. Gondarem, 990. 

Francisco de Paula Azeredo, bacharel nas faculdades de Ma
thematica o de rhilosophia da Universidade do Coimbra, 
capitão do engenharia o director do Observatório Metooro-
logico da Princoza D. Amelia. 

Nomeado lento substituto da secção de Philosophia por decreto 
de 6 de junho de 1895. - Promovido a lente proprietário da 
2.» cadeira do physica por decreto do 5 de dezembro de 
1901. 

Rua do Sol, 29. 

Roberto Alves de Sousa Ferreira, bacharel formado om Di
reito pela Universidade do Coimbra o socio do Instituto 
de Coimbra. 

Nomeado lento substituto da 16." cadeira por decreto de 14 
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julho de 1897. — Promovido a lente proprietário da mesma 
cadeira por decreto de 4 de agosto do mesmo anno e carta 
regia de 5 de maio de 1898. 

Rua da Restauração, 445. 

Alexandre Alberto de Sousa Pinto, bacharel formado nas 
faculdades de Mathematica e de Philosophia da Universi
dade de Coimbra. 

Nomead* lente proprietário da secção de Philosophia por de
creto de 16 de abril de 1903. 

Rua do Pinto Bessa, 86. 

Lentes substitutos 

Bento de Sousa Carqueja, com o curso superior de agricul
tura da Acadomia Polytechnica do Porto, socio corres
pondente da Acadomia Real das Sciencias do Lisboa o da 
Real Academia de Historia do Madrid. 

Nomeado lente substituto da 16." cadeira por decreto de 5 de 
maio de 1898. 

Rua da Alegria, 953. 

Estão vagos os logares : de lente substituto da secção de mathe
matica, de lente substituto da secção de philosophia o o de substi
tuto e auxiliar dos trabalhos práticos das cadeiras de engenharia. 

:$. Pessoal seientilico auxiliar 

A) — Repotidores 

João Evangelista Gomes Ribeiro, engonheiro civil do obras 
publicas o do minas pela Academia Polytochnica do Por to . 
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Nomeado repetidor (cadeiras i>, 2.», 3.", 4." e 5." [ï." parte]) por 
decreto de 20 de novembro da 1902. 

Rua de S. Braz, 158. 

Thomaz Joaquim Dias, engenheiro civil de obras publicas 
o de minas pela Academia Polytechnics do Porto. 

Nomeado repetidor (cadeiras 13." e 17.*) por decreto de 20 de 
novembro de 1902. 

Rua do Heroísmo, 211-A. 

Vasco Peixoto Taveira, engenheiro civil do obras publicas o 
de minas pela Academia Polytechnica do Porto. 

Nomeado repetidor (cadeiras 5." [2.» parto], 12.«, 14.ae 15.*) por 
decreto de 20 de novembro de 1902. 

Campo da Regeneração, 99. 

B) — Demonstradores 

José Amadeu dos Reus Castro Portugal, ongenhoiro civil 
de minas e industrial pola Academia Polytechnica do 
Porto. 

Nomeado demonstrador das cadeiras de physica por decreto de 
31 de outubro de 1901. 

Candal. Villa Nova de Gaya. 

José Pereira Salgado. 

Nomeado demonstrador das cadeiras de chimica por decreto 
de 29 de novembro do 1901. 

Rua da Duqueza de Bragança, 408. 
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C) — Naturalistas 

Antonio Augusto da Rocha Peixoto, professor da Escola In
dustrial Infante D. Henrique, socio da Acadomia Real 
das Sciencias de Lisboa. 

Nomeado naturalista adjunto da cadeira de Mineralogia por 
decreto de 5 de dezembro de 1901. 

Mattosinhos. Rua da Igreja. 

Gonçalo Antonio da Silva Ferreira Sampaio. 

Nomeado naturalista adjunto da cadeira de Botânica por de
creto de 5 de dezembro de 1901. 

Rua do Costa Cabral, 1399. 

Augusto Pereira Nobre, director da Estação acquicola do 
Ave, socio correspondente da Academia Real das Scien
cias de Lisboa. 

Nomeado naturalista adjunto da cadeira de Zoologia, por de
creto de 5 de dezembro de 1901. 

Foz do Douro. Rua do Castello do Queijo, 414. 

Antonio José de Lima, engenheiro civil do obras publicas 
pela Academia Polytechnic» do Porto. 

Nomeado guarda-demonstrador de physica experimental por 
decreto de 1 de março de 1888 e carta regia de 26 de julho do 
mesmo anno. 

Rua do Barão de S. Cosme, 110. 
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Joaquim Casimiro Barbosa, secretario do Instituto Indus
trial o Commercial do Porto. 

Guarda, 1.° official do jardim botânico (interinamente). 

Massarellos, 43. 

Manuel da Costa Abrantes. 

Guarda preparador do Laboratório chimico (interinamente). 

Rua das Taypas, 53, 4.» 

4. Secretaria 

Bento Vieira Ferraz d'Araújo, bacharel formado na facul
dade do Direito da Universidade de Coimbra. 

Nomeado secretario por decreto de 16 de abril de 1884 e carta 
regia do 1G de setembro do mesmo anno. 

Avenida da Boa Vista, 255. 

Eduardo Lopes. 

Promovido a primeiro official por decreto de 2 de setembro 
de 1901. — Collocado por decreto de 18 de outubr* do mesmo 
anno. 

Rua d'Oliveira Monteiro, 323. 

Antonio Joaquim de Mesquita Pimentel. 

Nomeado bibliothecario por decreto de 7 de junho de 1888 e 
carta regia de 8 de novembro do mesmo anno. —- Collocad 
no logar de amanuense (bibliothecario) por decreto de 18 1 
outubro de 1901. 

Largo da Lapa, 13. 
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5. Empregados subalternos 

Joaquim Filippe Coelho. 

Nomeado guarda-mór por decreto de 19 de julho de 1872 e carta 
regia de 20 de agosto do mesmo anno. 

No edifício da Academia. 

José Baptista Mendes Moreira. 

Nomeado guarda-subalterno por decreto de G de dezembro de 
1879 e diploma de 27 de abril de 1880. 

Campo Alegre, 199, 1." 

Francisco Martins Ferreira Borges. 

Nomeado guarda-subalterno por decreto de 15 de maio de 1882 
e diploma de 2 de março de 1883. 

Rua do Almada, 271. 

Manuel Ignacio Fernandes Coutinho. 

Nomeado guarda-subalterno por decreto de 24 de abril de 
1902. 

Rua do Costa Cabral, 403. 

Manuel Cardoso. 

Nomeado servente por decreto de 18 do outubro de 1901. 

Rua d'Entre Quintas. 

Antonio Teixeira da Costa. 

Nomeado servente por decreto de 18 de outubro de 1901. 

Campo Pequeno, 47. 
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B — Pessoal não pertencente ao quadro legal 

Francisco da Silva Mafra. 

Guarda-subalterno. 

Rua do Rosário, 213. 

Joaquim José Tavares. 

Hortelão do Jardim Botânico. 

Rua Luz Soriano. 

C — Pessoal do Observatório Meteorológico da Princeza D. Amelia 

1. Director 

Francisco de Paula Azeredo, bacharel nas faculdades de Ma-
thomatica e do Philosophia da Universidade de Coimbra, 
capitão de engenharia, lente da 2.a cadeira do Physica 
da Academia Polyteclmica. 

Nomeado por decreto de 31 de março de 1902. 
Rua do Sol, 29. 

2. Pessoal auxi l iar 

Alberto José de Sousa Soares d'Andréa Ferreira. 

Nomeado ajudante do Observatório por despacho do ministé
rio do reino de l de agosto de 1888. (Impedido cm Lisboa, 
por doença). 
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Antonio Taveira de Carvalho, bacharel om Mathematica pola 
Universidade de Coimbra. 

Nomeado ajudante do Observatório por despacho do ministé
rio do reino de 15 de setembro de 1900. 

Campo da Regeneração, 99. 

3. Pessoal subalterno 

Manuel Antonio Moreira. 

Nomeado porteiro esoripturario por despacho do ministério do 
reino de 1 de agosto de 1888. 

No edifício do Observatório. 

José Pereira de Sousa. 

Nomeado servente por despacho do ministério do reino de 23 
de dezembro de 1889. 

Massarellos. Casal do Pedro, 
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II 

CADEIRAS 

1." CADEIHA 

Geometria analytics; algebra superior; trigonometria 
espherica. 3 lições semanaes. — Lente proprietário, Luiz 
Ignacio Woodhouse. 

2." CADEIRA 

Calculo differencial o integral ; calculo das differences 
o das variações. 3 lições semanaes. — Lente proprietário, 
Lh'. Francisco Gomes Teixeira. 

3." CADEIRA 

Mecânica racional; cinemática. 3 lições semanaes.—Lento 
proprietário, Joaquim de Azevedo Sousa Vieira da Silva 
Albuquerque. 

4.a CADEIRA 

Geometria doscriptiva - 1?parte: Geometria doscriptiva 
3 lições semanaes. -~2.:i parte: Complementos e applicações 
da geometria doscriptiva. 1 lição semanal. — Lento proprie
tário, José Alves Bonifacio. 

2 
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5.a CADEIRA 

Astronomia o geodesia — l.Kparte: Astronomia. 2 lições 
semanaes. — 2.a parte: Topographia o geodesia. 2 lições 
semanaes. — Lente proprietário, Duarte Leite Pereira da 
Silva. 

6.a CADEIRA 

Physica (1.* cadeira de). 3 lições semanaes. — Lento pro
prietário, Conde de Campo Hello. 

7.:i CADEIRA 

Chimica inorgânica. 3 lições semanaes. — Lento proprie
tário, Dr. José Diogo Arroyo. 

8.a CADEIRA 

Chimica orgânica e analytica — /. a parte: Chimica orgâ
nica geral e biológica. 2 lições semanaes. — 2.' parte: Chi
mica analytica. 1 lição semanal. — Lente proprietário, An
tonio Joaquim Ferreira da Silva. 

9.' CADEIRA 

Mineralogia ; paleontologia e geologia. 3 lições semanaes. 
— Lente proprietário, Dr. Wenceslau de Sousa Pereira de 
Lima. 

10." CADEIRA 

Botânica. 3 lições semanaes. — Lente proprietário, Ma
nuel Amândio Gonçalves. 
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l l . a CADEIRA 

Zoologia. 3 lições semanaos. — Lente proprietário, Dr. 
Aarão Ferreira de Lacerda. 

12.a CADEIRA 

Resistência dos matoriaes e estabilidade das construcções. 
Matoriaes de construcção. Resistência dos materiaes. Gra

phoestatica applicada. Processos goraes do construcção. 
3 lições semanaes. — Lente proprietário, Manuel da Terra 
Pereira Vianna (*). 

13.a CADEIRA 

Hydraulica o machinas, curso biennal.— /.0 anno: Hy

draulica. Machinas em geral. Machinas hydraulicas. 3 limões 
semanaes. — 2.° anno : Thormodynamica ; machinas thermi

cas. Construcção de machinas. 3 lições semanaos. — Lente 
proprietário, Roberto Rodrigues Mendes. 

14.a CADEIRA 

Construcções o vias de communicação, curso biennal. — 
!■" anno: Edifícios. Abastecimento do aguas o esgotos. Hy

draulica agrícola. Rios o canaes. Portos de mar e pharoes. 
3 lições semanaos. — 2." anno : Estradas. Caminhos de ferro. 
Pontes. 3 lições semanaes. — Lento proprietário, Victorino 
Teixeira Laranjeira. 

(') Esta cadeira é regida, no impedimento do proprietário, pelo 
lente da 4." cadeira, José Alves Bonifacio. 

* 
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15." CADEIRA 

Montanistica o docimasia, curso biennal. — 1.* anno — 
í.a parte: Docimasia. 1 lição semanal. — 2.a parte: Metal-
lurgia. 2 lições semanaes. — 2.° anno: Arte do minas. 3 li
ções semanaes. — Lento proprietário, Manuel Rodrigues de 
Miranda Junior. 

16.a CADEIRA 

Economia politica. Legislação de minas, industrial e de 
obras publicas. — 1? parte: Economia politica. Estatística. 
2 lições semanaes. — 2? parte: Legislação do minas, indus
trial e de obras publicas e reguladora da industria de trans
portes terrestres no direito commercial. 1 lição semanal.— 
Lento proprietário, Roberto Alves de Sousa Ferreira. 

17." CADEIRA 

Tochnologia industrial ('*). 3 lições semanaes. — Lonto 
proprietário, Dr. José Pedro Teixeira. 

18 / CADEIRA 

Desonho. — l.A parte: Desenho do figura, paisagem o or
nato. 3 lições semanaes. — 2." parte: Desonho de archite-
ctura e aguadas. 3 lições somanaes. — 3.*parte: Desenho 
topographico. Desenho do machinas (esboços á vista acom-

(') Foi creada em substituirão da antiga cadeira de Commercio, 
por decreto de 8 de outubro de 1897. 
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panhados do cotas, para reduzir a desenho geométrico). 3 
lições somanaes. — Lento proprietário, Antonio da Silva. 

19.a CADEIRA (1) 

Physica (2.tt cadeira do). 3 lições somanaes. — Lente pro
prietário, Francisco de Paula Azeredo. 

20." CADEIRA (1) 

Mineralogia (2.a cadeira de). 3 lições somanaes. — Lento 
proprietário, Alexandre Alberto de Sousa Pinto. 

(') Creada por decreto de 2 de setembro do 1901. 
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I I I 

PLANO DOS ESTUDOS DOS DIVERSOS CURSOS 
DA ACADEMIA POLYTECIINICA (•) 

I —Curso de engenheiros civis de obras publicas 

1.° ANNO 
N.° do lições 

somanncs 

Geometria analytica ; algobra superior ; trigono
metria ospherica 3 

Chimica inorgânica geral 3 
Desenho 3 
Exercícios do mathcniatica. 
Chimica pratica. 

2.° ANNO 

Calculo differencial o integral : calculo das diffo-
renças o das variações 3 

Physica geral 3 
Chimica analytica 3 
Desenho 3 
Exercícios de mathematica. 
Physica pratica. 
Chimica pratica. 

(') Decreto de 10 de setembro de 1885. 
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3.° ANNO 
N.° do lições 

aomanaca 

Mecânica racional ; cinemática 3 
Geometria descriptiva (1.° parte) — , 3 
Physica (2." cadeira de) 3 
Economia politica. Estatística 2 

Desenho 3 

Exercícios do mecânica racional (duas sessões men-
saes). 

Exercícios do geometria descriptiva. 

4.° ANNO 

Astronomia 2 
Geometria descriptiva (2.a parte) 1 
Mineralogia ; paleontologia o geologia 3 
Botânica gorai 3 

Exercícios do geometria descriptiva. 
Mineralogia pratica. 

5." ANNO 

Topographia o geodosia 
Resistência dos materiaos o estabilidade das con-

strucções 3 
Hydraulica o machinas I ou II 3 
Construcções e vias de communicação 3 
Projectos do construcções. 
Projectos do machinas. 
Exercícios práticos do topographia. 
Missões. 
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6.° ANNO 

N.° do lições 
BemanaM 

Hydraulica e machinas I ou II 3 
Construcções II ou I 3 
Economia e legislação de minas, industrial e de 

obras publicas 1 
Projectos do construcções. 
Projectos de machinas. 
Missões. 

II—Curso de engenheiros civis de minas 

1.° ANNO 

Geometria analytica; algebra superior; trigono
metria espherica 3 

Chimica inorgânica geral 3 
Desenho g 
Exercícios do mathematica. 
Chimica pratica. 

2 . " ANNO 

Calculo differencial e integral ; calculo das diffe
rences e das variações 3 

Physica geral 3 
Chimica analytica j 
Desenho g 
Exercícios de mathematica. 
Physica pratica. 
Chimica pratica. 
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3.° ANNO 
N.° de lições 

semantics 

Mecânica racional ; cinemática 3 
Geometria descriptiva (l.a parto) 3 
Physica (2.a cadeira do) 3 
Economia politica. Estatística 2 
Desenho 3 
Exercícios do mecânica racional (duas sessões mon-

saos). 
Exercícios do geometria descriptiva. 

4.° ANNO 

Astronomia 2 
Geometria descriptiva (2.a parte) 1 
Mineralogia ; paleontologia e geologia '. 3 
Botânica geral 3 
Exercícios de geometria descriptiva. 
Mineralogia pratica. 

5.° ANNO 

Topographia o geodosia 2 
Resistência dos matoriaès o estabilidade das con-

strucções. 3 
Hydraulica o machinas I ou II 3 
Montanistica o docimasia I ou II. 3 
Projectos do hydraulica o machinas. 
Projectos do arto do minas. 
Exercícios práticos de topographia. 
Missões. 
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6.° ANNO 
N.° do liçBos 

Bomanaos 

Hydraulica o machinas II ou I 3 
Montanistica e docimasia II ou I 3 
Economia e legislação de minas, industrial e de 

obras publicas 1 
Projectos de machinas e do montanistica. 
Exercícios de docimasia. 
Missões. 

III - Curso de engenheiros civis industries 

Tendo sido, polo decreto de 8 do outubro do 1897, croada 
a cadeira de Technologia industrial, está sendo elaborada 
por uma commissão do conselho académico a organização 
d'esté curso. 

IY —Curso preparatório para a Escola do Exercito o 

l'ara engenharia militar, artilharia, engenharia civil c de minas 

1.° ANNO 
N." do liçílos 

somanaos 

Geometria analytica ; algebra superior ; trigono
metria espherica 3 

Chimica inorgânica geral 3 

(') Decretos de 21 de abril c de 21 de julho de 1898. 
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N.° do IÍÇBOB 

semantes 
Desenho 3 

Exercícios de mathematica. 
Chimica pratica. 

2.° ANNO 

Calculo differencial o integral; calculo das diffo-
renças o das variações &" " 

Physica geral 3 

Chimica orgânica o analytica 3 

Desenho 3 

Exercicios de mathematica. 
Physica pratica. 
Chimica pratica. 

3.° ANNO 

Mecânica racional ; cinemática 3 

Geometria descriptiva (1.* parto) 3 

Physica (2.» cadeira de) 3 

Mineralogia o geologia 3 

Economia politica. Estatística *• 
Desenho 3 

Exercicios de mecânica racional (duas sessões men-
saes). 

Exercicios do geometria descriptiva. 

Para infantaria e cavallaria 

Geometria analytica; algebra superior; trigono
metria espherica 3 

Geometria descriptiva (1." parte) y 
Desenho (3.° anno) 3 
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V—Curso preparatório para a Escola Naval (•) 

N.° do liccïcs 
somnnues 

Geometria analytica ; algebra superior ; trigono
metria esphorica 3 

Physica 3 
Desenho (3." parto) • . . . 3 
Exercícios de mathomatica. 
Physica pratica. 

VI — Curso preparatório para as Escolas Medico-Cirurgicas 

N.* do lições 
scmnimcs 

Physica geral '. 3 
Chimica inorgânica geral ... 3 
Chhnica orgânica, biológica e analytica 3 
Zoologia geral 3 
Botânica geral 3 
Physica pratica. 
Chimica pratica. 

NOTA. Para a matricula no 1." anno das Escolas Medico-Cirur
gicas são precisas as cadeiras de physica, chimica inorgânica e chi
mica orgânica e analytica ; para o 2.° anno, a de zoologia, e para o 
3.° anno a de botânica. (Decreto de 20 de setembro de 1844, artigos 
147." e 150."). 

(') Carta de lei de 13 de setembro de 1897. 
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. YII — Curso preparatório para o curso de Pharmacia 
nas Escolas Medico-Cirurgicas (») 

N." do liç5os 
seinanacH 

Chimica inorgânica geral 3 
Chimioa orgânica, biológica e analytic» 3 
Botânica geral 3 
Clumica pratica. 

V 

(') Decretos de 4 do setembro de 18M, artigos 129." e 130.", e de 
23 de julho de 1902, art. (i.° 
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CONDIÇÕES DE ADMISSÃO DOS ALUMNOS 

Para a matricula na Academia Polytechnica do Porto ó 
necessário a apresentação de certidão do curso complementar 
dos lyceus, nos termos do artigo 137.° do decreto de 14 de 
agosto de 1895; e para os alumnos do curso transitório, 
certidões do approvação nos seguintes preparatórios ( '): 

Lingua portugueza. 
Lingua franceza 
Geographia. 
Historia. 
Latim (l.a parte\ 
Mathematica (l.a o 2.a parte). 
Princípios de physica, chimica o introducção á historia 

natural (l.a e 2." parte). 
Philosophia elementar. 
Litteratura portugueza. 
Curso completo de desenho. 

Para a matricula no curso preparatório de Pharmacia é 
necessário a apresentação da certidão do curso geral dos 
lyceus (*) nos termos do n.° 1." do artigo 6.° da carta de lei 
19 do julho do 1902. 

(') Decreto de 20 n 27 de outubro de 1888 c regulamento de 12 
de agosto de 1886. 

(-) Decreto de 14 de agosto de 1895. 
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Aos alumnos, que ao tempo da publicação da referida 
carta do lei do 19 do julho cursavam a instrucção secunda
ria segundo o antigo regimen, são apenas exigidas certidões 
de approvação nos seguintes preparatórios (') : 

Lingua portugueza. 
Lingua franceza. 
Latim (l.a parte). 
Philosophia elementar. 

-Mathematica (l.a parte). 
Physica, chimica o historia natural (1." e 2.» parte). 

A matricula é requerida ao director. O requerimento 
deve ser feito em papel sollado, datado, assignado e docu
mentado nos termos acima referidos, declarando-so nelle a 
naturalidade (freguesia e concelho), filiação paterna, edade 
do requerente e os cursos ou cadeira^ em que pretende ma-
tricular-se. No requerimento deve vir apposta uma estam
pilha na importância do 17$300 réis (-). 

Em cada cadeira em que houver trabalhos práticos ac
crescent a propina do 8$000 réis cobrados pela mesma 
forma (3). 

Os alumnos militares que pretendam frequentar os cursos 
Preparatórios para a Escola do Exercito, precisam requerer 
ao ministério da guerra a respectiva licença. 

(') Decretos de 29 do setembro de 1836, 23 de abril de 1843 e 12 
do agosto de 1854. 

(2) Decreto de 31 de janeiro, portaria de 31 de março de 1891 e 
decreto de 2 de setembro de 1901. 

(3) Decreto de 2 de setembro de 1901. 
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Dias e horas das aulas e dos trabalhos práticos 

Cadeiras 

1." 
2.» 
3." 
4.» (1.» parte) 
4." (2." parte) 
5." (1." parte) 
5." (2." parte) 
6." 
Physica mat. 
7." 
8." (1." e 2." 

parte) 
9." 

10.» 
11.» 
12." 
13.» 
14.» 
15.» 
1G.»(1.« parte) 
16.» (2.» parto) 
17.» 
18.» 

Dias 

Aulas Trabalhos práticos e repetiçõ' 

Horas 

2.™, 4_n* g (j ,.» 

2."
H
, 4."

K e G."
8 

2."", 4."" e 6.°" 
3."», 5."" o S."" 
3."" 
3."" e 5."" 
4.°" e 6.*" 
2."I., 4#a>í*e (Jm. 

3."", 5."" e S.°* 
:!."■, ó.08 e S.°s 

8.M, 6." o S.°" 
2."", 4."8 o 6.°" 
2."", 4.:1" e li."' 
3.,,s, õ."" e S.08 

2."", 4."* o 6."" 
;i.:,s, 5.1"' e S.08 

3."% o."» e S."8 

2."", 4."" o 6."" 
3 . " e S.u» 
5.»" 
•2.:", i.< e (;.:" 
2."", 4."" o G."8 

12 ás 
12 ás 
12 ás 
2 ás 

12 ás 
10 ás 12 
10 ás 12 
2 ás 4 
8 ás 10 

12 ás 2 

8 ás JO 
2 ás 4 

12 ás 2 
2', ás 4 ' 

■i 

2 ás 
2 ás 

12 ás 
12 ás 
10 ás 12 
10 ás 12 
8 ás 10 

10 ás 12 

Dias 

3."8 

3."" 
S.u" 
5.M 

5."" 
4."" 
2."8 

8.", ')." o S.°" 
3.»8, 5."8 e S.os 

3.»9, 5.as e S.°» 

2.»*, 4.
:1

* o G.
as 

2.*', 4.aseG.»s 

2.as, 4J»e 6.« 
8.^, 6.*' o S.08 

4." 
G.;,s 

3.as 

S."s 

S."' 

Moras 

8 ás 1« 
12 ás 2 
12 ás 

3 ás 
3 ás 
m 
8 ás 1" 

io ás r' 
12 ás 

2 ás 

i 
8 ás 10 
2 ás 

12 ás 
12 ás 2 
10 ás lS 
10 ás 
10 ás 
8 ás U 

8 ás 10 

^ 
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IV 

LIVROS QUE SERVEM DE TEXTO 
E LIVROS ACONSELHADOS NAS DIVERSAS CADEIRAS 

NO ANNO LECTIVO DE 1902-1903 

Cadeiras 

3.» 

ft.' parto. 

(2.a parte. 
3 

Livros 

Gomes Teixeira (F.): Curso d'analyse: t. I, 
3." ed., 1896. 

Petersen: Théorie dos equations — trad, de 
Laurent. 

Gomes Teixeira (F.): Curso d'analyse: t. I 
(Calculo differencial), 3.a ed., 1896, t. II 
(Calculo integral, 1.» parto), 2.a od., 1890. 

Albuquerque (J. A.J: Dynamica (3.1 parte 
do curso do mecânica racional;. 

Haag (Paul): Cours do mécanique ratio-
nello. Paris, 1894. 

Javary: Traité de géométrie descriptive. 
(Subsidiário) Motta Pegado : Curso de geo

metria doscriptiva. 

Leroy: Traité de stéréotomie. 
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Cadeiras Livros 

D . " . 

9.a 

10. 

Faye (F.) : Cours d'astronomie, tom. II. 
Paris, 1881-1884. 

Habets : Topographie. 
Calheiros: Apontamentos do geodosia. 
Extrait do la connaissance dos temps. 

Ganot (A.): Traité élémentaire do physi
que, dern. éd. Paris. 

Mancuvrier (G.J: Traité de mécanique ra
tionnelle et appliquée. Paris, 1896. 

(Trabalhos práticos) Kollrausch: Guia de 
physica pratica, trad, de Henrique Tei
xeira Bastos. Coimbra, 1902. 

Ferreira da Silva (A. J.) : Tratado do chi-
mica elementar : tomo I (Chimica mine
ral), 2.a ed. Porto 1895 ; tomo II (Chimica 
orgânica), 3." ed. Porto, 1900. 

Ferreira da Silva (A. J.J: Primeiros elemen
tos de chimica analytica, mineral o orgâ
nica : tomo I (Analyse qualitativa), tomo II 
(Analyso quantitativa), 2.a ed. Porto, 1900. 

Renard et Slõber: Notions do minéralogie. 
Paris. Vaillièro & Fils. 

Guède (TI.): La géologio. Paris. Reiwoald. 
S 
Gérardin et Henri Guédc (Léon) : Anatomie 

et physiologie végétales. 
Trabut (L.) : Précis de botanique médicale. 
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Cadeiras Livros 

11. 

12. 

13. 

14. 

Carlet (G.J : Précis de zoologie, 4.èrac éd. re
fondée par Romy Porior. 

( Remy Perier: Anatomic comparée. 

Flamant : Stabilité des constructions et ré
sistance des matériaux, 1897 (Baudry), 
2.™'° édit. 

Flamant : Hydraulique. 

Estrmliis 

Durand Claye : Cours de routes. 
Ernest Henry : Théorie et pratique du mou

vement des terres. 
Maurice d'Ocagne : Les calculs usuels effe

ctués au moyen des abaques. 
Vaz (Eugénio Guedes) : ïaboas para traçado 

de curvas. 
Túneis 

Apontamentos lytograpliados (secretaria da 
Academia). 

Tontes 
Album '.secretaria da Academia). 

Rios c ciutnes 
Guillemin : Navigation intérieure, rivières 

et cannaux. 

Caminhos de ferro 
Bricka (C.) : Cours de chemins do for. 
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Cadeiras 

15. 

1G. 

17. 

Livros 

19.a (2." cadeira 
de Physica).. 

| Balling: Manuel pratique do l'art do l'es-
I sayeur. 
< Ilaion de la Goupillière : Traité de l'ex

ploitation des mines, 2 vol. 
Grimer: Traité do métallurgie. 

Rodrigues de Freitas (J. J.): Princípios de 
economia politica. 

Código administrativo. 
Código commercial portuguoz. 
Collecção official do legislação sobre minas 

e aguas mineraès, comprohondondo o re
gulamento de 1894. 

Gérar (Éric): Leçons sur électricité, 5.èn"' 
édit. Paris, 1897-1898, 2 vol. 

Gerard (Eric): Loçons sur l'électricité, l.or 

vol. 
Witz (Aimé): Thermodynamique à l'usage 

des ingénieurs. 

J 
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Lista alphabetioa dos alumnos da Academia, indi
cando a sna filiação, naturalidade e as cadeiras 
em que se matricularam no anno lectivo de 
1902-1903. 

1 Abel Teixeira da Costa Tavares, filho do José Teixeira 
da Costa, natural de Margaride, concelho do Felguei
ras—7. a , 8.» (l.a e 2.» parte) e 11.* —Vol. 

2 Adelino Ribeiro Jorge, filho do João Ribeiro Jorge, na
tural de Guimarães — 6.\ 7.* e 10.a — Vol. 

3 Adolpho Ribeiro de Macedo, filho do Antonio José de 
Macedo, natural do Porto — 6.», 7.a o l l . a —Vol. 

4 Alberto Carlos de Lima e Sousa Rogo, filho de Annib.al 
de Sousa Rogo, natural do Gondarem, concelho de Ca
minha — 2. \ 4.a (l.a parte), 7. \ lf».a (l.a parte) o 18.» 
(1.* parto) —Vol. 

5 Alberto da Costa Ramalho Fontes, filho de Antonio da 
Costa Fontes, natural do Porto — 1 1 / - Vol. 

6 Alberto da Cunha Leão Filho, filho de Alberto da Cunha 
Leão, natural do Rio de Janeiro (Brazil) — 11.*, 13." 
(1.° anno), 14.* (1.° anno), 15." (1.° anno) e 16.a (2." 
parto) — Vol. 

7 Alberto d'Oliveira Maia, filho de Joaquim d'Oliveira 
Maia, natural do S.'° Estevão do Gião, concelho de 
Villa do Conde —11." — Vol. 

8 Alberto do Vasconcellos Noronha o Menezes, filho de 
D. Izabol Maria da Conceição, natural do Rio do Gal-
linhas, concelho de Marco de Canavezes —11.* —Vol. 
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9 Alberto Ventura da Silva Pinto, filho de Joaquim Ventura 
da Silva Pinto, natural do Porto — 3.*, 4.a (l.a parte), 
16." (l.« parte), 18.a (3.a parte) e 19." —Ord. 

10 Alexandre de Proença d'Almeida Garrett, filho do Gon
çalo Xavier d'Almeida Garrett, natural de Coimbra — 
13.a (l.u anno), 14.a (l.n anno), 15.a(l.° anno), 16." (2.° 
parte) — Ord. 

11 Alfredo Arnaldo d'Azevedo Corrêa do Lacerda, filho de 
Arnaldo José Corrêa do Lacerda,- natural do Porto— 
6.a, 7.» o 10." —Vol. 

12 Alfredo Ernesto da Cunha, filho do Antonio Ernesto da 
Cunha, natural do Lisboa — 1.*, 4.a (l.a parte) e 18." 
(3.a parte) — Ord. 

13 Alfredo José do Carvalho o Silva, filho do João Baptista 
de Carvalho Guimarães, natural do Rondufinho, con
celho do Lanhoso — 8.a (1 .a o 2." parte), 10.a o 1 l.a —Vol. 

14 Álvaro Delacirono Delmar Corrêa de Sá, filho do Au
gusto Pinheiro, natural do Porto — 7." o 10.a —Vol. 

15 Álvaro Osório do Vasconcollos, filho do Antonio Augusto 
do Madureira de Vasconcollos, natural do Porto—1.", 
7." e 18." (l.a parto) —Ord. 

16 Álvaro Soares do Mello, filho do Manuol Maria de Mello, 
natural do S. Roquo do Pico, districto da Horta—2.a, 
6." o 18." (1." parte) —Vol. 

17 Álvaro Vaz do Sá Pereira o Castro, filho do João do Sá 
Pereira o Castro, natural de Boduido, concelho do Es
tarreja — 3.", 7.* o 8." (1.» e 2.a parte) —Vol. 

18 Amadeu do Sousa Magalhães, filho do Leonardo do Sousa 
Magalhães, natural do Corva, concelho do Ribeira de 
Pena —8." (1.» e 2.a parte) o l l . a — Vol. 

19 Amâncio Victòrino do Queiroz, filho de Ramiro Victo-
rino do Queiroz, natural do S. Nicolau, concelho de 
Mezão-Prio — 7.a o 8.* (1.'* o 2.a parto) —Vol. 



POLYTECHNIC* DO PORTO 39 

20 Américo Carvalho Pinheiro de Lacerda, filho do Victorino 
Carvalho Pinheiro do Lacerda, natural de S. Pedro 
do Bairro, concolho de Famalicão — 1.", 4.a (1.* parte), 
6 / o 18.a (3.a parte) —Vol. 

21 Américo Martins Monteiro de Mattos, filho de Manuel 
José Monteiro do Mattos, natural do Meixomil, conce
lho de Paços do Ferreira —8. a (l.a o 2.a parte) — 
Vol. 

22 Angelo Cesar Fernandes das Neves, filho de Cesar Au
gusto Pereira das Neves, natural do Porto - 6.a, 7.a 

e 1 1 / — Vol. 
23 Annibal Arthur Marcellino, filho do Manuel Joaquim 

Marcellino, natural de Villarinho de Gallegos, conce
lho de Mogadouro - 1 / , 4 / ( 1 / parte), 6 / e 18/ (3 / 
parte) — Vol. 

24 Annibal Augusto Saraiva d'Andrade, filho de Joaquim 
Manuel d'Andrade, natural de Paço do Canto, conce
lho do M e d a - 8 / ( 1 / o 2 / parte), 10/ e 1 1 / - V o l . 

25 Annibal do Mesquita Guimarães, filho de Joaquim Ber
nardino Guimarães, natural do Porto — 2 / , 4 / ( 1 / 
parto) e 19/ — Vol. 

26 Annibal do Rego Quintanilha, filho de Adelino Maria 
Quintanilha, natural do Lagoa, Ponta Delgada — 2.», 
6 / e 7 / - Vol. 

27 Anthero d'Araújo Esmoriz Nobro, filho de Simão d'Araújo 
Esmeriz, natural de Braga — 1 1 / — Vol. 

28 Anthero Augusto da Cunha Brochado, filho de Francisco 
Alberto da Cunha Coutinho, natural de Travanca, 
concelho do Amarante — 8/ ( 1 / e 2 / parte) —Vol. 

29 Anthero Mondes Moreira Seabra e Sousa, filho do José 
Mendes Moreira Seabra e Sousa, natural de Villa Cova 
do Vez d'Aviz, concelho de Penafiel - G.", 8 / ( 1 / o 
2 / parte) e 1 1 / - Vol. 
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30 Antonio Abranches de Queiroz, filho de Joaquim Alberto 
de Queiroz Abranches, natural de Valença do Minho 
l . \ 4.a (l.a parto) o 18.a (3.a parte) — Ord. 

31 Antonio Augusto Leito Pereira do Mello o Alvim, filho 
do Diogo Leite Pereira de Mello o Alvim, natural do 
Porto —8. a (l.a o 2." parte) o 10.» — Vol. 

32 Antonio Augusto Lobo, filho do João Antonio Lobo, na
tural de Chaves — 10.a — Vol. 

33 Antonio Cândido de Gouvôa Castilho Nobre, filho do 
Francisco Joaquim do Castilho, natural do Chaves — 
3. \ 4,« (1." parto), 7.a o 8." (2.a parte) — Vol. 

34 Antonio Casimiro Carteado Mena, filho do Jeronymo 
Augusto Casimiro Mona, natural do Porto — 2.a o 18.a 

(2.a parte) — Vol. 
35 Antonio José Pereira, filho do Antonio José Pereira, na

tural de Villar do Mouros, concelho do Caminha—1.», 
4.a (l.a parto), G.a o 18.a (3." parto) — Vol. 

36 Antonio Maria Guerreiro, filho do Caetano Maria Guer
reiro, natural do Lanhellas, concelho do Caminha — 
7.a e 10.'' —Vol. 

37 Antonio Maria Pinto Pontos, filho do José Antonio Pinto 
Fontes, natural de S."1 Maria dos Anjos, concelho do 
Ponte do Lima —8.* (1." o 2.a parto) —Vol. 

38 Antonio Maria Rangel d'Araújo Pamplona, filho do An
tonio Sabino Rangel d'Araujo Pamplona, natural do 
Porto —l . a , 4.a (l.a parte), 16." (l.a parto) e 18.a (3.a 

parte) — Vol. 
39 Antonio de Menozos Antunes Lemos, filho do Manuel do 

Jesus Antunes Lemos, natural do Porto — 6.a, 7.a o 
10.» —Vol. 

40 Antonio Ribeiro, filho de Albino Lourenço Ribeiro, na
tural do Castro Daire — 6.a 7." o 10.a — Vol. 

41 Antonio Rodrigues Junior, filho de Autonio Rodrigues, 
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natural do P o r t o - 1 . * , 4.a ( 1 / parto), 6.a o 18." (3.a 

parte) —Vol. 
42 Antonio Soares Rodrigues, filho do Lourenço Soares Ro

drigues, natural do Villa Verde —7. a e 10.a —Vol. 
43 Antonio Taveira de Carvalho, filho do Josó Taveira de 

Carvalho Pinto do Menezes, natural do Porto — 5 . a 

(2.a parto), 12.', 13.a (1.° anno), 14.a (1.° anno) e 15.* 
(l.° anno) — Ord. 

-f 44 Antonio Teixeira da Silveira Amarante, filho do Manuel 
Teixeira Amarante, natural do Porto — 8." (l.a o 2.a 

parte) — Vol. 
45 Armando Corrêa dos Santos, filho do Josó Antonio dos 

Santos, natural do P o r t o - l.\ 16.a (l.« parto) o 18.a 

(l.a parto) —Vol. 
46 Arthur Augusto Pacheco Dias Freitas, filho do José Dias 

Pacheco Freitas, natural do S.,a Eulália do Barrosas, 
concelho do Louzada - 1.*, 4." (l.a parte) e 18.a (3.a 

parte) — Ord. 
47 Arthur Barroto, filho do João Antonio Pinto Barrote, 

natura) do Porto— 10.a — Vol. 
48 Arthur da Cunha Araújo, filho do José Luiz da Cunha 

Araújo, natural do Porto —7.* e 8.a (l.a e 2.a parto) 
— Vol. 

49 Arthur Domingos da Rocha, filho de João Baptista da 
Rocha, natural do Pará (Brazil).—1,\ 7.a e 18.a (2." 
parto) — Vol. 

50 Augusto Annibal Leitão, filho do Miguel Serafim Ma
deira Leitão, natural do Belmonte — 8.a (1.* e 2.a 

parto), 10.a o 11.» — Vol. 
51 Augusto Cesar Brochado Brandão, filho de Francisco 

Augusto da Cunha Brandão, natural do Gatão, conce
lho do Amarante — 1.', 9-a. 16-* (1.* parto) o 18.» (2.* 
parto)—Vol. 
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52 Augusto Cesar de Carvalho Almeida, filho de Antonio 
do Carvalho Almeida, natural de Braga — 8.a (l.a e 
2." parte) e l i . 1 —Vol. 

-I 53 Augusto Lourenço Simõos, filho de Serafim Lourenço 
Simões, natural de Lordoso, concelho de Vizeu — 8.° 
(l.a e 2.a parto) e l l . a — Vol. 

54 Aurélio Mendes Guimarães, filho do João José Mendes 
Guimarães, natural do Porto — 8.a (1.* e 2.a parte) o 
10.a —Vol. 

55 Balthazar Ferreira Alves, filho de Albano Alves Meruja, 
natural do Porto —8. a (l.a o 2.a parte), 10.a e l l . a — 
Vol. 

56 Boaventura Antonio do Fontes Dourado, filho do Anto
nio Wonceslau da Costa Dourado, natural do Porto 
— l.a, 7.a o 18.' (l.a p a r t e ) - Ord. 

57 Cândido Baptista Bragança, filho de José Teixeira Mon
des Bragança, natural do Mirandella — 8.a (l.a e 2.a 

parte), 10.a e 16.a (l.a parte) —Vol. 
58 Carlos Claro da Fonseca, filho do Antonio José Claro da 

Fonseca, natural do Porto — 8.a (l.a e 2.a parte) — 
Vol. 

59 Carlos Maciel Ribeiro Fortes, filho do José Thomaz Ri
beiro Fortes, natural do Porto —G.a, 7.» e 10.a— Vol. 

60 Carmine Ribeiro do Mello Nobre, filho do Francisco Ri
beiro Nobre, natural de Coimbra —l . a , 6.*, 7." o 18.a 

(1.° parte) —Vol. 
61 Cesar Augusto Fernandes Torres, filho de D. Maria Fer

nandes Torres, natural do Lamas, concelho do Villa 
Real —7. a o 8.a (l.a e 2." parto) —Vol. 

62 Cesar Baptista Ferroira do Mello, filho de Joaquim Ba
ptista Ferreira do Mello, natural de Mossamedes — 
6.", 7.a e 8.a (l.a e 2.a parte) —Vol. 

63 Constantino do Figueiredo Cabral, filho de Francisco do 
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Vallo Coelho Cabral, natural do Porto— 1/, 7 / o 18/ 
(l.a parte) — Ord. 

64 Delfim Bernardino Guimarães, filho de Francisco Ber
nardino Pereira Guimarães, natural de Lamego — 2.a, 
6.a 7." o 16 / (l.a parto) —Vol. 

65 Diogo Domingues Poros, filho do José Peres Ramires, 
natural do S. Thiago de Cacem —12.a 13 / (1." anno). 
14.» (1." anno) o lG.a (2.a parte) —Vol. 

66 Diogo Pereira de Sá Sotto Maior, filho de José Pereira 
do Sá Sotto-Maior, natural do Santa Eufemia de Ca-
lheiros, concelho do Ponto do Lima — 8." (1." o 2.a 

parte) 16.a (l.a parto) o 18/ ( 1 / parte) —Vol. 
67 Domingos da Costa, filho de Manuol da Costa, natural 

de Vizolla — 6/ , 7 / e 10/ —Vol. 
68 Eduardo Alvos dos Rois, filho de Manuel Alves dos Reis, 

natural do Porto — 8 / ( 1 / e 2 / parte) o 11.»—Vol. 
69 Eduardo de Josus Veiga Nobre, filho de D. Maria da 

Luz Veiga, natural, de Pereiro, concelho de Taboaço 
— 8 / ( 1 / e 2 / parto) o 1 1 / —Vol. 

70 Eduardo Pinheiro da Motta Coelho, filho de Francisco 
Barbosa da Motta Coolho, natural do Porto — 8 / ( 1 / 
e 2 / parto) —Vol. 

71 Eduardo da Silva Bastos, filho de Manuol Nunes de Bas
tos Diniz, natural de Vallongo do Vouga, concelho de 
Aguoda — 6 / , 8 / ( 1 / e 2 / parte) o li.1 ' —Vol. 

72 Emilio José da Silva e Sousa, filho do Francisco Luiz do 
Sousa, natural do Vianna do Castollo — 1/, 4 / ( 1 / 
parte), 6 / o 18." (3." parte) —Vol. 

73 Estevão da Cunha Pimentel, filho do Henrique da Cu
nha Pimentel, natural do Evpra — 1/, 7 / o 18.a ( 1 / 
parto) — Ord. 

74 Eugénio Ivo de Parada o Silva Leitão, filho de Estovam 
Eduardo Augusto do Parada o Silva Leitão, natural 
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de Coimbra — 1.», 4.a (l.a parte), 16.a (l .aparte)o 18.a 

(i> parte) — Vol. 
75 Fernando de Beires Valle, filho de Bernardo Pereira 

do Valle, natural do Porto—l. a , 4.a (l.a parto), 16." 
(l.a parte) e 18." (l.a parte) —Vol. 

76 Fernando Cardoso d'Albuquorquo, filho do João Botelho 
da Silva Cardoso, natural de Barcollos — 3.a, 8." (l.a 

o 2.a parte), 9.a o 19.a—Vol. 
77 Fernando Leito do Faria, filho do Guilherme Augusto de 

Faria, natural do Porto — l . a , 4.a (l.a parte), 6.a e. 
18." (3.a parte) —Vol. 

78 Francisco José Barbosa Gonçalves, filho do Antonio José 
Gonçalves, natural do Magarofos, concelho de Vianna 
do Castollo — 7.a o 10.a — Vol. 

79 Francisco José Ferreira do Lima, filho de Woncoslau do 
Sousa Pereira de Lima, natural de Coimbra—11.°, 
13.a (1.° anno), 14.a (1.° anno), 15.a (1.° anno) o 16.» 
(2.a parte) — Vol. . . 

80 Francisco Lopos d'Azevedo, filho do João Lopos d'Aze-
vedo, natural do Chaves — 1 . * , 4.a (l.a parto) o 18.a 

(!.• parte) —Vol. 
81 Gabriel Cardoso Fanzoros, filho do Gabriel d'Araújo 

Fanzores, natural do S.l° Thyrso — 8.a (1." e 2." parto), 
16.a (l.a parto) e 18." (l.« parto) —Vol. 

82 Gervásio Pinto Ferreira Leito, filho de João Pinto Fer
reira Leito, natural do Rio de Janeiro (Brazil),—13.a 

(1.° anno), 14.» (1." anno) o 16.a (2.a parte) —Vol. 
83 Henrique Manuel do Miranda, filho do Henrique Carlos 

do Miranda, natural do Porto — 3.a, 4.a (1.* parto), 
7.a o 18." (2.a parto) —Vol. 

84 Henrique Pereira Pinto Bravo, filho de Henrique Pe
reira Pinto Bravo, natural do Vianna do Castollo — 
1.', 6.a, 7.a o 18." (3.a parte) —Vol. 
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85 .Hermenegildo Gomes d'Olivoira Costa Bortalucci, filho 
de Manuel Gomos d'Olivoira o Costa, natural do Rio 
do Janeiro (Brazil) — 10.a —Vol. 

86 Humberto Ferreira Borges, filho de Manuel Ferreira 
Borges, natural do Porto — 7.a, 8.» (l.« o 2.a parte) e 
16." (l.a parte) —Vol. 

87 Hypolito Gustavo Mudat, filho de Frederico Mudat, na
tural do Porto —13." (l.° anno), 14.a (1.° anno), 15.a 

(1.° anno) e 16.a (2." parte) —Vol. 
88 Jayme do Monozes Vieira Coelho, filho de Antonio José 

Vieira Coelho, natural do Porto —8. a (l.a e 2.a parte) 
— Vol. 

89 João Antonio Pestana de Vasconcellos Junior, filho de 
João Antonio Pestana de Vasconcellos, natural do 
Porto —4. a (l.a parte) e 16/ (1.» parte) —Vol. 

! 90 João Baptista do Menezes Mesquita, filho de Manuel José 
Pinto do Mesquita, natural de Lamego — 8.a (l.a e 2.a 

parte) e l l . a —Vol. 
/ 91 João Carlos de Noronha, filho de Carlos Augusto de 

Noronha, natural de Pombel, concelho de Carrazeda 
d'Anciães - 1 0 . \ I V o 16.a (l.a parte) —Vol. 

92 João Chrysostomo Vaz de Quina, filho do Eduardo Cân
dido Augusto Vaz do Quina, natural de Argosillo, 
concelho de Vimioso—2.a, 4.a (l.a parto), 18.a(2.a parte) 
e 19." — Vol. 

93 João Lopes da Cruz Junior, filho de João Lopes da Cruz, 
natural do Linhares, concelho de Carrazeda d'Anciaes 
— 8.a (1." e 2.a parte) —Vol. 

94 João Mario Moirollos do Moura o Castro, filho de Joa
quim Mario de Castro, natural do Porto —8. a (1.» o 
2.» parte) — Vol. 

95 João Pedro Ruella, filho de Joaquim Manuel Ruolla, na-
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tural de Bunheiro, concelho de Estarreja — 1.*, 7,a, 
16.» (l.a parte) e 18.a (2.a parte) — Vol. 

96 João de Saldanha Oliveira e Sousa, filho de José de Sal
danha Oliveira e Sousa, natural de Lisboa — 5." (2.a 

parte), 13.* (l.° anno), 14." (1.° anno) e 15.a (1.° anno) 
— Vol. 

97 João Taveira Gonçalves, filho de Manuel Taveira Gon
çalves, natural de Covas do Douro, concelho do Sa
brosa — 2.a, 4.a (l.a parto), 8.a (2.1 parte), 16.» ( 1 / 
parte) e 18." (3.* parte) — VoU 

98 Joaquim Antunes Leitão Junior, filho de Joaquim Antu
nes Leitão, natural do Porto — 11.* — Vol. 

99 Joaquim Gomes Ferreira Alves, filho do Luiz Ferreira 
Alves, natural do Porto —8.* (l.a o 2.a parte)—Vol. 

100 Joaquim Pedro d'Alcantara Ferreira e Costa, filho de 
João Pedro d'Alcantara Ferreira e Costa, natural de 
Bragança —8. a (l.a e 2." parto) —Vol. 

f 101 Joaquim Pedro Victorino Ribeiro, filho de Joaquim Vi-
ctorino Ribeiro, natural do Porto — 1.*, 4.a (l.a parte), 
16.* (l.a parte) e 18.* (1.* parto) —Vol. 

102 Joaquim Torquato Alvares Ribeiro, filho de Torquato 
Alvares Ribeiro, natural do Porto —3.", 4.a (l.a parte), 
16.a (1.* parte), 18.a (3.a parte) e 19."— Ord. 

103 Jorge Agostinho Salgado d'Andrade, filho do Eduardo 
Almeida d'Andrade, natural de Cardanho, concelho 
de Moncorvo — 1.*, 4.* (l.a parte), 6.a e 18.a (3.a parto) 
—Vol. 

104 Jorge Velloso do Pina Cabral, filho do João Gualborto 
de Pina Cabral, natural do Porto — 1.*, 7.a e 18.« 
(1." parte) — Ord. 

105 José d'Almoida, filho do Christovam Gomos d'Almoida, 
natural de Miranda do Corvo — 11.a —Vol. 
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106 José Álvaro Moreira de Carvalho, filho de Francisco 
Sebastião Moreira de Carvalho, natural do Porto — 
8.a (l.1 e 2.a parte) —Vol. 

107 José Alves, filho de Antonio Alves, natural de Nogueira, 
concelho da Maia —8. a (1.* e 2." parte) —Vol. 

108 José Antonio de Figueiredo, filho de Luiz Antonio de 
Figueiredo, natural de Bemfeita, concelho d'Arganil 
— l.a, 7.a e 18.a (1.* parte) —Ord. 

109 José Augusto de Magalhães Junior, filho do José Au
gusto do Magalhães, natural de Castellões de Cepeda, 
concelho do Paredes —8. a (l.a e 2.a parte), l l . a e 
16." (1.* parte) —Vol. 

UO José Coelho d'Andrade, filho Antonio Augusto Ribeiro 
d'Andrade, natural do S.'° T h y r s o - 8 . a (l.a e 2.a 

parte), 16.* (l.a parte) e 18." (l.a parte) —Vol. 
H l José Corrêa Vasques de Carvalho, filho do José Vas

ques de Carvalho, natural do S. Faustino, concelho 
da R e g o a - 6 . ' \ 7.a o 8.a (l.a e 2.» parte) —Vol. 

U2 José da Costa, filho de Manuel da Costa Moura, natural 
de Villa Nova do Souto d'El-Rei, concelho de Lamego 
— 2.a, 4.a (l.a parto), 16." (l.a parte) e 18.a (2.a parte) 
— Vol. 

113 José Dias Tavares, filho de Manuel Dias Tavares, na
tural do Lamas, concelho da Feira — 10.a — Vol. 

1 I H José Felix Farinhote, filho de José Joaquim Farinhote, 
natural do Fozcoa — 8.a (l.a e 2.a parte), 16.» (l .a 

parte) e 18 / (l.a parte) —Vol. 
115 José Ferreira Pinto, filho do Francisco Ferreira Pinto, 

natural do S. Bartholomou, concelho de Arouca-8." 
(l.a o 2.a parto), 10.a o l l . a —Vol. 

116 José Gromwell Camossa Pinto, filho de Adriano Carlos 
Vaz Pinto, natural da Feira — l.;i, 7.a e 18.a (l.a parte) 
— Vol. 
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117 José Joaquim Guimarães Pestana de Magalhãos, filho 
de Manuel Duarte Guimarães Pestana da Silva, na
tural do Porto — 3.a, 4.a (l.a parte), 18.a (2.a parte) 
e 19.* — Vol. 

118 José Maria Rodrigues, filho de Manuel José Rodrigues, 
natural de Tollões, concelho do Villa Pouca d'Aguiar 
— 7-a, 8.a (l.1 e 2." parte) e U;» — Vol. 

119 José Pereira de Barros e Sousa, filho do José Pereira 
de Sousa, natural do Porto — 7.a, 8.a (l .ae 2." parte) 
e 10.a —Vol. 

120 José Vicente Braga, filho de José Antonio Rodrigues 
Braga, natural do Braga — l l . a — Vol. 

121 Julia (D.) Ermelinda Coelho dos Santos, filha do João 
Augusto Coelho dos Santos, natural d'Amarante — 
7.» e 10.a —Vol. 

122 Julio Barreiros Saraiva, filho de João Eduardo Saraiva, 
natural de Figueira do Castello Rodrigo — 8.a (l.a o 
2.a parte) o 11.*—Vol. 

123 Julio Ferreira da Silva Alegria, filho de Antonio Fer
reira da Silva Alegria, natural de Oliveira d'Aze-
meis —2.a, 4.a (l.a parte), §.a, 16.a (l.a parte) e 18.a 

(2.a parte) — Vol. 
! 124 Luiz Eduardo Pinheiro, filho do Amâncio Rodolpho 

Pinheiro da Costa Ribeiro, natural da Povoa do Var
zim—2.a, 7.a, lG.a (l.a parte) o 18.» (l.a parto) — 
Vol. 

125 Luiz do Sousa Ribeiro, filho de Joaquim de Sousa Ri
beiro, natural do Porto — 2.a, 7.a e 16." ( l . a par te ) -
Vol. 

126 Manuel Alvos Machado, filho do José Bernardino Alves, 
natural de S. Pedro de Cerva, concelho de Moncorvo 
—11.«_ Vol. 

127 Manuel Antonio Gonçalves Pinheiro, filho de Antonio 
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Manuel Gonçalves Borbas, natural de Elvas — 6.*, 
7.a e 10.a —Vol. 

128 Manuel Antonio de Moraes Frias, filho de André de 
Moraes Frias do Sampaio e Mello, natural de Linha
res, concelho de Carrazeda d'Anciaes — 6.a, 7.a e 10.a 

Vol. 
129 Manuel Arthur Alves Machado Ferreira, filho do Ma

nuel Alves Ferreira, natural de Britello, concelho de 
Celorico de Basto —6.a o 7.a —Vol. 

130 Manuel Dias Leite Machado, filho de José Dias Ferreira 
Gomes, natural de Vizella, concelho de Guimarães— 
6.a, 7.a e 10.a —Vol. 

131 Manuel Gil de Carvalho, filho de Francisco José Dias 
do Carvalho, natural do Pará (Brazil)—10." e l l . a 

— Vol. 
132 Manuel Joaquim da Cunha Gonçalves, filho de João da 

Cunha Gonçalves, natural de ArnozolloV- concelho de 
Fafe —6.", 7.a e 8." (1." e 2." parte) —Vol. 

133 Manuel Joaquim Ruivo da Fonseca, filho do Adriano 
Ruivo de Figueiredo, natural de Villarinho, concelho 
do Anadia — 8.a (l.a e 2." parte) — Vol. 

134 Manuel Luiz d'Almeida, filho de José Maria Luiz d'Al-
meida, natural de Marvilla, concelho de Santarém— 
6.a e l l . a —Vol. 

135 Manuel Marques da Fonseca, filho de Caetano da Fon
seca, natural do Ul, concelho de Oliveira d'Azeméis 
— 7.a e 10.a — Vol. 

136 Manuel Pinto de Magalhães, filho de José Pinto da Cu
nha, natural do Moim'do, concelho do Louzada—6.a, 
7.* e 10.a —Vol. 

137 Manuel Pires Vaz Bravo Junior, filho do Manuel Pires 
Vaz Bravo, natural de Nogueira, concelho do Villa 
Real —7. a e 10.a—Vol. 
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138 Manuel de Vasconcollos Carneiro e Menezes, filho de 
João do Vasconcollos Carneiro o Menezes, natural do 
Rio de Gallinhas, concelho do Marco de Canavezes 
— 6.a, 7 / e IO.* —Vol. 

139 Maria (D.) da Graça Corrêa Nobre, filha de Antonio 
Corrêa de Freitas Silva Carvalho, natural do Porto 
— 6.", 8.» (l.a e 2." parto) o l l . a —Vol. 

140 Mario Nogueira Gonçalves, filho de Antonio José Gon
çalves Porto, natural do Porto — 5.a (2.a parto), 12.\ 
13." (l.° anno), 14." (1.° annô), 15." (1.° anno) e 16.a 

(1,° anno) —Vol. 
141 Matheus do Sousa Fino, filho do Antonio Maria da 

Graça Corrêa Fino, natural da Pesqueira — l . ae 16.a 

(l.a parte) —Vol. 
142 Mathous Valadior, filho de Alexandre Valadier, natu

ral do Villa Nova de Gaya — 1 . " , 6.B, 7.», 16.a (l.a 

parto) o 18." (3." parte) —Vol. 
143 Miguel Antonio Aranda, filho do Alexandre d'Aranda 

Coelho, natural do Oliveira do Conde, concelho do 
Carregal do Sal — 10." — Vol. 

144 Norberto Ferreira Guimarãos, filho do Francisco Gomes 
Ferreira, natural do Porto — 4." (2.a parto), 5.» (t.* 
parte), 8.a (l.a parto), IO.'1 e 17.* —Vol. 

145 Primo de Sá Pinto Abreu Sotto-Maior, filho de Camillo 
de Sá Pinto Abreu Sotto-Maior, natural do S. Marti
nho de Lanhollas, concelho de Caminha — l . \ 4.* 
(1.»-parte) e 18.a (3.;1 parte) — Ord. 

146 Rodolpho Augusto' de Sampaio o Mello, filho do José 
Leopoldo Sampaio o Mello, natural de Bragança — 
7.\ 8." (l.a e 2." parte) e 11.a —Vol. 

147 Rodolpho Ricardo do Magalhães Bogonha, filho de Al
berto Brivio Perry de Bogonha, natural do Porto-— 
1.», 6.a e 18.a (3.a parte) —Ord. 
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148 Thoodorico Ferreira dos Santos, filho de Victorino dos 
Santos, natural de Braga — 1 / , 4.» (l.a parte) e 18.» 
(3.a parte) — Ord. 

H9 Vasco Manuel Marinho Falcão de Castro e Malheiro, 
filho de Antonio Marinho Falcão de Castro, natural 
do Porto - 1>, 4.a (í." parte), 16.a (1." parte) o 18.a 

(3.» parte) —Vol. 
150 Virgilio Augusto Marques Ferreira, filho de Antonio 

Marques Ferreira, natural do Porto — 1 . * , 6.a e 18.» 
(3." parte) —Ord. 

» 
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Quadro estatístico dos alumnos matriculados no anno lectivo de 1902-1903 
distribuídos por concelhos e districtos 

DISTRICTOS 

Aveiro. 

Braga 

CONCELHOS 

Águeda 
Anadia . . 
Arouca 
Estarreja. . . . .• 
Oliveira d 'Azeméis . . . 
Villa da Feira 

Barcellos 
Braga 
Celorico de Basto 
Fafe 
Guimarães 
Povoa de Lanhoso . . 
Villa Nova de Famalicão 
Villa Verde 

NUMERO DE ALUMNOS 

por por 
concelhos districtos 

A transportar. 

Total 

2S 

13 

22 
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DISTRICTOS CONCELHOS 

Transporte. 

Jl,agançí 

Bragança 
Carrazeda d'Anciaos... 
Mirandolla  
Mogadouro. 
Moncorvo 
Vimioso. 

Castello Branco. Bolmonto. 

Coi aibra 
Arganil 
Coimbra 
Miranda do Corvo 

Ev0r£ Elvas. 
Évora 

'«arda 

Figueira do Castollo Ro 
drigo 

Meda 
Villa Nova de Foscôa... 

Lisb oa, Lisboa 
S. Thiago do Cacem. 

A transportar. 

NUMERO DE ALUMNOS 

por 
concelhos 

por 
districtos 

) 1 0 

1 ( 
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DI8TRICTOS CONCELHOS 

Transporte. 

Porto. 

Amarante  
Felgueiras 
Louzada  
Maia 
Marco de Canavozes.. 
Paços de Ferreira . . . . 
Paredes 
Penafiel 
Porto , 
Povoa de Varzim . . . , 
Santo Thyrso 
Villa do Conde 
Villa Nova do Gaya . . . 

Santarém Santarém. 

Vianna do Castello. 

Caminha 
Ponto do Lima  
Valença 
Vianna do Castello. 

A transportar. 

NUMERO DE ALUMNOS 

por 
concelhos 

3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

49 
1 
2 
2 
1 

por 
districtos 

67 

Tot»l 

47 

78 

10 

125 
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DI STRICTO 8 

^ l a Real. 

CONCELHOS 

Transporte 

Chaves  
Mezãofrio 
Regoa 

I Sabrosa 
Ribeira de Pena 
Villa Pouca d'Aguiar. 
Villa Real 

'izou. 

Castro Dairo 
L a m e g o . . . . 
Pesqueira . . . 
Taboaço 
Vizou 

Horta. 

Ponta Delgada. 

ILHAS ADJACENTES 

S. Roque. 

Lagoa 

A transportar 

NUMERO DE AI.UMN0S 

por 
concelhos 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
3 
1 
1 
1 

por 
ilistrictos 

10 

Total 

125 

19 

144 
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DI8TMCT0S 

Mossamedos 

E. U. do Brasil 

CONCELHOS 

Transporte. 

POSSESSÕES ULTRAMARINAS 

NUMERO DE ALUMNOS 

por 
concolhoB 

Mossa modes 

PAIZES EXTRANJEIROS 

Pará 
Rio de Janeiro. 

Total. 

por 
districtos 
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Alumnos premiados e classificados no anno lectivo de 1901-1902 

2." CADEIRA 

_ / 
Accessit, com 16 valores — Joaquim Torquato Alvares Ri-^ 

beiro. 

4.a CADEIRA 

(1.* parte) 

Premio pecuniário, com 18 valores — Gonçalo de Vascon-
cellos Pereira Cabral. 

Accessit, com 17 valores — Antonio do Sousa Pinto Ma
chado Coutinho. 

6.* CADEIRA 

J. 
Accessit, com 17,5 valores — Joaquim Torquato Alvares 

Ribeiro. 
8." CADEIRA 

(1." e 2." parte) 

Premio pecuniário, ex-œquo, com 18,5 valores — Alberto 
da Costa Ramalho Fontes o Henrique Gomes d'Araújo. 

Premio honorifico, com 18 valores — Gonçalo Monteiro 
Filippo o Manuel Vicente Pinto de Sousa. 

Primeiro accessit, com 17 valores —Alberto Julio Pinto 
Villela o Francisco da Silva Miranda Guimarães. 

Segundo accessit, com 16 valores—João Maria da Fon
seca Junior. 
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11." CADEIRA 

Premio pecuniário, com 18 valores — Henrique Gomes 
d'Araújo. 

Accessit, com 17 valores — Loopoldino Alvos de Vascon-
cellos. 

13.a CADEIRA 

Accessit, com 17 valores — Francisco José Forroira do 
Lima. 

Distincção, com 15 valores — Alberto da Cunha Leão 
Filho. 

14.a CADEIRA 

Premio pecuniário, com 18 valores — Francisco José For
roira de Lima. 

Accessit, com 17 valores — Alberto da Cunha Leão Filho. 

Classificação dos aliimnos que terminaram o curso preparatório 
para a Escola do Exercito 

1." CLASSE 

1.° Gonçalo do Vasconcollos Pereira Cabral. 
2.° Antonio do Sousa Pinto Machado Coutinho. 

2.a CLASSE 

Luiz Monteiro Nunes da Ponto. 
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Designação dos alumnos 
aos quaes foi concedida carta de capacidade em 1902 

NOMES E DESIGNAÇÃO DO CUHSO 

Engenheiros civis de obras publicas 

Alfredo Ferreira 
João Teixeira de Queiroz Coelho d'Almeida 

VascoDcellos 

Engenheiro civil de minas 

Fernando Anselmo de Mello Giraldes Sam
paio de Bourbon 

DATA 
EM QUE FOI 
CONFERIDA 

5 de setembro 

13 do setembro 

28 de agosto 



Mappa estatístico do movimento dos aluranos da Academia Polytechnica do Porto no anno lectivo de 1901-1902 
(Pag. G2 a) 

CADEIRAS 

1." 
2.a 

3." 
4.» 

5.a 

6." 
7.a 

8.» 

9.* 
10.a 

11." 
12.a 

13.» 
14.» 
15.a 

16.a 

17." 
18.a 

19." 

— Geometria analytica; Algebra superior, etc. . . 
— Calculo differencial e integral, etc  
— Mecânica racional ; Cinemática 
— Geometria doscriptiva (l.a parte) 

» » (2.a parte) 
— Astronomia o geodesia (l .a parte) 

» » ( 2 / parte) 
— Physica geral 
— Chimica inorgânica 
— Chimica orgânica e analytica (1.» parte) 

» » » (2.a parte) 
» » » ( 1 . ' e 2. ' parte) 

— Mineralogia, paleontologia o geologia 
— Botânica 
— Zoologia 
— Resistência dos materiaes, etc  
— Hydraulica e machinas  

— Con3trucções e vias do communicação 
— Montanistica e docimasia 
— Economia politica e legislação, etc. (l .a parte) 

» » » (2." parto) 
— Tochnologia industrial 
— Desenho 
— Physica (2.a cadeira de) 

Matriculados 

l'or cadeiras 

200 

10 

40 

30 
14 
9 

28 
4 
1 
5 

67 
57 

1 
5 

93 
15 
78 
60 

1 
4 
4 
6 

38 
1 
2 

55 
4 

582 

39 
15 

9 
33 

4 
1 
6 

68 
61 

1 
6 

93 
15 
78 
60 

3 
7 
7 
6 

38 
1 
2 

65 
4 

622 

Examinados 

1." Epocha 

AITItOV,il)OS 

I| 
7 
10 
5 
4 
1 
1 
6 
51 
18 

4 
23 

33 
30 
2 
7 
7 
3 
18 
1 
1 

42 
4 

278 

s 
S-

8 
17 

11 
6 
4 

16 

74 

11 
12 
6 
6 
1 
1 
6 

59 
35 

4 
34 
6 

37 
46 
2 
7 
7 
3 

25 

1 
42 
4 

356 

J." Epocha 
Al'HUJV.UHis 

14 
9 
6 

17 

56 

14 

23 

28 
9 
6 

17 

81 

Total geral 

AITHOVAhOS 

7 
10 
5 
6 
1 
1 
6 
56 
21 

4 
37 
9 
39 
47 
2 
7 
7 
3 
18 

1 
42 
4 

334 

4 

8 
22 

25 
6 
4 
16 

15 
14 
6 
8 
1 
1 
6 
64 
43 

97 

4 
62 
15 
43 
63 
2 
7 
7 
3 
25 
1 
1 
42 
4 

437 

11 
6 

15 

46 

25 
3 
3 
27 
3 

8 
23 
1 
2 
42 
6 
35 
12 
1 

3 
13 

1 
23 

231 

18 
3 
6 
2 

36 

10,5 
11,5 
12,7 
13,5 
10,0 
11,0 
11,1 
11,8 
11,8 

14,5 
13,5 
11,7 
12,2 
12,0 
11,5 
12,8 
13,1 
12,6 
11,4 
13,0 
14,0 
10,1 
11,5 

2 
13 
2 
3 
11 

3 
3 

47 

Classificados Tiraram 
carta 

I 

1 — 

Total 

j 

17 

Secretaria da Academia Polytochnica do Porto, em 30 do novembro de 1902. 
Eduardo Lopes, 

1." official-
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ESTA BK LRCIMENTOS DA ACADEMIA 

1. Bibliotlicca 

Sobro a historia e dosonvolvimonto d'osto estabelecimento, 
voja-se : 

Memoria histórica da Academia Polytcchnica do Porto, pelo 
conselheiro Adriano d'Abreu Cardoso Machado, no An-
nuario do 1874-1875, pag. 206, 208-210, 225-22G. 

Catalogo da Bibliotheca da Academia Polyteohnica do Porto, 
1." parte. Catalogo dos livros do Mathematics o de Phi-
losophia natural . Porto, 1883 ; Annuario de 1878-1879, 
pag. 29-37; do 1879-1880, pag. 3 3 - 4 1 ; do 1880-1881. 
pag. 4 5 - 5 3 ; do 1881-1882, pag. 55 -82 ; do 1882-1883, 
pag. 167-195 ; de 1883-1884, pag. 101-117 ; do 1884-1885, 
pag. 48-57; do 1886-1887, pag. 48-60; do 1890-1891, 
pag. 46 56; de 1891-1892, pag. 31 -41 ; do 1893-1894, 
pag. 32 -41 ; do 1894-1895, pag. 31-45;' do 1895-189G, 
pag. 31-43; do 1896-1897, pag. 71-145; do 1897-1898, 
pag. 07-77; do 1898-18!»!), pag. 94-105; do 1899-1900, 
pag. 89-97; de 1900-1901, pag. 71-80; do 1901-1902, 
pag. 65-81. 

A) Assignaturas 

Annales de chimie et de physique—Publicação mensal. Paris . 
Annales des sciences naturelles — Botanique. Idem 

5 
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Brioschi (Francesco) — Opere matheinatiche, publicate per 
cura del comitate) per l'onoranze a Francesco Brioschi. 
Milano, 1902, 2 vol. in-4.° 

Catalogue (International) of scientific literature — First an
nual issue — London. Publicação periodica. 

Goimaissancc des temps ou des mouvements célestes pour lo 
méridien do Paris, à l'usage des astronomes et naviga
teurs pour l'an 1902, publiée par le bureau des longitu
des. Paris, 1899, 1 vol. in-8.° 

Connaissances des temps ou des mouvements célestes pour 
le méridien de Paris, etc. Paris, 1903, 1 vol., in-8.° 

Cordemoy (C. de) — Les ports modernos. Paris, 1900, 2 vol. 
in-4.° 

Banoour (Emilio) — Le chauffage industrielle et les fours à 
gaz. Utilisation do la chaleur et récupération. Paris, 
1898, 1 vol. in-8.° 

Demoulin (Maurice) — Traité pratique de la construction 
des machines à vapeur fixes et marines, etc. Paris, 1895, 
1 vol. in-4.° 

Enestrôm ( GustafJ — Bibliotheca mathematica— Zeitschrift 
fur geschichte der matheniatischen Wissenschaften. Lei
pzig, 1900-1901, 2 vol. in-8.» 

Exposition Universelle de 1900. Congrès international do 
Mécanique appliquée, tenu au Conservatoire national des 
arts et métiers du 19 au 25 juillet 1900. Tome I. Rapports 
présentés au Congrès. Paris, 1900, 1 vol., in-4.° 

Forsyth (A. R.) — Theory of functions of a complex varia-
1 ble. Sec. ed. Cambridge, 1900, 1 vol. in-4.° 

Fouet (Edoiiard) — Leçons élémentaires sur la théorio des 
fonctions analytiques. Première partie (chapitres I-V). 
Paris, 1902, 1 vol. in-8.° 

Gages (L,) — Elaboration des métaux dérivés du for. Paris, 
2 vol. in-8." 
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Gallileo Ferraris —Opere. Vol. I. Milano, 1902, 1 vol. in-8.° 
Gauss (Carl Friedrich) — Gauss Werke — Gotha, 8.° vol. 
Gautier (Emile) — L'année scientifique et industrielle, fon

dée par Louis Figuier (45." anno 1901). Paris, 1902, 1 
vol. in-16.° 

Genocchi — Calcolo differencial. Torino, 1888. 
Iíadamard [ Jacques) La sério de Taylor et son prolonge-

mont analytique. Paris, 1901, 1 vol. in-8.° 
Hernie?' (M.) — Les explosions des chaudières à vapeur.— 

Leurs causes -Leurs effets et exameiî critique dos moyens 
préventifs. Paris, 1896, 1 vol., in-4.° 

Huygens (Christian)- Oeuvres complètes do Christian Huy-
gens, publiées par la société hollandaise. La Haye, 1901, 
1 vol. in-4.° 

Intosch (M. C). — A monograph of the shiths Annellids. 
London, 1874. 

Jàgnaux (Raoult)—Traité de minéralogie appliquée aux 
arts, à l 'industrie, au commerce et à l 'agriculture, etc. 
Paris, 1885, 1 vol. in-4.° 

Traite pratique d'analyses chimiques et d'essais indus
triels. Méthodes nouvelles pour le dosage des substances 
minérales. Paris, 1884, 1 vol. in-8.° 

Javary (A.)— Traité de géométrie descriptive. l . c partie. 
7.c éd. Paris, 1901, 1 vol. in-8." 

Jordan (Dr. W.) — Handbubh dor vermessungskunde. Drit-
ter band. Stuttgart, 189G-1897, 3 vol. in 8." 

Kemp (James Turmann) — The ore deposits of the United 
States and Canada. Fourth ed. New-York and London, 
1901, 1 vol. in-8.° 

Latzel (Dr. Robert) — Die myriapoden ungarischen. Wien, 
1880-1884, 2 vol. in 8.° 

Levy (Maurice) — Éléments de cinématique et de mécanique 
Paris, 1902, 1 vol. in 8." 
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Lipschitz (Rudolf) — Grundlagon der Analysis. Bonn, 1877— 
1880, 2 vol. in8.° 

LochiG. Wornford)— Minor's pocket — Book. London, 1901, 
1 vol. in16.n 

Lupton (Arnold) — A praticai treatise on mine surveying. 
NewYork and Banbay, 1902, 1 vol. in8." 

Mahler (P.) — Contribution à l'étude des combustibles — 
Détermination industrielle do leur puissance calorifique 
(Extrait du Bulletin de la Société d'Encouragement pour 
l 'industrie nationale). Paris, 189!!, 1 vol. in8.° 

Mécanique (J.a) à l'exposition de 1900. Publiée sous le pa

tronage et la direction technique d'un comité de rédaction. 
Paris, 1900, 17 fasc. in4.n 

Moigno (Abbé) — Leçons de mécanique analytique •■ Stati

que. Paris, 1808, 1 vol. in8.° 
Notices sur los modèles, dessins et documents relatifs aux 

travaux des ponts et chaussées réunis dans la classe 29 
par les soins du Ministère des travaux publics (Exposition 
Universelle à Paris, en 1900). Paris, 1900, 1 vol. in8.' 

Nugent (Paul C.) — Piano surveying a text and roferenco 
book for the uso of students in engineering and for en

gineers generally. First od. NewYork, 1902, 1 vol. in8.° 
Pareto (Vil/redo) — Les systèmes socialistes. Paris, 1902, 2 

vol. in8.° 
Pasquier (Ernest) — Cours de mécanique analytique. Tom. I. 

Louvain et Paris, 1901, 1 vol. in8." 
Pernolet (M. A.) — L'air comprimé et ses applications. Pro

duction — Distribution ot conditions d'emploi. Paris, 187G, 
1 vol., in8.° 

Peters (Edward Dyer) — Modern copper ssnetting. NowYork 
and London, 1901, 1 vol. in8.° 

Piazzoli (Emile) — Installations d'éclairage électrique Ma

nuel pratique. :(.° éd. Paris, 1902, 1 vol. in 8.°. Traduit 
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de l'italien par Gennaro Cuenrullo, et Em. Am. della 
Santa. 

Reiser (Fridolin) — Théorie et pratique do la trempe de l'acier. 
2e éd., traduit de l'allemand. Paris, 1887, 1 vol. in-8.° 

Sars (G. O.)— An account of the crustacoa of Norrway 
with short descriptions and figures of all the species. 
Vol. II. Par t , i, ii, até part . xiv. Bergen, 1896-1899, 7 
opusc. in-4.° 

Schwarz (M. II. A.) — Formules et propositions pour l'om-
ploi des fonctions elliptiques, traduit de l'allemand par 
M. Henri Padé. 1' partie contenant les fouilles 1-12. Pa
ris, 1894, 1 vol. in 4.° 

lerreil (A.) — Traité pratique dos essais au chalumeau. Pa
ris, 1875, 1 vol. in-8.° 

Valcntmer (Dr. W.) — llandwortorbuch der Astronomie. 
Leipzig, 1902, 1 vol. in-8.° 

Veierstî'assc (Karl) — Mathematische Worke — Viorter band. 
Vorlesungen iibor dio théorie der abelschen transcenden-
ten —Berlin, 1902, 3 vol. in-4.° 

Walras (Léon) — Études d'économie politique appliquée. — 
Lausanne et Paris, 1898, 1 vol. in-8.° 

Wurtz (Ad.) — Deuxième supplément au dictionnaire do chi
mie pure. Publicação periodica, em fascículos. 

O ) Publicações offerecidas em 1902 

Académie des sciences et lettres de Montpellier. Mémoires 
do la section dos sciences. Les premiers stades embryolo
giques de la serpulo, par Albert Soulier. 2' sério, tom. m . 
Montpellier, 1901, 1 opusc. in-8.° 

Aguiar (Alberto d'J — O Laboratório Nobre, commum á Es
cola Modico-Cirurgica do Porto e ao Hospital Geral do 
Santo Antonio. — Breve noticia descriptiva o resumo do 
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movimento e trabalhos executados até hoje pelo Labora
tório. — Extracto dos relatórios aunuaos do mesmo Labo
ratório (1898, 1899, 1900). 'Separata do jornal A Gazeia 
Medica, n." 12 do •'!." anno e n."s 1, 2 e 3 do 4." anno). 
Porto. 1901, 1 opusc. in-S." 

Relatório do Laboratório Nobro, commum á Escola Me-
dioo-Cirurgica do Porto e ao Hospital Geral de Santo 
Antonio, no anno lectivo o económico do 1900 a 1901.— 
Apresentado ao conselho escolar o á direcção administra
tiva do Hospital Geral de Santo Antonio. — Separata do 
jornal A Gazeta Medica do Porto, n-."8 10, 11 e 12 do 
4." anno (1901). Porto, 1901, 1 opusc. in-8.° 

Annual rejjort of the board of regents of the Smithsonian 
institution showing tho operations, expedittircs, and con
ditions of the institution for the year ending, June, 30, 
1899-1900. Washington, 1901-1902, 2 vol. in 8.° 

Annuario da Camará dos Senhores Deputados. Anno do 
1901 o sessão legislativa de 2 do janeiro a 27 de maio. 
Lisboa, 1901, 1 vol. in-4." 

Annuario do Real Collogio Militar. Anno lectivo do 1900-
1901. Lisboa, 1902, 1 vol. in-8.° 

Annuario delia R. Univorsità dógli Btudi di Pàdova per 
1'anno académico 1901-1902. Padova, 1902, 1 vol. in-4.° 

Annuario delia Université di Pisa, per 1'anno académico 
1901-1902. Pisa, 1902, 1 vol. in-8." 

Annuario delia R. Univorsità di Torino. 1901-1902. Anno 
CDXCVIII dolla fondaziono. Torino, 1902, 1 vol. in-8.u 

Archivo bibliographico da Bibliothoea da Universidade de 
Coimbra. Publicação periodica. 

Ayres (Christovão) — A organização da Academia do Bellas 
Artes do Porto. Discurso proferido na Camará dos Se
nhores Deputados em sessão de 18 de abril do 1902. Lis
boa, 1902, 1 opusc. in-8." 
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Boletim da direcção gorai da instrucção publica, coordenado 
pelo respectivo director geral. Anno I. Janoiro-maio, 
1902. Fase. I-V. Lisboa, 1902, 1 vol. in-8." 

Boletim da direcção geral da agricultura. Publicação perio
dica. 

Boletim da Sociedade Broteriana, Red. J. A. Henriques. 
Publicação periodica. Coimbra. 

Boletim da Sociedade do Geographia do Lisboa. Publicação 
periodica. 

Boletim commercial o marítimo. Publicação periodica. Lis
boa. 

Boletim meteorológico da Republica Mexicana. Organo offi
cial do la Rode Meteorológica dei Estado. Publicação pe
riodica. 

Boletin de la Real Academia de ciências y artes de Barce
lona. Publicação periodica. Barcelona, 1901. 

Caminhos de ferro do Minho o Douro. Exploração, 1897. 
Relatório da direcção (Ministério das obras publicas). 
Lisboa, 1901, 1 opusc. in-4.° 

Cartas agrícolas. Folhas 28, 29 e 132 da direcção geral da 
agricultura. 

Catalogo da 11.* exposição dos trabalhos escolares dos 
alumnos da escola portuense das bellas artes, considera
dos dignos de menção no anno lectivo de 1901-1902 o 
distribuição dos respectivos diplomas. Lisboa, 1902, 1 
opusc. in-8.° 

Choffat (RJ - Notice préliminaire sur la limite entre le ju
rassique et le crétacique on Portugal. (Extrait du Bulle
tin do la Société belge de géologie, do paléontologie et 
d'hydrologie). Tome xv, 1901. 

Espèces nouvelles ou peu connues do mésozoïque por
tugais. Paris, 1901, 1 opusc. in-8.° 

Los progrès de la connaissance du crétacique supérieur 
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du Portugal (Extrait du Compte-rendu du VIII Congrès 
géologique international) 1900. Paris, 1901, 1 opusc. 
in-8.° 

Recueil d'études paléontologiques sur la faune créta-
ciquo du Portugal. Vol. I. Espèces nouvelles ou pou com
ines, etc. Lisbonne 1901-1902, 1 opusc. in-folio. 

Chronique (La) de France. 2e année, 1901. Paris, 1901, 2.° 
anno, 1 vol. in-16.° 

1851-1001 — Cinquantenaire scientifique do M. Borthelot. 
24 novembro 1901. Paris, 1902, 1 vol. in-4.° 

Commertio e navegação. Estatística. Anno do 1901 (Minis
tério da fazenda. Direcção gorai do Estatística o dos Pró
prios nacionaes. 1." repartição). Lisboa, 1902, 1 vol. in-4.° 

Consumo em Lisboa. Estatística dos géneros sujeitos á pauta 
dos direitos do consumo. Annos de 1892-1901 (Ministério 
dos negócios da fazenda). Lisboa, 1901, I opusc. 

Cordeiro (M. C. X.) — Formule rationolle pour la détermi
nation de l'épaisseur des voûtes circulaires. Extrait des 
Comptes-rendus de l'Association Française pour l'avance
ment des sciences. Congrès de Paris, 1900. Paris, 1900, 
1 opusc. in-8.° 

Formule pratique pour les murs supportant do grands 
remblais. Extrait des Co?npes-retidus de l'Association 
Française pour l'avancement des sciences. Congrès de Pa
ris, 1900. Paris, 1900, 1 opusc. in-8.° 

Distribution des rails courts et longs dans les courbes. 
(Extrait des Comptes-rendus de l'Association Française 
pour l'avancement des sciences. Congrès de Paris, 1900). 
1 opusc. in-8.° 

Discurso leido en la solenne apertura del curso académico 
de 1902 a 1903 per el doctor D. Manuol Gonsaloz Calzada. 
Salamanca, 1902, 1 opusc. in-8.° 

Escola (A) Modico-Cirurgica do Lisboa oui 1900-1901. 
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Annuario coordenado por José Antonio Serrano, Lisboa, 
1902, 1 vol. in-8.° 

Estatística das contribuições directas. Liquidação e cobrança 
de impostos. Annos civis de 1895 a 1899 e annos econó
micos de 1895-1896 e 1899-1900 (Direcção geral do esta
tística e dos próprios nacionaes). Lisboa, 1901, 1 vol. in-8.° 

Ferreira da Silva (A, J.) o Aguiar (C. Alberto d') — O exame 
medico-legal das manchas de sangue e o methodo deUhlen-
huth. Porto, 1902, 1 opusc. in-12.° 

Ferreira da Silva (A. J.) — Os vinhos portuguezes genuí
nos, condemnados como falsificados. Porto, 1902, 1 vol. 
in-8.0 

O limite dos methodos do pesquisa do acido salicylico 
o a fictícia salicylagom' dos vinhos portuguezes (Resposta 
ao sr. dr. Borges de Castro). Porto, 1901, 1 vol. in-8.° 

Fonseca (M. D. Tello da) — A morte do bacillo do Koch. Au
topsia a uma charlatanice. (Separata do Boletim do Cen
tro pharmaceutico portuyucz). Porto, 1902, 1 opusc. in 8.° 

Galdeano (D. Zoei Garcia de) — Estúdios críticos sobro la 
goneracion de los concoptos matemáticos. Cuaderno I. 
Madrid, 1890, 1 opusc. in-8.° 

Garcia (D. Grcyorio Burón) — Discurso inaugural loido on 
la Universidad literária de Valladolid on la solonne aper
tura dei curso académico de 1902 a 1903. Valladolid, 
1902, 1 opusc. in-8." 

Girão (Julio Ferreira) — Esboço biographico de Antonio 
Lui/. Ferreira Girão. Porto, 1902, 1 vol. in-8." 

Grandcau (L.) — El nitrato do sosa en los cultivos do pri
mavera. Valencia, 1902, 1 opusc. in-8.° 

Guide des étudiants, offert par le comité d'organisation aux 
membros du III congrès international dos étudiants, qui 
aura lieu à Budapest (Hongrie), du 24 au 30 de septem
bre 1902. Budapest, 1902, 1 opusc. in-8,° 
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Ibiza (D. Bias Lazaro y) — Discurso leido en la Universidade 
Contrai on la solenne inauguracion del curso académico 
de 1902-1903. Madrid, 1902, 1 opusc. in-8.° 

Katalog der Bibliothek der Koniglichon Tochnischen Koch-
schule in Stuttgart . Stuttgart, 1902, 1 vol. in-8.° 

Monica e Sofala (O território de) e a administração da Com
panhia de Moçambique (1892-1900). Monographia para 
sor presente ao congresso colonial promovido pela socie
dade de geographia de Lisboa em 1901. Lisboa, 1902, 1 
vol. in-4.° 

Massachusets Institute of technology. Annual report of the 
president and treassurer, decombor, 11, 1902. Boston, 
1902, 1 vol. in-8.0 

Annual catalogue 1901-1902. Boston, 1902, 1 vol. 
in-8.° 

Memorias de la Real Academia de Sciencias y Artes de Bar
celona. 6;* época. Ano de 1901. Vol. n , n." 1. Barcellona, 
1901, 1 opusc. in-8." 

Merck (L.) — Darmstadt. Annales do 1901, publiés en mars 
1902, n.° 190. Darmstadt, 1 vol. in-8.c 

Ministério das Obras Publicas, Commercio e Industria. Or
ganização dos serviços, approvados por docreto do 24 de 
outubro de 1901. Lisboa, 1902, 1 opusc. in-8.° 

Missouri botanical garden. Twelfth annual report. S'. Louis 
1901, 1 vol. in-8." 

Motia (Eduardo Augusto)— Lições de pharmacologia otho-
rapeutica geraes, 3.* ed. Lisboa, 1901, 1 vol. in-8.° 

Pessoal do corpo de ongenheria civil o sous auxiliares (Mi
nistério das Obras Publicas). Lisboa, 1902, 1 vol. in-8.° 

Prada (P. Angel Rodriguez de) — Communication scientifi
que sur uno hypothèse sur la circulation cycloniquo do 
l'atmosphère dans l'hémisphère boréal. Roma, 1902, 1 
opusc. in 4." 
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Publicazioni dolla Spucola Vaticana. Vol. vi. Roma, 1902, 1 
vol. in-4.° 

Real Academia de Ciências y Artes. Ano académico do 1901— 
11)02, etc. Nomina del personal académico. Barcelona, 
1901, 1 opusc. in-16.° 

Reina (Dr. D. Eusébio Sanchez) — Discurso leido en la so-
lenne apertura del curso académico de 1902-1903 en la 
Universidad literária de Granada. Granada, 1902. 1 opusc. 
in-4.° 

Relatório da direcção da Associação Commercial do Porto 
no anno de 1901, apresentado á assembleia geral em ses
são de 20 de janoiro de 1902. Porto, 1902, 1 vol. in-8.° 

Relatório do Centro Commercial do Porto. Anno de 1901. 
Porto, 1902, 1 vol. in-8.° 

Relatório do concelho de administração e parecer do con
selho fiscal da Companhia Real dos caminhos de ferro 
atra vez d'Africa, para serem apresentados á assembleia 
geral de 11 de novembro de 1902. Porto, 1902, 1 opusc. 
in-8.° 

Relatório dos actos da Mesa da Santa Casa da Misericórdia 
do Porto, na sua gerência do 1." de julho de 1901 a 30 
de junho do 1902, apresentado ao dofinitorio em sessão 
de 10 de julho de 1902 polo provedor José Antonio For
bes do Magalhães. Porto, 1902, 1 vol. in-8.° 

Report (Thirl(/-ninth annual) — of the Massachusots agri
cultural college. January, 1902. Boston, 1902, 1 vol. 
in-8.° 

Report of the commissioner of education for the year 1899-
1900. Washington, 1901, 1 vol. in-8.° 

lírprcsenlação dirigida á Camará dos Dignos Pares pelo 
Claustro Pleno da Universidade de Coimbra em 10 de 
abril do 1902. 

Ressources végétales des colonies françaises représentées dans 
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les collections de L'office colotiial du Ministère des Colo
nies, etc. Paris, 1902, 1 vol. in-4.° 

Revista de Guimarães. Publicação periodica. 
Rocha Peixoto — Guia do Museu Municipal do Porto. Porto, 

1902, 1 opusc. in-16." 
Rosa (Ernesto Carlos) — Sessão solenine da abertura da Es

cola Normal no anno lectivo de 1901-1902. Discurso inau
gural . Lisboa, l i '02, 1 opusc. in-8.° 

Sandc e Castro (A. P. de) — Egypte. Paris-Lille, 1901, 1 
vol. in-8.° 

Sousa Junior (Antonio Joaquim de)— .Peste bubonica. Es
tudos da epidemia no Porto. Dissertação de concurso. 
Porto, 1902, 1 vol. in-4.° 

Technology (The) Review a quaterly magasine relating to 
the Massachusets Institute of Technology. Publicação 
periodica. 

Universidad do Salamanca. Memoria sobre el estado do la 
instruccion en esta Universidad y estabelecimentos de on-
senanza de su districto, correspondiente al curso acadé
mico de 1900-1901. Annuario para el de 1901-1902. Va
riedades. Salamanca, 1902, 1 opusc. in-4.° 

Universidad literária de Valladolid. Datos estadísticos do 
la ensenanza en el curso de 1902, 1 opusc. in-8.° 

Université libre de Bruxelles. 67e année académique. Rapport 
sur l'année acadomique 1900-1901, 1 opusc. in-8.° 

Université de Montpellier — Livret do l 'étudiant 1902-190IJ. 
Montpellier, 1902, 1 opusc. in-8." 

Vidal (Adriano Augusto de Pina) — Noções de cosmogra-
phia elementar. 2.a edição. Lisboa. 1901, 1 vol. in-8.° 
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3. Gabinetes de historia natural 

Sobre estes gabinetes veja-so: Annuario do 1878-1879, 
pag. 39-41; de 1886-1887, pag. GO; do 1888-1889, pag., 
38; de 1890-1891, pag. 5G : de 1893-1894, pag. 41-151; 
de 1894-1895, pag. 45-68; do 1895-1896, pag. 43-88; do 
1896-1897, pag. 146-166; do 1897-1898, pag. 72-122; de 
1898-1899, pag. 106-140; de 1899-1900, pag. 98-122; de 
1900-1901, pag. 80-98; de 1901-1902, pag. 81-171. 

Gabinete de Zoologia 

A presente lista dos vortobrados portuguezes compro-
hendo somente os que ainda não foram indicados nos catá
logos procedentes. A maior dotação concedida a esto gabi
nete proporcionou o ensejo do so cuidar mais das collocçõos 
dos vertebrados. 

Como se vê pela lista seguinte o numero délies é já avul
tado, havendo entro elles alguns muito raros e outros novos 
para a nossa fauna. 

Para isto so conseguir valeu muito, além das explorações 
zoológicas realizadas o da acquisição de exemplares, a coad
juvação do dedicados correspondentes, os ex.""" srs. Aarão 
Manoel, Adelino Simões da Guia, Américo Guimarães, An
tonio Cánòva do Faria, Barão de Soutellinho, Cândido 
de Miranda, Dr. Custodio do Moura, Dr. Diniz Noves, Hen
rique Cardoso, Isaac Newton, João Alves dos Reis Junior, 
Joaquim Augusto de Serpa Pinto, Joaquim da Silva Tava
res, José Maximiano Corrêa do Barros, Lacy Rumsey, Luiz 
Gonzaga do Nascimento, Maximo Esteves e William C. Tait, 
a todos os quaes é protestado o maior reconhecimento. 
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É de esperar que se completem no proximo anno lectivo 
as collecções dos mammiferos, reptis e amphibios, a que 
faltam poucas espécies, e que se augmontom bastante as das 
aves e dos peixes. A falta absoluta de pessoal auxiliar im
pede, porém, o avanço que seria para desejar, por ser ne
cessário dispender uma grande parto da dotação na retri
buição da preparação dos exemplares. 

Para as collecções, ainda em começo, da fauna exotica, 
recebeu esto muzeu offertas, que muito se agradecem, do 
ex."'" sr. Lacy Rumsey e da digna direcção da Sociedade 
do Palácio de Crystal. 

As collecções dos invertebrados foram também muito au-
gmentadas; mas tom sido imposssivel, pelo motivo já apon
tado, cuidar regularmente da organização das respectivas 
collecções. 

Gabinete de Zoologia da Academia Polytechnica, junho 
de 1903. 

O Naturalista adjuncto, 

Augusto Nobre. 
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VERTEBRADOS DE PORTUGAL 

M A M M 1 F 1 K II O SS 

CHIROPTERA 

Fam. BHDÍOLOPHIDAE 

RHINOLOPHUS, E. Geoffroy 

KliiiiolopliuH curynlo, Blasius. 

Nome vulgar — Morcego. 

a i. Azeitão, 1900. 
b 9. Azeitão, 1900. 

Itliinoloplius tiypppBlderos, Blasius. 

Nome vulgar — Morcego. 

a ?. Cacilhas, 1899. 
b $. Vallongo, novembro do 1901. Sr. J. Alves dos Rois Ju

nior. 

ltliiiiolopliiiM r«M'riiiii-(Mpiiiium. Schreber. 

Nomo vulgar — Morcego. 



82 ANNUARIO DA ACADEMIA 

a Î. Alfeite, 1899. 
b ?'. Alfeite, 1899. 
c. Vallongo, novembro de 1901. Sr. J . Alves dos Reis Ju

nior. 
d, e ?. Serra do Marão, minas do Ramalhoso, oxpl. zoolog. 

1902. 

Fum. VESPERTILIONIDAE 

PLECOTUS, E. Geoffroy 

PIccoluH au i id i s . Linncu. 

Nome vulgar — Morcego orelhudo, 

b $. Alvôco da Serra da Estrella, 1897. 

VESPERUGO, Keys, et Bias 

Vewperufco Horotiiius, Schreber. 

Nome vulgar — Morcego. 

a J. Palmella, 1900. 
A ¢. Alcochete, julho de 1902. 
c ?. Alcochote, julho de 1902. 

VeMpcrutt'O pipiat i^ l lus , Schreber. 

Nome vulgar - Morcego. 

a £. Lisboa, 1901. 
b. Villar do Pinheiro, novembro de 1901. Sr. J. A. dos Reis 

Junior, 
c Î, d ?. Moncorvo, 19 de foveroiro, de 1903. Sr. Isaac 

Newton. 
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VESPERTILIO, Linneu 

WHpcrti l io iiiuriiiiiM. Schreber. 

Nome vulgar — Mor coy o. 

a, b l. Azeitão, 1900. 
o ?. Azeitão, 1900. 
d, e & ?. Serra do Marão, minas do Ramalhoso. 1902; expl. 

zoolog. 

MINIOPTERUS, Bonaparte 

H iniop torus Srlu-cibcrsli . Natterer. 

Nome vulgar — Morcego. 

o, b, c £ £ 9. Arredores de Coimbra, 1899. 
d, c, f, (/ i S î ?. Serra de Vallongo, novembro de 1901. 

Sr. J. A. dos Reis Junior. 

Muito vulgar nas minas da Serra. 

INSECTIVORA 

Fun. EBINACEIDAE 

ERINACEUS, Linneu 

KrinacouM e u r o p œ u s , Linneu. 

Nomo vulgar — Ouriço cacheiro. 

a Ç novo. Bellas, 1897. 
b J. Ribatejo, 1902. 
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c ?. Ribatejo, 1902. 
d $. Perafita, pr. Porto, setembro de 1902. 
e novo. Villa Nova de Gaya, 29 de outubro de 1902. Sr. Isaac 

Newton. 

Fam. SOKICIDAE 

CROCIDURA, Wagner 

Crocldura ui-nnea, Linneu. 

Nome vulgar — Morganho, Musaranho, Rato musgo, 
Bica, Tramella. 

a, b £ ?. Arredores de Lisboa, 1898. 
c. Villa Nova do Gaya, 1901. Sr. Isaac Newton. 
d ?. Villa do Conde, 4 de janeiro de 1902. Sr. J. A. dos Reis 

Junior. 
e S, Villa Nova de Gaya, 25 de maio de 1903. Sr. Isaac 

Newton. 

Esta espécie é conhecida em Villa do Conde, onde é vul
gar, polo nome de Bica, o em Vallongo pelo de Tramella. 

Ftthi. TALPIDAE 

MYOGALE, Wagner 

Myopie pyrenaiea, E. Geoffroy. 

Nome vulgar — Rato almiscareiro, Rato almiscarado, 
Toupeira d'agua. 

a. Gorez. Sr. Barão de Soutollinho, 1902. 

Não é raro no norte de Portugal. Nas explorações zoolo-
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gicas quo roalisamos este anno obtivemos a certeza de que 
vivo no ribeiro do Mosteiro, na Serra da Mourella, proximo 
a Pitões e no ribeiro do Ramalhoso, na Serra do Marão, 
proximo a Anciães. Em ambas estas localidades é apanhado 
frequentemente nas rodes atravessadas nos ribeiros para a 
pesca das trutas. Vivo também nos rios Souza, Leça, etc. 

TALPA, Linneu 

Taipa eui-opien, Linneu. 

b 9. Alfeite, 1901. 
c. Banhos, S. Podro do Sul. 1901. Sr. Isaac Newton. 
d &. Villa Nova do Gaya, agosto do 1902. Sr. Isaac Newton. 
e, f Î 9. Ribatejo, 1902. 
il. Torrão (Alomtejo), 24 do abril do 1903. Sr. Adelino S. 

da Guia. 
h. Povoa do Lanhoso, abril de 4903. Sr. Cândido do Mi

randa. 

CARNÍVORA 

Fam. MUSTELLIDAE 

MELES, Brisson 

Meles tnxuM, Schreber. 

Nome vulgar — Texugo. 

a i. Ribatejo, 1902. 
b $. Povoa do Lanhoso, novembro, de 1902. Sr. Cândido de 

Miranda. 
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c $. Soalheira (Castollo Branco), maio de 1903. Sr. Joaquim 
da Silva Tavares. 

Vulgar em todo o norte de Portugal. Serra da Mourolla, 
Serra d'Arga, Serra do Marão, etc. 

MARTES, Roy 

Marios ruina. Brisson. 

Nome vulgar — Papalvo, Fuinha. 

a $. Croça, arredores de Penafiel, 25 do outubro do 1902. 
Sr. Joaquim Augusto de Serpa Pinto. 

MUSTELA. Linnou 

MiiMloln vulgaris. Brisson. 

Nome vulgar — Doninha. 

a $. Soalheira, 1002. 
b S>. Ribatejo, 1902. 
o £. Perafita, pr. Porto, julho do 1902. 
d ?. Perafita, pr. Porto, setembro de 1902. 
e i. Villa do Condo, outubro de 1902. 
f ?. Moncorvo, janeiro do 1903. 
g. Povoa de Lanhoso, 22 do fovoroiro do 1903. Sr. Cândido 

de Miranda. 

MuHtela lu'litlus. Gray. (Mtistelá putorius, L.). 

Nome vulgar — Furão bravo, Tourão, Toirão. 

a. Perafita, proximo do Porto, julho de 1902. 
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LUTRA, Brisson 

I . i i l ra v u l g a r i s . Erxleben. 

Nome vulgar — Lontra, 

a. Villa do Conde, outubro de 1902. 

rain. CANIDAE 

LUPUS, Gray 

I,ii|>ii* vulgaris, Brisson. 

Nome vulgar — Lobo. 

a $. Torrão, 5 de março do 1903. Sr. Adelino Simões da 
Guia. 

/; Ç. Torrão, 6 do março de 1903. Sr. Adelino Simões da 
Guia. 

VULPES, Brisson 

Vulpes melanogaster, Bonaparte. 

Nome vulgar —Raposa. 

a é. Carrazeda d'Anciaos, 1901. Sr. Cândido do Miranda. 
-ò 9. Carrazeda d'Anciães, 1901. Sr. Maximo Esteves. 
c 9 juv. Trafaria, 1902. 
d. Torrão (Alemtojo), 1902. Sr. Adelino Simões da Guia. 
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Finn. YIYEItltlDAE 

VIVERRA, Linneu 

Viverra giMicMn, Linneu. 

Nome vulgar — Geneto, Gato bravo, Mario (nome mais 
vulgar no districto do Porto), Gardunho (Ruivães, 
Pitões). 

a $. Carrazeda d'Anciães, 1901. Sr. Cândido do Miranda. 
b &. Alcochete, setembro de 1902. 
c ?. Porafita, proximo do Porto, 12 do dezembro de 1902. 
d 9. Povoa de Lanhoso, 18 do dezembro do 1902. Sr. Cân

dido de Miranda. 
e <?. Povoa do Lanhoso, 25 de janeiro do 1903. Sr. Cândido 

de Miranda. 

Fnm. FÉLIDAE 

FELIX, Linneu 

Fc l ix piiriiiiia. Temminok. 

Nomo vulgar — Gato cravo, Lynee, 

a. Torrão (Alomtejo). 16 de dezembro do 1902. Sr. Adelino 
Simões da Guia. 

Fain. MYOXIDAE 

MYOXUS, Schreber 

'lyoxiiM «|ut»r<'liiUM. Linneu. 

Nome vulgar—Rato da serra, Rato dos pomares; Rato 
papalvo {Torrão, no Alemtejo). 



POLYTECHNIOA DO PORTO 89 

d ?. Arredores do Lisboa, 1897, 
e S. Arredores do Porto, 1902. Sr. Henrique Cardoso. 
f $. Carrazeda d'Anciães, 7 de novembro de 1902. Sr. Ma

ximo Esteves. 
g. Torrão (Alemtojo), 8 de novembro de 1902. Sr. Adelino 

Simões da Guia. 
h. Torrão (Alemtejo), 7 do fevereiro de 1903. Sr. Adelino 

Simões da Guia. 

Fm». MURIUAK 

MUS, Linneu 

M u s «lcciímmiiiM, Palias. 

Nome vulgar — Ratazana. 

a l. Arredores do Lisboa, 1901. 
h ?. Arredores do Lisboa, 1901. 
c. Povoa de Lanhoso, 21 de fevereiro do 1903. Sr. Aarão 

Manoel. 

Mu» riiHii*. Linneu. 

Nomo vulgar — Rato. 

b Ç. Foz do Douro, outubro do 1901. Augusto Nobro. 

MUH HjJvntW'UH, Linneu. 

Nome vulgar — Rato do campo. 

a ?. Cova da Piedade, proximo de Lisboa, 1900. 
b. Villa do Conde, outubro de 1902. Sr. J. A. dos Reis Ju

nior. 
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Mus imiMculuM, Linneu. 

Nomo vulgar — Rato das casas. 

a, h l. Lisboa, 1901. 
c. Lisboa, 1901. 4 exemplares novos. 
d, e. Anciãos, Serra do Marão, 1902, expl. zool. 

ARVICOLA, Lacópède 

Arvlroln nmphihluH, Palias. 

Nome vulgar — Rato d'agua. 

ai. S. Gens, Povoa de Lanhoso. Sr. Aarão Manuel, 30 de 
janeiro do 1903. 

Ai\ IÍOIII inccitiiM, Sclys. 

Nomo vulgar — Rato do campo. 

a, b i 9. Lumiar, 1899. 
c Ç novo. Alfeite, 1899. 
d e £■ Î . Ribatejo, 19Ó2. 

Arvloola nj;reMUH, Linneu. 

Nomo vulgar — Rato do campo. 

a. Ribatejo, 1902. 
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Fain. LEPOSIDAE 

LEPUS, Linncu 

l-<'pn- iiioritliunaliH, Gene. (Lepxis mcáiterrancus, Wagner). 

Nome vulgar — Lebre. 

a, b £ ?. Ribatejo, 1902. 
c, novo. Arredores do Porto, 1903. Sr. Isaac Newton. 

l.<'l>ii-. funiculus , Linncu. 

Nome vulgar — Coelho. 

a, b £ ?. Ribatejo, 1902. 
c. Porafita, proximo do Porto, setembro do 1902. 

Fam. CERYIDAE 

CERVUS, L. 

CcrviiH clnpliUM, L. 

Nome vulgar — Veado real, Veado. 

a. Azambuja, dezembro de 1902. 

CervuB capreo lus , L. 

Nome vulgar — Corço. 

d, e é V. Serra do Gerez, proximo a Pitões, 16 do março 
de 1903. Sr. dr. Custodio de Moura. 
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A V E S 

RAPTATORES 

Fam. FALCONIDAE 

FALCO, Linneu ' 

Fnlco xuhuuteo , L. 

Nomo vulgar — Gavião, Milhafre, 

a 9. Villa do Conde, 5 do agosto do 1902. 

Fnlco UiiiiuiioiiluN. L. 

Nome vulgar — Peneireiro, Milhafre, Gavião. 

a y, Ribatejo, 1901. 
b. Bellas, 1901. 
c ?. Villa do Conde, 8 de maio de 1902. 
d $. Villa do Conde, 24 de maio do 1902. 
e novo. Alcochete, julho de 1902. 
f. Ribatejo, 1902. 

MILVUS, Cuv. 

JIHvus rcgnllM, liriss. 

Nome vulgar — Rabo de bacalhau. 

a i novo. Alcochete, 1902. 
b ?. Alcochete, 1902. 
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MUVUM niger , Briss. 

Nome vulgar — Rabo de bacalhau. 

a i. Ribatejo, 1902. 
b $ novo. Ribatejo, 1902. 

ELANUS, Sav. 

ElaiiuM ccuruleus, Duf. 

Nome vulgar — Milhafre. 

a, nov. Ribatejo, junho de 1902. 

BUTEO, Cuv. 

Itutco vnltfariH, Linneu. 

Nome vulgar — Aguia d'aza redonda. 

a <?. Ribatejo, 1901. 

Esta espécie 6 conhecida em Leça do Palmeira, onde não 
é rara , polo nomo de Bronze. 

ASTUR, Briss. 

ANÍUI ' BIBUM* Linn. 

Nomo vulgar — Milhafre, Gavião. 

c <}. Porto, 8 de dezembro de 1901. 
d S. Porto, 28 de novembro do 1901. 
e ?. S. Thiago do Custoias, proximo do Porto, 1 do dezem

bro do 1902. 
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/"?. Estarreja, 1902. Sr. Isaac Newton. 
g l. Povoa de Lanhoso, 28 de dezembro de 1902. Sr. Can-

dido do Miranda. 
h ?. Povoa do Lanhoso, 16 de janeiro do 1903. Sr. Cândido 

do Miranda. 

CIRCUS, Lacép. 

C i r c u s M' i i c l i i n - i iv . L. 

Nome vulgar — Minhoto. 

a y. Ovar, 10 de janeiro de 1902. 

Fain. VULTURIDAE 

NEOPHRON, Sav. 

N e o p h r o n per < i i o p i r i M-. L. 

Nome vulgar — Britango, Abutre, 

a J. Barca d'Alva, 16 do maio de 1902. 

Fam. STRIGIDAE 

BUBO, Cuv. 

Bubo mnximuH, Flom. 

Nomo vulgar — Mocho real, Bufo, Corujão. 

a. Serra de Lodares, proximo do S. Martinho d'Anta (Yilla 
Real), 19 de dezembro de 1901. Sr. José M. Corrêa do 
Uarros. 
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ASIO, Briss. 

AHIO brnohiotuN, Boie. 

Nome vulgar — Coruja. 

a £. Ribatejo, 1901. 
b ?. Alfeite, 1901. 
0 £, novo. Lisboa, 1901. 
d l. Ovar, 22 de dezembro de 1901. 
e £. Porto, 25 de dezembro de 1901. 
/. Alcochete, dezembro do 1902. 

NOCTUA, Sav. 

\<><lii;i m i n o r . Briss. 

Nome vulgar — Mocho. 

a I. Villa do Conde, 5 de junho do 1902. 
b, c 6 ?• Povoa de Lanhoso, 16 de janoiro do 1903. Sr. Cân

dido de Miranda. 

STRIX, Linn. 

sii-ix l i a i n m t - a . Linn. 

Nome vulgar — Coruja das torres. 

a J. Porto, 11 de dezembro de 1901. 
b i. Porafita, proximo do Porto, 28 do novembro de 1902. 
c ?. Porafita, proximo do Porto, 6 de dezembro do 1902. 
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PASSERES 

Fain. PK'IIUE 

PICUS, Linn. 

P I C U H m a j o r . Linn. 

Nome vulgar — Peto cuco. Peto menor. 

a ?. Villa do Conde, 18 de maio de 1902. 
b S. Rendufinho, 1 de fevereiro de 1903. Sr. Américo Gui

marães. 

GECINUS, Bóio 

GecinuH viritlis. Linn. 
Var. Slinrpi. Saund. 

Nomo vulgar — Pica pau verde. Peto real. 

a ?. Arredores do Porto, 26 de novembro de 1901. 
b &. Villa do Conde, 28 de dezembro de 1901. 
c 9. Villa do Condo, 7 de maio de 190*2. 
d. Esmoriz, outubro de 1902.Sr. Isaac Newton. 
e. Povoa de Lanhoso, janeiro de 1903. Sr. Cândido do Mi

randa. 
f é>. Moncorvo, janeiro de 1903. Sr. Isaac Newton. 

IYNX, Linn. 

Iynx torqul l la , Linn. 

Nomo vulgar — Papa formigas. 

a ?. Villa do Conde, 1 de setembro do 1902. 



POLYTECHNICS DO PORTO 97 

Fan). CUCULIDAK 

CUCULUS, Linn. 

CUCUIUM (1111(1111-. Linncu 

Nome vulgar — Cuco. 

a ?. Ribatejo, 1902. 
b $. Villa do Condo, 26 de agosto de 1902. 
c $. Villa do Conde, 1902. 

OXYLOPHUS, Swain. 

OxylophuH Klnnrinrlu*, Linnou 

Nomo vulgar — Cuco rabilongo, Cuco. 

a ?. Ribatejo, 1901. 
b y. Villa do Conde, 23 do abril de 1902. 

Puni. MEROPIDAE 

MEROPS, Linn. 

Mí-i-op- npiasitcr, L. 

Nome vulgar — Abclhartico, I'ita barranqucira, Gralha. 

a. Barca d'Alva, maio do 1902. 
b ?, c nov. Ribatejo, 1902. 
d $, Ribatejo, 1902. 

Muito vulgar na Barca d'Alva o Escaldão, ondo é conho-
cido pelos nomes de Pita barranqueira o Gralha. 

7 
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Fain. ALCEMNIDAE 

ALCEDO, Linn. 

Alcedo f*pidn, Linn. 

Nome vulgar — Pica peixe, Pisco-ribeiro, Guarda-rios. 

a y. Villa do Conde, 20 de novembro do 1901. 
b ?. Villa do Conde, 11 do agosto de 1901. 
c. Porto, outubro do 1902. 
d «?. Espozonde, novembro de 1902. Ex.'»a Sr.» D. Elvira 

Newton. 

Fain. (ORVI1ME 

CORVUS, Linn. 

CorvuH eorone . Linnou 

Nome vulgar— Corvo. 

a i. Villa do Conde, 11 do dezembro do 1900. 
b rf. Pjibatejo, setembro de 1902. 

PICA, Linn. 

PW-a onudain , Linn. 

Nomo vulgar — Pega. 

a i. Povoa do Lanhoso, dezembro do 1902. Sr. Cândido de 
Miranda. 

/; l. Arredores do Por to , dezembro do 1902. Sr. Isaac New
ton. 
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c $. Povoa do Lanhoso, 18 de dezembro do 1902. Sr. Can-
dido do Miranda. 

d. Povoa de Lanhoso, 16 do janeiro do 1903. Sr. Cândido 
de Miranda. 

P i c a ryai iea , Pull. 
(Cyanopica Cookii. Bonapurte). 

Nome vulgar — Rabilongo. 

a £, b ?. Ribatejo, 1901. 

GARRULUS, Bris. 

Garru lu» ulainlariuw, L. 

Nome vulgar — Gaio. 

a $. Ribatejo, 1901. 
b. Arredores do Porto, 1901. 
c £. Villa do Conde, 27 do dezembro do 1901. 
d. Villa do Condo, 7 de janeiro de 1902. 
e, f, g. Serra do Marão, oxpl. zool., 1902. 
h &. Villa Nova de Gaya, 1902. Sr. Isaac Newton. 

.CORACIAS, Linn. 

Corat ' ias gá r ru la , Linn. 

Nomo vulgar — Rolliciro. 

a ?. Sr. W. C. Tait. 

» 
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Fani. OIUOLIDAE 

ORIOLUS, Linn. 

OrloluH galbula , Linneu 

Nome vulgar — Papafigos, Merlante. 

a } . Barca d'Alva, 16 de maio de 1902. 
b l. Ribatejo, 1902. 

Finn. STUKNIDAE 

STURNUS, Linn. 

Sturnu* vulgar is , Linneu 

Nome vulgar — Estorninho. 

a, b &, £. Villa do Conde, 29 de outubro do 1901. 
c i. Villa do Condo, 18 do novembro do 1901. 
d$. Ribatejo, outubro de 1902. 
e J. Ribatejo, outubro de 1902. 

StuniUM unicolor. Mann. 

Nome vulgar — Estorninho preto, Estorninho, 

a £. Ribatejo, outubro de 1902. 

Finn. LANIIDAE 

LANIUS, Linn. 

I .milus mcrlilionnllH. Tem. 

Nome vulgar — Picanço. 
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a $. Carrazeda d'Anciãos, 29 de novembro de 1901. Sr. Can-
dido de Miranda. 

Fan». FRINGILL1DAE 

EMBERIZA, Linn. 

Emberiza hortalnnn, L. 

Nome vulgar — Sombria brava. 

a $, Vallongo, 30 de setembro de 1902. 
b 9. Vallongo, 30 de setembro de 1902. 

Estes dois exomplaros foram capturados polo sr. João Al
ves dos Rois Junior. 

Emberiza clrlu*, Linn. 

Nome vulgar — Escrevideira. 

a à. Serra do Marão, 1902. Expl. zool. 
b X. Villa do Condo, fevereiro de 1903. 

Ember i za «la. Linn. 

Nome vulgar — Milheira. 

a $. Sorra do Marão, 1902. Expl. zool. 

FRINGILLA, Linn. 

Fringllla cœlebs, Linneu 

Nomo vulgar -* Tentilhão. 
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a, b J, ?. Linda-a-Velha, arredores de Lisboa, 1901. 
é £. Rendufinho, Povoa do Lanhoso. Sr. Américo Guimarãos. 
d 9. Villa do Conde, fevereiro de 1903. 

CARDUELIS, Bris. 

CarducllM elegans , Stepli. 

Nomo vulgar — Pintasilgo. 

a ?. Sorra do Monsanto, Lisboa, 1902, 

CHRYSOMITRIS, Bóie 

Chrj'MOinllrlM sp lnus , L. 

Nomo vulgar — Pintasilgo verde, 

a ?. Sr. W. C. Tait, março de 1903. 

CANNABINA, Boic 

Cnminbliia l lnola, Briss. 

Nome vulgar — Pintaróxo. 

a, b i, ?. Ribatejo, 1901. 

SERINUS, Cuv. 

SorinuN meridional!»), Briss. 

Nome vulgar — Chamariz, 

a í. Ribatejo. 1901. 
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PASSER, Linn. 

P a s s e r domes t icus , Linn. 

Nome vulgar — Pardal. 

a, b i, £. Lisboa, 1901. 
c, d, e $, J, V. Villa do Conde, janeiro do 1903. 

PETRONIA, Cuv. 

P c l r o n l a Ktultn, Brisa. 

Nome vulgar — Pardal francez. 

a i- Linda-a-Volha, arredores do Lisboa, 1901. 

PYRRHULA, Mõhr 

P j r r l m l n vulgar is , Briss. 

Nomo vulgar — D. Fafe. 

a ?. Braga, 31 de dezembro do 1902. Sr. Lacy Rumsoy. 

L1GURINUS, Koch 

Ligar inus olilorls, Linnou 

Nomo vulgar — Verdilhão. 

a £. Linda-a-Velha, arredores do Lisboa. 
b I. Villa do Conde, 1902. 
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COCCOTHRAUSTES, Bris. 

CoccolhrnuMie* vulgar is , Pall. 

Nome vulgar —Bico grosso; Tentilhão real e Pica-porco, 
na Povoa de Lanhoso. 

a, h. Povoa do Lanhoso, 9 de janeiro de 1903. Sr. Cândido 
de Miranda, 

c. Povoa de Lanhoso, 17 de janeiro do 1903. Sr. Cândido 
do Miranda. 

Fam. ALAUDIDAE 

ALAUDA, Linn. 

\ laui la < r i -(a(a . Linncu 

Nome vulgar — Cotovia de poupa, 

a $, b 9. Ribatejo, 1901. 

Vianda arvcnsln, L. 

Nomo vulgar — Laverca, Cotovia. 

a ?. Villa do Conde, 20 do novembro de 1901. 
b ?. Villa do Conde, 12 do março de 1902. 

Yam. MOTACILLIDAK 

ANTHUS, Bechst. 

\miii is irtvialin, Linneu 

Nome vulgar — Sombria. 

file:///miiiis
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a $, b ?. Ribatejo, 1901. 

c ?. Villa do Conde, 16 de setembro do 1902. 

V 11( I m - | t r : i l < ' i i - i« . L . 

Nome vulgar — Sombria, Cia. 
a <?. Villa do Condo, 26 de outubro do 1902. 
b ?. Villa do Conde, 1902. 

V n i h 11- o b s o u i ' U M , Lach . 

Nome vulgar — Sombria. 

a $. Ribatojo, 1901. 
b ?. Estarreja, 20 de novembro do 1902. 

MOTACILLA, Linn. 

l l o i a c i l l a H i i l p l i u r c n , Bcclist . 

Nomo vulgar — Alveola amarela. 

a. Povoa do Lanhoso, janeiro do 1903. Sr. Cândido do Mi
randa. 

M o l a H l l a a l l i a . LillllCU 

Nome vulgar — Alveola cinzenta, Lavandeira. 

a y. Ribatejo, 1901. 
b £. Lisboa, setembro do 1902. 
c £. Villa do Condo, 1902. 
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Film. CYPSELIDAE 

CYPSELUS, 111. 

Cypselns npu», Linn. 

Nomo vulgar — Ferreiro. 

a ?. Villa do Conde, maio de 1902. • 

Fain. CAPRIMULGIDAE 

CAPRIMULGUS, Lin. 

CnpriniulgiiH cu rop i cus , Linn. 

Nome vulgar — Noitibó. 

a. Ribatejo. 
b. Parafita, arredores do Porto, setembro do 1902 

Fain. MU8CICAPIDAE 

MDSOIOAPA, Bris. 

Mosoicapa gr isola , L. 

Nome vulgar — Taralhão. 

a ?. Villa do Conde, 10 de setembro do 1902. 
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Fam. UPUl'IDAE 

UPUPA, Linn. 
Upnpn epops , Lin. 

Nomo vulgar — Poupa. 

ai novo. Villa do Condo, 1 de agosto do 1901. 
b í novo. Villa do Conde, 6 de agosto do 1901. 
c. Ribatejo, 1902. 

Fam. CERTIIIIME 

SITTA, Linn. 

Sitia europnui , Linn. 
Var. onoMin, M. e Wollf. 

a, b, c, d $ $ i 9. Sorra do Marão, 1902. Expl. zoolog. 
e $. Estarreja, 21 de novembro, do 1902. 

CERTHIA, Linn. 

Ceil l i ia fnmilini'is. L. 

Nomo vulgar — Trepadeira, Subideiru. 

a. Povoa do Lanhoso, janeiro do 1903. Sr. Cândido do Mi
randa. 

Fain. HYDROBATIDAE 

CINCLUS, Bechst. 

C'iiicliis nquniU'ii*. licchst. 

Nomo vulgar—Melro do rio. 

a ?. Serra do Marão, 1902. Expl. zool. 



108 ANNUAIUO DA ACADEMIA 

Fam. PARIDAE 

ORYTES, Mõhr. 

Oryte* caurintn, Koch. 
Var. Rosea, Blyth. 

Nome vulgar — Rabilongo. 

a. Povoa de Lanhoso, janeiro de 1903. Sr. Cândido do Mi
randa. 

PARUS, Linn. 

P a r u * major . L. 

Nome vulgar — Chapim, Mejcngra, Chincharrabclho. 

a> b, c i î i- Serra do Marão, 1902. Expl. zoolog. 

P a r u * ater, Linn. 

a £, b. Serra da Marão, 1902. Expl. zoolog. 
c. Povoa de Lanhoso, janeiro de 1903. Sr. Cândido do Mi

randa. 

Parun euTuleus , L. 

a, b & £. Serra do Marão, 1902. Expl. zoolog. 
c. Povoa do Lanhoso, janeiro do 1903. Sr. Cândido do Mi

randa. 
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Fun. TURDIDAB 

TURDUS, Linn. 

Tu idu* ~;i\;i(ili-. Linn. 

Nomo vulgar — Melro das rochas. 

a £. Serra da Estrolla, agosto de 1902. 

TurriuH iiKTiilii. Linneu 

Nome vulgar — Melro. 

a l. Lisboa, 1901. 
b. Arredores do Porto, 1901. 
c. Esmoriz, setembro do 1902. 
d £. Serra do Marão, 1902. Expl. zoolog. 
e £. Arredores do Porto, 1902. Sr. Isaac Newton. 

Tin <iu- niii-i» H- . Linneu 

Nome vulgar — Tordo. 

a I. Linda-a-Velha, arredores do Lisboa, 1901. 
h, o ? ?. Porto, 1902. Sr. Isaac Newton. 
d I. Rondufinho, Povoa de Lanhoso, 1 de fevereiro do 1903. 

Sr. Américo Guimarães. 

To rdus illiju'iis, L. 

Nome vulgar — Tordo. 

a y. Villa do Conde, 7 de janeiro do 1902. 
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PRATINCOLA, Koch 

l ' imínco la riihiciila. Linneu 

Nomo vulgar — Cartaxo, Chasco. 

a Í, b i juv., c ?. Ribatejo, 1901. 
d S. Villa do Conde, 12 de setembro do 1902. 
e. Povoa do Lanhoso, janeiro de 1903. Sr. Cândido de Mi

randa. 

RUTICILLA, Brehm 

Ruticilla íitliys, Scop. 

Nomo vulgar — Rabiruivo. 

a l. Ribatejo, 1901. 
b. Serra do Marão, 1902. Expl. zoolog. 

CYANECULA, Brehm. 

Cjanoeula aueclca, Linneu 

Nome vulgar — Pisco de peito azul. 

a í, b & novo. Ribatejo, 1901. 

RUBECULA, Bris. 

n u b e c u l a fuiiiiliaris, Blyth 

Nome vulgar — Pisco de peito ruivo, 

a l. Ribatejo, 1901. 
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b, e & ?. Serra do Marão, 1902. Expl. zool. 
d I. Villa Nova de Gaya, 1902. Sr. Isaac Newton. 

PHILOMELA, Selby 

P h i l o m e l a lusHnia . L. 

Nome vulgar — Rouxinol, 

a ?. Villa do Conde, 21 de agosto de 1901. 

SYLVIA, Scop. 

Sylvia a lr loapi l la , L. 

Nome vulgar — Toutinegra dos vallados, Toutinegra 
real. 

a ?. Ribatejo, 1901. 
b l. Povoa de Lanhoso, janeiro do 1903. Sr. Cândido do Mi

randa. 

CURRUCA, Koch 

<m i IIIII provincial!», Gm. 

a. Serra do Marão, 1902. Expl. zoolog. 

REGULUS, Cuv. 

IteguluH igiiloanillus. Iírelnn 

Nomo vulgar — Estrellinha. 

a i. Serra do Marão, 1902. Expl. zool. 
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b. Povoa de Lanhoso, janeiro do 1903. Sr. Cândido do Mi
randa. 

Regulus « ri-r;i(H-. Koch 

Nome vulgar — Estrcllinha. 

a. Povoa do Lanhoso, janeiro de 1903. Sr. Cândido de Mi
randa. 

HYPOLAIS, Brelnn. 

I lypolnis polyglotln, Kcil 

Nome vulgar — Folosa. 

a. í. Serra do Marão, 1902. Expl. zool. 
b. Villa do Conde, fevereiro de 1903. 

CYSTICOLA, Les. 

< y - ( i r o l a Mcliocil icola, Bp. 

a ?. Estarreja, 22 do novembro do 1902. 

ACCENTOR, Bcchst. 

Accentor oollnrl*, Scop. 

", b, c & & y. Serra do Marão, 1902. 

Esta espécie, conhecida em Portugal apenas por um exem
plar existente no Muzeu do Lisboa, foi recolhida no alto da 
Serra do Marão, pelo Sr. J. A. dos Reis Junior. 
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COLUMBiE 

Finn. COLUMBIDAE 

COLUMBA, Linn. 

Columba ui ia~. L. 

a Ç. Mercado do Porto, fevereiro de 1903. 

GALLING 

l'uni. TETEAONIDAE 

CACCABIS, Kaup 

Caronbl* ru in , Linn. 

Nome vulgar — Perdiz. 

a. Campo Maior, 20 de novembro do 1901. 
b, c $ ?. Mercado do Porto, janoiro do 1903. 

COTURNIX, Molir 

< <>( I I I l l i \ I O I I I I I 1 1 I I I Í - . L . 

Nome vulgar ~ Codorniz. 

a í. Villa do Conde, 29 do outubro de 1901. 
b y. Arredores do Porto, 3 de dezembro de 1901. 
c l novo. Ribatejo, 1901. 
d. Ribatejo, outubro do 1901. 

8 
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Fuiu. t'UYPTURIME 

TURNIX, Bonnat 

Tiii'iii v MJIvnticuM, I nit'. 

a $. Abrantes, fevereiro do 1903. Sr. Isaac Newton. 

GRALL& 

Fam. ÍÍALLIXULIDAE 

FULICA, Linn. 

FulU-a a l i a . Linneu 

Nome vulgar — Galeirão. 

a i, b ?. Alcochete, 1902. 
0. Arredores do Porto, novembro do 1902. 
d ?. Porto, 1902. Sr. Isaac Newton. 

GALLINULÀ, Bris. 

Gnlliiiuln cliloropuN, Linneu 

Nome vulgar — Gallinha d'agua. 

a l. Ribatejo, 1901. 
b &. Moncorvo, fevereiro do 1903. 
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Finn. CHARARRIDAK 

OEDICNEMUS, Tern. 

OodiciiPimiH ci opiOuis. Tenui. 

Nome vulgar — Alcaravão, Cizão. 

a, b. Arredores do Porto, 1901. 
c í. Ribatejo, 1901. 

PLUVIAL1S, Rass. 

IMuvInlis npionriu*, Bp. 

Nome vulgar — Marinho, Tarambola. 

a 9. Villa do Condo, 21 de novembro de 1901. 

VANELLUS, Linn. 

VniielliiH ci ixlufus. M. Wolf. 

Nome vulgar — Pendre, Oallispo. 

a à. Villa do Coude, 21 de novembro do 1901. 
b £. Porafita, 14 de fevereiro de 1903. Augusto Nobre. 
c t?. Arredores do Porto, fevereiro do 1903. 

STREPSILAS, llliger 

Sti'cpsiliiM In terprea , Linneu 

Nome vulgar — Maçarico. 

a, b. Ribatejo, 1901. 
* 
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c £. Ribatejo, 1902. 
d %, Villa do Conde, 4 de setembro de 1902. 
e. Ribatejo, 1902. 

H^MATOPUS, Linn. 

i i i i ' i i i a i o p n > « > - i i a i « ' m i - . L inn . 

Nome vulgar — Ostraceiro. • 

a $. Villa do Conde, 23 do setembro de 1901. 

Eam. SCOLOPÁCIDAE 

NUMENIUS, Bris. 

\ UIllCllilIH a i < | i i a ( a . L a t h . 

Nomo vulgar — Maçarico real. 

b. Estarreja, 2 de dezembro do 1901. 
c &. novo. Villa do Conde, 6 do setembro do 1902. 
d. Arredores do Porto, outubro do 1902. 

N i i i i H ' i i i i i - p l u c o p u s , La th . 

Nomo vulgar — Fuzcllo. 

a <_'. Villa do Condo, setembro do 1902. 
b &, Arredores do Porto, fevereiro do 1903. 
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TOTANUS, Bechst. 

TotnmiM onlidris, Linneu 

Nomo vulgar — Fuzello. 

a l. Ribatejo, 1901. 
b 9, novo. Villa do Conde, 4 de agosto do 1901. 
c ?. Villa do Condo, 29 de agosto do 1901. 

Toisi11H» oolii o p u s , Linnou. 

Nome vulgar — Maçarico. 

a $. Ribatejo, 1901. 

ACTIÏIS, Bóie 

Àctitte hj i»ol<MM-os, Boie. 

Nomo vulgar — Lavadeira, Maçarico. 

a i. Villa do Conde, 1G de agosto de 1902. 
b $. Villa do Condo, 10 do agosto do 1902. 
c $>. Villa do Conde, 7 do setembro de 1902. 

HIMANTOPUS, Bris. 

Hininiitopu» cândido*, Bonnat 

Nome vulgar — Pernilongo, Pernalta, otc. 

a. Alcochete, setembro de 1902. 

i 
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SCOLOPAX, Linn. 

s«olo|>a\ rusl iculn, L. 

Nome vulgar — Gallinhola. 

a. Campo Maior, dezembro do 1901. 

GALLINAGO, Leach 

Gnllinngo gall inuln, Linncu 

Nome vulgar Narceja pequena, 

a <$. Ribatejo, 1901. 

GnlliiitiKO Mcaolo|>ncliiiiM, Bonap. 

Nome vulgar — Narceja. 

a i, b 9. Ribatejo, 1901. 
c &. Porto, 9 de janoiro do 1902. 

PELIDNA, Cuv. 

Pe l i dnn subni 'qunta, Giild. 

Nome vulgar — Maçarico. 

a <?. Villa do Conde, 24 de setembro do 1902. 
» 
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Pe l idnn «i iu iu- . L. 
(Tringa alpina, L.). 

a, b ,{, $. Villa do Conde, 27 de agosto do 1902. 
c ?. Villa do Conde, 5 de outubro do 1902. 

CALIDRIS, 111. 

CnlidriM aronniin, Linn. 

Nome vulgar — Maçarico. 

a. Ribatojo, 1901. 
b ?. Villa do Conde, 19 do março de 1902. 
c $. Villa do Condo, 7 do agosto do 1902. 
d$. Ribatejo, setembro do 1902. 

l'uni. EBIDAE 

IBIS, 111. 

lbi» fnlciiicllua, Linn. 

Nomo vulgar — Maçarico preto. 

a J. Ribatojo, setembro do 1902. 

Fain. AHDE1DÂE 

ARDEA, Linn. 

Ardea clncrcn, Linneu 

Nomo vulgar — Garça, 

a $., b 9, novo. Ribatojo, 1901. 
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Arriva p u r p ú r e a , Linn. 

Nomo vulgar — Garça, Garça vermelha, 

a. Ribatejo, setembro de 1902. 

Fain. CICONIDAE 

CICONIA, Bris. 

< ' i r o n i a a l b a , Will. 

Nomo vulgar — Cegonha, 

a ?. Ribatejo, 1902. 

Fain. PLATALE1DAE 

PLATALEA, Linn. 

P l a i a l e a leueorotl ia , Linneu 

Nome vulgar — Colhereiro, 

a ?. Ribatejo, 1902. 

NATATORES 

Fmn. AXATIDAE 

SPATULA, Bóio 

Spatula eljpi a ia . Linneu 

Nomo vulgar — Pato trombeteiro. 

c <?. Ribatejo, 1901. 
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ANAS, Linn. 

Anns boschns , Linn. 

Nomo vulgar — Lavanco. 

a <?. Estarreja, 22 do novembro de 1902. 
b y. Arredores do Porto, 2G do novembro de 1902. 

MA'RECA, Steph. 

IWnreen pcnc lopc , Linneu. 

Nome vulgar — Pato assobiadeiro. 

a $. Ribatejo, 1901. 

QUERQUEDULA, Steph 

<luci'<|u<Mluln crecca, L. 

Nome vulgar — Marrequinha. 

a £. Arredores do Porto, dozombro do 1901. 
b. Arredoros do Porto, novembro do 1902. 

Kam. S1ERGIDAE 

MERGUS, Linn. 

M e r l u s se r r a to r , L. 

a ?. Estarreja, 24 de novembro do 1902. 
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Fain. LAKIDAE ' 

RISSA, Leach. 

K i s s a li i<la<<> la . Linn. 

Nomo vulgar — Gaivota. , 

b. c &, ?. Matozinhos, janeiro do' 1903. Sr. Isaac New-
ton. 

d, e ?, ?, novo. Matozinhos, janeiro do 1903. Sr. Isaac Now-
ton. 

LARUS, Linn. 

I . ; i ru- riililMiiiilii-. Linn. 

Nomo vulgar — Gaivota. 

a. Rio Tojo. Lisboa, 1901. 
b I, novo. Villa do Condo, 14 do novembro do 1902. 
0 '{. Matozinhos, janeiro do 1903. Sr. Isaac Nowton. 
d, c I, $. Matozinhos, janeiro do 1903. Sr. Isaac Now

ton. 

LarUS ar;;<'ii<a<ii-. Brelun 

Nomo vulgar — Gaivota. 

b. Matozinhos, 1902. 
0. Villa do Condo, janeiro do 1903. 
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STERNA, Linn. 

S terna iiiriimio. Linn. 
(S. mucrara, Naum). 

Nomo vulgar — Gaivina. 

a £. Villa do Condo, 23 de outubro do 1901. 

Fam. STEGANOPODIDAE 

. PHALACROCORAX, Bris. 

Pha lnorocornx enrbo , Leach. 

Nomo vulgar — Corvo marinho, 

b. Ribatejo, janeiro do 1903. 

Fam. COLYMBIDAE 

PODICEPS, Lath. 

P o d i c e p s minor . Bris. 

Nomo vulgar — Oallinha d'agua. 

b ?. Villa do Condo, 25 do março do 1902. 

P o d l c e p * nisrloollM, Brehm 

Nomo vulgar — Mergulhão. 

a. Matozinhos, 1901. Sr. Lacy Rumsoy. 
b. Penafiel, 28 do dezembro de 1902. 
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COLYMBUS, Linn. 

ColymbuM ncpteiitrloiinllM, Linn. 

Nome vulgar — Mergulhão, 

a Î. Villa do Conde, 7 de fevereiro de 1902. 

URIA, Bris/ 

I ila (rotlc, Linn. 

Nome vulgar — Arau. 

a. Porto, Janeiro do 19.03. Sr. Isaac Newton. 
b. Matozinhos, fovoroiro do 1903. 
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r t E j p r r i s 

OPH1DIA 

Finn. COLpBBIDAE 

COELOPELTIS, Wagl. 

CoelopcltiH la<< r l ina . Wilgl. 

c. Barca d'Alva, 1902. Exp], zool. 
f. Boa Nova, proximo do Porto, outubro do 1902. Sr. Isaac 

Now ton. 
g. novo. Sorra do Marão, 1902. Expl. zool. 

TROPIDONOTUS, Bcrie 

Tl 'Opif iOIIOtUS l i a i I i \ - L. 

f. Villa Nova de Gaya, 1901. 
g. Serra da Mourella, Pitões, setembro de 1902. Expl. zool. 

TropMoiiotuH viperinos, Roie. 

e. Villa do Conde, 1901. Sr. J. Alves dos Rois Junior. 
f. novo. Villa do Conde, 1901. Sr. J. Alves dos Rois Junior. 
y ; h, novo. Barca d'Alva, maio de 1902. Expl. zool. 
i. Geroz, maio do 1902. Expl. zool. 
; , Geroz, 1902. Sr. Barão de Soutollinho. 
k. Serra do Marão, 1902. Expl. zool. 
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RHINECHIS, Mich. 

ItliiiicchiM scalnris, Bonap. 

d, novo. Gerez, 1902. Expl. zool. 

Finn. COBpNELLIDAE 

CORONELLA, Laur. 

< in o n m l l a - ii o n d i i : i . ! >:iin I. 

i. Villa Nova de Gaya, outubro do 1901. Sr. Isaac Newton. 
j . Gerez, maio de 1902. Expl. zool. 
k. Barca d'Alva, maio de 1902. Expl. zool. 
I. Vizella, junho do 1902. Sr. João Alb. Andresen. 
m. Serra do Marão, 1902. Expl. zool. 

VIPERA, Lin. 

\ i|M-i .1 ammogytes, Lin. 

Nome vulgar — Vibora. 

f. Serra do Gerez, 1902. Sr. Barão do Soutollinho. 
g, novo. Torrão (Alomtejo) 1902. Sr. Dr. Diniz Novos. 

Yipprn beruM, Lin. 

Nome vulgar — Vibora. 

a, b. Pitões, Serra da Mosrella, setembro de 1902. Expl. 
zool. 
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Vnr. prcsler, Linn. 

Nome vulgar — Vibora preta, 

a. Serra de Castro Laboreiro, 1902. Expl. zool. 

A forma typica ainda não tinha sido encontrada no nosso 
paiz. A Vipcra bents, que pelo desenho se approxima muito 
da V. ammodytcs, apresenta, todavia, algumas differences 
na disposição e forma das escamas cophalicas. 

Pelo estudo comparativo de todos os exemplares de ví
boras portuguozas em collecção neste Muzeu vê-so que esses 
caracteres distinctivos das différentes espécies quasi se con
fundem. 

Esse estudo forneceu-nos elementos para umas notas inte
ressantes sobre o valor dos caracteres específicos das nossas 
viboras, e que será publicado em outro trabalho. 

SAUR1A 

Fam. AMPHI8B0ENIÛAE 

AMPIIISBOENA, Linn. 

Aiiipliisboonn clnerea, Vándelli. 

d. Monto d'Arrábida, Porto, 1902. Sr. Barão do Soutelli-
nho. 

e. Torrão (Alemtejo) 7 do fevereiro de 1903. Sr. Adelino 
Simões da Guia. 
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Pam. SINC1DAE 

ANGUIS, Linn. 

Annuls I r a - i l i - . Linn. 

i. Villa Nova do Gaya, 4 de novembro de 1901. Sr. Dr. Bet
tencourt Ferreira. 

j . Villa Nova de Gaya, setembro de 1902. Sr. Isaac Newton. 

S EPS, Laur. 

SCIIM clinlchlcs (Linn.). 

c. Barca d'Alva, maio de 1902. Expl. zool. 
d. Serra da Mourella, Pitões, 1902. Expl. zool. 
e. Torrão (Alemtojo) 7 de feveroiro de 1903. Sr. Adelino 

Simões da Guia. 

CONGILUS, Wagl. 

COIIKJIUM Oeellatus* Wagl. 

b. Serra d'Aire, colhido pelo Sr. Adolpho Mollor em 1890 o 
offerecido pelo Sr. Barão de Soutellinho em 1902. 

c. Serra da Mourella, setembro de 1902. Augusto Nobre. 

Pam. LACKRTIMK 

ACANTHODACTYLUS, Fitzinger 

Acaiiiliodaclyliis vulgar is , D. B. 

e, f, novo o adulto. Barca d'Alva, maio do 1902. Expl. 
zool. 
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TROPIDOSAURA, Fitz. 

Tropii loMii i i iu a l ^ i i i i . (Linn.). 

h, i,j. Serra do Gerez, maio de 1902. Expl. zool. 
le. Serra da Mourolla, Pitões, setembro de 1902. Expl. zool. 

Encontrei esta espécie na Serra d'Arga, proximo a Ponte 
de Lima, e em Elvas. 

PSAMMODROMUS, Fit/.. 

Pttanimodromuft hispanleuH, Fitz. 

d. Barca d'Alva, maio do 1902. Expl. zool. 
e. Serra da Mourolla, Pitões, setembro de 1902. Expl. zool. 
f. Torrão (Alemtejo), novembro do 1902. Sr. Adelino Simões 

da Guia. 

LECERTA, Linn. 

Lace r t a niuinll*, (Lain-.). 

Nome vulgar — Sardonisca, Sardónica, Lagartixa. 

i. Arredores do Porto, outubro de 1901. 
; . Serra do Suajo, outubro de 1901. Expl. zool. 
k. Serra do Gerez, maio do 1902. Expl. zool. 
/. Villa Nova de Gaya, agosto de 1902. Sr. Isaac Newton. 
m. Serra da Mourolla, Pitões, setembro do 1902. Expl. zool. 
n. Torrão (Alomtejo), H do outubro de 1902. Sr. Adelino 

Simões da Guia. 

I n c e r t a vtrldto» Daud. 

Nome vulgar — Sardão. 

e. Vallongo, 1902. Sr. João A. dos lieis Junior. 
9 
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L a c e r t a ocel la ta , Daud. 

Nome vulgar — Sardâo. 

k. Barca d'Alva, maio de 1902. Expl. zool. 
I, m. Villa Nova de Gaya, agosto de 1902. Sr. Isaac Newton. 
n. Ruivães, setembro de 1902. Expl. zool. 

EMYS, Dum. et Bibr. 

ICmjH orbicular i s , ( 1..). 

Nome vulgar — Cágado. 

«. Ribatejo, janeiro de 1903. Sr. Francisco Newton. 

CHELONIA 

Fam. TE8TUBINIDAE 

CLEMMYS, Wagl. 

< lcniBij M leprosa (Schwcig). 

f. Ervedosa, 1901. Sr. Dr. Bettencourt Ferreira. 
g. Ribatejo, janeiro de 1903. Sr. Francisco Newton. 
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A M P H I B I O S 

URODELA 

Fain. 8ALAMANDRIDAE 

TRITON, Laur. 

Triton marmoratDM, (Latr.) 

Nome vulgar — Saramantiga. 

h. Villa Nova de Gaya, setembro de 1902. Sr. Isaac Newton. 
i. Serra do Marão, 1902. Expl. zool. 
3- Serra da Estrella, 1902. Expl. zool. 

PLEURODELES, Mich. 

ÏMeurodelen Waltll, Mich. 

b- Villa do Conde, 1901. Sr. J. Alves dos Reis Junior. 
°> gyrinos. Serra da Estrella. Sr. Dr. Bettencourt Ferroira. 

SALAMANDRA, Laur. 

^alamniiflra maruloMa, Laur. 

°» d. Villa Nova de Gaya, agosto e setembro do 1902. Sr. 
Isaac Newton. 

e- Serra do Marão, 1902. Expl. zool. 
* 
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PELONECTES, Lataste. 

Pe lo i iee tes Bowoal, Lat. 

I. Matozinhos, 1901. Sr. Dr. Bettencourt Ferreira. 
m. Serra d'Arga, a 700 metros d'altitude, 1902. Augusto 

Nobre. 
n. Serra do Marão, 1902. Expl. zool. 

CHIOGLOSSA, Bocage 

Chlogloaaa IuKitnnlra, Bocage. 

f. Gérez, 1902. Sr. Barão de Soutollinho. 
g. Ruivães, 1902. Expl. zool. 

ANURA 

Fnin. PELOBATIDAE 

PELOBATES, Wagl. 

Pe loba tea cuHrlpe» (Cuv.) 

c. Matozinhos, 1901. Sr. Dr. Bettencourt Ferreira . 
d. Villa Nova de Gaya, agosto de 1902. Sr. Isaac Newton. 
c. Matozinhos, setembro do 1902. Sr. Isaac Newton. 

ALYTES, Wagl. 

Alytes obs te t r lcnns (Laur.) 

Nome vulgar — Sapo parteiro. 

g. Porto. 1902. Sr. Barão do Soutollinho. 
h. Serra do Marão, 1902. Expl. zool. 
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RANA, Linn. 

Rana eHculenta, Linn. 

Nome vulgar — Rã. 

j . Norte de Portugal, 1901. Sr. Dr. Bettencourt Ferreira. 
k, I, m. Villa Nova do Gaya, setembro de 1902. Sr. Isaac 

Newton. 
n. Serra do Marão, 1902. Expl. zool. 
0. Serra da Estrella, 1902. Expl. zool. 

■ana Ibérica, Boulgr. 

Nome vulgar — Rã. 

1, m. Castro Laboreiro, outubro de 1901. Expl. zool. 
n. Ruivães, 1902. Expl. zool. 
o. Serra da Mourella, Pitões, 1902. Expl. zool. 
p. Serra da Estrella, 1902. Expl. zool. 

DISCOGLOSSUS, Otth. 

DtgcogloflgaH plctug, Otth. 

d. Villa Nova de Gaya, 1901. Sr. Dr. Bettencourt Fer

reira. 
e, f. Villa do Conde, 1901. Sr. J. Alvos dos Reis Junior. 
g. Villa Nova do Gaya, setembro do 1902. Sr. Isaac New

ton. 
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BUFO, Laur. 

Bufo vulgarla, Laur. 

Nome vulgar — Sapo. 

i. Villa Nova de Gaya, setembro do 1902. Sr. Isaac Nowton. 

Bufo «aiaiiiMa. Laur. 

Nome vulgar — Sapo. 

d. Vallongo, 1895. Sr. J. Alvos dos Reis Junior. 
e. Villa do Conde, 1901. Sr. J. Alves dos Reis Junior. 
/, g. Serra da Estrella, 1902. Expl. zool. 



POLYTECHNICA DO POKTO 135 

P E I X E S 

SELACHA 

Faro. SCYLLI1DAE 

SCYLLUM, Cuv. 

S f j l l l u i n c a i i l i u l a . Cuv. 

Nome vulgar — Cascarra. 

a, novo. Povoa de Varzim, 21 de março de 1903. Sr. Isaac 
Newton. 

PRISTIURUS, Bonap. 

PrlsUnrus melanostonras, Bp. 

Nome vulgar — Leitão, 

a. Setúbal, 1003. Expl. zool. 

Fain. MUSTELLIDAE 

MUSTELLUS, Cuv. 

AlnatclluH vulgaris, Mull o Henl. 

Nome vulgar — Cação, 

a. Setúbal, maio de 1903. Expl. zoolog. 
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Fnm. CIIARCHAKIDAK 

CHARCHARIAS, Cuv. 

CharcharlnH glnuriiM, Rond. 

Nome vulgar — Tintureira. Quelha (Setúbal). 

b. Mercado de Lisboa, maio de 1903. Expl. zoolog. 
c. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 
d. Setúbal, maio de 1903. Sr. Luiz Oonzaga do Nascimento. 

Fam. SPINACIDAE 

ACANTHIAS, Bp. 

AcniitblnH vulgnrlH, Riaso. 

Nome vulgar — Cação. 

a. b, novos. Matozinhos, janeiro de 1903. Sr. Isaac Newton 
c. novo. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

Acantbtna Bla invl l le l , Risso. 

Nome vulgar — Galhudo, Cação. 

a. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

CENTRINA, Cuv. 

«Vnli-liia Salvimii. Risso. 

Nome vulgar — Peixe porco. 
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b. Povoa de Varzim, 1902. 
c. novo. Povoa de Varzim, 21 de março de 1903. Sr. Isaac 

Newton. 
d. Matozinhos, junho de 1903. Sr. Isaac Newton. 
e. Cezimbra, junho de 1903, a 40 metros de profundidade. 

Sr. Luiz Gonzaga do Nascimento. 

SQUATINA, Bel. 

Sqiiatiiia angeloa, Riss. 

Nome vulgar — Peixe anjo. 

a. Setúbal, 15 de junho de 1903. Sr. Luiz Gonzaga do Nas
cimento. 

Pam. RIIINOBATIDAE 

RHINOBATUS, Schw. 

RhlnobatuH Colnmnae, Mull ot Henl. 

Nome vulgar — Rebeca, 

a. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

Fam. RAIIDAB 

RAIA, Cuv. 

Rala oxyrtolnohu», Moreau 

Nome vulgar — Raia bicuda, 

a. Setúbal, maio 1903. Expl. zoolog. 
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Rala mlralefiiM, Lin. 

a. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

Fm». MYLIOBATIDAE 

MYLIOBATIS, C. Dumeril 

MyllobatlH aqul la , C. Dumeril. 

a. Matozinhos, janeiro de 1903. Sr. Isaac Newton. 
b. Matozinhos, 13 de fevereiro de 1903. Sr. Isaac Newton. 

CHIMAERyE 

Fun. CHIMAERIDAE 

CHIMAERA, L. 

C h l m a e r a mons t ruosa , L. 

Nome vulgar — Papagaio do mar. 

a. Povoa de Varzim, 1902. 

LOPHOBRANCHII 

Fnm. SYNGNATHIDAE 

HYPPOOAMPUS, Cuv. 

Hyppocampus brevl rors t r la , Cuv. 

Nome vulgar— Cavallo marinho, 

b. Setúbal, maio de 1903. Sr. Luiz Gonzaga do Nascimento. 
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SYNGNATHUS, Artedi ' 

S) MKIIUIIIIIN m u s . L. 

b, c. Matozinhos, dezembro, de 1902. Sr. Isaac Newton, 
rf. Esmoriz, 1902. Sr. Isaac Newton. 
e. Matozinhos, janeiro de 1903. Sr. Isaac Newton. 
f, g. Setúbal, maio de 1903. Sr. Luiz Gonzaga do Nasci

mento. 

ENTELURUS, A. Dumoril 

EntelnriiH nequorena, A. Dumeril. 

b. Matozinhos, janeiro de 1903. Sr. Isaac Newton. 

PLECTOGNATHI 

BALLISTES, Lin. 

Ilnlltatea cnprlMrnn, Lin. 

a. Cabo Espichel, junho de 1903, a 13 metros do profun
didade. Sr. Luiz Gonzaga do Nascimento. 

CHORIGNATI 

Fam. TRACIIINIDAE 

URANOSCOPUS, Lin. 

I l a i io- ropi i - acaber , Lin. 

Nomo vulgar — Papa tabaco. 

c. Setúbal, Rio Sado, 2 de junho de 1903 (pouco vulgar). 
Sr. Luiz Gonzaga do Nascimento. 
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TRACHINUS, Arted 

Trach lnus vlpern , Cuv. 

Nome vulgar — Esguipão, Peixe aranha. 

b. Matozinhos, janeiro de 1903. Sr. Isaac Newton. 

Trachi i ius d r aco , Cuv. et Vai. 

Nomo vulgar — Peixe-aranha. 

c. Setúbal, 1903. Expl. zoolog. Exemplar com 0m,36 de 
comprimento. 

d. Olhão, junho de 1903. Augusto Nobre. 

Tracliiiiu* nrniieun, Cuv. 

Nome vulgar — Aranha. 

b. Olhão, junho de 1903. Augusto Nobre. 

Faro. BLENNIDAE 

BLENNIUS, Asted. 

Blenntu» pliolla, L. 

Nome vulgar — Marachomba (Matozinhos, Leça) ; Lula 
(Foz do Douro). 

c, d. Matozinhos, janeiro de 1903. Isaac Newton. 
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H I e i i n i u a g n í t o r u g i n c , Brun. 

Nome vulgar — Ranhosa (Matozinhos). Peixe diabo (Se
túbal). 

b. Matozinhos, 1901. Augusto Nobre. 
c. Matozinhos, agosto de 1902. Sr. Isaac Newton. 
d. Setúbal, maio de 1903. Sr. Luiz Gonzaga do Nascimento. 

B l e i m i u s M o ut uxii l. Fiem. 

Nome vulgar — Marachomba. 

a, b. Matozinhos, setembro do 1902. Sr. Isaac Newton. 
c. Matozinhos, 15 de fevereiro de 1903. Sr. Isaac Newton. 

Fam. CALLIONYMIDAE 

CALLIONYMUS, L. 

« a l l l o n j m u s l y r o , L. 

a, adulto; b, novo. Matozinhos, 1902. Augusto Nobre. 
c, adulto; d, novo. Matozinhos, janeiro de 1903. Sr. Isaac 

Newton. 
Fam. BATRACIUDAE 

BATRACHUS, BI. Schn. 

Hatraclius «lldactylu», Bloch 

Nomo vulgar — Charrôco. 

a. Villa Real de Santo Antonio, agosto de 1895. Augusto 
Nobre. 

b, c. Setúbal, maio de 1903. Expl. zoolog. 



142 ANNUARIO DA ACADEMIA 

Fum. LOPHIIDAE 

LOPHIUS, Arted 

I.ophluM piacatorlua, Lin. 

Nome vulgar — Tamboril, 

b. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

Fain. GOBUDAE 

GOBIUS, Arted 

Goblus capito, Valenc. 

Nome vulgar — Peixe escama. 

a. Foz do Douro, 1896. Augusto Nobre. 

b, c. Matozinhos, 8 de janeiro de 1902. Sr. Isaac Newton. 

Goblos Jozo, L. 

Nome vulgar — Alcaboz. 

a. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

APHYA, Risso 

Aphya pellurtda, (Nardo). 

a, b. Matozinhos, julho de 1902. Augusto Nobre. 
c, d. Matozinhos, maio de 1903. Sr. Isaac Newton. 
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Fain. MULLIBAE 

MULLUS, L. 

MUIIUK su rmule tus , Lin. 

Nome vulgar — Salmonete. 

a. Portimão, agosto de 1895. Augusto Nobre. 
b. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

M ni lus b a r b a t u s , Lin. 

Nome vulgar — Salmonete. 

a. Portimão, agosto de 1895. Augusto Nobre. 

Fnm. TRIGLIDAE 

PERISTEDION, Lacep. 

Perlatef l lon cathapbinctnui , C. Bp. 

Nome vulgar — Bêbedo (Povoa de Varzim). Cabra espi

nhosa (mercado de Lisboa). 

a, b. Povoa de Varzim, 1901. 
c, d. Mercado do Lisboa, maio de 1903. 

TRIGLA, Artedi 

Trigla gurnarduH, L. 

Nome vulgar — Santo Antonio (Matozinhos). Cabra 
■moira (Lisboa). 

a. Matozinhos, 1902. Sr. Isaac Newton. 
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b, c. Mercado do Lisboa, maio do 1903. Expl. zool. 
d. Faro, junho de 1903. Augusto Nobre. 

Tripla obscura, Lin. 
(T. euculus, Risso). 

Nomo vulgar — Ruivo. 

a. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

Trlgla pini. Bloch 

Nomo vulgar —Jtuivo. 

a. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

Trigla lineatn, Lin. > 

Nome vulgar — Ruivo, 

a. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

T r l g l a l)ia. L. 

Nomo vulgar — Cabra. 

a. Matozinhos 1902. Sr. Isaac Newton. 
b. Povoa de Varzim, 1903. Sr. Isaac Newton. 
c. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 
d. Faro, junho de 1903. Augusto Nobre. 

COTTUS, Arted. 

Coito» bubalitt, Euphrasen 

Nome vulgar — Sarronco. 



POLYTECHNICS DO POÎITO 14S 

a. Leça da Palmeira, abril do 1901. Augusto Nobro. 
b. Matozinhos, setembro do 1901. Sr. Isaac Nowton. 

SCORPAENA, Linn. 

Scorpaena neiofn, Linn. 

Nome vulgar — Sarrão (Matosinhos). Requeime (Setúbal). 

Matozinhos, 13 de junho de 1901. Augusto Nobre. 
Matozinhos, julho de 1902. Sr. Isaac Newton. 
Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

Esta espécie veio de Setúbal com o nome de Requeime, 
mas este nome applica-se também á S. porous. 

SEBASTES, Cuv. 

McbaMt<>M ilactj loptera ( i;i...-m. 

Nome vulgar — Serrão (Povoa). Cantarilho (Mercado de 
Lisboa). 

b. Povoa do Varzim, 190*2. 
0. Mercado do Lisboa, maio do 1903. 

Fm». BERYCÏDAE 

IÎERIX, Cuv. 

i tc i ix deeadactylus , Cuv. et Vai. 

Nome vulgar — Imperador. 

a. Setúbal, 1903. Expl. zool. 
10 
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Fam. PERCIDAE 

LABRAX, Cuv. 

Labrax lupii-.. Cuv. 

Nome vulgar — Roballo. 

b, novo. Matozinhos, 1902. Sr. Isaac Newton. 

SERRANUS, Cuv. 

Se r r anos cabri l la , Cuv. 

Nome vulgar — Alecrim (Matozinhos). Garoupa (Setú
bal). 

c, Matozinhos, 13 de junho de 1901. Augusto Nobre. 
d, e. Matozinhos, agosto de 1902. Sr. Isaac Newton. 
e, f. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 
g. Setúbal, junho de 1903. Sr. Luiz Gonzaga do Nasci

mento. 

ANTH1AS, Bloch 

1 ndiliiM s o r e r , Bloch 

Nome vulgar — Canário do mar (Setúbal). Imperador 
(Faro). 

o. Setúbal, 1903. Expl. zool. 
b. Faro, junho de 1903. Augusto Nobre. 
c. Setúbal, junho de 1903. Sr. Luiz Gonzaga do Nasci

mento. 
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Fam. SCIAENIDAE 

CORVINA, Cuv. 

* ori ina i l idia. Cuv. 

Nome vulgar — Roncador. 

a. Faro, julho de 1903. Augusto Nobre. 

Fam. SCOMKKIDAE 

SCOMBER, L. 

Scomber folia». L. 

Nome vulgar — Cavalla. 

b. Matozinhos, 1902. Sr. Isaac Nowton. 

Scomber scomber . Lin. 

Nome vulgar — Sarda, 

b. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

RU VET US, Cocco 

RuvetiiM prclioaun, Cocco 

Nomo vulgar — (?). 

a $. Povoa de Varzim, 24 de julho do 1902. Muito raro . 
# 
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TRACHURUS, Cuv. e Val. 

TrachuruH trncliuruN, Guntli 

Nome vulgar — Chicharro. Chicharro do alto [adulto, 
Setúbal). 

c. Povoa do Varzim, 1902. 
d. Matozinhos, 1902. Sr. Isaac Newton, 
c. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

Tiariuiin- lalla.v, Capello. 

Nome vulgar — Chicharro francez (Setúbal). 

c. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

TEMNEDON, Cuv. ut Val. 

Tcmnctlon snHntor, Cuv. et Val. 

Nome vulgar — Anchova (Setúbal, Faro). 

a. Setúbal, 1903. Expl. zool. 
b. Faro, junho do 1903. Augusto Nobre. * 

Os dois pequenos espinhos que existem entre o anus e a 
barbatana anal só foram visíveis nos dois exemplares men
cionados, fendendo a polio com um oscalpollo. Raro. 
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ZEUS, Arted. 

Zeus I a 1MM-. L. 

Nome vulgar — Peixe yallo. 

b. Povoa do Varzim, 1902. 
c, d, novos. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

CAPROS Lacep. 

Capros ape r , Lncep. 

Nome vulgar — Rascago (Setúbal). 

a. Povoa do Varzim, 1902. Muito raro . 
b, o. Sotubal, 1903. Expl. zool. 

BRAMA, Sohneid 

Brama Itaii . Bloch 

Nomo vulgar — Chaputa. 

a. Matozinhos, 13 de fevereiro de 1903. Sr. Isaac Newton 

X1PHIAS, Artodi 

Xiphfn* cindiu», L. 

Nome vulgar — Peixe agulha. 

a. Matozinhos, setembro de 1902. Sr. Antonio Canova de 
Faria. 

Apanhado em uma armação de pesca. 
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ECHENEIS, Artedi 

Eolionels rcniora, Lin. 

Nome vulgar — Lampreia, (?) ; Peixe piolho. 

a. Setúbal, no estômago d'uma Quelha (Charcharias glau-
cus). 1903. Expl. zool. 

Fam. BPAREDAE 

SARGUS, Cuv. 

Snr«u« vul>;nrlM, Gooffr. 

Nomo vulgar — Choupa. 

b. Povoa de Varzim, 1902. 
c. d, e, novos. Matozinhos, 1902. Sr. Isaac Newton. 

BOX, Cuv. 

BOX h o o p - . C. Bp. 

Nome vulgar — Boga. 

a. Villa Real do Santo Antonio, agosto do 1895. Augusto 
Nobre. 

6. Matozinhos, 1901. Augusto Nobro. 
c. Matosinhos, 1902. Sr. Isaac Newton. 
d. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 
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Box snlpn, (Linn.) 

Nomo vulgar — Boga. 

Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

PAGELLUS, Cuv. 

Pngcllus morn»} ru*, L. 

Nome vulgar — Ferreira, 

a, b. Olhão, agosto do 1895. Augusto Nobre. 

PngclluB acame, Cuv. o Vai. 

Nome vulgar — Resngo. 

a. Villa Real de Santo Antonio, agosto de 1895. Augusto 
Nobre. 

b. Matozinhos, 1902. Sr. Isaac Newton. 

CHItYSOPHRIS, Cuv. 

< in-, soplu'1* nuratn. Cuv. e Vai. 

Nome vulgar — Doirada, 

b. Matozinhos, janeiro do 1903. Sr. Isaac Newton. 
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CANTHARUS, Cuv. 

< 'amhiii ii- grlscun, Cuv. c Val. 

Nome vulgar — Choupa. 

a. Matozinhos, janeiro de 1903. Sr. Isaac Newton. 
b. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

Finn. 9IENIDAE 

SMARIS, Cuv. 

S i i i a r K «In.» M ' l i s . C. V. 

Nome vulgar — Baila. 

c. d. Matozinhos, fovoreiro de 1903. Sr. Isaac Newton. 

Fain. LAHIUDAF 

LABRUS, Artcd 

Labru» foerRjIta, Ascanius 

Nome vulgar — Maragota, Bodião. 

a. Matozinhos, 13 de julho do 1901. Augusto Nobre. 
b. Matozinhos, setoinbro de 1901. Sr. Isaac Newton. 
c. d, e, f. Matozinhos, agosto de 1902. Sr. Isaac Newton. 
/. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

J 
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Var. Donovani, Valcnc. 
l .a lnus Donovan i , Valcnc. 

Nomo vulgar — Marayota (Setúbal). 

a, b. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

Labi ii* inixtuH, L. 

Nome vulgar — Peixe pica. 

a J, b ?. Sines, agosto de 1895. Augusto Nobre, 
c ?. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

CRENILABRUS, Cuv. 

CrenilabruM molopn, L. 

Nomo vulgar — Maragota. 

a. Matozinhos, 13 do julho de 1901. Augusto Nobre. 
b. Matozinhos, setembro de 1902. Sr. Isaac Newton. 
c. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

CrcnilnbruH Itnil lonl, Valcnc. 

Nome vulgar — Bodião Setúbal. 

a. Matozinhos, 15 do fevereiro do 1903. Sr. Isaac Newton. 
b, c. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

Crcn l labrus incdl ler rn i ieus , L. 

a. Setúbal, janeiro de 1895. Augusto Nobre. 
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Crenllabruft pnvo (Brunn) 

Nomo vulgar — Bodião. 

a. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

CTENOLABRUS, Valcnc. 

Ctenolnbrns rapcstrlH (Linn.) 

a Matozinhos, agosto do 1902. Augusto Nobro. 
b. c. Matozinhos, 15 do fevereiro do 1903. Sr. Isaac Nowton. 

JULIS, Cuv. 

. lu l l* \ I I I - J I I i~. C. lip. 

Nome vulgar — Canário do mar. 

c. Matozinhos, setembro de 1902. Sr. Isaac Nowton. 

ram. HU6ILÍDAE 

MUGIL, Arted. 

^IHKII amain*. Risso 

Nome vulgar — Mugc. 

a. Olhão, agosto de 1895. Augusto Nobro. 

>IUKÍ1 cheio, Cuv. 

Nomo vulgar — Tainha, 

a. b. Matozinhos, 26 de março do 1903. Sr. Isaac Nowton. 
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Fam. ATIIERIKIDAE 

ATHERINA, Artedi 

Athcrinn presbyter , Cuv. et Val. 

Nome vulgar — Pica. 

c. Matozinhos, 1902. Sr. Isaac Newton. 

Fain. AMMODYTIDAE 

AMMODYTES, Arted 

V■ 11111• ><I\ i«  IniiccolutUH, Les. 

Nome vulgar — Ligueirão (Matozinhos). Pescada bicuda 
(Setúbal). 

a, adulto ; b, c, novos. Matozinhos, 1002. Sr. Isaac New

ton. 
d. Setúbal, maio do 1903. Sr. Luiz Gonzaga do Nascimonto. 

Fam. (U1HDAE 

GADUS, Cuv. 

OatluH intnutuH, Linn 

a. Matozinhos, janeiro de 1903. Sr. Isaac Newton. 
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GSIMIUM IUNCDH, Lin. 

Nome vulgar — Faneca. 

a. Matozinhos, 1896. Augusto Nobre. 
b. Matozinhos, setembro de 1902. Sr. Isaac Newton. 

MERLANGUS, Cuv. 

McrlniiKiiM vulgar is , C. Bp. 

Nome vulgar — Badejo. 

a. Matozinhos, agosto de 1902. Augusto Nobre. 

J l e r l augus pollncliiuH, (Lin). 

Nome vulgar — Badejo. 

a, Porto de Leixões, 1896. Augusto Nobre. 
b, novo. Matozinhos, 1 de março de 1903. Sr. Isaac Newton. 
c, d. Matozinhos, 12 do março do 1903. Sr. Isaac Newton. 
e. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

MERLUCIUS, Cuv. 

McrlucluN vulgaris , Cuv. 

Nomo vulgar — Pescada, 

a, novo. Matozinhos, 1902. Sr. Isaac Newton. 
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PHYCIS, Artedi 

Pliycitu nieriiterrniicus Dclaroche 

Nome vulgar — Abrotea. 

a. Matozinhos, agosto de 1902. Augusto Nobre. 
b. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

MOTELLA, Cuv. 

MoK-iia trlelrratá, Hl. 

Nome vulgar — Paz da. casa, Larotc. 

a. Povoa de Varzim, 1900. Augusto Nobre. 
b. Matozinhos, 1901. Augusto Nobre. 

Uotclln 1'uNon, (Risso) 

Nomo vulgar — Látego, Badião. 

b. Matozinhos, agosto de 1902. Augusto Nobre. 

Molclla nuM-iilntu, (Risso) 

Nome vulgar — Raposa (Setúbal). 

a. Matozinhos, 1903. Sr. Isaac Newton. 
b. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

Os caracteres d'osta espécie não me parecem sufficiento-
monto distinctos dos da espécie antecedente. 
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M o t C l l a " [ i l l l K i l K M l l i ; I ( ; I . CUV. 

Nome vulgar — Látego. 

a. Matozinhos, 1901. Augusto Nobre. 
b. Matozinhos, 1902. Sr. Isaac Newton. 

RANICEPS, Cuv. 

Haiiit*o|>H ti if m caiu-.. Flem. 

a. Matozinhos, agosto de 1902. Augusto Nobre. 
b. Matozinhos, janeiro de 1903. Sr. Isaac Newton. 

Fam. MACROURIDAE 

MACROURUS, Bloch 

MncrouriiM iraclij rlij IU-IIIIM (Riss.) 

Nome vulgar — Peixe lima. 

a. Cabo Espichel, 3 legoas ao largo e a 300 metros de pro
fundidade. Muito raro. Sr. Luiz Gonzaga do Nasci
mento. 

HYMENOCEPHALUS, Giglioli 

Ilyiiionoooplinlus i tá l icas , Giglioli 
(Malacocephalun lœvù, Mor eau). 
Malacocephalus lœvis, Moreau, Poissons de Franco, 1881, v. ni, 

p. 284. 
HymenocephalM itaiicm, Giglioli. — Vaillant, Exp. se. Travailleur, 

Poissons, 1888, p. 211, pi. Xix, f. 1, l"-l". 

a. Matozinhos, 1901. Augusto Nobre. 
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Fam. l'LEURONECTTOAE 

FLESUS, Moreau 

Fleaun \ ii l^inís. Moreau 

Nome vulgar — Solha. 

a. b. Matozinhos, agosto do 1902. Sr. Isaac Nowton. 

SOLEA, Cuv. 

Solt'ii vulgaris , Risso 

Nomo vulgar — Linguado. 

b. Matozinhos, 1902. Sr. Isaac Nowton. 
c. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

Solca azevia, Capello 

Nome vulgar — Azevia, 

a. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

PLEURONECTES, Rafin 

P leuronec tea hirtai», Abil^-

a. Matozinhos, 1902. Sr. Isaac Nowton. 
b, c, novos. Matozinhos, 1903. Sr. Isaac Nowton. 

P leuronec tea Gro lunan i , C. Bp. 

a. Setúbal, 1903. Expl. zool. 
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PleuroncctCH UI-IIOKIOMXUM, C. Bp. 

a. Matozinhos, 1902. Augusto Nobre. 
b, c. Matozinhos, 1903. Sr. Isaac Newton. 

PleuroncctCH Boncii, Risso. 

a, novo. Matozinhos, maio de 1903. Sr. Isaac Newton. 

SYNAPTURA, Cant. 

Synnpturn lusi tanien, Capello 

Nome vulgar — Lingoa de vacca. 

a. Setúbal, 1903. Expl. zool. 

RHOMBUS, Klein 

I t l iouibus u inv imus . Will. 

Nome vulgar — Pregado. 

b. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

BOTIIUS, C. Bp. 

Bot im* potins (Delaroohe) 

Bothus rhomboïdes. Bonupt. 

Nome vulgar — Carteia, Carta, 

a, b. Faro, julho do 1903. Augusto Nobre. 
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Moreau (Poiss. de France) apresenta as duas espécies como 
distinctas ; Carus (Prod. Fann.) reune-as em uma só. 

Não podendo, com os dois únicos exemplares que obtive 
em Faro, pronunciar-mo definitivamente por uma opinião, 
embora me pareça que se tracte d'uma só espécie, apresento 
os caracteres principaos observados nos dois exemplares em 
questão. Devo notar-se que a distancia á base da dorsal, 
que no B. podas devia ser menor, é, todavia, maior que no 
B. rhomboides. 

a. Bothus podas 
Comp. total — 0"',235. 
Dist. interorbit. — 0"',017. 
Dist. proorbit. — 0"',004. 
Altura do tuberc. espin. do 

maxil. sup. — 0"',003. 
Linha lat. simples, acima do 

peitoral, começando sobro 
o prolong, do bordo interno 
da orbita sup. 

Distancia á base da dorsal — 
(T,037. 

Côr geral ogual nos dois exem
plares. 

Mancha negra, na linha late
ral — distincta. 

b. Bothus rhomboides 
Comp. total — 0n',220. 
Dist. interorbit. — 0m,27. 
Dist. preorbit. — 0"',002. 
Altura do tuberc. espin. do 

maxil. sup. — 0,u,002. 
Linha lat. simples, acima do 

peitoral, começando quasi 
ao meio do espaço inter-
orbitar. 

Distancia á base da dorsal— 
0,034. 

Mancha negra,' na linha late
ral — falta. 

A mancha negra não é, porém, considerada por Moreau 
como caracter constante. 

A forma do corpo parece-mo approximadamento ogual e 
as escamas também eguaos. 

11 
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Fain. CYCL0PTE1UDAE 

LEPADOGASTER, Gõuan 

I<epadogaHter, Gouan i i , Lacép. 

c, d. Matozinhos, fevereiro de 1903. Sr. Isaac Newton. 

Fam. CYPKLNIDAE 

CYPRINUS, Bell. 

CyprlnuK cnrpio , L. 

Nome vulgar — Roballo, (Moledo). Carpa (no sul do 
paiz). 

b. Rio Douro, Moledo, 1902. Sr. Isaac Nowton. 

CARASSIUS, Nilson 

CnrnM&luM nuratiiM, Linn. 

Nome vulgar — Peixe vermelho. Pimpão, 

a. Santarém, rio Tejo, 1896. Expl. zool. 

BARBUS, Cuv. 

U m b u s l{o«a-t ' i . Stcind. 

Nome vulgar — Barbo. 

a. Rio Ferreira, 1895. Augusto Nobre. 
/;. Matozinhos, janeiro de 1903. Sr. Isaac Nowton. 



POLYTECHNICA DO PORTO 168 

Bnrbus romiza , Steind. 

Nome vulgar — Barbo, 

a. Rio Douro, Moledo, 1902. Sr. Isaac Newton. 

CHONDROSTOMA, ARABS. 

CIioiitlroMlomn nnsus, Agass. 

Nome vulgar — Boga. 

a. Rio Douro, Barca d'Alva, 1902. Augusto Nobre. 
b. Rio Leça, 25 do' março do 1903. Sr. Barão de Soutel-

linho. 
c. Rio Leça, 1903. Sr. Isaac Newton. 

Finn. CLUPEIDAK 

ALOSA, Cuv. 

ilo-.il l l l i l i i . Cuv. 

Nomo vulgar -- Savclha, Saboga. 

a. Setúbal, 1894. Augusto Nobre. 
b. Villa Real do Santo Antonio, agosto de 1895. Augusto 

Nobre. 
c. Olhão, agosto de 1895. Augusto Nobro. 
d. Matozinhos, 13 do julho de 1901. Augusto Nobre. 
e. Setúbal, maio de 1903. Expl. zool. 

# 

http://ilo-.il
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Alonn «ardina . Mor. 

Nomo vulgar — Sardinha. 

b. Matozinhos, 13 do junho de 1901. Augusto Nobre. 
c. Matozinhos, agosto de 1902. Sr. Isaac Newton. 

ENGRAULIS, Cuv. 

Engrau l i* eiicrnsioliolun, C. Bp. 

Nomo vulgar — Biqueirão. 

b. Matozinhos, agosto do 1902. Sr. Isaac Newton. 

Fani. EXOCOETIDAE 

BELONE, Cuv. 

Bc lonc vulgnrim, Fiem. 

Nome vulgar — Peixe agulha, 

b. Matozinhos, 8 de janeiro de 1902. Sr. Isaac Newton. 

Bc lonc nous, Risso 

Nome vulgar — Peixe agulha. 

a. Matozinhos, janeiro do 1902. Sr. Isaac Newton. 
b. Setúbal, 1903. Expl. zool. 
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Fam. SCOPELIDAE 

PARALEPIS, Cuv. 

P a r a l e p i s coregonoldes , Risso 
Paralepis coregonoidcs, Risso.—Cuv. et Val., Hist- Nat. Poissons, 

v. 3.°, p. 264, v. ill, p. 383, fl. 66, 67 (1829-1831). 
Paralepis coregonoides, Risso.—Moreau, Hist. Poiss. France, v. in, 

p. 519, f. 205; suppl. p. 120, (1881-1889). 
Paralepis coregonoidcs, Risso.—Browne Good and II. B. Tarleton 

— Oc. ichtyol. — Deep-sea and pelagic-fislies, Washington, 1895, 
pp. 119 e 516, pi. xxxviii. 

Nome vulgar — Peixe grato (Povoa de Varzim). Fura-
páo ? (Matozinhos). 

a. Matozinhos, 25 de fevereiro de 1903. 

Um exemplar recolhido nas redes da pescada poios po-
veiros e offerocido polo Sr. Isaac Newton. O exemplar apre
senta dimensões superiores ás que são indicadas nos livros 
que consultamos. O sou comprimento é de 0"',53, mas em 
tudo o mais concorda com as descripçõos d'esta espocio. A 
maior dimensão é, pois, mais do dobro do que tom sido indi
cada para esta espécie (0m,15 a 0"'/25, Moroau). 

Infelizmente, o exemplar apresenta a barbatana anal muito 
estragada, do modo a não sor possível contar o numero do 
raios. 

Suppomos quo todos os exemplares doscriptos ató hoje 
são indivíduos novos, polo quo esta descoberta nos parece 
interessante. 

Esto peixe não é desconhecido dos pescadores, pois que 
lho dão os nomes vulgaros indicados. Um pescador da Po
voa a quem foi mostrado esto exemplar deu-lhe o nome de 
Peixe grato. 
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Fmii. 8ALM0NIDAE 

TRUTTA, Nilsson 

Trull a rnr io , (Risso) 

Nome vulgar — Truta, 

a. Rio Ferreira, 1895. Augusto Nobre. 

Fain. TRICHINRIDAE 

LEPIDOPUS, Gõuan 

LiCpldopUM arméniens. I'.onnal 

Nomo vulgar — Peixe espada. 

a. Costa do Porto, março de 1903. Sr. Isaac Newton. 
b. Sotubal, maio do 1903. Expl. zool. 

Fum. ANGUILL1DAE 

ANGUILLA, Thunberg 

kngullln vulgnrlH, Turt. 

Nome vulgar — Enguia. Brazino (Avoiro). 

c. Lagos, 1895. Augusto Nobro. 
d. Aveiro, 16 de novembro do 1902. Exemplar com 0n,,80 

do comprimento. Sr. Isaac Newton. 
e. Var. latii'orstris. Rio Douro, Moledo, maio de 1903. Sr. 

Isaac Newton. 
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CONGER, Cuv. 

Conger vulgaris, Cuv. 

Nome vulgar — Congro. 

a, b, c, novos. Matozinhos, 1895. Augusto Nobre. 
d. Olhão, agosto de 1895. Augusto Nobre. 
e. Matozinhos, 1902. Sr. Isaac Newton. 

F«in. MURAENIDAE 

MURAENA, Thunbcrg 

ftluraenn helena, L. 

Nome vulgar — Morria. 

a. Faro, agosto de 1895. Augusto Nobre. 
c, d. Matozinhos, janeiro do 1903. Sr. Isaac Newton. 
e. Povoa do Varzim, 21 de março do 1903. 
f. Setúbal, maio do 1903. Expl. zool. 

Fnm. PETROMIZONIIME 

PETROMYZON, Artcdi 

Pelrorojzon inarinus, L. 

Nome vulgar — Lampreia. 

a, novo. Rio Douro, agosto do 1902. Sr. Isaac Newton. 
b, novo. Matozinhos, novembro do 1902. Sr. Isaac Newton. 
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Petromyzon fluvlntlUa, Lin. 

Nome vulgar — Lampreia. 

a, b, c. Riboiro do pinhal da Marinha Grando. Sr. Adolpho 
Mollor. 

ADDITAMENTO 

GobiuM cru<■■ 11nia--. Gm. 

a. Setúbal, junho do 1903. Sr. Luiz Gonzaga do Nascimento. 

Espécie nova para a fauna portugueza. 

3. Gabinete de physica 

Sobro osto gabinete voja-se o Annuario do 1884-1885, 
pag. 57. 

i. Laboratório chimieo 

Sobre este laboratório voja-se: Annuario do 1878-1879, 
pag. 45-54; de 1879-1880, pag. 45-57 ; de 1880-1881, pag. 
56-57 ; de 1881-1882, pag. 83-96 ; de 1882-1883, pag. 143-

162; de 1883-1884, pag. 117-203; do 1884-1885, pag. 58-

59; de 1886-1887, pag. 61-65; de 1888-1889, pag. 54-55; 
de 1894-1895, pag. 69-104 e248-253; de 1898-1899, pag. 
141-171 ; de 1899-1900, pag. 122-174 ; de 1900-1901, pag. 
99-203. 



POLYTECHNICA DO PORTO 169 

I I . — Classificação seguida no catalogo dos objectos 
existentes no Laboratório 

Para a organização do catalogo mothodico dos objectos 
do laboratório quo já foi apresentada adoptaram-so as se
guintes divisões, que são proximamente as do catalogo 
Salleron : 

I. Apparelhos .de demonstração, investigação, etc. 
IL Apparelhos para analyses o ensaios. 

III. Analyse dos gazes. 
IV. Medida do peso especifico. 
V. Polymotria. 

VI. Balanças o pesos. 
VIL Thermometros e pyromotros. 

VIII. Metaes preciosos. 
IX. Utensílios. 
X. Objectos do vidro. 

XI. Objectos de biscuit, de grés, de porcelana e de torra. 
XII. Diversos. 

XIII. Papel para laboratório. 
XIV. Collecção de reagentes e productos chimicos. 
XV. Collecção de mineraes. 

XVI. Collecção de fragmentos para ensaio ao maçarico. 
XVII. Collecção do alcalóides. 
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I 

Na I divisão estão incluídos os apparelhos : 

Do Bortholot para calorimetria, para a synthèse orgânica, 
para acetyleno o para a producção do offluvio eloctrico. 

Gazometricos de Bunzen, o absorpciometro, o destinado a re
colher os gazes, etc. 

Do Cailletet e outras para a liquofação dos gazes. 
Congeladores do Toselli, Edmundo Carro, Fernando Carro 

o outros. 
De Deville (II. Sainte-Claire) sobre dissociação o para a pu

rificação do mercúrio. 
Do Dumas para a synthèse da agua. 
De Hofmann para repetir nos cursos as suas exporioncias 

sobre os gazos, com os accessorios (colheres, etc.). 
Para determinar as densidades do vapor. 
Para a distillação fraccionada o para a desoccação no Jvacuo. 
Digestores, extractores ou de deslocação. 
Dialysadores. 
Para determinar o ponto do obullição . 
Eroratoros do Kosslor. 
Para a producção da electricidade, machinas oloctricas, pi

lhas, bobinas, etc. 
Do filtração rápida o contínua. 
Do força centrífuga. 
Para determinar o ponto de fusão. 
Gazogonicos, para o fabrico das aguas gazosas e syphões 

para chloroto de mothylo. 
Para a producção do ozono. 
Para a preparação do acido phosphorico o acido sulfúrico. 
De polarisação. 
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Para conservar os corpos no vacuo. 
Barómetros cathetomotros, hygromotros. 
Lâmpadas hydro-platinica, de magnésio e espectral. 
Machinas de dividir. 
Machinas pneumáticas, bombas hydropnoumaticas e dydrau-

licas de Deville, Damoiseau, Wiosnegg, etc. 
Manómetros. 
Microscópios e accessorios. 
Spoctroscopio. 
Voltametros. 

II 

A divisão II abrange os apparelhos para : 

Acidimotria, alcalimetria e analyse volumétrica. 
Alcoometria e ensaio dos vinhos, das cervejas, dos espí

ritos. 
Analyse orgânica elementar e analyse espectral. 
Analyse do sangue. 
Chlorometria. 
Doseamento do ammoniaco. 
Ensaios dos adubos. 
— das aguas. 
— das argillas. 

das argamassas o cimentos hydraulicos. 
— dos ceroaes. 
— das farinhas. 
— dos amidos e das féculas. 
— dos cyanetos. 
—,dos gazes. 

do ar atmospherico e particularmente do gaz de illumi-
nação. 
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Ensaios dos iodetos. 
— do loite o da manteiga. 
— dos oxydos do manganesio. 
— das matérias corantes. 
— dos metaes (prata, ouro, cobro, forro, chumbo o zinco). 
— do negro animal. 
— dos óleos (élaiomotria) e gorduras. 
— dos petróleos. 
— das quinas. 
— dos sabões. 
— dos sebos. 
— dos taninos. 
— das terobinthinas. 
— das terras. 
—das urinas. 
— dos vinagres. 
Saccharimotria. 
Toxicologia. 

I I I 

A divisão III oncorra : 

Os diversos eudiomotros. 
Os tubos d'absorpcao do Bunzon. 
Reservatórios para gazes, etc. 

IV 

A divisão IV comprohendo as divorsas ospocios de : 

Areometros. 
Densímetros, frascos do donsidado, volumotros. 
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Apparelhos para determinação da densidade de gazes e va
pores. 

Balanças de Molir-Wostphal (Dalican). 

V 

Na V divisão, intitulada polymetria, estão mencionados 
os apparelhos de vidro, divididos, que servem para deter
minar o volume de uma certa quantidade de liquido ou de 
gaz, taos são : 

As buretas ou galhotas, campanas graduadas. 
Copos graduados. 
Frascos divididos. 
Garrafas ou balões marcados, tapados ou não com rolha. 
Pipettes (chupetas ou argáos) graduadas ou marcadas. 
Provetas ou provettos, com ou sem pé, tapadas ou não com 

rolha, divididas ou marcadas. 
Tubos graduados. 

VI e VII 

A VI e VII estão sufficientomonto delimitadas. 

VIII 

Na VIII divisão comprehendem-se quer os metaos puros, 
quer os utensílios formados por elles e usados nos labora
tórios : 

A platina emprega-se em lamina, em fio, no estado espon
joso e de negro, e sorve para formar cadinhos, capsulas, 
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colheres, cones, espátulas, facas, capsulas oblongas (na
celles), retorta e têa. 

Com a prata se fazem cadinhos, capsulas e espátulas. 

IX 

A IX divisão comprohende os apparelhos para trabalhar 
com gaz de illuminação, os objectos de caoutchouc e de 
gutta-percha e o material de laboratório. Os principaes ar
tigos d'esta divisão são : 

Alambiques de metal. 
Alongas de cobre. 
Almofadas de pallia. 
Almofarizes do agatha, do bronze, do ferro, de mármore. 
Alumínio (fio o lamina). 
Amianto. 
Anneis de madeira. 
Aperta-papeis. 
Aporta-rolhas. 
Apparolho para aguçar o fura-rolhas. 
Aspirador ordinário metallico, o para a anatyse orgânica. 
Balões de collodio. 
Banhos de óleo e de area e blocs do Wiesnegg. 
Banhos-maria. 
Bexigas para recolher gazes sós, com torneira ou com tor

neira o tubo. 
Bigorna, grande e pequena, de aço. 
Cadinhos do ferro forjado e fundido, de cobro e de gra

phita. 
Caixas do reagentes, do utensílios, e de Plattner. 
Caldeira de ferro forjcdo. 
Campanas. 
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Candieiro de azeite. 
Candioiro de gaz para laboratório. 
Canos de espingarda. 
Capsulas do cobre vermelho. 
Carvões para experiências de maçarico. 
— para o apparelho de Berthelot para a synthèse do ace

tylene 
Cautchuc em folha, em tubo simples ou com espiral do ferro 

para vacuo, em rolha, ou formando bexigas ou peras. 
Chaminés para bicos de Bunzon. 
Coadores do lã, etc. 
Cobre recozido para tubos de anlayse orgânica, em aparas, 

ou têa. 
Collecção de modelos de madeira para crystallographia. 
Colheres de chifro, de ferro o de lata. 
Crivos. 
Copellas do argilla o de carvão. 
Cubas pneumáticas para agua, o de ferro, mármore o pe

dra dura para mercúrio. 
Cylindros do cal para luz Drumond. 
Deposito (pequeno) para mercúrio. 
Eolipilos. 
Êscorificatorios. 
Escovas de crina ou aramo para limpar éprouvettes, tubos 

o gobelets. 
Espátulas do aço, de buxo, do chifro, do ferro, do osso. 
Estanho em folha. 
Estufas d'ar, d'agua, do oloo. 
Esvazia-garrafõos. 
Étagère para pipettes. 
Etiquetas gommadas. 
Exseccadores o caixas envidraçadas para exsecação. 
Experimentador do pólvora. 
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Faca de aço para cortar tubo de vidro o para cortar rolhas, 
de chifre, ou de osso. 

Ferro bruto. 
Fio de aluminio, de cobre simples ou coberto de seda ou 

gutta-percha, de chumbo, do ferro, de latão, do zinco. 
Fogões. 
Folies de mão e hydraulicos. 
Forjas. 
Fornos do gaz de Bunzen, Perrot, Wiesnegg, do evapora

ções lentas, de copellação, de ensaios e incinerações. 
Fornos de fusão. 
Fornos, fornalhas ou fornilhos para carvão. 
Frascos do chumbo, de ferro para aquecer sob pressão no 

banho d'oleo. 
Furador de carvão e de rolhas. 
Gamellas de pau. 
Garrafas de lavagem. 
Garrafas para mercúrio. 
Gazometros. 
Grelhas simples, para distillação do acido sulfúrico o para 

a preparação do potássio. 
Gutta-percha: coadoros, frascos, funis, torneira, tubos do — 
Lagrimas batavicas. 
Laminador. 
Lâmpadas de Bunzen, Finkener, Griffin, Wiesnegg. 
Lampada-forja. 
Lâmpadas de óleos. 
Lâmpadas para mayarico, do esmaltador, e do alcool do ní

vel constante e dupla corrente, feitas do lata ou latão. 
Limas e grozas. 
Limpa-cadinhos e limpa-tubos. 
Lingotoira de ferro ou latão. 
Maçaricos. 
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Mastique do laboratório. 
Martello. 
Mascaras do ferro. 
Mechas ou torcidas de algodão. 
Moldes do copellas. 
Pauellas o marmitas. 
Pás de ferro. 
Pelle de camurça. 
Poneiros do seda, de crina, do têa metallica. 
Pergaminho vegetal. 
Pinças do aço, do cobro, do madeira, do platina para ca

dinhos ; 
— inglezas o do Mohr para tubos do caoutchouc. 
Platina: capsulas, colhoros, lamina o nacelles de — 
Pincéis. 
Pinças. 
Pratos do porcellana para banho-maria. 
Prensas. 
Quadrados do madeira ou louza, 
Raladores para rolhas. 
Redomas (vido campanas). 
Rofrigerantos do metal, do cobro, latão ou zinco, o do Stae-

dler. 
Roguladoros do temperatura. 
Reguladores do pressão para gaz. 
Reservatórios d'agua ou outros. 
Retortas de cobro. 
Rodollas ou rodotas. 
Rolhas do cortiça. 
Saccos do gaz. 
Sodaços. 
Seringas. 
Serra para carvão. 

12 
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Serrote. 
Sovelas. 
Supportes universaes e para tubos d'ensaio (caixilhos), para 

pipetas, para retortas o para escorrer os vidros, feitas do 
cobre, ferro ou madeira. 

Tachos de cobre ou de ferro. 
Têa metallica. 
Tesouras. 
Tinas hydropnoumaticas e hydrargyropnoumaticas (vide 

cubas). 
Torneiras. 
Torno. 
Torquezes. 
Triângulos de forro munidos do tubos do grés. 
Tripés para lâmpadas d'alcool e do gaz. 
Tubos de carvão, do chumbo, de cobre, do forro, do Cloëz, 

e fechados a parafuso, do latão. 
Tufos para Irrascar cadinhos. 
Vareta do Bunzen para limpar tubos. 
Verniz para latão. 
Verrumas. 
Vidros do relógio. 

X 

A X divisão comprohendo as peças do vidro ordinário, 
branco ou verde ; do crystal ordinário ou fino ; o do vidro 
soprado. Os principaes são : 

Agitadores. 
Alambiques. 
Alongas rectas o curvas. 
Apparolho de Fresenius para absorpção do chloro. 
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Apparolhos lavadores do gaz. 
Balão do Dumas, de ponta afilada, para determinar a den

sidade de vapor. 
Balões ordinários simples, tubulados, sem torneira ou com 

torneira motallica. 
Boccaes e boiões. 
Calices ou copos para reacções. 
Campanas simples, de botão, com collo, com torneira, tu-

buladas. 
Campanas curvas. 
Capsulas. 
Colheres. 
Conta-gottas. 
Crystallisadores. 
Empolas. 
Espátulas. 
Frascos diversos : para agua forte o para a solução do azo-

tato de cobalto. 
— para bromo o acido iodhydrico (methodo de analyse 

pyrognostica de Bunzen). 
— tapados a esmeril, de bocca larga ou estreita, com eti

queta vitrificada, capsulados, para reagentes. 
— rolhados, de pé, para collecções. 
— lavadores de Cloëz o outros. 
— tapados, do tubuladura inferior, com ou sem torneira. 
— do Sainte-Clairo Devillo para acido iodhydrico. 
— com balão, para a synthèse do acido chlorhydrico. 
— do Woulf, com duas ou três tubuladuras, ou análogos 

d'outro systema. 
— para collodio. 
— para desenvolvimento de gazes. 
Funis simples, cannelados, do torneira, soprados, o para 

filtração accelorada o para filtrar mercúrio. 
# 
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Garrafões empalhados. 
Gazometro de vidro. 
Lã de vidro. 
Lâmpadas do vidro para alcool. 
Maçarico de vidro soprado. 
Matrazes do ensaiador, simples, com tubuladura, do collo 

tubulado ou com tubo de desenvolvimento. 
Obturadores. 
Pipettes não marcadas nem graduadas, do bola o cylindri-

cas, rectas ou curvas, para gazes. 
Porta-objectos do microscópio. 
Potes cylindricos. 
Prismas para a solução do anil. 
Provetas ordinárias som marca. 
Provetas (provetes, éprouvettes) para aroomotros. 
Pulverisador. 
Recipientes florentinos o ordinários do vidro. 
Refrigerante do Liebig. 
Retortas ordinárias, tubuladas, fechadas a esmeril, para 

acido bromhydrico. 
Serpentinas simples ou com refrigerante. 
Siphõos simples, de ramo, de ramo e torneira. 
Torneiras de vidro. 
Tubos do vidro simples. 
— abduetores. 
— d'absorpcâo de Bunzen. 
— aspiradores. 
— d'analyse orgânica. 
— para apparolho do Marsh. 
— barometricos. 
— de chloroto do cálcio. 
— cylindricos do recolher gazes. 
— som pé. 
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Tubos de communicação com torneira do vidro. 
— de condensação do agua nas analyses orgânicas. 
— de deseccação de substancias orgânicas. 
— de Durand. 
— do edulcoração. 
— de ensaio. 
— de funil. 
— lavadores do gazes. 
— de Liobig. 
— de liquefação do acido sulfuroso o sulfhydrico. 
— de Mariotte. 
— para pesagem do filtros (pares do). 
— de reducção e particularmente de roducção do acido ar-

sonioso. 
— refrigerantes. 
— de segurança rectos, cm S odoWoltor. 
— tapados de dupla curvatura. 
— thermometricos. 
— em T. 
— em U diversos, de Poligot, do Will o Varrontrapp, do 

Winkler. 
Vareta ou varinhas. 
Vasos do saturação, de precipitação cylindricos o cónicos, 

de filtração a quente (gobolots, vasos do Berlim, vasos 
do Griffin, otc). 

Vidros do rologio. 
XI 

Os artigos do biscuit, gros, porcollana o torra incluídos 
na divisão XI são : 

Almofarizes. 
Barris (g.). 
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Bacias (g.). 
Balões do porcellana para densidade de vapor. 
Cadinhos. 
Capsulas simples, de cabo, para dossoccar (p. o g.). 
Caçarolas. 
Coadores (p.). 
Colheres (p.). 
Cubas de grés o do porcelana para mercúrio. 
Espátulas (p.). 
Etiquetas de porcelana. 
Fornos para carvão, do diversos feitios, do reverbero, de 

copella, ordinários. 
Funis (p. o g.). 
Gobelets para evaporar. 
Mão ou pistillo d'almofariz. 
Mão de grés com 12 cavidades. 
Muflas de grés. 
Nacelles de porcelana. 
Pires para o apparelho de Marsh. 
Placa porosa para seccar productos chimicos. 
Potes (p.). 
Pratos de porcelana para cinzas. 
Queijos. 
Retortas. 
Supportes para filtros. 
Tampas do cadinho. 
Terrinas ou alguidares. 
Testos de calcinação, para combustão do phosphoro, para 

gaz. 
Tubos de biscuit, de grés, de Hesse o do terra refractária. 
Vasos redondos para doseccador. 
Vasos do grés para decantação. 
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XIII 

Os papeis do laboratório (divisão XIII) são : 

Papel amarollo de laboratório. 
— de filtro branco e pardo. 
— mata-borrão. -
— de filtração rápida. 
— lustroso ou de chumbo. 
— de seda e do vidro. 
Papel positivo o negativo. 
Papel ozonomotrico de James, de Sedan, e de Schoonboin. 
Papeis reactivos de curcuma. 
- de noz de galha. 
— do tornesol, vermelho o azul. 
— de acetato do chumbo. 
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Números proporcionacs atómicos dos corpos simples 
que se acham num grande quadro da aula de chimlca (1) 

(MEYER O SOUBERT) Hydrogonio = 1 

IVsnd atómicos 
intenufitoniea 

para 1003 

* Alumínio Al ' 27,04 26,9 
Antimonio Sb 119,60 119,3 
Arsénio As 74,90 74,4 
Azoto Az ou N 14,01 13,93 

* Baryo Ba 136,86 136,4 
Bismutho Bi 207,50 206,9 
Boro Bo ou B 10,90 10,9 
Bromo Br 79,76 79,36 

* Cádmio Cd 111,70 111,6 
Caosio ou Cosio Cs 132,70 132,0 

* Cálcio Ca 39,91 39,8 
* Carboneo C 11,97 11,91 
* Cerio Ce 141,20 139,0 

Chloro Cl 35,37 35,18 
* Chromo Cr 52,45 51,7 
* Chumbo Pb 206,39 205,35 

(') Nesta tabeliã os synibolos dos elementos cujo numero propor

cionol atómico é duplo do numero proporcional denominado equi

valente, são designados pelo Bignal ■*. Juntase a tabeliã hoje ado

ptada, dos pesos atómicos intemacionaes para 1903. 
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Fesos atómicos 
inlcmacionaea 

para 1903 

* Cobalto Co 58,60 58,56 
* Cobro Cu ou Cp 63,18 63,1 

Decipio Do — — 
# Didymio Di ou D 145,00 — 
# Enxofro S 31,98 31,83 
« Erbio Er ou E 166,00 164,8 
* Estanho Sn 117,35 118,1 
# Ferro Fe 55,88 55,5 

•Fluor FI 19,06 18,9 
* Gallio Ga 69,90 69,5 
# Germanio Go 72,31 71,9 
# Glucinio ou Beryl lio Gl, G ou Be' 9,08 9,03 
* índio In 113,40 113,1 

Iodo I 126,54 125,90 
* Iridio Ir 192,50 191,5 
# Lanthano La 138,50 137,9 

Lithio Li 7,01 6,98 
* Magnésio Mg 23,94 24,18 
# Manganesio Mn 54,80 56,6 
# Mercúrio Hg 199,80 198,5 
* Molybdeno Mo 95,90 95,3 
* Nickel Ni 58,60 58,3 
# Nióbio ou Polopio Nb 93,70 93,3 
* Osmio Os 195,00 189,6 

.* Ouro Au 196,20 195,7 
* Oxygonio 0 15,90 158,8 
# Palladio Pd 106,20 105,7 

Phosphoro PU ou P 30,96 30,77 
* Platina Pt 194,30 193,3 

Prata Ag 107,66 107,12 
Potássio K 39,03 38,86 
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1'mos alomico» 
intcrnacitmwA 

liara 1003 

» Rhodio Rh ou Ro 104,10 102,2 
Rubidio Rb 85,20 84,8 

* Ruthonio Ru 103,50 100,9 
* Samario Sa 150,02 148,9 
* Scandio Sc 43,97 43,8 
# Selonio So 78,87 78,6 
* Silicio Si 28,00 28,2 

Sodio Na • 22,99 22,88 
* Stroncio Sr ou St 87,30 86,94 

Tântalo ou Colombium Ta 182,00 181,6 
# Tellurio To 126,70 126,6 

Thallio Tl 203,70 202-,6 
* Thorio Th 231,96 230,8 

Thulio Thu — 169,7 
* Titânio Ti 50,25 47,7 
* Tungstono ou Wolfram Tu ou w 183,60 182,6 
* Urânio U ou Ur 239,80 236,7 

Vanádio V 51,10 50,8 
* Ytterbio Yt ou Yb 172,60 171,7 
* Yttrio P 89,60 88,3 
# Zinco Zn 64,88 64,9 
# Zirconio Zr 90,40 89,9 

Argon A 39,6 
Gadolinio Ho — 4 
Helio Gd — 155,0 
Krypton Kr — 81,2 
Neodymo Nd — 142,5 
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Neon No 
Praseodymo Pr 
Radio Ra 
Torbio Tb 
Xenon X 

Pesos atómicos 
illlrnhtriim.il'.-> 

para 1003 

19,9 
139,4 
223,3 
158,8 
127,0 

http://illlrnhtriim.il'
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Collccçffo dos mlncraes mais importantes 
ordenados segundo as tábuas de Groth (') 

Números 
da collecção Nomes 

do Laboratório 

I. Elemente 
170 Arsen. 
262 Gold. 
— Graphit. 

245 Kupfer. 
263 Platin. 

11 e 12 Schwefel. 
258 Silber. 
164 Wisinuth. 
256 Amalgam. 

II . Schwefel, Seleii, Telliir, Antimon 
mid Wisiiiuthvcrbliidungcn 

A) Sulfide etc. der Mctalloide 
166 Antimonite. 
174 Auripigment. 
— Bismutit. 
— Molybdenite. 
173 Realgar. 

B) Sulfide etc der Metalle 
208 Alabandine. 
— Antiinonsilber (discrasite). 
— Argyrodit. 
172 Arsenides. 
236 Clausthalite. 
177 Eisenkies. 

176, 178 • krystallisirt. 

(1) Groth (] \ ) — Tabellarisehe Uebersieht der Mineralin. III ed. 
1889. 
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Numéros 
da collecção Nomes 

doLaboratoric 

— Eisennickelkies. 
235 Galenite (Bleiglanz) (Bruchstuck). 
234 « . » 
233 » kõrnig, 
222 Kobaltglanz (Cobaltglance, Cobaltito). 
246 Kupferglanz (Chalcosina). 
179 Markasit (Sperkies). 
259 Silberglanz (Argyrosc, açgentite). 
220 Smaltite (Speiskobalt). 
226 Splialleritc (Zinkblende, Blende). 
224 » kry stallisirt ? 
225 » Schalenblende? 
227 » Cadiniuinbaltig? 
150 Stannina (Stannite). 
261 Stephanite (Sprodglaserz). 
217 Ullmannit (Antinionnickelkies, Antimonnickel-

glanz). 
218 Breithauptit (Antimonnickel). 
257 Zinnober. 
171 Lõlingite. 

C) Sulfosalze 
169 Berthierlt. 
247 Bornite (Buntkupfererz). 
239 Boulangcrite. 
247 Buntkupfererz. 
248 Kupferkies (Chalcopyrlte). 
— Proustit. 
260 Pyrargyrit. 
249 Tetrahedrite. 

III. Snuei'stoffvcrbliKlmipon tier Elcmente 
A) Oxyde 

59 Achat. 
57 Amethyst. 

II 
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Numéros 
da collecção 

do Laboratório 
Nomes 

Anatas. 
56 Bergkrystall. 
— Brookit. , 
149 Cassiterite. 
58 Ghalcedon. 

— Corindon. 
60 Jaspis. 

187 Franklinite. 
181, 182, 183 Haematit. 

140 Korund. 
193, 194 Oligisto (Haematit c ry s t ) . 

55 Quarz. 
264 Periklas. 
211 Pyrolusite. 
250 Rothkupfererz (Cuprite). 
229 Rothzinkerz (Zincile). 
141 Rubin. 
151 Rutilo. 
142 Sapphir. 

Senarmontit. 
175 Sideroebrome (Cbromite, ferro chromado). 
151 Titaneisen. 

Tridyinit. 

213 Wad. 

— Zirkon. 
H) Hydroxy de 

188 o 189 Brauneisenerz (Limonito). 
Brucit. 
Manganit. 

20 Sassolin. 

61 Semiopal (opal et SiO2 + x H*0). 

IV. Halolde 
251 Atakamit. 

15 Carnallit. 
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Numéros 
da collecçào 

do Laboratório 
Nomes 

Chlorsilber. 
240 Cotunit. 

46, 47, 48 Fluorit. 
54 Kryolith (Cryolite). 

168 Nadorite. 
— Quecksilberhorner/.. 
13 Salmiak. 
18 Sylvin. 

V. Nitrate, Carbonate unci Manganite 

39 Aragonit. 
253 Asurite. 
29 Barytocaleitc. 

210 Braunit. 
35, 34, 36 Calcit krystallisirt. 

341 Cerussit. 
42 Doloinit. 

43, 202, 203 Eisenspath krystallisirt (Sidorite). 
209 llausmannit. 
17 Kallsalpeter. 
38 Kalkstein. 
41 Magnesit. 

253 a, 254 Malaohit. 
215 Mangaiispath (Deailogite) 
37 Marmor. 
16 Natron salpeter. 

212 . Psilomelane. 
— Siderite (Sidérose). 
28 Strontianit. 
27 Witherit. 

231 
232 • 

Zinkspath (Sinithsonite). 
Zinkblutc (Hydrosincite). 

« 
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Numéros 
da collecção 

do Laboratório Nomes 

50 
51 

33 
23, 25 

24 
26 

14 
32 
31 
30 

219 

VI. Sulfate, ('Inornate, Molybdatc, Wolframate, Urauate 

Aluminit. 
Alunit. 
Anglesit. 
Anhydrit. 
Baryt. 

» krystallisirt. 
Coelestin. 
Eisenvitriol. 
Epsomite (Bittersalz). 
Gyps. 

» faserig. 
• Alabaster. 

Kainit. 
Kalialaun. 
Polylhalit. 

VII. Borate, Aluniinate, Ferrate 

22 
19 

Boracit. 
Borax. 

[21 
134 
137 

Boronatrocalcit (ulexite, borocalcite). 
Clirysoberyll. 
Franklinit. 

185, 186 Magnetit. 
129, 130, 131 Spinell. 

VIII. Phosphate, Arseniatc, Antimoniate, Vanadate, 
Niobatc, Tantalate 

Ambligonit. 
Annabergit (Nickelbliithe). 
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Numéros 
da collecção Nomes 

do Laboratório 

44 Apatit. 
— Kakoxen. 
— Kalait. 
244 Mimetesit. 
— Monazit. 
— Nickelbliithe (vide Annabogite). 
45 Pbospborit. 

252 Phospborochalcit. 
243, 242 Pyromorpb t. 

52 Turquia (voja-se Kalait). 
237 Vanadinit. 

207, 206 Vivianit. 
53 Wavellite. 

IX. Silikatc, Til anate, Zliconiatc, Thornte, Stannatc 
A) Baslsche Sillkate 

94 Andalusit. 
63 Datholite. 
96 Staurolitli. 

128 Topas. 
126, 125 Turmalin. 

122 Vesuvian. 
H) Ortliokioselsnuro Snlze 

77 Biotit. 
Grossular. 

91 Kaolin. 
79 Lepidolith. 
76 Muscovit. 

138 Olivin. 
135 Phenakit. 
75 Serpentin (clirysotil). 
71 Steatit. 
70 Talk. 
72 Meerschaum (espume do mar). 

— Garnierite. 
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Numéros 
da collecção 

do Laboratório 
Nomes 

C) I nlernipdiiiro Silikate 

98 Nephelin. 
Pinit. 

1)) Metasilikatc 

73 Asbest. 
82 Ampbibol. 
81 Augit. 
86 Bronzit. 

255 Chrysocolla. 
139 Chondrodritc. 
— Hornblende. 
97 Leucit. 
— Nephrit, 
214 Rhodonit. 
115 Skapolith (Wernerite). 
114 Spodumen. 
— Tremolit. 
84 Wollastonit. 

E) I'ulyldpsolsnurc Salzo 

101 Adular. 
110 Albit. 
112 Labradorit. 

102, 103 Orthoklas, krystallisirt. 
111 OHgoklas. 
113 Petalit. 

F) KryslallwBssor Verbindungen dor Silikate (Zeolithe] 

69 Analoim. 
64 Apophyllit. 
68 Chabasit. 
67 Harmotom. 
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Numéros 
da collecção j 

do Laboratório 
Nomes 

60 o 167 Heulandlt (Stilbite). 
65 Natrolith. 
80 Pennina. 

G) Amorphe wasserhaltige Silikate 

90 Bolus. 

X. Orsanlselie Ycrbimliiiigcu 
A) Solze organischor Sauren 

266 Mellit. 
H) Kohlenwassorstofle 

269 Erdõl (Petroleum, Naphta). 
270 Ozokerit 

C) Harzo 

267 Asphalt. 
Anhang : KoUlen 

1 Anthraeit. 
Hraunkohle. 

2 Kaunelkohle. 
6 Lignit. 

3,4,5 Steinkohle (Schwarzkohlc). 
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Colleccão dos minemos mais importantes 
ordenados segundo «The System of mineralogy* 

de Dana (') 

ríilDifroj 
da rnlli'ffjii 

Hf :100 mîurrars 
de Irani 

\tmn 
Hnmeros 

da rollctjao geral 
do Laboratório 

de Î70 iiijiiiT.irs 

I. Native elements 

4 
6 

Amalgam. 
Arsenic. 
Bismuth. 

256 
170 
164 

9 
7 

14 

Copper. 
Gold. 
Iron (meteoric). 

245 
262 

12 
8 

Platinum. 
Silver. 

263 . 

3 Sulphur. 

II. Sulphides, etc. 

11 e 12 

— Aikinite. « 
— Alabandina. 208 
19 Argontite. 

Arsenolite. 
259 
171 

47 Arsenopyrite. 
Bismuthina. 

172 

33 

23 

Bornite. 
Brcithauptito. 
Clialcocite. 

247 
218 
246 

34 Clialcopyrite crystall. 248 

(') 6« ed., 1892. 
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himiros Numerou 
da ru l l f f f j u \ ili tollerção geral 

ilf 3(i(l aiurati do Laboratório 
ill' k r . i n l / de 270 mioeriei 

28 Cinnabar. 257 
42 Cobaltito. 222 
— Discrase. — 
21 Galena, cloavable-piecc. 234 
20 » cry stall. 233 
22 » granular. 235 
— Linneite. 221 
46 Lollingite. 171 
45 M area si te. 179 
31 Niccolite. 216 
16 Orpiment. 174 

37 e 38 Pyrite crystall. 176, 177, 178 
32 Pyrrhotite. 180 
15 Realgar. 173 
41 Sinaltite. 220 
27 Sphalerite, cadiniperous. 227 
24 » crystall. 224 
25 » massive. 225 
26 » (Shaleubleude). 226 
36 Stannite. 150 
— Spiauterito. 51 
17 Stibnite. 166 

Ullmanite. 

III. Sulplio-Hiilts 

217 

Berthierit. 169 
— Boulangerite. 239 
— Heteromorphite. 238 
51 Jamesonite. 238 
54 Proustito. _ 
53 Pyrargyrito. 260 
55 Tetrahedrite crystall. 249 
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Numéros 
da collfff.io 

IIP 360 mineraes 
de Iranti 

Nomes 

Numéros 
ill colletât grui 

do Laboratório 
de 270 mineraes 

IV. Haloids 

09 Atacamite. 251 
— Bromerito. — 
— Calomelanos. — 
71 Carnallite. . — 
— Cerargyritc. — 
— Claustalite. 236 
— Cotunnite. 240 
G7 Cryolite. 54 
G6 Fluoritc (Anto/.onitc). 49 
65 » color. 48 
63 » cry stall 46 
64 various 47 
59 Halite. — 
— Iodyrite. — 

168 Nadorite. — 
61 Sal ammoniac. 13 
60 Sylvite. 18 . 
— Tetradymite. — 

V. Oxides 

a) Oxides of silicon 

85 Agate. 59 
78 Amethystine. 57 
82 Chalcedony. 58 
91 Common opal. 61 
88 Jasper . 60 
93 Melinite. 62 
— Milchquartz. 62 
74 Quartz. 56 
75 Rock crystall. 56 

8 9 e 9 7 Tridymite. — 
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Knra«roi 
Kumtroi 

d» collftçào geral 
da rnllrrrão Nonits do lalioralorio 

it 3C0 minpraes de no minerafs 
ilf Kr.iiiU. -

h| Oxides of the Somi-Metals 

— Arecnikbluthc. 

c) Oxides of the metals 

Asboîite. 
210 

121 Braunite. 210 

136 Brucite. 
149 
175 1 2 2 

1 1 8 

Cassiterite 
Chromite. 

149 
175 

103 Corundum. 140, 141, 142 
250 
187 
195 
209 

99 Cuprite. 

140, 141, 142 
250 
187 
195 
209 

117 Franklinite. 

140, 141, 142 
250 
187 
195 
209 

128 Gocthite. 

140, 141, 142 
250 
187 
195 
209 

120 Hausmannite. 

140, 141, 142 
250 
187 
195 
209 

107 Hematite, compact columnar. 183, 181 

105 » cryatall. 193 

108 in reniform masses (Glascopf). 

106 » micaceous. 
209 

120 Hausmannite. 
Hydrargilito. 

132 Limonite, brown clay iron stone. 
188 

130 , compact. 188 

131 » ocherous. 189 

133 » pisolite. 

113 Magnetite. 185, 186 
283 

129 Manganite. 
185, 186 

283 

Oligisto. Vide hematite. 
Pc ic lase . 264 

139 1'silomelane. 212 

126 Pyrolusite. 211 

137 Sassolite. 20 
Senarmontite. 
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Numéros 
da u ' l l i i M j i i 

ilf .100 miniran 
de li mil/ 

Nnmes 
í í l l l l lrriis 

da tollcrj.io geral 
do Laboralorio 

de 270 iiiineraH 

110 Spinel. 129 a 131 
— Wad. 213 
100 Zincite. 

VI. Oxygen-Salts 

a) Carbonates 

229 

156 Aragonite crystall. 39 
164 Azaritc. 253 
140 Calcite rhombohedral. 
162 CeniBsite. 241 
148 Dolomite, compact. 42-44 
149 » massive. 
166 Hydromagncsite. _ 
— Hydrozincite. 232 
143 Iceland Spar. 34, 35, 36 
145 Limestone. 38 
151 Magnesite. 41 
163 Malachite. 253 a 254 
146 Marble. 37 
— Natrão. 
154 Rhodochrosite. 215 
152 Sidei'ite. 
153 » massive. 191, 202, 203 
155 Smithsonite. 231 
160 Strontianite. 28 
— Thermonatrito. 
— Trona ou uráo. 
159 Wither! te. 

Ii) Silicates 

27 

191 
170 
173 

Actinolite. 
Adularia. 
Albite. 

83 
101 
110 
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Numeroi Numtroi 
d l rc i l l i  iv j i ) 

Itmu il.i tollrcrio jfral 
lie .'ICO iniiK ■•■•. Itmu 

do Laboratório 
de Kr iRl i de 270 niintnei 

246 Analcite. 69 
223 Andalusite. 94 
177 Anorthite. — 
240 Apophyllitc. 64 
193 Asbestus. 73,82 
183 Augito. 81 » 
253 Biotite. 77 e78 
270 Bole. 90 
180 Bronsite. 86 
234 Calamine. 230 
245 Chabasite. 68 
— Chiastolite (var. do andalusite). 95 
232 Chondrodite. 139 
259 Common serpentine. 75 
— Cordierith (dechroi't). 116 
273 Crysocolla. 255 
— Crysolite (olivina). 137 e 138 
224 Cyanite. 92 
— Delessite. 201 
182 Diallage. 85 
227 Epidote. 124 
262 Garnierite. — 
205 Grossularite (Granad). 117 e 118 
243 Harmotonie. 67 
200 Haiiynite. 100 
— Hcssonite. 121 

241 Heulandite. 66, 167 
— Kalophonite. 119 
— Kerolyte. 89 

176 Labrador! te. 112 
251 Lepidolite. 79 
178 Lcucite. 97 
— Lievrite. 197 
268 Lithomarge. 88 
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Kumere» 
da tollrrçjo 

de MO IÍLÍm-r.i. -
de Krantz 

KIM 

Numeroi 
da tollfcção g r n l 

dn Laburalooio 
de 270 wineries 

249 Muscovi te . 76 
247 Natrolite. 65 
198 Nephelite. 98 
192 Nephrite. 87 
258 Noble Serpentine. 75 

' 2 0 1 Nosite. 99 
Obsidiana. 105 

175 Oligoclas. 102, 103 

168 Orthoclas erystall. 202-203 
— Pedrapomes. 106 
— Pennina. 80 

Perlite. 108 
167 Petalite. 113 
— Pistacite. — 
206 Pyrope. 120 
— Resinite. 107 
188 Rhodonite. 214 
— Rlioeticite. 93 
236 Rubellite. — 
171 Banidine. 104 
266 Sepiolite. 72 
— Sphaerulite. 109 
185 Spodumene. 114 
239 Staurolite. 96 
265 Steatite. — 
•244 Stilbete. — 

Stilpnomelane. 199 
— Stilpnosiderite. 196 
264 Tale. 129-131 

221 Topas. 127-128 

237 Tourmaline erystall. 125-126 

217 Vcsuvianite. 122 
216 Wernorite. 115 
213 Willeinite. — 
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Numtroi 
Numtroi da collfcjao geral 

da tolleC(,So Komi's du Laboratório 
it :l(ill mincrafs de 270 niotraei 

dc Iranll 

187 
226 

Wollastonitc. 
Zoisite. 

c) Phosphates, Arsonates, Vanadates 

84 
124 

289 Amblyzonite. — 

296 Annabergite. 219 

283 Apatite cry stall. 44 
205 
198 

291 Dufrenite. 
Kakonite. 

44 
205 
198 

Lunnite. 252 
Miniclite. 244 

299 Pharmacolite. 

286 Phosphorite. 45 
Pseudotriplite. 200 

287 Pyromorphite. 242, 243 

282 Triphylite. 
52 

302 Turquois. 52 

288 
295 

Vanadinlte ou Vanadite. 237 288 
295 Vivianite. 206-207 

Wagnerite. ~ 

301 Wavellite. 

d) Borates . 

53 

306 
308 

Boracite. 
Borax. 

22 
19 

Hayesin. 
21 

309 Ulexito. 21 

e) Sulphates 

326 Alabaster. 30-32 

335 Aluniinite. 50 

336 Alunite. 51 

316 Anglesite. 

317 Anhydrite, crystall. 33 
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Numéros 
Numéros 

dl ( i i l l r tção 
de 3(j0 niinrnrs Nomes d i i'il! ijiT.il 

d o 1 : t. '■ 1.11 IP t 111 
de krantí de 2711 mioeriei 

312 Barite crystall. 2325 
— Baritocalcite. 29 

■ — Celestite crystall. 26 
— » fibrous. 26 
— Epsoniite. 14 
324 Gypsum. 
328 Melanterito. 204 

f) Tungstats, Molybdatcs 

338 Scheelite. _ 
337 Wolframite. 
339 Wulfenite. — 

Nitro. 16, 17 
» de soda. — 

VII. Salts of organic acids 

240 Mellite. 266 

VIII. Hydrociirl "m compounds 

353 Anthracite. 1 
351 Asplialtum. 267 
354 Bituminous Coal. 
355 Caking Coal. 25 
357 Cannel Coal. 
— Graphite. 10 
358 Lignite. 6 
356 Non Caking Coal. 
341 Ozocerite. 270 
350 Petroleum. 268, 269 
345 Succinite. 265 

http://ijiT.il
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5. Jardim botânico 

Sobre este jardim veja-se : Animaria do 1877-1878, pag. 
29-40; de 1878-1879, pag. 51-55; de 1879-1880, pag. 44-
45 e 230; de 1880-1881, pag. 56-57; do 1881-1882, pag. 
99-113; de 1882-1883, pag. 136-142; do 1883-1884, pag. 
204-247. 

ti. CollccçOcs de instrumentos astronómicos, 
geodésicos c topographicos 

Veja-so a Memoria histórica do consolboiro Adriano Ma
chado, já citada, Annuario de 1887-1888, pag. 207-223 ; de 
1886-1887, pag. 66; de 1890-1891, pag. 97. 

7. Gabinete de cinemática (Systtiua Renleau) 

Sobro este gabinete veja-so : Annuario do 1881-1882, pag. 
115-120; do 1884-1885, pag. 01-65; de 1886-1887, pag. 
66-67; do 1888-1889, pag. 56-66;do 1889-1890, pag. 31 -
32; de 1890-1891, pag. 98-100; do 1891-1892, pag. 104; 
do 1892-1893, pag. 109-110; do 1894-1895, pag. 105-106. 

8. Gabinete de construções 

Sobro osto gabinete voja-so : Annuario do 1890-1891, pag. 
100. 

16 
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9. Gabinete do machinas 

Sobre este gabinete veja-se: Annuario de 1890-1891, pag. 
1O0 e de 1891-1892, pag. 104. 

10. Gabinete de elcctrotcchnia 

Sobre este gabinete veja-se : Annuario de 1900-1901, pag. 
205-206. 

11. Observatório meteorológico da Princcza D. Amelia 

(Installado na Serra do Pilar) 

Este observatório passou a ser dependência da Academia 
Polytechnica, na conformidade do termo de posso lavrado 
em 1 do outubro do 1901. 
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CARTA DE LEI DE 19 DE JULHO DE 1902 

sonnE A 

REFORMA DO ENSINO DE PHARMACIA 

DOM CARLOS, por graça de Dons, Rei de Portugal e dos 
Algarves, etc. Fazemos sabor a todos os nossos súbditos 
que as Côrtes Geraes decretaram o nós queremos a lei se
guinte : 

CAPITULO I 

Da organliação do ensino de pharmacia 

Artigo 1.° O ensino publico do pharmacia o a habilitação 
para o oxorcioio da respectiva profissão serão ministrados 
pelas escolas de pharmacia, annexas á Faculdade do Medi
cina da Universidade do Coimbra e ás Escolas Medico-Ci-
rurgicas do Lisboa o Porto. 

§ único. Este ensino, será para todos os effeitos, conside
rado como ensino superior. 

Art. 2.° Ás escolas do pharmacia, cuja organização será 
idêntica, applicar-so-ha o regimen vigente para o ensino 
medico superior, devendo opportunamento rogulamentar-se 
a materia especial d'esta lei. 
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Art. 3.° O curso de pliarinacia será do dois annos e abran
gerá as seguintos disciplinas : 

1.° ANNO 

1." Cadeira. — Historia natural das drogas. Posologia. 
2.* Cadeira. — Pharmacia chimica, analyses microscópi

cas o chimicas applicadas á medicina o á pliarmacia. 
Pratica nos respectivos laboratórios^ 

2.° ANNO 

3.a Cadoira. — Pharmacotochnia, esterilizações e pratica 
no laboratório phnrmacoutico. 

4.™ Cadeira. — Analyses toxicológicas, chimica legal, alte
rações o falsificações de medicamentos o alimentos. 

Pratica no laboratório chimico. 
Art. 4." Os oxamos serão feitos por cadoiras, perante um 

jury do três profossoros das respectivas escolas do pliar
macia. 

Art. 5.° Approvado o alumno nas disciplinas, que consti
tuem o 2." anno do curso, será submettido a um examo ge
ral, quo abranja as matérias das différentes cadoiras, pres
tado perante um jury cujo presidente sorá o lente de mate
ria medica da respectiva escola do medicina, e vogaos todos 
os profossoros da escola do pliarmacia. 

§ 1.° Esto oxamo, essencialmente pratico, sorá devida
mente regulamentado. 

§ 2.° O exame, a quo so roforo esto artigo, podorá ser 
feito immediatamonto á approvação no exame do 2.° anno, 
ou nos annos seguintos, om opochas determinadas pelo con
selho, quando assim o requeira o alumno. 

§ 3.° A approvação neste examo é condição indispensável 
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para a oscola passar ao alumno o respectivo diploma de ha
bilitação profissional, único titulo do capacidade legal para 
o exercício do pharmacia no paiz. 

§ 4.° Ao alumno adiado neste exame é permittido repeti-lo 
decorrido um anno. 

Art. 6.° São habilitações necessárias para a matricula no 
1.° anno do curso do pharmacia : 

1.° Curso complemontar dos lycous, ou somente curso 
geral, quando seguido de três annos do pratica pharmaceu-
tica ; 

2." Exames do chimica inorgânica, chimica orgânica, ana
lyse chimica e botânica feitos na Faculdade de Philosophia 
na Universidade, Escola Polytechnica do Lisboa, ou Aca
demia Polytochnica do Porto; 

3.° Pratica pharmacoutica de dois annos exercida em qual
quer pharmacia allopatha do paiz, postoriormonte ao curso 
complementar dos lycous, ou três annos, posteriormente ao 
curso dos lycous; 

4.° Ter sido approvado no exame do validação da pratica. 
Art. 7.° A pratica a que se rofere o n.° 3." do artigo 6." 

deve ser annualmento registada nas escolas do pharmacia, 
e só o poderá ser mediante a apresontação dos seguintes 
documentos : 

1." Certidão em quo so prove tor completado dozasoto 
annos do idade ou somente quinze, quando o alumno faça 
apenas o curso geral ; 

2.° Certidão do curso complementar dos lycous ou do 
curso geral, nos termos do n.° 1.° do artigo 6.°; 

3.° Attostado do bom aproveitamonto passado polo phar
maceutic ou pharmaceutics com quem tenha praticado. 
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CAPITULO II 

Do pessoal 

Art. 8.° O quadro do pessoal do cada escola do pharma-
cia será composto do seguinte modo : 

3 Lentes cathodraticos ; 
1 Lente substituto ; 
1 Preparador ; 
1 Escripturario ; 
2 Serventes. 
Art. 9.° Os vencimentos dos lentes cathedráticos, substi

tutos, preparadores, oscripturarios o serventes constam da 
tabeliã n." 1, annexa a esta lei. 

Art. 10." Desempenharão as funcções do director o secre
tario das escolas do pharmacia, o director o lente secreta
rio das escolas do medicina respectivas. 

§ 1.° As funcções de director o secretario na escola do 
pharmacia annexa á Faculdade do Medicina, são respecti
vamente exercidas polo Prelado da Universidade o respe
ctivo Secretario. 

§ 2." O conselho escolar será constituído polo director e 
lonte socrotario da escola do medicina respectiva, polo lonto 
do materia medica o poios lentes da rospectiva escola de 
pharmacia. 

Art. 11.° O provimento do logares do lentos das escolas 
do pharmacia só poderá sor feito por concurso do provas 
publicas, prestadas perante um jury, constituidp pelo dire
ctor, lonto da cadoira do materia medica da faculdade o 
oscolas de medicina respectivas o poios lontos da respectiva 
oscola de pharmacia, servindo o mais moderno de secre
tario. 
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§ único. Só poderão ser admittidos a este concurso os 
pharmaceutics habilitados com o curso criado nesta lei. 

Art. 12.c O logar de preparador sorá provido, mediante 
concurso do provas publicas, em pharmaceutic legalmente 
habilitado pelas escolas do continente do reino. 

§ único. Só podem sor admittidos a este concurso os phar-
maceuticos habilitados com o curso criado nesta lei e ainda 
os que, não possuindo aquolle curso, tenham pelo menos 
três annos de exercício profissional. 

Art. 13.° Ao Governo, polo Ministério do Reino, sob pro
posta do conselho escolar, compete o provimento de escri-
pturarios e serventes. 

Art. 14.° A 1.*, 2.a o 3." cadeiras serão regidas pelos len
tes cathedraticos das oscolas do pharmacia e a 4.a cadeira 
pelo chimico analysta do conselho modico-legal da respe
ctiva circumscripção, que perceberá por esse serviço a gra
tificação de 450S000 réis. . 

CAPITULO III 

Da despeza 

Art. 15." Para fazer face ás despozas de sustentação do 
laboratórios, bibliothocas, expediente, etc., das escolas do 
pharmacia, a actual dotação das oscolas do modicina sorá 
augmentada da quantia do 1:0008000 róis om cada anno. 

§ único. Para a installação das oscolas do pharmacia, fica 
o Governo auctorizado a despender, ao todo, até á quantia 
de 4:5008000 réis. 

Art. 16." O registo de pratica pharmacoutica, as propi
nas de abertura e encerramento de matricula ficam sujeitas 
ás taxas da tabeliã n.° 2, annexa a esta lei. 
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Art: 17.° A cada frasco, tubo ou caixa de especialidade 
pliarinacoutica ou de remédios secretos estrangeiros, e a 
cada frasco de aguas minero-modicinaes estrangeiras será 
imposto um sêllo de 50 réis, o do 10 réis para as especiali
dades nacionaos, som prejuízo dos tratados existentes. 

§ único. São considerados especialidados estranjoiras, to
dos os preparados pharmaceutics que tiverem rótulos ou 
inscripçõos em idioma estrangeiro, nomo ou nomes do pre-
paradoros e auctores ostrangeiros. 

CAPITULO IV 

Disposições transitórias 

Art. 18." Os actuaos professores dos disponsatorios phar
maceutics das escolas do Lisboa e Porto, o actual director 
do Dispensatório da Univorsidado do Coimbra o o chofo dos 
serviços pharmacouticos do instituto do Veterinária serão 
nomoados lentos proprietários das escolas do pharmacia. 

Os outros lentos das escolas de pharmacia serão nomoa
dos precedendo concurso do provas publicas, em que pode
rão ser candidatos os pharmacouticoe legalmente habilita
dos pelas escolas do continente do reino, considerando-so 
documento de preferencia aquello em quo so comprove o 
exercício profissional. 

§ 1.° O jury de concurso om cada escola do medicina será 
constituído polo director, lento do materia medica, profes
sor do dispensatório pharmaceutic o quatro lentos escolhi
dos pelo conselho escolar das respectivas escolas de medi
cina, servindo o mais moderno de secretario. 

§ 2." Na Universidade de Coimbra o jury de concurso, a 
que se refere este artigo, será organizado semelhantemente 
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ao do. paragrapho antecedente, substituindo-se o director 
pelo decano da Faculdade do Medicina, o professor do Dis
pensatório Pharmaceutico por mais um lente escolhido pela 
congregação. 

Art. 19.° Aos actuaes alumnos de pharmacia, matricula
dos ao tempo da publicação d'osta lei, no primeiro ou se
gundo anno do curso pharmaceutico da Universidade ou 
aos actuaes aspirantes a pharmaceutics de l.a classe, que 
cursam a instrucção secundaria, segundo o antigo regimen, 
ou as cadeiras das faculdades de Philosophia, sor-lhos-ha 
facultado concluir o seu curso nos termos da legislação em 
vigor á data da publicação d'esta lei. 

Art. 20.° Os actuaes aspirantes a pharmaceutics de 2.a 

classe, que tiverem pratica registada nas escolas de medi
cina ou ainda algum exame de habilitação para o exame de 
pharmacia, podem torminar o sou curso nos termos da le
gislação em vigor á data da publicação d'esta loi. 

Art. 21." Os actuaes pharmaceutics podem matricular-so 
no primeiro anno das oscolas do pharmacia. 

Art. 22.° Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. 
O Conselheiro de Estado, Presidente do Conselho de Mi

nistros, Ministro e Secretario do Estado dos Negócios do 
Roino, a faça imprimir, publicar o correr. Dada no Paço das 
Necessidades, aos 19 de julho de 1902. — EL-REI, com ru
brica e guarda. — Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro. — (Lo-
gar do sôllo grande das armas roaes). 

Carta do lei, otc. 
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TABELLA N.° 1 

Lentes cathedraticos : 
Vencimento de categoria 6008000 
Vencimento de exercício (mensal) 308000 

Lentes substitutos : 
Vencimento de categoria 4008000 
Vencimento de exercício (mensal) 308000 

Preparadores — Vencimento 3008000 
Escripturarios — Vencimento 2108000 
Serventes — Vencimento 1808000 

TABELLA N.° 2 

Pelo registo de pratica pharmaceutics — Cada anno. 28000 
Pela, abertura e encerramento de matricula — Por cada 

um d'estes actos 108000 

(Diário do Governo, n.° 162, de 23 de julho de 1902). 



DECRETO 

REGULAMENTANDO 0 ENSINO DA PHARMACIA 

Usando da faculdade que mo foi concedida pela carta de 
lei de 19 de julho do corrente anno, que auctorizou a orga
nização do onsino de pharmacia ; » 

Ouvido o Conselho Superior de Instrucção Publica : 
Hei por bem, em nome de El-Rei, approvar o regula

mento a que se refere o artigo 2.° da mesma carta de lei 
de 19 de julho, regulamento que faz parte d'oste decreto e 
baixa assignado pelo Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario do Estado dos Negócios do Reino. 

O mesmo Presidente do Conselho do Ministros, Ministro o 
Secretario de Estado dos Negócios do Roino, o o Ministro o 
Secretario do Estado dos Negócios da Fazenda, assim o te
nham entendido o façam executar. Paço. em 27 do novem
bro do 1902. -RAINHA REGENTE.—Ernesto Rodolpho Hintze 
Ribeiro, Fernando Mattozo Santos. 
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R E G U L A M E N T O 

PARTE I 

,Do ensino de plinrnmcla 

CAPITULO I 

Disposições geraes 

Artigo 1.° O ensino publico de pharmacia o a habilitação 
para o exercício da respectiva profissão, serão ministrados 
nas escolas de phannacia, annexas á Faculdade de Medicina 
da Universidade do Coimbra e ás Escolas Modico-Cirurgicas 
de Lisboa e Porto. 

§ único. Esto ensino será, para todos os effeitos, conside
rado como ensino superior. 

Art. 2." As três escolas do pharmacia serão applicavois 
as disposições regulamentares e disciplinares do regimen 
vigente nas escolas do ensino superior, que não vierem es
pecificadas nesto regulamento. 

Art. 3.° As disposições do presente regulamento são com
muns âs três escolas de pharmacia, cuja organização será 
idêntica. 

Art. 4.0 O ensino de pharmacia será ministrado nas esco
las de pharmacia em dois annos, e abrangerá as seguintes 
disciplinas : 

1.° ANNO 

1.' Cadeira. — Historia natural das drogas. Posologia. 
2.a Cadeira. — Pharmacia chimica, analyses microscópi

cas e chimicas applicadas á medicina o á pharmacia. 
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2.° ANNO 

3.a Cadoira. —Pharmacotechnia o esterilizações. 
4.a Cadeira. — Analyses toxicológicas, chimica legal, alte

rações o falsificações do medicamentos e alimentos. 
Art. 6.° O ensino de todas as cadeiras será acompanhado 

de trabalhos práticos nos respectivos laboratórios, nos ter
mos do disposto nos artigos 18.°, 19." e 20.° do presente re
gulamento. 

CAPITULO II 

Admissão de aliimnos 

Art. 6.° Podem ser admittidos á frequência das escolas de 
pharmacia todos os indivíduos nacionaos o estrangeiros. 

Art. 7.° O prazo para a entrega dos requerimentos de 
admissão será annunciado em cada anno, com a antecipa
ção necessária e com a devida publicidade, permittindo-se 
aos alumnos o assignarem o respectivo termo por meio de 
procuração. A matricula estará terminada impreterivel
mente no dia 15 do outubro. 

Art. 8.° O alumno, que pretender matricular-se, deverá 
requerer ao director da escola, apresentando o requerimento 
respectivo, devidamente instruído, ao secretario, o qual, 
depois de verificada a legalidade dos documontos apresen
tados o auctorizada a matricula polo director, lavrará o 
respectivo termo e archivará os documentos que a legalizam. 

Art. 9.° Os documentos a que se refere o artigo antece
dente, para a primeira matricula nas cadeiras do 1.° anno, 
são os seguintes : 

à) Certidões de approvação nos exames de chimica inor-
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ganica, chimica orgânica, analyse chimica o botânica, fei
tos na Faculdade de Philosophia da Universidade, Escola 
Polytechnica do Lisboa, ou Academia Polytechnics do 
Porto ; 

b) Certificado do approvação no examo de validação da 
pratica ; 

c) Attestado em que provo não soffrer de doença conta
giosa, nem possuir defeito ou deformidade physica incom
patível com o bom exercício da pratica pharmaceutics. 

§ l.° Para a primeira matricula nas cadoiras do segundo 
anno do curso de pharmacia, basta aprosentar certidão de 
approvação nas cadeiras do primeiro anno. 

§ 2.° Nenhum alumno podorá transitar para o segundo 
anno sem ter obtido approvação em todas as cadeiras do 
primeiro, ficando, comtudo, dispensado da frequência e 
exame da cadeira em que fôr approvado. 

Art. 10.° Nos termos de abertura do matricula nas disci
plinas do curso do pharmacia dove declarar-so o nome, fi
liação, naturalidade, morada do alumno o a disciplina ou 
disciplinas, com designação do anno a que pertencerem. 

Art. 11.° O pagamento das propinas de matricula a que 
se rofore a tabeliã n.° 2, annexa á lei do 10 de julho de 1902, 
faz-so collando ao requerimento uma estampilha de 10.S000 
réis, com os compotentes addicionaes, por cada anno do 
curso, ou 58785 réis por cada cadeira. 

Art. 12.° No primeiro dia util do mez do junho o nos dias 
soguintes, com prévio annuncio, procoder-so-ha na secreta
ria da escola ao encerramento das matriculas, sondo admit-
tidos a este acto todos os alumnos quo tiverem sido julga
dos como habilitados pelo conselho escolar. 

§ único. Consideram-se habilitados para encerrar matri
cula em uma cadeira os alumnos quo houverem obtido nessa 
cadeira a média final de 10 valores, polo menos, nos tra-
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balhos theorioos e do 12 valores, pelo menos, nos trabalhos 
práticos. 

Art. 13.° O encerramento de matricula obriga ao paga
mento de propina egual á da abertura, e o termo só pôde 
sor assignado por procuração quando o alumno prove mo
tivo de for<;a maior quo o inhabilité do assignai- pessoal
mente. 

Art. 14.° Os alumnos quo no prazo fixado no edital da 
direcção deixarem do comparecer, por si ou por seu procu
rador bastante, para encerrar matricula, são considerados 
como havendo ronunciado a esse direito o perdem o anno. 
Compete, porém, ao director tomar conhecimento d'estas 
irregularidades, o providenciar a respeito d'ollas como lhe 
parecer mais equitativo. 

Art. 15." O encerramento das matriculas è todo o serviço 
correlativo de secretaria deverá estar concluído ato" ao dia 
8 de junho, de modo que o serviço dos exames principio 
impreterivelmente no proximo dia util depois d'osta data. 

§ 1." O Governo podorá pormittir, sob proposta do con
selho escolar, a alteração d'estos prazos, quando as neces
sidades do serviço assim o exigirem. 

§ 2.° Os dias decorridos desde o encerramento das aulas 
até ao fim dos exames são considerados como do serviço, 
para o offeito do abono de gratificação do oxorcicio osta-
belocido na tabeliã n.° 1 annexa á lei do 19 do julho do 1902. 

CAPITULO III 

Metliodo do ensino 

Art. 1G.° O ensino em cada cadeira abrangerá : 
1." Lições oraes acompanhadas de demonstração experi

mental ; repetições oraes o trabalhos escriptos. 
16 
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2.° Trabalhos práticos nos respectivos laboratórios. 
Art. 17.° As lições oraes e demonstrações correspondentes 

ser5o em numero de très, por semana, em cada cadeira, e 
não pôde cada uma delias durar menos de uma hora nem 
mais do hora e meia. 
. Art. 18.° Os trabalhos práticos executados pelos alumnos 
serão distribuídos o, quanto possível, fiscalizados pelos pro
fessores, não podendo durar monos de duas horas. 

Art. 19.° Nos trabalhos práticos, a .que se refere o artigo 
antecedente, os alumnos serão acompanhados polo prepara
dor, o qual tem a sou cargo vigiar a execução dos traba
lhos que lhes forem determinados pelo professor da respe
ctiva cadeira, guiando-os o instruindo-os na sua execução. 

Art. 20.° Tanto as lições oraes como os trabalhos práticos 
serão feitos em harmonia com os programmas elaborados, 
para cada cadeira, polo rospectivo professor. 

Art. 21." Estes programmas serão presentes ao conselho 
escolar, e, depois de por elle approvados, submettidoa á 
sancção do Governo. 

Art. 22.° O horário das lições e exorcicios escolares será 
annualmento organizado e approvado polo conselho escolar, 
devendo rospeitar-se as disposições relativas á duração dos 
exercícios o distribuição das disciplinas, constantes d'esté 
regulamento. 

CAPITULO IV 

Fre penda 

Art. 23.° O anno escolar principia no dia 16 de outubro 
o termina no dia 30 do julho. 

Art. 24.° A abertura das aulas roalizar-seha em sessão 
solemno, offoctuando-se na mesma occasião a distribuição 
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do prémios o honras de accessii aos alumnos. É obrigatória 
a comparência do todo o pessoal a esto acto da escola de 
pharmacia. 

Art. 25." No dia 17 do outubro ou no immediato, so o dia 
17 for sanctificado, principiam os exercícios escolares, en-
cerrando-se no ultimo dia do maio. 

§ único. Se o conselho reputar conveniente prolongar os 
trabalhos escolares além do dia 31 de maio, poderá fazel-o, 
procedendo auctorização do Governo. 

Art. 2G.° Os oxamos das différentes cadeiras offectuar-
se-ão no bimestre de junho e julho. 

Art. 27.° No bimestre do agosto e setembro intorrom-
pem-se os trabalhos escolares. 

Art. 28.° Serão foriados goraes todos os domingos o dias 
santos de guarda, dia 2 do novembro, da véspera de Natal 
até ao dia de Reis, inclusive, os dois dias do Carnaval e a 
quarta feira de Cinzas, os dias comprohendidos entro o do
mingo do Ramos o o domingo do Paschoela, os dias de 
grande gala ou do luto nacional. Na escola do Coimbra será 
também feriado o dia 4 de julho (dia da Rainha Santa 
Isabel;. 

Art. 29." Fora d'estos dias fica expressamente prohibida 
a concessão de foriados, sob qualquer pretexto que seja, 
sem prévia auctorização do Governo. 

Art. 30.° Os alumnos da escola são obrigados a assistir a 
todos os exercícios escolares, e a executar os trabalhos que 
lhes forem exigidos pelos professores. 

Art. 31.° Logo depois de ter dado a hora designada para 
a abertura da aula o do ter entrado o professor, o bedel ou 
contínuo tomará o ponto no sou livro de registo, annun-
oiando em voz alta os números dos alumnos quo não com-
parocorem ; o professor, verificando o poiíto, mandará mar
car as faltas, e delias tomará nota no respectivo caderno. 

# 
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Art. 32.° A secretaria enviará a cada professor, no pri
meiro dia do aulas, as respectivas folhas do frequência, e 
os cadernos para classificações dos trabalhos theoricos e 
práticos. 

Art. 33.° Nos últimos dias lectivos dos mezes de novem
bro, janeiro, março o maio os professores enviarão á dire
cção da escola copia das notas do aproveitamento dos alu-
mnos, para serem registadas immediatamente om livro es
pecial e em seguida archivadas. 

Art. 34.° Durante os trabalhos práticos poderão os alu-
mnos ser interrogados acerca dos assumptos quo so relacio
narem com o que estiverem executando. 

Art. 35.° Quando os professores entenderem conveniente, 
marcarão repetições das matérias dadas ; sorão oraes ou por 
oscripto. 

Art. 36.° As lições oraes, as repotiçõos oraes ou trabalhos 
oscriptos o os trabalhos práticos, sorão devidamente classi
ficados por valores, de 0 a 20, com as seguintes correspon
dências : 

Mal Oa 4 
Mediocre 5 a 9 
Sufficionto 10 a 14 
Bom 15 a 17 
Muito bom 18 a 20 

Estas classificações sorão averbadas nos respoctivos ca
dernos para os offoitos do disposto no artigo 36." 

Art. 37." As notas das lições, repotiçõos, trabalhos escri-
ptos ou trabalhos práticos dos alumnos, sorão publicadas 
em edital affixado no átrio da escola, nos termos seguintes: 

1.° As notas das lições e repetições oraes publicar-so-ão 
no dia immodiato; 
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2.° As notas dos trabalhos escriptos ou dos trabalhos prá
ticos publicam-so um niez depois da conclusão e entrega 
d'esses trabalhos ; 

8.° As provas oscriptas e os relatórios dos trabalhos prá
ticos são depositados em logar onde possam ser axamina-
dos, depois do julgados. Os trabalhos práticos nos respecti
vos gabinetes ou laboratórios ; os trabalhos escriptos na 
bibliotheca da escola, onde podem ser consultados por qual
quer pessoa, até á conclusão dos trabalhos académicos do 
anno lectivo. 

Art. 38.° Os trabalhos escriptos, que merecerem a nota 
de «M. B.», serão publicados por conta do Governo. 

Art. 39." O alumno, que durante os primeiros cinco mezes 
não obtiver nas lições, ropotições oraes o trabalhos escri
ptos, pelo monos, média egual a 10 valores numa disciplina 
e a 12 valores nos trabalhos práticos, segundo a escala de 
que trata o artigo 36.°, perde o anno nessa cadeira. 

Art. 40.° Perde o anno em todas as cadeiras, o não será 
admittido a- exame nesse anno lectivo o alumno a quem for 
applicada a pena de expulsão. 

Art. 41.° O alumno, quo a cada cadeira der um numero 
de faltas superior á quinta parto do numero official do li
ções durante o anno, perde o anno nessa cadeira, embora 
as faltas provenham do motivo attendivel. 

Art. 42." Considora-so falta a não comparência do alumno, 
durante- o tempo e nas horas determinadas, á aula da res
pectiva cadeira ou a quaesquer trabalhos escolares proscri-
ptos polo sou professor. 

§ 1." Ao alumno que não entregar no prazo determinado 
a dissertação ou qualquer exercício pratico, que lhe tenha 
sido marcado, contar-se-ha uma falta, o tantas a mais quan
tos os dias do aula1 que decorrerem até á entrega da mesma 
dissertação ou exercício pratico. 
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§ 2." Se o termo do prazo determinado para a entrega da 
dissertação ou qualquer oxercicio pratico coincidir com o 
ultimo dia do aula, perde o anno o alumno que não apre
sentar a dissertação ou o exorcicio proscripto no prazo de
terminado. 

§ 3." O professor da cadeira pode prorogar o prazo da 
apresentação dos trabalhos, a que se refere o § 1.° deste ar
tigo, a requerimento do alumno, som prejuízo do disposto 
no § 2.° do mesmo artigo. 

§ 4.° Na hypothèse do § 2." d'esté artigo podo o director, 
ponderando os motivos allegados, justificar a.falta dada, 
evitando a perda do anno, e auctoiúzar o professor a mar
car novo prazo para a ontroga da dissertação ou exorcicio 
prescripto. 

§ 5.° Vorificando-se, durante o anno lectivo, que algum 
alumno deu numero do faltas que, nos termos deste artigo, 
detormina perda do anno, assim o julgará o conselho da 
escola, sob proposta do respectivo lento. Esta deliberação 
será logo publicada por edital affixado no logar do costume 
e communicada pela secretaria á Direcção Geral do Instru-
cção Publica, a fim do ser publicada no Diário do Govwno 
para os offeitos logaes. 

Art. 43." Perde também o anno: 
a) O estudante que não comparecer a tirar ponto no lo

cal, dia o hora prescriptos ; 
b) O estudante que, havendo tirado ponto, não compare

cer no local, dia o hora designados para o respectivo exame. 
§ 1.° O of feito d'esta falta só pôde ser annullado polo di

rector da escola, dentro do vinte o quatro horas, so assim 
o julgar do justiça. 

§ 2." O estudante que houver justificado a falta, nos 
termos precisos do paragrapho anterior, será opportuna-
mente admittido a exame, em novo dia designado por dos-
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pacho do director, sob proposta o informação do jury res
pective 

§ 3.° O jury dos exames, a quo so refere o § 2.° d'esté 
artigo, será constituído pelos mesmos professores que julga» 
riam o alumno se elle tivesse feito exame no local, dia e 
hora designado, salvo impedimento legitimo dos respecti
vos professores. 

§ 4.° A perda do anno, a que se refere esto artigo, é pu-
blcada por edital com a designação dos nomes dos estudan
tes, anno e cadeira a que pertencem, sendo em seguida 
communicada egual nota á Direcção Geral de Instrucção 
Publica, para ser publicada no Diário do Governo. 

Art. 44." O horário que, segundo a lei, tem de regular 
todos os serviços do ensino, estará permanentemente affi-
xado na sala do entrada da secretaria. 

CAPITULO V 

Exames 

Art. 45." A habilitação dos alumnos 6 julgada mediante 
duas espécies de provas : exames o trabalhos práticos. 

§ único. Ha troz espécies do exames : exame de validação 
do pratica, exame das cadeiras o exame em geral. 

SECÇÃO i 

Do exame tie validação da pratica 

Art. 46." Os exames do validação da pratica realizar-so-ão 
de 1 a 15 do outubro, perante um jury constituído pelos 
professores da 1.", 2.'1 o 3.1 cadeiras, servindo o ultimo de 
presidente. 
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Art. 47.° O requerimento para a admissão a este examo 
será dirigido ao director da escola, e instruir se-ha com os 
seguintes documentos: 
- a) Certidão de approvaeão no curso geral ou complemen
tar dos lyceus ; 

b) Certidão do registo do dois annos civis de pratica phar-
maceutica, exercida em qualquer pharmacia allopotha do 
paiz, posteriormente ao curso complomentar dos lyceus, e 
passada pela escola do pharmacia onde tenha sido feito o 
respectivo registo. 

§ único. Os alumnos que requererem o examo do valida
ção instruindo o requerimento com o certificado do appro-
vaçâo no curso geral dos lyceus, são obrigados a apresentar 
certidão de registo do Irez annos civis do pratica pharma-
ceutica. 

Art. 48.° A pratica a que se rofere a alinéa b) e § único 
do artigo antecedente, será annualmento registada, a reque-
rimonto do alumnp, em livro espocial das escolas de phar
macia, mediante a apresentação dos seguintes documentos, 
enviados á secretaria d'uma dostas escolas : 

a) Certidão om que provo ter completado dezasoto annos 
do odade, ou somente quinze, quando o alumno apresentar 
apenas certidão do curso geral dos lyceus; 

b) Certidão do curso complementar ou geral dos lycous, 
nos termos do n.° 1." do artigo G.° da lei do 19 do julho do 
1902; 

c) Attestado do bom aproveitamento passado pelos phar
maceutics proprietários ou pharmaceuticos directores das 
pharinacias dos hospitaos civis ou do misericórdias com 
quem tenha praticado durante o anno, archivando-se em 
seguida ao respectivo registo (modelos n."* 1, 2 e 3) ; 

d) Sonha do pagamento do imposto do registo de pratica' 
nos termos da tabeliã n.° 2, annexa á lei de 19 do julho do 1902 • 
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§ 1.° Os pharmaceutics a que se roforo a alinéa c) são 
obrigadoára passai1 os attestados do aproveitamento ou não 
aproveitamento gratuitamente a todos os praticantes que 
estiverem nas condições das alinéas a) e b) d'esté artigo, 
e em harmonia com os modelos annoxos a esto regula
mento. 

§ 2." Os documentos das alinéas a), b) e c) e a senha da 
alinéa d) habilitam a registar o primeiro anno de pratica 
do alumno e a abrir a matricula d'essa pratica na escola ; 
nos annos seguintes declarará o alumno no roquorimento o 
anno anno que vae registar — segundo ou tercoíro (quarto, 
etc., para o caso de ficar adiado no exame do validação da 
pratica), juntando ao requerimento somente o attestado da 
alinoa c) o a sonha da alinéa d). 

§ 3.° O attestado da alinoa c) doste artigo, que provar o 
primeiro anno do pratica, dove ter data postorior, polo me
nos um anno, á conclusão do qualquer dos cursos dos ly-
ceus, nos tormos do artigo 47.°, alinoa b) o respectivo 
§ único. 

§ 4." Quando tenha fallecido o pharmaceutico com quem 
o alumno praticou, será o attestado da aliena c) substituído 
por um outro passado pela auctoridade administrativa o 
qual dovo dar entrada na escola no mês de janeiro ; este 
documento attestará quo o alumno praticou durante o anno 
com o pharmaceutico do cujo fallecimento será indicada a 
data. 

Art. 49.° O exame do validação da pratica constará das 
seguintes provas : 

1." Roconhocimonto do doze plantas modicinaes ou partes 
das mesmas ; 

2." Reconhecimento do oito medicamentos compostos ; 
3." Execuyão d'uma preparação officinal da Pharmacopéa 

Portugueza; 
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4.° Execução do duas proparaçõos magistraes em pre
sença da receita ad hoc; d 

5.° Interpretação do Regimento dos preços dos medica-
montos. 

Art. 50." A primeira e segunda provas, a que se rofero o 
artigo antecedente, serão prestadas por escripto, durante 
uma hora, devendo os exemplares achar-se numerados; a 
terceira o quarta provas sorão oxocutadas em quatro horas ; 
a quinta prova, por escripto, em meia -hora, doverá recair 
sobro os preparados magistraes executados. 

Art. 51.° O jury poderá durante as provas fazer quaos-
quer perguntas em harmonia com os conhecimentos que o 
candidato devo ter. 

Art. 52.° O julgamento das provas será feito por valores, 
ficando adiados os candidatos que obtiverom média inferior 
a 10. 

§ único. Os examinandos que tiverem classificação supe
rior a 15 valores serão considerados distinctos. 

Art. 53." Os termos d'estes exames sorão lançados em 
livro especial, onde, se o alumno obtiver numero de valores 
superior a 15, se fará a inscripção do — approvado com 
distincção com tantos valores, o, quando só obtiver de 10 a 
15, a de approvado com tantos valores. 

SECÇÃO II 

Dos exames por Cadeiras 

Art. 54.° Os exames dos dois annos do curso de pharma-
cia são feitos por cadeiras, separadamente, e provam a ha
bilitação especial nas matérias professadas em cada cadeira. 

Art. 55.° Os exames, a que se refere o artigo 54.° deste 
regulamento, constam do dois argumentos, e versarão sem-
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pro sobro objecto indeterminado da cadeira professada du
rante o anno. 

§ único. Os argumentos terão por objecto as matérias 
professadas durante o anno, conforme os programmas do 
ensino, distribuídos por pontos tirados á sorte vinte o qua
tro horas antes do exame. 

Art. 5G.° Os pontos serão apresentados ao conselho pelos 
respectivos professores das cadeiras na ultima sessão do 
mês do maio, o, dopois do approvados, sorão numerados e 
entregues na secretaria em sobroscripto lacrado. 

§ único. O numero de pontos não será inferior a um 
quarto do numero provável de alumnos quo sorão admitti-
dos a exame. 

Art. 57." Na véspera do dia marcado para cada oxamo, 
comparecerá na secretaria á hora da extracção do ponto, o 
na presença do professor da respectiva cadeira e do bodol 
ou contínuos, a turma do alumnos o rospoctivos supplentos, 
que serão os da turma immediata. 

§ 1.° A extracção do ponto será feita d'uina urna, ondo 
entrem os números dos pontos da cadeira, menos os que ti
verem sabido nos dias anteriores. Quando os pontos se re
duzirem a monos d'uni terço entrarão novamente na urna 
os pontos já sahidos. 

§ 2." O bedel ou contínuos tirarão immodiatamonte co
pias do ponto extraindo, para serem romettidas aos mem
bros do jury. 

Art. 58.° Os exames thoóricos sorão precedidos d'uma 
parto pratica, prestada peranto o mesmo jury, cuja duração 
será determinada para cada ponto pelo professor da respe
ctiva cadeira, no acto da sua apresentação ao conselho na 
ultima sessão de maio. 

§ único. Os pontos para as provas praticas do todos os 
exames sorão tirados á sorte, mas executados soguidamento, 
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e versarão sobre os trabalhos práticos feitos durante o 
anuo. 

Art. 59." Haverá uma votação especial sobro a prova 
pratica, a que se refere o artigo antecedente, para decidir 
se o aluinno fica adinittido á prova theorica ou é excluído 
d'ella. 

Art. 60.° Os exames o as provas praticas serão avaliados 
por moio de valoros, do 0 a 20, nos termos do artigo 36." 
do presente regulamento. 

§ 1." Cada um dos membros do jury declarará qual o va
lor com que classifica a prova de cada alumnó, o a somma 
d'estes três números, dividida por très, dará o valor do 
exame ou o da prova pratica. 

§ 2." Os alumnos que não chegarem a obter 12 valores 
do média na prova pratica o 10 valores na prova theorica, 
ficam, no primeiro caso, excluídos da prova theorica, o no 
segundo, adiados. Em qualquer dos casos fica o alumno 
obrigado a repetir a frequoncia da cadeira respectiva tanto 
na parto theorica como na parte pratica. 

Art. 61.° Os alumnos quo obtiverem classificação final 
superior a 15 valoros, serão considerados distinctos. No 
respectivo terzno escrever-so-ha : Approvado com distincção 
com tantos valores. Quando a classificação fôr do 10 a 15 
valores, escrover-so-ha : Approvado com tantos valores. 

§ único. A classificação, a quo se rofero esto artigo, ob-
tem-se achando o quociente da divisão por 2 da somma das 
médias das duas provas — theorica o pratica. 

Art. 62.° Na ultima reunião do conselho no anno lectivo 
a escola julgará os prémios e honras de accessit, que hou
verem do ser concedidos aos estudantes mais distinctos, at-
tondendo ás provas que tiverem dado nos exercícios de todo 
o anno, e á conta que de si derem no exame publico. A pro
posta devo ser assignada, polo menos, pela maioria do jury 



POLYTECHNICA DO PORTO 253 

quo examinou o aluinno, incluindo nosta maioria o pro
fessor. 

Art. 63.° Depois do feita a distribuição solemne dos pré
mios o honras de accessit, nos termos do artigo 24." do pre
sente regulamento, sorão publicados no Diário do Governo 
os nomes dos estudantes a quem forem conferidos. 

Art. 64." Haverá um livro especial para cada cadeira, onde 
se lavrará o respectivo termo de cada alumno, designando 
a média das provas pratica e theorica o a classificação final 
obtida pelo alumno, o qual será assignado pelos três mem
bros do jury, respectivamente, em seguida aos resultados. 

SECÇÃO m 

Do exume gera] 

Art. 65.° Os exames geraes roalizar-se-hão nos dias do 
mês de julho determinados pelo conselho escolar, perante 
um jury constituído por todos os professores da escola do 
phannacia o chimico analysta, servindo de presidente o 
lonto de materia medica da respectiva escola de medicina. 

Art. 66.° O exame geral constará de provas escriptae, 
praticas o oraos : 

1.° As provas oscriptas versarão sobro um assumpto da 
secção de phannacia (história natural das drogas e posolo
gia ; pharmacotechnia e esterilizações) o. sobre outro da se
cção do chimica (phannacia chimica, analyses microscópicas 
e chimicas applicadas á medicina e á pharmacia ; analyses 
toxicológicas, chimica legal, altorações o falsificações do 
medicamentos e alimentos!, l'ara a prova de cada secção o 
candidato tirará á sorte um ponto do entre dez quo serão 
presentes no acto do exame. Estas provas serão executadas 
durante quatro horas. 
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2." As provas praticas quo serão tiradas á sorte, compro-
henderão : 

a) Uma preparação do anatomia vegetal ; 
b) Uma preparação de pharmacia cliimica ; 
c) Uma preparação official pharmaceutics ; 
d) Uma preparação magistral pharmaceutics ; 
e) Unia analyse toxicológica ou do falsificação do medica

mentos ou alimentos. 
§ único. O alumno será interrogado durante a execução 

dos pontos práticos pelos professores das cadeiras a que 
pertencerem as provas em preparação. 

Art. 67.° O julgamento das provas oscriptas e praticas 
será feito por valores para cada uma delias, obtendo-se a 
classificação final polo quociente da divisão por 3 da somma 
dos valores obtidos nas três provas. 

§ 1.° Os alumnos que obtiverem classificação superior a 
15 valores serão considerados distinctes, rodigindo-se termo 
conformo o artigo 53." d'esté regulamento. 
• § 2." Aos professores das différentes cadeiras cumpro 
considerar devidamente as medias finaos obtidas em cada 
anno polo alumno, para melhor poder julgar do morito ab
soluto do candidato para a informação final, que dependo 
d'oste exame. 

Art. 68.° O alumno qno obtiver numero do valores infe
rior a 10 ficará adiado, lavrando-so o termo nestas con
dições, e não poderá repetir o exame senão passado um 
anuo. 

§ único. Ao alumno adiado no oxamo geral 6 permittida 
a assistência numa ou em todas as aulas do curso do phar
macia, perinittindo-so-llie também que executo alguns exer
cícios práticos ; mas para isso terá do requerer ao director 
especificando as aulas o praticas a que deseja assistir, para 
que osso requerimento, sendo julgado na primeira sessão do 
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conselho escolar, obtenha da direcção o despacho em har
monia com a resolução tomada pelo mesmo conselho. 

Art. 69.° Os termos d'esté exame serão lançados em livro 
ospocial, que dará elementos para o diploma que servirá ao 
candidato como único titulo de capacidade legal para o exer
cício profissional. 

SECÇÃO IV 

Jurys dos exames 

Art. 70.° Os jurys dos exames serão constituídos pela 
forma seguinte : 

Para a 1." cadeira : 
Presidente e 1." arguente, o professor da cadeira. 
l .° Vogal e 2.° arguente, o professor substituto. 
2.° Vogal, o professor da 3 ; " cadeira : 

Para a 2.a cadeira : 
Presidente e 1.° arguente, o professor da cadeira. 
l.° Vogal e 2.° arguente, o professor chimico-analysta. 
2.° Vogal, o professor da l.a cadeira. 

Para a 3." cadeira : 
Presidonte o 1." arguente, o professor da cadeira. 
1." Vogal o 2.° arguente, o professor substituto. 
2." Vogal, o professor da l.a cadeira. 

Para a 4. ' cadeira : 
Presidente e 1." arguente, o professor chimico-analysta. 
l.° Vogal e 2." arguente, o professor da 2." cadeira. 
2,0 Vo(ral, o professor substituto. 

§ 1.° Por conveniência de serviço poderá o conselho es
colar alterar a ordem dos jurys indicados. 

§ 2." Ao 2.° vogal dos jurys dos exames assisto a facul
dade de intorrogar também os examinandos, sempre que 
d'isso carecer para seu esclarecimento. 
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CAPITULO VI 

Dos concursos 

SECÇÃO i 

Concursos par» professores 

Art. 71." Os candidatos ao magistério das escolas do pliar-
macia apresentarão na secretaria da escola respoctiva, den
tro do prazo fixado no odital do concurso, os seus requeri
mentos instruídos com os seguintes documentos : 

1.° Carta de pharmacoutico passada por qualquer das três 
escolas do continente do reino ou respectiva publica-forma 
que deverá ser confrontada com a carta ; 

2.° Attestados de bom comportamento moral, civil e reli
gioso ; 

3.° Attcstado com que provo não soffror de moléstia con
tagiosa e não possuir defeito ou deformidade pliysiea, in
compatível COIH a disciplina escolar ; 

4." Documento do haver satisfeito á loi do recrutamento; 
5.° Certificado do commissario do policia ou do adminis

trador do concelho, quo comprove todo o tempo de exercí
cio profissional, oxtrahido da matricula do diploma, foita 
nas respectivas repartições dostes funecionarios ; 

6.° Todos os mais documentos comprovativos do seu me
recimento scientifico o literário, ou de serviços prestados á 
scioncia ou ao país. 

Art. 72.° Findo o prazo do concurso convocará o director 
o conselho escolar a fim do fixar a época para a reunião 
do jury do concurso e revisão dos documentos. 

§ 1." O jury do concurso é constituído pelo director, lente 
da cadeira de materia módica da faculdade ou escola do 
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medicina respectiva o por todos os professores da escola de 
pharinacia, servindo o professor substituto de secretario. 

§ 2.° Na sessão em que o jury proceder ao examo dos do
cumentos, votará a respeito de cada ura d'elles sobre o se
guinte quesito : 

Está ou não o candidato habilitado pelos seus documentos 
a ser admittido ao concurso ? 

§ 3.° O resultado d'esta votação será lançado pelo secre
tario do jury em livro especial, depois da votação, e que 
será archivado na secretaria da escola. 

§ 4." Para ser admittido ás provas do concurso é neces
sário que o candidato reúna a maioria absoluta do numero 
dos votantes. No requerimento será lavrado o despacho for
mulado nestes termos — habilitado ou escusado. 

§ 5." Á medida que forem admittidos os candidatos, se
rão inscriptos os seus nomes num livro, que ficará archi
vado na secretaria da escola, o onde ficarão registados, por 
extracto, todos os documentos quo serviram de base á ad
missão. 

Art. 73.° Os concursos para professores constam das se
guintes provas escriptas, praticas o ornes : 

1." provn. Dez dias antes do que fôr designado para o 
começo das provas do concurso, o candidato apresentará 
na secretaria da escola, a que concorrer, dez exemplares 
duma dissertação impressa, sobro qualquer assumpto rela
tivo ás scioncias professadas no curso do pharmacia, com 
theses finaes reforentes ás cadeiras d'esse curso. 

2." prova (oral) : 
a) Uma liçáo sobro assumpto reforento á 1." ou 3." cadei

ras do curso ; 
b) Uma lição sobro assumpto reforento á 2.'1 ou ^"cadei

ras do curso ; 
c) Argumentos sobro a dissertação o sobro as lições 

17 
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3." prova (pratica e escripta) : 
a) Três preparações, pharmnceuticas, sondo duas offici-

naes e uma magistral ; 
b) Reconhecimento de duas plantas recontes o respectivo 

relatório ; 
c) Reconhecimento de vinte drogas pharmaceuticas, per

tencentes aos três reinos da natureza ; 
d) Reconhecimento de doze preparados officinaes ; 
é) Analyse qualitativa d'uma mistura e respectivo rela

tório ; 
f) Doseamento d'uma substancia, pelos methodos ponde-

raos e volumétricos o respectivo relatório ; 
g) Duas preparações microscópicas. 
§ 1." Para cada lição o candidato tirará á sorte um ponto 

com quarenta e oito horas do antecedência. 
§ 2." A duração das lições oraos será, para cada uma, 

d'uma hora. 
§ 3.° A duração dos argumentos sobre a dissertação e 

cada uma das lições será respectivamente do hora e meia 
e uma hora. 

§ 4.° A ordem quo devo ser guardada nas provas, o bom 
assim o local em que devam ser dadas, sorão previamente 
annunciados pelo conselho escolar, conformo fôr mais con
veniente. 

Art. 74." Serão vinte os pontos para cada lição (corre
spondendo dez a cada cadeira), comproliondendo as matérias 
e questões mais importantes de cada sciencia professada no 
curso, formuladas como theses, sem referencia a livros de 
texto. 

§ 1.° Os pontos serão organizados polo jury e estarão 
patentes na secretaria da escola por espaço de vinto dias 
immediatamente anteriores ao começo das provas do con
curso. 
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§ 2.° Nenhum ponto pôde repotir-so no mesmo concurso. 
§ 3.° As matérias que tiverem sido escolhidas para a dis

sertarão não podem ser objecto das lições sorteadas. 
Art. 75.° O jury fará entro si a distribuição dos interro

gatórios o indicará o modo como devem ser prestadas as 
provas praticas. 
• Art. 76." No fim de todas as provas do concurso o jury 

fará a classificação dos candidatos por valores, pela ma
neira como se acha regulada a votação para os différentes 
exames do curso. O resultado da votação será exarado polo 
secretario no processo do concurso, sendo iminodiatamento 
remettido ao Ministério do Reino. 

§ único. O jury tora sempre em vista, como de maior 
importância, para os effeitos da classificação, as provas 
praticas exhibidas pelos candidatos. 

Art. 77.° Quando houver um só concorrente o este fôr 
approvado, o processo concluirá pela proposta do nomeação 
foita polo director; quando, porém, houver numero do con
correntes superior ao das vagas, essas propostas serão jun
tas aos processos dos mais classificados, em numero egual 
ao das vagas o por ordem das classificações. 

§ único. Para a nomeação dos professores considerar-se-ha 
documento de proferencia (em ogualdado de classificação 
no concurso) aquollo em quo so comprovo maior numero de 
annos do exercício profissional. 

Art. 78.° O uniformo para o serviço escolar constará do 
toga do lã ou do soda preta, lisa no peito o nas costas, com 
alamaros na parto anterior, gorro do niosmo estofo, gravata 
branca, cinto de setim preto com borlas de seda da mosma 
côr, meia de seda preta e sapato com fivela branca. 

§ único. O uniforme para as solomnidades publicas con
stará do farda direita do pano azul com silvado do folhas o 
landes de carvalho bordados a ouro na gola e nos canhões, 

* 



260 ANNUARIO DA ACADEMIA 

gravata e colete branco, calça azul com uma lista de galão 
de ouro de largura ordinária nas costuras lateraes, chapéu 
armado guarnecido com plumas brancas, e espadim. 

SECÇÃO II 

Concursos para preparador 

Art. 79." Os candidatos ao logar do preparador das esco
las do pharmacia apresentarão na secretaria da escola, a 
que desejem concorrer, dentro do prazo fixado no edital do 
concurso, os seus requerimentos instruídos com os seguintes 
documentos : 

1.° Carta do pha rmaceu t i c passada por qualquer das três 
escolas do continente do reino ou respectiva publica-forma, 
que será confrontada com a carta ; 

2.° Attestados de bom comportamento moral, civil o reli
gioso ; 

3." Attestado com que prove não soffror do moléstia con
tagiosa e não possuir defeito ou deformidade physica, in
compatível com a disciplina escolar ; 

4." Documento de haver satisfoito á lei do recrutamento: 
5." Certificado do commissario do policia ou do adminis

trador do concelho que comprovo todo o tempo de exercí
cio profissional, extraindo da matricula do diploma feito 
nas respectivas repartições d'estes funccionarios. Esto do
cumento dirá respeito, pelo menos, a três annos para os 
pha rmaceu t i c s com o curso feito pelas leis vigentes á data 
da publicação da lei que organiza as escolas do pharmacia ; 

6.° Todos os mais documentos comprovativos do sou me
recimento scientifico o literário, ou de serviços prestados 
á sciencia. 

Art. 80.° Findo o prazo do concurso, convocará o dire
ctor immediatamente o conselho escolar para constituir o 
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jury formado de três professores o fixar a epocha para a 
revisão dos documentos. 

§ 1.° Na sessão em que o jury proceder ao exame dos do
cumentos dos candidatos, votará a respeito do cada um 
d'elles sobro o seguinte quesito : 

Está ou não o candidato habilitado pelos sous documen
tos a sor admittido ao concurso ? 

§ 2.° O resultado d'esta votação será lançado, polo bodol 
ou contínuo em livro especial do archivo da secretaria da 
escola. 

§ 3.° Para ser admittido ás provas do concurso é neces
sário que o candidato reúna a maioria absoluta do numero 
do votos. No requerimento dos candidatos será lavrado o 
despacho formulado nestes termos — habilitado ou escusado. 

§ 4." Á medida que forem admittidos os candidatos, se
rão inscriptos os seus nomes em livro especial do archivo 
da secretaria da escola do pharmacia, ondo ficarão também 
registados, por extracto, todos os documentos quo servirão 
do base á admissão. 

Art. 81.° Os concursos para preparadores constam das 
seguintes provas praticas c oraos : 

1." Uma analyse qualitativa d'uma mistura; 
2." Uma analyse quantitativa, pelos methodos ponderaes 

o volumétricos ; 
3." Montagem do três apparelhos chimicos o pharmaceu

t i c s ; 
4.° Duas preparações microscópicas ; 
5.° Interrogatório durante meia hora sobro as operações 

effectuadas, feito pelos professores da 1." o 2." cadeiras. 
§ único. A ordem que deve ser observada nas provas, e 

bem assim o local em quo devam ser prestadas, serão pre
viamente annunciados pelo jury, conforme entender mais 
conveniente. 
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Art. 82.° No fim do todas as provas do concurso, o jury 
votará a admissão ou exclusão do candidato por moio do 
valores, pela maneira como se acha regulada a votação dos 
exames do curso, sondo lavrado no requerimento novo des
pacho formulado nestes termos — admittido com tantos va
lores ou excluído. 

Art. 83.° Quando houver um só concorrente o este fôr 
admittido, o processo concluirá pela proposta do nomeação 
feita polo director, que o rometterá immediatamonte á Di
recção Geral de Instrucção Publica ; quando, porém, houver 
mais que um concorrente em cada escola, essa proposta será 
junta ao processo do mais classificado. 

CAPITULO VII 

Direcção e conselho escolar 

SECÇÃO I 

Direcção 

Art. 84.° Os directores das escolas do pharmacia sorão 
respectivamente, na do Coimbra, o reitor da universidade, 
e na de Lisboa o Porto os directores das escolas medico-
cirúrgicas. 

Art. 85.° Competo ao director da escola do pharmacia : 
1.° Cumprir e fazer cumprir, além das leis o regulamen

tos vigontos, quaesquer ordens do Governo que lho sejam 
transmittidas pela Direcção Geral do Instrucção Publica ; 

2.° Fazer cumprir as deliberações do conselho escolar, 
consultando directamente o Governo sobre o assumpto, no 
caso de se não conformar com ellas ; 

3.° Superintender na administração o na policia da es
cola ; 
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4.° Presidir ao conselho oscolar e ao conselho administra
tivo ; 

5." Corresponder-so diroctamnnte com o Govorno, no que 
disser respeito á escola do pliarmacia, por intermédio da 
Direcção Geral de Instrucção Publica; 

6." Enviar annualmento ao Governo, depois do ouvido o 
conselho escolar, um relatório geral acerca da escola de 
pliarmacia, fazendo-o acompanhar do documentos que com
provem o estado da oscola, propondo quaosquor providen
cias attinentes ao seu aperfeiçoamento ; 

7." Remetter ao Govorno copias das actas das sessões do 
conselho escolar, quando osto assim o deliberar, ou o Go
verno o determinar ; 

8.° Auctorizar as certidões que tenham de ser passadas 
polo secretario, oxtrahidas dos livros da oscola ; 

9.° Auctorizar as matriculas, nos termos deste regula
mento ; 

10.° Assignar os documentos e diplomas passados pela so-
crotaria da oscola de pliarmacia ; 

11.° Rubricar os livros destinados á escripturação da es
cola ; 

12.° Quando so dór qualquer vaga do profossor, convocar 
immediatainento o conselho escolar para se resolver a aber
tura do concurso e organizar o respectivo programma, em 
harmonia com o presente regulamento, a fim de ser publi
cado no Diário do Governo. 

13." Convocar immediatamonte o conselho escolar, quando 
vagar o logar do preparador, para que, com a brevidade 
possivol, soja organizado o programma do concurso, em 
harmonia com este regulamento, o preenchida a referida 
vacatura. 
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SECÇÃO II 

Conselho escolar 

Art. 87." O conselho escolar é constituído polos cinco pro
fessores do curso do pharmacia, lente de materia medica o 
secretario da oscola de medicina respectiva. • 

Será presidido pelo director, o só poderá deliberar es
tando presente a maioria dos professores do curso do phar
macia. 

Art. 87." Para o effeito do artigo anterior, as funeções do 
secretario da oscola do Coimbra, são desempenhadas pelo 
secretario da faculdade do medicina. 

Art. 88." O conselho reúne ordinariamente uma vez por 
mês, durante o tempo lectivo, por convocação do director, 
o sempre que esto o julgue necessário, ou fôr requerido por 
dois professores do curso do pharmacia, declarando o as
sumpto que so propõe tratar . 

Art. 89." Os vogaos do conselho serão convocados para 
as sessões por aviso esçripto, em quo so designará o dia, a 
hora e o assumpto a t ratar , vorificando-se esto ultimo ro-
quisito quando o aviso se referir a sessão extraordinária. 

Art. 90." Na ausência do director presidirá ao conselho o 
vogal mais antigo ou o mais velho no caso de ogual anti
guidade. 

Art. 91.° As sessões do consolho escolar serão convocadas 
por forma que não perturbem o serviço das aulas. 

Art. 92." O professor quo faltar á sessão devo justificar 
a falta, fazendo-se d'isso monção na acta. 

Art. 93.° Todas as questões submottidas á deliberação do 
consolho serão resolvidas por maioria absoluta de votos. 

Art. 94.° Serão votados om escrutínio secreto os assum-
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ptos do interesse pessoal, e todos os que o conselho enten
der, por maioria, dever sujeitar a esto modo de votação. 

Art. 95.° Qualquter vogal do conselho poderá fazer lançar 
na acta a declaração fundamontada do seu voto. 

Art. 96." As consultas que o conselho haja do submetter 
ao Governo sorão romottidas directamente á Direcção Geral 
de Instrucção Publica polo director da escola de pharmacia, 
quo as fará sempre acompanhar de informação sua, appro-
vada polo conselho da mesma escola. 

§ único. Qualquer vogal poderá fazer juntar á consulta a 
declaração fundamentada do seu voto. 

Art. 97." As actas das sessões, depois do lidas o approva-
das pelo conselho, serão lançadas em livro especial o assi-
gnadas polo presidente e secretario do conselho, quo as re
dige. 

Art. 98." Compete ao conselho escolar : 
1." Discutir o propor á approvação superior os program

mas das cadeiras professadas na escola de pharmacia ; 
2.° Discutir o approval' as instrucçõos a quo hajam do so 

subordinar todos os serviços da escola ; 
3." Organizar e submetter á approvação superior os ho

rários ; 
4." Julgar as faltas dadas pelos professores, alumnos o 

pessoal subalterno o menor, conforme as notas aprosontadas 
pelo bedel o contínuos ; 

5.° Organizar quaesquer regulamentos do serviço escolar, 
administrativo ou económico, que de futuro hajam de ser 
submettidos á approvação do Governo ; 

6." Elaborar os programmas dos concursos para o provi
mento dos professores o preparador, em harmonia com o 
presente regulamento ; 

7.° Resolver sobre a abertura dos concursos para os lo-
gares do magistério respectivo, e do preparador ; 
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8.° Resolver sobre as questões concernentes ao ensino e 
ao regimen interno da escola do pharmacia ; 

9." Dar parecer sobre os assumptos era que fôr consul
tado polo Governo ; 

10.° Providenciar em tudo o que disser respeito ao ensino 
o policia da oscola ; 

11." Propor ao Governo os nomos dos indivíduos que jul
gar capazes para os logares de escripturario o serventes. 

Art. 99." Compete ao socrotario do conselho : 
1." Lavrar o transcrever as actas das sessões do conselho 

no livro respectivo ; 
2.° Fazer as minutas da correspondência que lho fôr in

cumbida polo conselho ; 
3.° Transmittir á secretaria da escola do pharmacia, as 

resoluções do conselho escolar, quo pela mesma secretaria 
devam ser cumpridas. 

CAPITULO VIII 

Do pessoal docente e auxiliar 

Art. 100.° A 1;*, 2." o 3." cadeiras da escola de pharmacia 
são regidas pelos três professores cathedraticos. O profes
sor da 4." cadeira é o chimico-analysta. Ha mais um pro
fessor substituto para as três cadeiras, nos termos do ar
tigo 8.° da lei de 19 do julho do 1902. 

Art. 101.° Aos professores cathedraticos e ao chimico-ana
lysta compete : 

1.° Reger a respectiva cadoira o elaborar os sous pro
grammas ; 

2.° Superintender nos trabalhos práticos dos alumnos da 
sua cadoira ; 
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3." Dirigir e fiscalizar o serviço nas installâmes a seu 
onrgo, oumprindo-lhe promover a acquisição e conservação 
das collocções do estudo ; 

4.° Assistir ás sessões do conselho escolar ; 
5.° Propor ao conselho tudo quanto soja conducente a 

melhorar e a desenvolver o ensino, quer pela adopção de 
novos mothodos, quer pela melhor distribuição das doutri
nas, ou mais acertada direcção dos trabalhos práticos ; 

6." Fazer parto dos jurys dos oxamos o dos concursos 
para professores o preparador ; 

7." Elaborar os pontos para os exames, submottondo-os á 
approvação do conselho escolar ; 

8." Applicar as verbas auctorizadas para a sua cadeira o 
installação a sou cargo ; 

9." Participar immodiatamonto á direcção qualquer impe
dimento, que o obrigue a interromper a regência da cadeira 
ou outro qualquer serviço. 

Art. 102." Nenhum professor 6 obrigado a reger mais do 
que a sua cadeira. 

Art. 103.° A substituição d'um professor impedido tem
porariamente da regência da sua cadeira será feita pelo 
professor substituto. 

§ 1.° Quando so dor o caso do so acharem impedidos mais 
do que um professor da escola de pharmacia, poderá accu
mulai' qualquer dos professores cathedraticos ou O substi
tuto, pelo que perceberá a respectiva gratificação. 

§ 2." Quando essos profossoros não queiram accumulai-, 
o Governo providenciará, podendo chamar qualquer pro
fessor de outro curso superior, sob proposta do conselho 
escolar. 

§ 3.° Para o caso da accumulação serão consultados os 
profossores a começar polo mais antigo. 

Art. 104.° Compete ao professor substituto, além da sub-
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stituição dos professores cathedraticos, organizar, sem outra 
gratificação que não soja a de exercício, uni curso auxiliar 
do deontologia o legislação pliarniaceutica, quando as exi
gências do serviço o permitiam. 

Art. 105." O provimento dos logares do professores da 
escola de pharmacia será feito por concurso de provas pu
blicas, conforme o quo so acha disposto neste regula
mento. 

§ único. A esto concurso só podem ser admittidos os phar
maceutics habilitados com o cursoJ organizado pela lei do 
19 do julho do 1902. 

Art. 106.° No provimento do qualquer vaga, que soja 
aberta nalgum dos cursos de pharmacia, tom preforencia, 
independentemente do novo concurso, qualquer professor 
do mesmo curso, precedendo voto do respectivo consolho 
escolar. Á medida que se abrir qualquer vaga no curso do 
pharmacia, havendo ou não a preforencia referida, o pro
fessor substituto será promovido a professor cathodratico, 
abrindo-se concurso para professor substituto. 

§ único. Da decisão do conselho oscolar ha recurso para 
o Governo. 

Art. 107." É pormittida a troca entre os professores das 
três escolas de pharmacia, ou a transferencia, no caso do 
vacatura em qualquer das escolas. A permuta ou transfe
rencia, porém, só podo ser auctorizada polo Governo, de
pois de informação favorável das escolas. 

Art. 108.° O logar do preparador será provido por con
curso de provas publicas perante um jury constituído poios 
professores da 1.", 2." e 3." cadeiras do curso de pharmacia, 
servindo do presidente o mais antigo ou o mais velho, 
quando todos tenham a mesma antiguidade. 

Art. 109.° Ao preparador compete : 
1." Ordenar os utensílios e montar os apparelhos noces-
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sarios para os trabalhos práticos, em harmonia com as de
terminações dos professores do curso do pharinacia ; 

2." Executar os trabalhos da especialidade determinados 
pelos professores ; 

3.° Coadjuvar os professores nas preparações das aulas 
o em todos os trabalhos de laboratório ; 

4.° Acompanhar os alumnos nos exercícios práticos, ve
lando pela execução dos trabalhos que forem distribuídos 
poios professores, o guiando-os o instruindo-os na sua exe
cução ; 

5.° Trazer sempre em dia o inventario da mobilia, instru
mentos, collecções o mais objectos dos laboratórios o aulas, 
extraindo do archivo da secretaria da escola, separadamente 
para cada uma das cadeiras, euidando da sua guarda e con
servação. 

Art. 110.° O. preparador é obrigado a comparecer nas 
respectivas installações ás horas marcadas pelos professo
res do curso de pharmaoia. 

Art. 111.0 No impedimento temporário do preparador, o 
Governo, sob proposta do conselho escolar, nomeará um 
novo funccionario para esta substituição temporária, 

CAPITULO IX 

Do pessoal administrativo e subalterno 

Art. 112." O pessoal administrativo compõe-so dos se
guintes funecionarios : 

1." O secretario das Escolas Modico-Cirurgicas de Lisboa 
e Porto, o oui Coimbra, o secretario da Universidade ; 

2." Um oscripturario. 
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Art. 113." O logar de oscripturario ó do nomeação do 
Govorno, por proposta do conselho escolar. 

Art. 114.° Ao secretario compete: 
1." Dirigir e fiscalizar o serviço da secretaria; 
2.° Fazer escripturar todos os livros concernentes ao ser

viço da escola de pharmacia ; 
3." Executar o fazor executar todo o serviço de contabi

lidade o do administração económica da escola de phar
macia ; 

4.° Minutar c expedir toda a correspondência que o dire
ctor lho indicar; 

5.° Fazor o expediente das matriculas, termos do exames 
e de concursos ; 

6.° Passar certidões extrahidas dos livros do archivo da 
sua secretaria, quando os pedidos feitos em requerimento 
ao director sejam deferidos; 

7.° Fazer processar as folhas dos vencimentos do pes
soal; 

8." Cumprir quacsquor outras disposições d'esté regula
mento, que digam respeito a assumptos de secretaria. 

Art. 115." O secretario da escola do pharmacia tom, sob 
sua guarda e responsabilidade, os seguintes livros: 

Livros dos termos dos concursos ; 
Livro-registo dos pontos para os concursos; 
Livro dos termos de posse; 
Livro-registo dos processos para aposentações o jubila-

ções; 
Livro das actas do conselho administrativo ; 
Livro-registo da correspondência reservada ; 
Livro-registo da correspondência expedida ; 
Livro-registo da correspondoncia recebida ; 
Livro-rogisto de leis, decretos, portarias ou outras quaes-

quer disposições que se refiram ao ensino ; 
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Livro-registo do editaes, avisos, annuncios o quaesquor 
ordens avulsas ; 

Livro de matricula dos alumnos ; 
Livro dos termos dos exames do validação da pratica ; 
Livro dos termos dos exames finaes, por cadeiras ; 
Livros dos termos dos examos goraos ; 
Livro-registo do aproveitamento dos alumnos ; 
Livro-registo da pratica de pliarmacia ; 
Livro-registo dos prémios e accessits; 
Livro-registo das cartas do curso ; 
Livro-rogisto das penalidades impostas aos alumnos ; 
Livro-caixa ; 
Livro das contas correntes das diversas cadeiras o labo

ratórios respectivos ; 
Livro-registo das folhas dos ordenados do pessoal da es

cola de pliarmacia; 
Livro do facturas ; 
Livro-registo das requisições de fundos ; 
Livro do inventario geral, por cadeiras ; 
Livro de ostatistica escolar e os demais quo venham a sor 

necossarios. 
§ único. Estos livros serão assignados nos tormos de abor-

tura o encerramento polo director da oscola e por ello ru
bricados. 

Art. 116." A esoripturação do todos os livros devo ser 
foita com claresa o estar sempre em dia. 

Art. 117." Ao esoripturario compete: 
1.° Escripturar os livros, registos e documentos concer

nentes ao serviço da secretaria ; 
2.° Desempenhar quaesquor outros trabalhos do oscriptu-

ração, quo forem determinados pelo secretario. 
Art. 118.° As três escolas do pliarmacia usarão, para au-

thonticar os seus documentos, do dois sólios de dimensões 
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diversas. Estes sêllos terão no centro o emblema da phar-
macia, londo-se em volta, superiormente, a inscripyão : Es
cola de Pharmacia de. . . ( Coimbra, Lisboa ou Porto), o in
feriormente : Lei de 19 de julho de 1902. 

§ único. O sêllo grande só se usará nas certidões do 
exame geral o carta do curso. 

CAPITULO X 

Da dolação e do conselho administrativo 

SECÇÃO i 

Da dotação 

Art. 119.° A verba destinada á sustentação dos laborató
rios, bibliothecas o expodiento de cada uma das escolas de 
pharmacia será annualmente do 1:0008000 réis e terá a se
guinte applioação : 

Laboratório pharmaceutico 3508000 
Laboratório ohimico 3508000 
Bibliothecas (livros e publicações diversas) 2008000 
Expodiento 1008000 

§ único. Com a installa<;ão de cada uma das escolas de 
pharmacia poderá dospender-so 1:5008000 réis, por uma só 
voz, independentemente da dotação annual. 
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SECÇÃO II 

Do conselho administrativo 

Art. 120.° O conselho administrativo da escola do phar-
macia será constituído, respectivamente, pelo director e pro
fessores do curso de pharmacia, servindo de secretario o 
secretario da escola. 

Art. 121.° Compete ao conselho administrativo fiscalizar 
a distribuição e applicação das verbas destinadas aos di
versos laboratórios, bibliotheca e expediente e approval* as 
respectivas folhas de despesa. 

Art. 122.° O conselho administrativo reunirá a convite do 
director, ou a requerimento da maioria dos respectivos vo-
gaes. 

Art. 123.° Só o conselho administrativo, com prévia au-
ctorização do Governo, podo alterar a distribuição da do
tarão constante do artigo 119." 

Art. 124.° Cumpre ao director, além das outras obriga
ções consignadas neste regulamento, como presidonto do 
conselho administrativo : 

1.° Determinar o dia o hora para quo dova sor convocado 
o conselho ; 

2.° Fazer cumprir as deliberações tomadas polo consolho 
administrativo ; 

3." Assignai- as actas com o secretario, a quom cumpro a 
redacyão das mesmas, depois do approvadas polo consolho ; 

4." Fazer expedir pola secretaria toda a correspondência 
que diga respeito ao conselho administrativo ; 

5." Auctorizar o pagamento das folhas do despesa, feitas 
em duplicado, depois do approvadas polo consolho adminis
trativo. 

18 
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CAPITULO XI 

Das installâmes 

SECÇÃO I 

Art. 125.° Para a boa execução do ensino haverá em cada 
uma das escolas de pharmacia, além das aulas, as seguintes 
installações : 

2 Laboratórios annoxos á 2." e 3." cadeiras ; 
Gabinetes de trabalho dos professores ; 
1 Bibliotheca. 
§ único. O professor da l." cadeira servir-so-ha do ma

terial e laboratórios da 2." o 8.* cadeiras, de harmonia com 
os respectivos directores, bem como do qualquer das aulas, 
emquanto não tiver laboratório o aula privativa. 

Art. 126.° O professor da 4." cadeira regerá a pratica 
respectiva no laboratório chimico em que forem feitas as 
respectivas analyses chimico-logaes o, quando fôr conve
niente, no laboratório chimico da escola, do accordo com a 
deliberação do conselho, sob proposta do respectivo pro
fessor. , 

SECÇÃO II 

Dit bibliothccu 

Art. 127.° O bibliothccario será nomeado pelo Governo, 
do entro os professores da 1.", 2." o 3.» cadeiras. 

Art. 128.° Ao bibliothecario compete : 
1.° Fazer a applicação da verba destinada á bibliotheca, 

om compra de livros e outras publicações, de harmonia com 
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os outros professores e as necessidades das diversas ca
deiras ; 

2.° Dar á secretaria as indicações precisas, quando se 
torno necessário corresponder-se com qualquer casa com
mercial ; 

3.° Mandar distribuir pelas estantes, mothodicamente, e 
por cadeiras, as diversas publicações, depois de annotadas 
com o numero de ordem, ostante, pratolleira, etc., organi
zando verbetes, por ordem alphabetica, um para cada letra, 
que servirão de indice; 

4.° Consentir que as publicações sejam consultadas pelos 
alumnos, mas dentro da sala da bibliotheca ; 

5.° Pormittir a sabida das diversas publicações para os 
professores dó curso de pharmacia, mas quando sejam estes 
que as vão requisitar, deixando declaração por elles assi-
gnada, em que fique explicitamente indicado o titulo da pu
blicação, o nome do auctor, o numero de volumes o a data 
da mesma publicação. Esta declaração será restituída no 
acto da entrega, que deverá ser quarenta e oito horas de
pois ; 

6.° Satisfazer, emfim, os demais encargos que julgue con
venientes para o bom deseinponho da sua commissão. 

Art. 129.° Emquanto a bibliotheca não tiver empregados 
cspeciaos, mandará o bibliothocario, de harmonia com os 
outros professores, fazer qualquer serviço de escripturação 
aos serventes, por turno. 

Art. 130.° O bibliotliecario marcará a hora em que, nos 
dias utois, pôde sor consultada a bibliotheca. 

* 
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CAPITULO XII 

Disposições transitórias 

Art. 131.° Os actuaes professores dos disponsatorios de 
Lisboa o Porto o o pharmaceutic director do dispensatório 
de Coimbra serão nomeados professores nas escolas do phar-
macia. 

§ único. O chefe dos serviços pharmaceutics do Instituto 
de Agronomia e Veterinária será nomeado pi*ofessor numa 
das escolas do pharmacia. 

Art. 132.° Nos primeiros concursos para abertura das es
colas do pharmacia, poderão' sor candidatos todos os phar
maceutics legalmente habilitados pelas três escolas do con-, 
tinento do reino, conformo o que so acha disposto nesto re
gulamento, tendo em vista o que so preceitua no § único 
do art. 76.° e no art. 78.°, para os que comprovem maior 
numero do annos do exercício profissional o os quo deem 
melhores provas praticas. 

Art. 133.° O jury dos concursos para a abertura das es
colas de pharmacia será o que so acha preceituado nos 
§§ 1." e 2.° do art. 18." da lei de 19 de julho de 1902. 

Art. 134.° Emquanto os gabinetes o laboratórios privati
vos das escolas de pharmacia se não acharem providos do 
material necessário, poderão os professores, por meio de 
requisições feitas ao director, servir-se do todo o material 
existente na Universidade e Escolas medicas de Lisboa e 
Porto. 

O mesmo succédera com relação ás bibliothecas especiaes 
d'ostos estabelecimentos, que poderão ser consultadas pelos 
professores e alumnos do curso de pharmacia. 
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Art. 135.° Os actuaos aluirmos de pharmacia que á data 
da publicação do presente regulamento se acharem matri
culados no 1.° o 2.° annos das escolas de Lisboa e Porto e 
3." e 4.° annos da Universidade, frequentarão as novas es
colas do pharmacia, matrieulando-so, os do 1.° anno das 
escolas do Lisboa o Porto o 3.° anno da Universidade, nas 
aulas do 1.° anuo das novas escolas, o, respectivamente, os 
do 2.° o 4." annos na 2." e 3." cadeiras do novo curso. 

§ 1.° Os alumnos que frequentarem as aulas do 1.° anno 
das novas escolas, matrieular-se-hão nas do 2.° anno com a 
certidão de frequência do 1.° anno. 

§ 2.° Estos alumnos terminarão o seu curso nos termos 
da lei vigente á data da publicarão da lei que regula os 
novos cursos de pharmacia, requerendo exame vago, para 
o que apresentarão os seguintes documentos : 

Os quo passaram do 1.° anno dos antigos cursos do Lis
boa o Porto o 3.° anuo da Universidade para as novas es
colas, a certidão do frequência do 2.° anno do novo curso ; 

Os que passaram do 2.° anno dos antigos cursos do Lis
boa e Porto o 4.° anno da Universidade para os novos cur
sos, as certidões de frequência da 2." e 3." cadeiras. 

Áquollos documentos juntarão, os alumnos das antigas 
escolas do Lisboa o Porto, certidão de dois annos de pra
tica em qualquor pharmacia ; o os da Universidade, certi
dão de dois annos do pratica na pharmacia dos hospitaes 
da Universidade. 

Esta pratica será registada em conformidade com as dis
posições do presente regulamento. 

Art. 136.° Os alumnos que cursarem a instrucção secun
daria, tendo já feito algum exame com destino ao curso de 
pharmacia, farão immediatamente as suas participações ás 
secretarias das novas escolas do pharmacia, juntando-lho a 
certidão d'esse exame, que não deve ter data posterior á 
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loi do 19 de julho de 1902. Estes aluirmos farão o sou curso 
como fica preceituado no artigo 135.° e seus paragraphos. 

§ único. A apresentação d'osta participação termina três 
meses depois da publicação do presente regulamento. 

Art. 137.° Os aspirantes do pharmacia, segundo a lei de 
12 do agosto do 1854, que tiverem seis annos do pratica de 
pharmacia o os preparatórios exigidos pela mesma lei, po
dem, apresentando esses documentos, frequentar os dois 
annos da escola, requerendo exame vago no fim d'essa fre
quência. 

§ único. Para fazerem esse exame apresentarão todos os 
documentos quo agora lhes são oxigidos, menos os que tive
rem apresentado á entrada na nova escola, substituindo as 
certidões do 7." o 8.° annos de pratica pelas do frequência 
nos dois annos da escola. 

Art. 138.° Aos que tiverem seto annos ou mais do pra
tica do pharmacia, é-lhos ogualmonto facultada a assistência 
em todas as cadeiras da escola, no mesmo anuo, mediante 
a apresentação das certidões do pratica e exames, reque
rendo no fim o exame vago, nas condições do § único do 
artigo 137." 

Art. 139." Estes processos de habilitação para pharma-
ceutico terminam impreterivelmente oito annos depois da 
publicação da lei de 19 de julho do 1902. 

§ único. Os alumnos que por estes processos de habilita
ção ficarem adiados, repetirão no mesmo anno a frequência 
da 2.» e 3." cadeiras, requerendo novo oxamo no fim do um 
anno de pratica de pharmacia. 

Art. 140.° Todos os exames vagos do pharmacia requeri
dos depois da publicação deste regulamento, serão feitos 
nas novas escolas poios professores da 1.", 2." e 3." cadei
ras, em harmonia com as leis vigentes á data da publicação 
da lei de 19 do julho de 1902, sendo presidente e primeiro 
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arguonto o professor mais antigo ou o mais velho, no caso 
de egual antiguidade. 

§ único. As propinas do matriculas e exames para os alu-
mnos do periodo transitório serão as mesmas que se tõom 
adoptado até á data da publicação d'esté regulamento, e 
terão a mesma applicação. 

Art. 141.° Os diplomas do pharmaceutics para os alu-
mnos do periodo transitório, serão passados pelas novas os-
colas de pharmacia, mas nos termos dos quo se tõom pas
sado segundo as leis vigentes á data da publicação da lei 
de 19 de julho de 1902, substituindo as indicações do fre
quência que nesses diplomas se fazem pelas que tiverem os 
alumnos. 

Art. 142.° Aos actuaes pharmacouticos é facultada a en
trada nas novas escolas do pharmacia, juntando ao reque
rimento para a matricula nas cadeiras do 1.° anno a pu-
blica-forma, ou a respectiva carta de pharmaceutico, por 
qualquer das tros escolas do continente do reino, o attostado 
com que provem não soffror de moléstia contagiosa, ou 
possuírem defeito ou deformidade physica, incompatível 
com a disciplina escolar, ficando sujeitos a tudo o que so 
acha preceituado neste regulamento relativamente aos alu
mnos do curso criado pela lei do 19 de julho de 1902. 

CAPITULO XIII 

Do bedel e contínuos 

Art. 143-" Emquanto o curso do pharmacia não tiver be
del o contínuos próprios, serão estes serviços desempenha
dos pelo bodol o contínuo da Faculdade de medicina, em 
Coimbra, e pelos contínuos das Escolas modico-cirurgicas, 
em Lisboa o Porto. 
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CAPITULO XIV 

Da pratica dos alumnos da Escola de medicina 

Art. »144.° Emquanto não fôr devidamente determinada a 
forma por que os alumnos da Faculdade e das Escolas do 
medicina devem alcançar d'aqui em deante, a pratica phar-
maceutica a que são obrigados pelo artigo 87.° do regula
mento de 23 de abril do 1840, as escolas de pharmacia mi
nistrarão esto ensino pratico nas condições que o Governo 
estabelecer, ouvidas a Faculdade de medicina, as Escolas 
medico-cirurgicas e as escolas do pharmacia. 

PARTE II 

Do imposto sobre as especialidades pliariiiaeeiiticas 

Art. 145." O Governo cobrará, nos tor mos da legislação 
vigente, o imposto do 50 réis sobro cada especialidade phar-
maceutica estranjoira, o aguas minero-modicinaes estran-
jeiras, o o do 10 réis sobro as ospecialidades pliarmaceuticas 
nacionaes, criado pelo artigo 17.° da carta do lei do 19 de 
julho de 1902. 

§ 1.° O imposto, a que se refere este artigo, será cobrado 
por moio do estampilha especial. 

§ 2." O disposto neste artigo não prejudica o que se acha 
estipulado nos tratados intornacionaos existentes á data da 
publicação da carta do lei de 19 do julho do 1902. 
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Art. 146.° São consideradas especialidades pharmacouti-
cas estranjoiras, para os offoitos d'esto regulamento, todos 
os preparados pharmaceutics quo tiverem rótulos ou in-
scripçõos quaesquer em idioma estranjoiro, nome ou nomos 
do preparadores e auctores estranjoiros. 

Art. 147.° São consideradas especialidades pharmaceuti-
cas nacionaes, para os offoitos d'esto regulamento, todos os 
preparados pharmaceutics, indicando nos rótulos ou invó
lucros o nome ou nomes dos preparadores ou auctores na
cionaes, ou modo do administração. 

§ único. Não são consideradas especialidades pharmaceu-
ticas nacionaos : 

a) Os medicamentos inscriptos na pharmacopêa portu-
guoza; 

b) Os preparados pharmaceutics conhecidos por deno
minação ostranjoira quo tenham fórmula inscripta na phar
macopêa portugueza; 

c) Os preparados pharmaceutics quo, embora polo seu 
acondicionamento o aspecto exterior so possam confundir 
com as especialidades, foram aviados por meio de receita 
medica. 

Art. 148." A cobrança do imposto de 50 róis sobre as es
pecialidades pharmacouticas o aguas minoro-modicinaes es
tranjoiras será foita nas alfandogas do Lisboa o Porto o nas 
das ilhas adjacontes. 

§ único. É oxpressamonto prohibida a entrada dos pro-
ductos a que se refero osto artigo por qualquer outra via 
que não soja a indicada no mesmo artigo, sob pena do se
rem approhendidos, ficando os contravontoros sujeitos ás 
multas o mais procedimentos fiscaes applicavois, além de 
qualquer outra penalidade que lhos couber pola trans
gressão. 

Art. 149.° Todos os preparados pharmaceutics o aguas 



282 ANNUARIO DA ACADEMIA 

minero-medicinaes nas condições dos artigos 146.°, 147.° e 
148.° d'esté regulamento, que sejam vendidos sem o respe
ctivo sêllo, incorrerão nas penalidades do artigo anterior. 

Art. 150." Todas as especialidades pharmaceuticas, tanto 
nacionaes como ostranjoiras, que á data da publicação d'esté 
regulamento estiverem em deposito na alfandega ou para 
consumo, ficam obrigadas á apposição da estampilha res
pectiva, feita polo depositante no acto da venda, devendo 
a estampilha applicar-se do forma que fique inutilizada ao 
abrir-se a caixa, tubo, frasco ou qualquer invólucro em que 
se contenha a especialidade. 

Art. 151." A apposição da estampilha do 10 róis applicada 
ás especialidades pharmaceuticas nacionaes, será feita pelos 
preparadores ou auctores no acto da venda ou sahida dos 
seus laboratórios. 

Art. 152.° São extensivas á cobrança do imposto sobre as 
especialidades pharmaceuticas as disposições dos artigos 
26.° a 28.° do regulamento de 9 de agosto de 1902, ficando 
ospecialmente incumbido d'esse serviço na parte tochnica, 
bem como da consulta e informação tochnica em assumptos 
espociaos do fiscalização, o funccionario a que se refere o 
§ único do artigo 131." d'esté regulamento. 

Paço, em 27 do novembro do 1902. — Ernesto liodolpho 
Hintze Ribeiro. 
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Attestados que os pharinaceuticos são obrigados a passar 
aos seus praticantes em harmonia com o presente Regulamento 

MODELO N.° 1 

F . . . , pharmacoutico pela Universidade ou pela Escola de. . . , 
proprietário da pharmacia ou director da pharmacia do 
hospital ou misericórdia do . . . (titulo da pharmacia, se o 
tiver), estabelecida em . . . (nome da terra), rua de . . . , 
n.° . . ., da qual fiz a devida matricula no Commissariado 
ou Administração do . . . (nome da terra em que funcciona 
essa repartição publica) : 
Attesto o juro, quo F . .*, filho do F . . . e de F . . . , natu

ral do . . . (nome da terra, concelho e districto), do . . . annos 
do idado, tem praticado nesta pharmacia com (muito, re
gular ou pouco aproveitamento), dosdo o dia . . . do . . . do 
1 9 . . . , em quo foi admittido, ató á presente data (sem in
terrupção ou com interrupção de ... tanto tempo, por mo
tivo de doença ou qualquer outro). 

(Nosto logar pôde o pharmacoutico incluir quaesquor no
tas relativas a comportamento o qualidades do alumno). 

Por sor verdade assim o declaro, cumprindo o que mo 
perceitua o artigo 48.", alínea c), do regulamento da lei do 
19 do julho do 1902. 

Junto a esto attestado as certidões do idado o do curso 
(geral ou complementar), apresentadas polo praticante á en
trada na minha pharmacia. 

(Localidade) om . . . de . . . do 1 9 . . . 

(Assignatura). 
(Reconhecimento). 
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MODELO N.° 2 

F. . . , pharmaceutic!) pela Universidade ou pola Escola de..., 
proprietário da pbarmaçia ou diroctor da pharmacia do 
hospital ou misericórdia de . . . (titulo da pharmacia, se o 
tiver), estabelecida em . . . (nome da terra), rua do . . . , 
n.° . . . , da qual fiz a devida matricula no Commissariado 
ou Administração de . . . (nome da terra em que funceiona 
essa repartição -publica). 
Attesto o juro, que F . . ., filho de F . . . o do F . . . , natu

ral do . . . (nome da terra, concelho e districto), tem conti
nuado a praticar nesta pharmacia, com (muito, regular ou 
pouco aproveitamento), desde a data do anterior attestado, 
até á data do presente, (sem interrupção ou com interrupção 
desde o dia . . . de . . . de 19..., até ao dia . . . de . . . de 
19. . ., por motivo de doença ou qualquer outro). 

(Neste logar podo o pharmaceutic incluir quaosquer no
tas relativas a comportamento ou qualidades do alumno). 

Por sor verdade assim o declaro, cumprindo o que • mo 
preceitua o artigo 48.°, alinoa c), do regulamento da lei do 
19 do julho de 1902. 

(Data). 

(Assignatura). 
(Reconhecimento). 

MODELO N.° 3 

F.. . , pharmaceutico pela Universidade ou pela Escola do..., 
etc. (exactamente como no modelo n.a 1) : 
Attesto e juro, que F . . . , filho do F . . . o do F . . . , natu

ral de . . . , (nome da terra, concelho e districto), tom prati-
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cado nesta pharmacia, desde o dia . . . de . . . de 19.. ., até 
á data do presente attestado, com (muito, regular on pouco 
aproveitamento), sem interrupção (ou com interrupção desde 
o dia . . . de ... de 19..., até ao dia .. . de . . . de 19..., 
por motivo de doença ou qualquer outro), havendo apresen
tado á entrada nesta pharmacia attestado do pharmaceutic© 
sr. . . . , com pharmacia em .. . (nome da terra). 

(Neste logar pôde o pharmaceutico incluir quaosquer no
tas relativas a comportamento e qualidades do alumno). 

Por sor verdade, etc., (exactamente como no modelo n." 1). 
Junto a este attestado o attestado passado pelo sr F . . . 
Data . . . 

(Assignatura). 
(Reconhecimento). 

Attestados que os pliarmaceuticos são obrigados a passar 
aos alumnos do período transitório 

MODELO N.° 4 

F.. . , pharmacoutico pela Universidado ou pela Escola de..., 
etc., (exactamente como no modelo n.n 1). 
Attesto e juro que F . . . , filho do F . . . o do F . . . , natural 

de. • -, (nome da terra, concelho e districto), do • •. annos de 
idade, tom praticado nosta pharmacia, desde o dia . . . de 
. . . de 19- • • até ao dia . . . do . . . de 19.. ., sem interru
pção (ou com interrupção desde o dia . . . de . . . de 19... 
até ao dia . . . de ... de 19..-, por motivo de doença ou 
qualquer outro), com (muito, regular ou pouco aproveita
mento). 
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(Neste logar incluirá o pharmaceutic quaesquer notas 
relativas a comportamento o qualidades do alumno). 

Por ser verdade, assim o declaro para os devidos effeitos. 
Data.. . 

(Assignatura). 
(Reconhecimento). 

MODELO N.° 5 

Da carta 

Escola de Pharmacia de... (Coimbra, Lisboa ou Porto) 

Nós, Director o Conselho d'esta Escola, fazemos saber 
que F. . . , filho de F . . ., natural do .. . (terra, concelho e 
districtoj, fazendo exame de validação da pratica, em que 
obteve a classificação de . . . (MB, B ou S, com tantos va
lores ou distincto com tantos valores), depois de ter mos
trado que tinha satisfeito a todas as provas do instrucção 
secundaria o superior què lhe sam oxigidas para recorrer 
áquelle exame, em conformidade com a lei de 19 de julho 
de 1902, foi admittido á frequência da l.a, 2.', 3.a e 4.» ca
deiras do curso de pharmacia o suas respectivas praticas, 
obtendo como médias finaos, no 1.° anno a classificação de 
. . . (MB, B ou S, com tantos valores ou distincto com tantos 
valores) e no 2.° anno a classificação de . . . (MB, B ou S, 
com tantos valores ou distincto com tantos valores), pelo que 
nós, roquerido o exame geral, a elle o admittimos. E, sub-
mettido a esta ultima prova, obteve a média geral de . . . 
(tantos valores), com a classificação de . . . (MB, B ou S, 
devendo accrescentar-se — com distincção —, quando a tiver), 
polo que lhe passamos esta Carta, assignada por mim, Di
rector, e pelo Secretario do Conselho Escolar, para que, 
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em conformidade com as leis vigentes, possa sorvir-lhe de 
documento legal para o uso profissional, d'esta sciencia e 
arte, em todo o reino e seus dominios, o que as auctorida-
dos portuguozas cumprirão e farão cumprir, em obediência 
ás mesmas leis, pedindo a todas as corporações scientificas 
nacionaes e auctoridades e corporações scientificas extran-
jeiras que assim o entendam. 

Dada em . . . , aos . . . dias de . . . de 1 9 . . . 

0 Director, 

F... 

0 Secretario do Conselho Escolar, 

F... 

(Sêllo grande com fita larga do seda roxa). 

{Diário do Governo, n.° 280, de 11 de dezembro de 1902). 

A P P E N D 1 G K 

Correcções a alguns artigos da Reform» do ensino 
de pharmaeia 

Parto I -- Capitulo VII — Secção II — Conselho escolar 

Art. 87.° Para o of feito do artigo anterior, as funeções 
do secretario da Escola de Coimbra são desempenhadas pelo 
professor mais novo da escola do pharmacia. 
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Artigo 90.° Na ausência do director presidirá ao conselho 
o lento de materia medica, e, faltando este, o vogal mais 
antigo ou o mais velho no caso de egual antiguidade. 

Artigo 96." As consultas que o conselho haja de submot-
ter ao Governo serão remettidas directamente á Direcção 
Geral da Instrucção Publica, pelo director da Escola de 
Pharmacia, que as fará sempre acompanhar do informação 
sua. 

Capitulo XII — Disposições transitórias 

Artigo 140.° Todos os exames vagos de pharmacia reque
ridos depois da publicação d'esté regulamento, serão feitos 
nas novas escolas por um jury constituído polo lente de 
materia medica o professores da 2."e 3." cadeiras, servindo 
o primeiro de, presidente e primeiro arguente. 

Capitulo XIV — Da pratica dos aluninos das escolas de medicina 

Art. 144.° Emquanto não fôr determinada a forma por 
que os alumnos das escolas do medicina devem alcançar, 
d'aqui em deante, a pratica pharmaceutica a que são obri
gados pelo artigo 87." do regulamento de 23 do abril de 
1840, as escolas de pharmacia ministrarão este ensino pra
tico nas condições que o Governo ostabolocer, ouvidas as 
escolas medico-cirurgicas o as escolas do pharmacia. 

Direcção Geral da Instrucção Publica, em 20 de fevereiro 
do 1903. —O Conselheiro Director Geral, Abel Andrade. 

(Diário do Governo, n.° 48, de 3 de março de 1903). 
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Cnrso de habilitação para o magistério de mathematicas, sclencias 
physico-chimicas, historico-naturaes e desenho do piano dos 
lyceus 

DECRETO 

Senhor. — O artigo 34." do decreto de 27 de dezembro de 
1894 determina que as habilitações para o magistério dos 
lyceus sejam objecto de disposições regulamentares. Este 
preceito apparoce também no artigo com o mesmo numero 
da carta de lei de 28 de maio de 1896. O § 2.° do decreto 
de 14 de agosto de 1895, regulamentar do decreto de 27 de 
dezembro, estabelece que, passados cinco annos, nenhum 
candidato será admittido a concurso para o ensino de dis
ciplinas do plano dos lyceus, sem haver frequentado com 
approvação nos estudos superiores os cursos que o Governo 
organizará como habilitação destinada ao referido ensino. 

Recentemente o decreto n." 4, de 24 de dezembro ulíimo, 
manda organizar na Universidade, com disciplinas das fa
culdades do mathematics e philosophia, um curso de habi
litação para o magistério secundário de mathematicas, scion-
cias physico-chimicas, historico-naturaes e desenho ; e o 
artigo 22.° do decreto que estabeleceu o preparatório para 
o magistério lycoal do línguas, historia e geographia, estatue 
a necessidade dàjfrequência do philosophia, pedagogia e 
historia da pedagogia, e bem assim dos exercícios de ini
ciação de ensino secundário, para o ensino das demais dis
ciplinas dos lyceus. 

O curso, que consta do decreto que nesta data é submet-
tido á approvação de Vossa Majestade, organizado no in
tuito do dotar com os conhecimentos indispensáveis os fu
turos professores de mathematicas, sciencias naturaes o de

la 
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senho, responde ao fim, a que se endereça e é o que melhor 
se pôde constituir dentro da actual distribuição das disci
plinas do nosso ensino superior, em um periodo de quatro 
annos. 

Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, em 3 de ou
tubro do 1902. — Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro. 

R e g u l a m e n t o 

Tondo-mo sido prosonto o projecto de decreto, que orga
niza o curso de habilitação para o magistério de mathoma-
ticas, sciencias physico-chiinicas, historico-naturaes o dese
nho do plano dos lyceus ; 

Sondo ouvido o parecor do Conselho Superior de Instru-
cção Publica : 

Hei por bom approvar o seguinte : 
Artigo 1." O curso de habilitação para o magistério de 

mathomaticas, sciencias pliysico-chimicas, historico-naturaos 
o desenho do plano dos lyceus distribue-se por quatro an
nos, do modo seguinte: 

PRIMEIRO ANNO 

Algebra superior, geometria analytica o trigonometria es-
pherica (1." cadeira da faculdade do mathematica ou da Es
cola Polytechnica ou da Academia Polytechnica). 

Chymiea inorgânica (1." cadeira da faculdade de philoso
phai ou 6." cadeira da Escola Polytechnica, ou 7.a da Aca
demia Polytechnica). 

Geometria desci-iptiua, 1.» parte (2.a cadeira da faculdade 
de mathematica, ou geometria doscriptiva, 1." parte, da Es
cola Polytechnica, ou 1." parto da 4." cadeira da Academia 
Polytechnica). 
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Desenho ido 1." anno do curso niatliematico da Universi
dade ou desonho do 1." anno da Escola Polytechnica, ou 
1." parto da 18/ cadeira da Academia Polytechnica). 

SEGUNDO ANNO 

Calculo differencial e integral (3." cadeira da faculdade 
de mathoniatica, ou 2." cadeira da Escola Polytechnica ou 
da Academia Polytechnica). 

Chimica orgânica (3." cadeira da faculdade de philoso
phic, ou 2." parto da cadeira do analyse chimica o chimica 
orgânica da Escola Polytechnica ou 1.» parte da 8." cadeira 
da Academia Polytechnica), 

Analyse chimica (da faculdade do philosophia, ou 1." parte 
da cadeira da analyse chimica o chimica orgânica da Escola 
Polytechnica, ou 2." parto da 8." cadeira da Academia Po
lytechnica). 

Physica, 1." parto (4." cadoira da faculdade de philoso
phia, ou cadeira do physica experimental da Escola Poly
technica, ou 6." cadoira da Acadomia Polytechnica). 

Desenho (2.° anno do curso niatliematico da Universidade, 
ou do 2.° anuo da Escola Polytechnica, ou 2.il parto da 18." 
cadeira da Acadomia Polytechnica). 

TEHCEIRO ANNO 

Physica, 2." parto (5." cadoira da faculdade do philoso
phia, ou cadoira de physica mathomatica da Escola Polyte
chnica ou da Academia Polytechnica). 

Zoologia. (7." cadoira da faculdade de,philosophia, ou 8." 
cadeira da Escola Polytechnica, ou 11.« cadoira da Acade
mia Polytechnica). 

Botânica (6." cadoira da faculdade do philosophia ou 9." 
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cadeira da Escola Polytochnica, ou 10." cadeira da Acade
mia Polytechnica). 

Mineralogia (8." cadeira da faculdade de philosophia, ou 
1." parto da 7." cadeira da Escola Polytechnica, ou 9.* ca
deira da Academia Polytechnica). 

Desenho (3.° anno do curso mathematico da Universidade, 
ou trabalhos práticos de geometria descriptive, 1." parte, 
na Escola Polytechnica, ou 3." parto, da 18.il cadeira da 
Academia Polytechnica). 

QUARTO ANNO 

(No Curso Superior de Letras) 

Psycholoyia e lógica; 
Pedagogia do ensino secundário ; 
Historia da pedagogia e em especial da methodologia do 

ensino secundário a partir do século XVI em deante. 
Art. 2." Para a matricula no 4." anno é indispensável do

cumento de approvação em todas as disciplinas dos domais 
annos. O disposto no artigo 13.° do decreto n.° 5, de 24 de 
dezembro ultimo é applicavel á abertura e ao encerramento 
de matricula neste anno. 

Art. 3.° Concluídos os estudos do 4.° anuo os alumnos são 
admittidos ás provas seguintes perante um jury composto 
dos professores do anno : 

1.» Um exmc vago sobro as disciplinas professadas neste 
poriodo, com excepção da psychologia o lógica que serão 
objecto do uma prova escripta sobre ponto tirado á sorte 
com antecipação de sois horas ; 

2." Uma lição para alumnos de ensino secundário, desti
nada a mostrar a applicação dos conhecimentos pedagó
gicos ; 
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3." Uma dissertação sobro um ponto da didáctica d'osto 
ensino á escolha do examinando. 

Art. 4.° Os indivíduos, approvados em todas as disciplinas 
dos primeiros três annos com qualificação equivalente a 
muito bom, que hajam obtido no 4.° anno do curso superior 
de letras approvação, pelo menos unanime, na prova escri-
pta e no conjuncto das demais provas d'este anno, poderão 
ser nomeados, a requorimento sou (documentado com a 
carta do que trata o artigo seguinte) som dopondencia de 
concurso de provas publicas, para o ensino secundário de 
quaesquer disciplinas comprohendidas no grupo lyceal de 
mathomatica, sciencins pliysico-chiinicas, historico-naturaos 
o desenho, á medida que forem occorrendo vagas para es
tas nomeações. Estos indivíduos serão tambom chamados ao 
serviço interino do ensino secundário, so tal serviço fôr pre
ciso o tiver por objecto disciplinas do reforido grupo. 

Art. 5.° São applicavois aos alumnos do curso acima or
ganizado as disposições seguintes do decreto n.° 5 do 24 do 
dezembro ultimo : artigo 17.° (com a clausula do ser a carta 
mencionada nesto artigo passada pela escola em que o 
alumno provar os primeiros tros annos do curso), §§ 1.° o 
2.° do artigo 18.", artigos 19.", 20.n o 21." (com a differonça 
de ser o curso o instituído polo artigo 1." do presente de
creto). 

O Conselheiro do Estado, Presidente do Conselho do Mi
nistros, Ministro o Secretario de Estado dos Negócios do 
Reino, assim o tenha entendido o faça executar. Paço, em 
3 do outubro de 1902. —REI . —Ernesto Rodolpko Hintze 
Ribeiro. 

(Diário do Governo, n.° 229, de 10 do outubro de 1902). 
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Portaria regulando a distribuição do serviço dos exames 
na Escola Polytechnica de Lisboa 

Convindo regular de um modo equitativo o do execução 
permanente a distribuição dos serviços dos exames na Es
cola Polytechnica do Lisboa, não só para o conveniente de-
semponho d'esse serviço, mas para se fixarem as bases em 
que deve assentar a retribuição do trabalho dos lentes que 
constituem os jurys de exames, porquanto, desde que os 
vencimentos dos lentes foi dividido em ordenado de cate
goria e gratificação do exercício, se têem levantado duvidas 
o reclamações sobro o abono da gratificação de exercido 
na época dos exames ; 

Sua Majestade El-Rei, tendo ouvido o Conselho da Escola, 
o, conformando-se com o parecer do Conselho Superior do 
Instrucção publica : 

Ha por bom determinar que o serviço do oxames, pres
tado pelos lentes da Escola Polytechnica de Lisboa, seja 
contado por dias úteis e nesse serviço sejam observadas as 
seguintes regras : 

a) Para as aulas, cujos exames sejam vorbaos : 
I. Que cada turma de examinandos se componha do qua

tro alumnos offectivos o dois supplantes, do modo que se 
preencha sempre o mínimo de quatro examinados, quer se
jam da mesma, quor do différentes cadeiras; 

II. Que em caso nenhum possam os lentes fazer parle de 
jurys diversos, funecionando ás mesmas horas; 

III. Que, exigindo-o qualquer urgência do serviço, pos
sam os mesmos lentos tomar parto em mais de um jury, 
funecionando em horas diversas do mesmo dia ; 

IV. Que o serviço dos exames do cada grupo do quatro 
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alumnos se conto como um só para o effeito do abono da 
gratificação de exercício, excepto quando esse numero deixe 
do sor preenchido pola falta simultânea de alumnos offecti-
vos o de supplantes ; 

b) Para as aulas, em quo os exames sejam ao mesmo tempo 
oraos o escriptos ou desenhados (geometria descriptiva) : 

V. Que as turmas sejam do três alumnos offoctivos e dois 
supplentos, applicando so as regras II, III o IV da alinéa a) ; 

c) Para as aulas, em quo as provas sejam apenas oscri-
ptas (desenho) : 

VI. Que as turmas sejam de doze alumnos offoctivos e 
quatro supplentos, applicando também as regras II, UI o 
IV da alinéa à), salvo o disposto nesta regra. 

Paço, em 2 do setembro do 1901. — Ernesto Rodolpho 
Hintze Ribeiro. 

Decreto revogando e alterando yarios artigos do regulamento da 
Academia Polytechnica, bem como uma Rectificação ao mesmo 
decreto 

Sendo-mo presentes as propostas formuladas pelo conselho 
da Academia Polytechnica do Porto em sessões de 26 de ja
neiro do 1898 o 4 do julho do 1899 ; 

Tendo ouvido o parecer do Conselho Superior de Iustru-
cção Publica emittido a tal respoito em data de 30 de ou
tubro do 1902 : 

Hei por bom decretar o seguinte : 
Artigo 1." Ficam revogadas as disposições dos artigos 

59.° a 62." do regulamento da Academia Polytechnica do 
Porto, approvado por decreto do 28 do junho de 1888, sendo 
supprimido o concurso para premio. Na reunião final do 
conselho académico do cada anuo lectivo, os lentes das di-
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vorsas cadeiras, tendo em vista as provas dadas durante o 
anno e no exame final, organizarão uma lista com a classi
ficação numérica dos alumnos que considerarem dignos de 
honras académicas, o esta proposta será submottida á appro-
vação do conselho académico. 

Art. 2.° Fica revogada a disposição do artigo 48.° do 
mesmo regulamento, que permitto a repetição dos actos em 
outubro. 

Art. 3.° Os pontos para os exames finaos serão tirados 
com vinte o quatro horas do antecedência. Fica assim mo
dificado o artigo 42." do mencionado rogulamonto. 

Art. 4." Na avaliação da média de que trata o artigo 40.° do 
mesmo regulamento e o sou § 3." nuiltiplicar-se-hão por dois 
os valores obtidos nas cadeiras 1.", 2."e 3." do mathomatica. 

Art. 5." O conselho académico regulará annualmonto, 
para os effoitos do artigo 3>S.n do regulamento citado, as 
cotas de mérito a attingir nos trabalhos e oxorcicios práti
cos executados durante o curso (artigo 18.", § 2.°, do regu
lamento). 

O Consolhoiro do Estado, Prosidonto do Conselho de Mi
nistros, Ministro o Secrotario de Estado dos Negócios do 
Reino, assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 
7 de maio de 1903. — REI. — Ernesto Rodolpho Hintze Ri
beiro. 

Rectificação 

Declara-se que no decreto de 7 do maio corrente (publi
cado no Diário do Governo n.° 104, do dia 12) que alterou 
o regulamento da Academia Polytechnica do Porto, onde no 
artigo 5.° se lê: «artigo 48.°», devo lor-so : «artigo 38.°». 

Direcção Geral da Instrucção Publica, em 27 de maio de 
1903.—O Conselheiro Director Geral, Abel Andrade. 
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Decreto de nomeação 

Alexandre Alberto de Sousa Pinto, nomeado, em concurso 
publico, para o logar de lente proprietário da secção de 
philosophia da Academia Polytechnica do Porto. (Tem o 
visto do Tribunal do Contas em data de 22 do mesmo mês). 

Direcção Geral da lnstrucção Publica, em 24 de abril do 
1903.— O Conselheiro Director Geral, Abel Andrade. 

Felicitação dirigida ao lente Conselheiro Wenceslau de Lima 

A noticia da vossa elovação aos consolhos da Coroa foi 
recebida com a mais viva satisfação polo conselho da Aca
demia Polytochnica do Porto. 

Três motivos concorreram especialmente para isso : a con
sideração que tomos polo vosso talento e polo vosso cara
cter ; a estima que vos consagramos o que adquiristes com 
o vosso primoroso trato; a gratidão pelos importantes o 
valiosos serviços que tendes prestado á nossa instituição. 

Entro os beneméritos da Academia Polytochnica do Porto 
o vosso nome occupa justificadamente, com effeito, o pri
meiro logar. As vossas constantes e devotadíssimas provas 
de dedicação por esto estabelecimento sciontifico hão de ser 
sempre memoradas com louvor o registadas com reconhe
cimento. Em vós tem visto a Academia Polytochnica o mais 
fervoroso paladino do seu engrandecimento ; em vós conti
nuará a ter, sem duvida, o mais valioso cooperador para o 
seu constante progredir. 

Pelos motivos expostos deliberou o referido conselho, em 
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sessão do 5 do corrente, que vos soja expresso este seu son-
tir e que, em sou nome, vos sejam apresentadas as suas 
mais sinceras o vivas felicitações. 

É-mo extremamente grato sor interpreto d'ostos sentimen
tos, que traduzem um dever de homenagem para com o pro
fessor, que tanto tem honrado esta Escola. 

Academia Polytoohnica do Porto, 12 do março de 1903. 

O director, 

Francisco Gomes Teixeira. 

Convite do Comité romano em honra do Padre SecGhi 

Roma, 15 décembre, 1902. — Illustre Signore. — Abbiamo 
1'onoro di parteciparo alia S. V. Illmã cho in data 15 dé
cembre si costituiva in Roma una spéciale Comitato per le 
onoranze ai P. Angelo Socchi nol xxv annivorsario dalla 
morto cho cade il 26 febbrai del prossimo anno 1903. 

Nell' accompagnarle l'appollo, lo facciamo una proghiora 
affinche voglia inviaro l'adosiono, sia privata, sia di codesto 
Istituto Scientifico, od altresi concorrere in quel modo cho 
crederà più efficace od opportuno a rendero sempre più 
solonni le onoranze a questo luminare della scienza. 

Gradisca l'attestato della nostra particolaro osservanza. 

11 Presidente, 
Il Segretario, 

P. G. Sail. 
G. 
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Resposta da Academia PolytechniGa 

111."'0 Senhor. — Fica bem a qualquer paiz honrar o per
petuar a memoria dos sous filhos mais eminentes, o neste 
caso está, pelo que respeita á Italia, o illustre Padre Socchi. 
Mas, pela importância das suas descobertas, pelo brilhan
tismo das suas obras sobre a unidade das forças physicas, 
sobre o Sol e sobro as Estrollas, Secchi bom mereceu da 
humanidade o por isso dove o seu nomo ser venerado em 
todos os paizos, onde são amadas as sciencias physicas. É 
esto também o sentir do Conselho do Profossores d'esta Aca
demia Polytochnica, o qual se associa com immensa satis
fação á Cominissão, que se formou em Roma para comme-
morar o vigosimo quinto anniversario do seu fallocinionto, 
agradecendo o convite que para osso fim lho foi dirigido. 

Academia Polytechnica do Porto, 12 de janeiro de 1903. 
111.»10 Senhor Presidente da Oòinmissão Romana para hon

rar a memoria do Padre A. Secchi. 

Convite da Universidade Cesárea Ivriense á Academia Polytechnica 

Vniversitatis Caosareao Ivriovensis, olim Dorpatensis, 
quam boatae memoriae Imporator Caesar Alevander I Be-
nedicti cognomino a totius Europae populis iustissimo orna-
tus. humanitatis verão vindox et adsertor augustissimus, 
propugnator fortissimus, faustissimis auspiciis abhinc an-
nos centum condidit, Senatus ad sacra saecularia die 12/25 
mensis docoinbris huius anui gollenmiter concolebranda Aca
demia Polytechnica omni qua par est revorentia invitât si-
mul rogans, ut, si procibus hisce obsecuta legatum legatosve 
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suos ad sacra supra laudata mittero humanissimo dignetur, 
comissime praenuntiet. 

Datum Iuriovi, die 24 monsis Octobris, a. MCMII. 

Rector, 

A. P. Lilippod. 

Resposta da Academia rolytechnica 

Academiao Polytechnicae Portucalonsis Sonatui pergra-
tum porquo jucundum fuit, quod per litteras ab Univorsi-
tato Caesarea Iuriovonsi olim Dorpatensi ad ejusdem sacra 
saecularia die 12/25 monsis Decembris solloinnitor cole-
branda nupor sit invitatus. 

Nihil profecto Acadomiae Polytochnicao Portucalensi ma-
gis acceptum forot, quam ut legatum legatosve ad sacra 
supra laudata tnitteret ot sic pro viriti parto Uuivorsitatis 
Dorpatensis precibus obsequoretur ; sed fato adverso invito 
quo animo nullus Acadomiae nostrao Professor hoc tempore 
adeo longum iter facoro potest. 

Proinde tantum nobis reliquum ost ut tanquam socii pro-
cul absentes, ab hac occidentali plaga, hoc die festo vobis 
vehementer gratulemur. 

Utinam vestrae fulgenti Universitati laota fortuna sompor 
arridoat ! 

Datum apud Academiam Polytechnicam Portucalonsom 
die 15 monsis Decembris a. MOMII. 

Director, 

Francisco Gomes Teixeira. 
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