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ORAÇÃO 
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Professor b U I Z D E F R E I T A S V I E G A S 

Na sessão solemne da abertura das aulas, 
em 18 de outubro de 1907. 

S.su. PRESIDENTE, 
[LLUSTRES COLLEGAS. 
MEUS SENHORES. 

KHHA.MA a eterna ampulheta do tempo a 
areia dos annos, e a cada grão que 

cáe o mundo toma um novo aspecto, o (empo que 
é, como disse LE BOX, o único créador e o único 
destruidor, que fez as montanhas com grãos de 
areia e elevou até á dignidade humana a obscura 
cellula dos tempos geológicos, o tempo que tem 
poder modificador sobre tudo o (pie existe, não o 
teve sobre o coração do homem, que ficou o mesmo 
através das eras. 

Succederam-se as gerações e com cilas os syste-
mas philosophicos, as instituições e. as ideias. Tudo 
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evolucionou, a ponto de boje se nâo podei- bem 
comprehender o que cilas foram, porque carecíamos 
de estar nas mesmas condições mesologicas, origem 
dos successos que a historia aponta e (pie a nossa 
critica mal alcança, pois de erros pode vir pejada. 
porquanto divisamos os factos a uma luz différente 
da que os alumiou. Ora se os grandes successos 
históricos não os sentimos bem, pela grande dis
tancia que nos separa, se não sentimos a indigna
ção do povo romano ao vêr a capital do mundo 
preza das cliamnias que a mão de Nero ateiou. 
nem ululamos de rancor com a turba (pie se dirigia 
á Bastilha, comprehendemos bem o grito da mãe 
(pie a sentença de SALOMÃO ia ferir e o despenhar 
da poetisa de Lesbos, dos rochedos de Leucade nas 
ondas do Mediterrâneo. 

Ií comprehendemos estes factos e não atpielles, 
porque estes são de todos os dias e de todas as 
cias c atpielles foram de um st') dia. 

Atpielles tiveram como causa uma epoca his
tórica, um amontoado de condições que se não 
repete porque só podiam ser d'atpiella éra; estes 
sao de todos os tempos que os dieta o coração que 
é sempre o mesmo. E assim, meus senhores, não 
admira que ao iniciar esta oração cu sinta como os 
pósteros, que em tempos idos elevaram a voz em 
uma sessão académica (Testa natureza, jubilo, des
vanecimento e receio. Jubilo, por se celebrar mais 
uma vez esta festa de consagração ao mérito: 
desvanecimento, pela honra que 0 Conselho me 
conferiu consentindo que o seu mais humilde mem
bro orasse n'esta sessão; receio, do apoucado da 
phrase não corresponder á elevação do Instituto 
a que pertenço nem esteja á altura da solemnidade 
que hoje celebramos. 
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.Meus senhores: Vae para 83 annns. que us 
faz ;i i") de novembro proximo, que o prof. BER
NARDO CAMPEÃO, primeiro director (Toste estabele
cimento, abria solèmnemente pela primeira vez as 
aulas (Testa Escola, proferindo um discurso de que 
nao conheço o theor. pois provavelmente não foi 
dado á estampa, mas que adivinho nos seus linea
mentos principles, porque iTelle muito devia falar 
o coração e não pouco também a intelligencia do 
tempo e ;1 visão do Inltirn. E se ine fosse dado 
recompôl-o nas linhas geràes, eu diria que elle 
começara por congratulaf-se com a cidade labo
riosa que via realisada a antiga aspiração de ter 
dentro dos sons muros uma Escola de cirurgia, 
pautada nos modelos das que notabilisararo varias 
cidades europeias, e a ipie tinha jus , pelos sens 
largos recursos, pela sua posição social e geogra
phies dentro da pátria portugueza o polo valor 
dos sons lilhos. Depois, não regatearia louvores , 
ao physieo-mór do reino THEODORÒ FERREIRA DE ^ 
A.GUIAR (pie. symbolo da isempção, do patriotismo 
e do amor da sciencia. derivou para esta as recom
pensas que lhe olíereciam pelos seus serviços. 

A alegria que o prol'. CAMPEÃO devia sentir 
ao inaugurar um estabelecimento de tal utilidade 
social, onde professaria, acompanhado pelo que 
de melhor havia na cirurgia do tempo, a sciencia 
e <i arte a que consagrara a sua vida, é faoil apre-
eial-a. Curtas lhe seriam as vistas, se não divi
sasse que era o primeiro, de uma plêiade ipie se 
desenrolaria por séculos, plêiade que SC antolhava 
illustre e que a sna memoria viria a ser tanto mais 
viva nas gerações vindouras, quanto mais gloriosa 
losse a cohorte dos seus snceossores o mais me
recessem a attenção da historia, que procuraria 
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d primeiro dos grandes, so não já na illustração, 
ao menos na chrouolojíia. 10. se assim o pensou, 
difflcil lhe seria calar O <)iit* salta ao espirito de 
quem quer que, movido pelo desejo de protelar 
a vida de uma instituição, traia de estudai- as con
dições do sen nascimento. O meio em que se vae 
desenvolver e as influencias benéficas ou nefastas 
<pie a podem fortificar ou deprimir, para afastar 
umas e approximar outras. 

Nascida a Escola da iniciativa e sacrifício parti
culares, coberta pela munificência re^ia que decre
tou a sua creação, tinha existência legal o assegu
rada emquanto provasse utilidade.. O meio não era 
próprio a grandes feitos, (pie o coininercio e não a 
seiencia tinha sido sempre o principal factor da 
riqueza da nossa teria, faltava ver que inlli cias 
sobre cila podiam pesai- para a tornar util. 

Decorrera o primeiro quarto do século xvm. que 
nascera no meio do estrondo das batalhas. A re
volução das ideias ha muito feita, preparara a revo
lução dos homens. 10 as revoluções ipie começam 
são. em verdade, as crenças (pie acabam. Que aca
bam 7 . . . não. No inundo do pensamento, como 
no mundo physico, nada acaba . . . tudo se trans
forma. Perdem corpo as crenças, deixam de reves
tir a forma conhecida, do mesmo modo que o nosso 
corpo, após a morte, disperso em mil moléculas. 
(Mitra nas eternas reacções do laboratório cósmico. 

Do mesmo modo as crenças. .Mas as suas com
ponentes não se destroem, vão formar novas com
binações, e fácil é descobril-as através das eras no 
(pie ellas teem de elementar. Muitas vezes nem 
mesmo sotl'rein mais que a mudança de nomes. 
Haverá, por acaso, differença sensível entr Ip-
gmatismo ou o naturismo de HIIM-OCUATKS, O pneu-
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matismo de ATHENEU DA SICÍLIA, O archeismo de 
VAN HELMONT, O animismo de STAHL OU O vitalismo 
de BARTHEZ? A crença fundamental não é a mesma? 
Não surge sempre a natureza de HIPPOCRATES a re
ger a materia, paia velar pela saúde e combater a 
doença, quer essa crença se chaîne •pneuma, archeu 
ou principio vital? 

E' vcnlade. mas o tempo impõe ideias e noções 
a que não é dado fugir. Devia senfil-o o professor 
CAMPEÃO e saber também que as opiniões que re
colhera no estudo dos livros não tinham surgido 
como por encanto na mente talentosa de sábios 
predecessores. Para o appareeimento de cada uma. 
tinha havido um longo período germinativo que 
CQrivinha conhecei'. |iara hein lhe apreciar a origem 
e o valor. Do mesmo modo que a. embryologia 
nos prova hoje a influencia do passado na evolu
ção «los seres, já de ha muito a historia das seien-
cias demonstrou que SÓ O tempo prepara o terreno 
para a germinação de uma ideia, cujas raizes es
tão sempre bem fundas n'uni longínquo passado, 
entre os detrictOS das crenças e pensares dos tem
pos idos. 

Gomo diz um profundo psychologo, as nossas 
ideias d'hoje são filhas do passado, mães do futuro 
e escravas sempre do tempo, e ponderadamente se 
pôde accrescenlar quê como este corre e com elle 
tudo se transforma, as ideias variarão suecessiva-
iiienle. e não vale espirito de seita onde só devem 
imperar as verdades scientilieas despidas do secta
rismo ipie leva facilmente ao erro. baseadas na es
crupulosa observação dos phenomenos que, ainda 
que interpretados ao sabor da época, ficam, no 
que teem de real e observável, pertencendo a Iodas 
as eras. 
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Ao espirito do professor CAMPEÃO devia appa-
recer como primeira necessidade, paia a solida 
orientação tios estudos n'esta Escola, de que.assen-
tava as bases com a sua orarão, o varrer d'ella todo 
o espirito de seita doutrinaria Ou phiiòsophicà. O 
conhecimento da historia da medicina devia ter-lhe 
mostrado que se succederam ás doutrinas medicas 
destinadas a explicar os plienoinenos e a servir de 
sigma aos conhecimentos adquiridos, mas de tudo 
isso. o que tinha resistido ao embater das paixões, 
era a realidade dos factos bem observados. E 
n'esta peleja de doutrinas, deprimiam-se os seus 
fautores que passavam por deuses aos olbos dos 
sectários. Mas, c bem verdade, que é sempre com 
um grande furor que os crentes quebram as es
tatuas dos antigos deuses, para as erguer em se
guida a .outros que não valem mais. Não valia 
portanto a pena curar de primazias na sciencia 
para que todos com igual afan tinham contribuído. 

Dos conhecimentos históricos e da sua pratica 
medica devia derivar, para a consecução do empe
nho que o guiava, a noção de que a Escola, care
cendo de provar utilidade para a sua conservação. 
Lhe cumpria educar os seus filhos pela forma mais 
adequada ;i formar-lhes o espirito na mais comple
ta independência, sem prisões doutrinaes escravi-
sadoras, sacudindo tanto quanto possível a heran
ça nefasta de muitos séculos que acorrentou os 
espíritos a falsos syslemas pbilosopbicos. verdadei
ras heranças mórbidas para o inlellecto. como as 
que physicamente herdamos dos nossos progenito
res". Cumpria, portanto, adestrai- a mão dos alu-
mnos na pratica cirúrgica, os sentidos na meticu
losa observação, e o espirito no são descriminar 
dos phenomenos observados, de modo a permittir-
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lhes o peneirar as noções colhidas, para que lhe 
restasse tão somente o que n'ellas havia de verda
deiro, de util e de pratico. 

Se o dogma do STAGIRITA: «Nihil est in intelle-
ctu quod priíis non fueril iri sensu» afflorou aos 
seus lábios n'esta primeira oração, vinha por certo 
despido dos resailios do scnsualisiiio exaggerado 
que trouxe a desordem aos espíritos. Depurada dos 
primitivos exaggerps, posta na boca de quem bem 
a compreliendia e ouvida por collegas de solida il-
lustração e conscientes de (pie tinham na sua mão 
os destinos da instituição nascente, esta phrase in
terpretada sensatamente seria a directriz a seguir 
na orientação dos estudos medicos. 

Tal devia, em meu conceito, ter sido, nos seus 
traços geraes, a oração do prol'. BERNARDO CAMPEÃO 
ao abrir pela primeira vez esta Escola em novem
bro de 1825; e se a recompuz, e não mejulgoafãS-
bulo da verdade, é que a nossa Escola comprovou 
essa orientação, provando utilidade, única razão da 
sua existência de oitenta e dois annos. 

Mas ha mais. 
Vinte e seis annos mais tarde, em 1851, o pro

fessor JANUÁRIO PERES FURTADO G-ÁLVÃO escrevia: 
"Os professores d'esla Escola Icem sido e são 
«eclécticos na sciencia. á maneira de BoÈRHAVE, e 
"eclécticos na arte como SYDENHAM. Na sciencia 
«acceitam lodos os Cactos bem averiguados. Iodas 
«as leis bem deduzidas; e tomando aquelles e eslas 
«como outros tantos pontos de partida, proseguem, 
«guiados pelo methodo inductivo, na acquisiçao de 
«novos factos, que levem a um systema de realidade 
«natural e a uma theoria de verdade scieutilica. E 
«na arte praticam os dogmas da inducção. mas de-
"pois de sancciouados pela experiência, e applicam 
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«as verdades praticas do empirismo, mas regidas 
«pela razão: governam o dogmatismo pelo empi
r i smo e O empirismo pelo dogmatismo.» 

Esta profissão de fé era a orientação <la Escola 
desde o sen começo, quando se chamava ainda lie.il  
Escola de Cirurgia, brilhantemente continuada por 
mestres illustres após a reforma de 1836. Não pre
tendo', que outro mais aúctorisado se dará ao hon
roso encargo, fazei1 a historia d'esta Escola, que 
nem tenho caltedaes que a isso oheguem, nem o 
momento é azado para tal labor. Mas já (pie na 
sequencia das ideias eu fui arrastado até lalar na 
orientação primitiva dos seus estudos, não posso 
esquecer que até nós chegaram cecos do brilhan
tismo com (pie aqui foi profegsado o ensino da 
anatomia, e assim devia ser em uma Escola que se 
chamava exclusivamente cirúrgico; 

A anatomia, que da Escola de Alexandria até 
DÓS foi no seu progredir o factor constante do pro
gresso da medicina, offuscou tanto os espíritos 
pelas suas descobertas e pelos corollarios scien-
tilicos que d'ellas emanavam, que os levou ao erro 
de quererem muitos arvorar em doutrina medica 
que se denominou ánatomismo, 0 que não era na 
realidade mais do que um methodo. um meio de 
progresso, emfim, uma forma de adquirir o conheci
mento da organisação humana. Tal o comprehen-
deu o prof. VICENTE JOSÉ DE GABVALHO, primeiro 
mestre de anatomia ua nossa Escola, (pie ao estudo 
d'essa materia imprimiu um cunho novo e desusado 
ua nossa terra. 

No simulacro de estudo cirúrgico que existia no 
Hospital Geral de Santo Antonio, anterior á fun
dação da Escola, a anatomia estudava-se nos livros 
e não no cadaver. Différente foi o proceder do 
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prof. VIOENTB JOSÉ DE CARVALHO. Educado já por 
longa prática no Hospital de S. José, onde demons-
ll(»n anatomia, inaugurou a regência da sua ca
deira preleccionarido em face de peças preparadas 
pela sua mão de hábil dissector. One elle bem sa
bia que não foi nos livros nem na palavra dos mes
s e s que HERÒPHILO, :!()() annos antes da nossa éra, 
descobriu os seios venosos da diira-inater, mas sim 
dissecando cadáveres. Dissecando, adquiriram co
nhecimentos e tornaram-se de eterna memoria ERA-
SISTRATO de Alexandria. GALENO, MONDINI, VKSAI.IO. 
PALLOPIO, BrCHAT e centenas d 'outros (pie não lia 
distinguir entre tantos, tanta é a gloria (pie lhes 
Cabe pelo seu trabalho. 

Kazendo os seus a lumnos dissecar, o professor 
vÍGENTE DE CARVALHO dava ao ensino da anatomia 
O leitio pratico (pie lhe convinha e (pie mais profí
cuo se mostrara sempre na educação anatómica. E 
tal era o seu amor por esta espécie de trabalhos 
•l1"' lendo transitado, por questão de saúde, da ca
deira de anatomia para a de operações, por esta ser 
menos laboriosa, ainda assim no resto da sua vida. 
quando implacável doença o depauperava a olhos 
vistos, era encontral-o a preparar pecas para o mu
seu de anatomia, algumas das quaes ainda ha pou
cos annos existiam como relíquias, mas que a mão 
destruidora do tempo não poupou. 

•<J .)«' que lalei do primeiro professor de anatomia 
des t a Escola, injustiça seria calar o nome de BER
NARDO .IOAOIIM PINTO, seu successor, pois que se o 
primeiro CreoU o ensino anatómico, o prof. BBR-
WIÍDO PINTO elevou-o ao mais alto grau, sendo sem 
duvida o mais illustre dos que teem professado a 
anatomia na nossa terra. E esta aHirmação. não 
tenho a comproval-a documentos, que o prof. BER-
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NARDO PINTO, á similhança do que tem succedido 
com grande numero de illustres sábios da nossa 
terra, não deu á publicidade o frúcto dos seus tra
balhos que, se a tradição oral nos não illude, <» fa
riam justamente considerai- como um dos maiores 
anatómicos do seu tempo. 

O prof. V 1:1.1.ozo DA GRUZ ao lazer o seu elogio 
disse que «o exímio professor parecia ter sido do
tado e em summo grau com todas as qualidades 
indispensáveis para ser um hábil e profundo anató
mico, paia alargar até ao limite da sciencia. se a 
anatomia não estivesse já tão adiantada que pouco 
ha esperar da applicação do -escalpello, das inje
cções e do microscópio, a descoberta dos segredos 
da organisação». Isto prova que o prof. BERNARDO 
TINTO era considerado como um anatómico illustre, 
e o seu exemplo foi ininterruptamente seguido por 
todos quantos teem regido esta cadeira, que con
soante as suas aptidões, teem posto o máximo es
forço em manter a honrosa herança que lhes foi 
legada. 

Não se julgue 110 emtanto (pie eu, ao mencionar 
as palavras do prof. VKLLOZO DA CRUZ, tenha ou
tro intuito que o de mostrar o conceito em (pie era 
tido pelos seus contemporâneos o prof. BERNARDO 
JOAQUIM PINTO: nem eu podia perfilhar a opinião 
de que o estudo da anatomia tinha attingido tal 
perfeição que nada havia a esperar do escalpello. 
das injecções e do microscópio. Esta satisfação 
que os homens de sciencia sentem por vezes, em 
considerar como tendo attingido a maxima perfei
ção, com os meios de investigação de (pie dispõem. 
os estudos a que dedicaram a sua vida, não é de 
hoje. HlPPOCRATES deixou exarada idêntica opinião 
no <pie respeita á medicina em geral. 
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E no emtanto os segredos da organisação exis
tem agora como nos séculos passados. Que a ana
tomia macroscópica tenha attingido um alio grau 
de perfeição, concordo, mas d'alii a nada esperar 
do escalpellò vae uma grande distancia. Recordà-me 
ter lido (]iie nas respectivas épocas YViu.is e lli-
11111111(1 S(" desvaueciam com o grau a que chegaram 
os conhecimentos anatómicos e CABANIS não o oc
culta nas «Revoluções da Medicina». STBNON que, 
com a mão (pie empunhava o bacúlo de bispo nni-
uejava o escalpellò tpie poz a descoberto o canal da 
parolida. deixando o nome ligado a esse dueto ex-
cretor. julgava igualmente que muito longe se tinha 
ido no conhecimento da organisação, E no emtanlo 
'le então para cá (pie de descobertas se não reali
zaram V Ha hem pouco tempo o appendice mere
ceu um aturado estudo e hastou a determinação 
•las variedades de posição para (pie a pathologia e 
ÍI cirurgia ganhassem muito com as noções adqui
ridas. Este exemplo, entre muitos, destina-se a 
dizer (pie a dissecção (pie serve á educação dos 
alumnos, não deve ser desprezada por aquelles (pie. 
julgando completa a sua educação anatómica, pre
tendem alargar o campo dos conhecimentos, porque 
irrisório é pensar (pie tudo está feito. 

l'ara o desconhecido não se caminha por trilho 
certo; mas tainhem é verdade que em estrada pi
sada se encontram coisas que passaram desperce
bidas a outros viandantes. De ha muito, eram co
nhecidas as veias, mas as válvulas que, ifellas exis
tem só luram vistas depois que AMATO LUSITANO as 
descobriu na azygos. O coração, as artérias e as 
veias com p sangue ahi contido, eram factos anató
micos que ninguém ignorava, mas só os olhos de 
HARVEY e a lucidez da sua inteligência viram a cir
culação do sangue. 
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A descoberta de factos anatómicos requer hoje, 
como sempre, qualidades de observação que nem 
lodos possuem, mas (pie se podem ir adquirindo, 
dentro de certos limites, com o habito de laborar. 
Quantas vezes o meu esçalpello não me terá paten
teado factos anatómicos ignorados até hoje, mas 
que os meus olhos uíio souberam tfêr? AsÈLLI, 
quasi no fim da sua vida de anatómico, descobriu 
os chyliferos. Milhares de vezes se lhe patenteara 
o mesenterio, mas só d'unia se lhe revelou a exis
tência d'esses vasos. PKCOUET, seis ânuos depois, 
estudando os chyliferos. completava a descoberta 
de ASELLI descobrindo por siia vez o canal Ihora-
cico e a cisterna (pie lhe conserva o nome. À.8ELLI, 
portanto, não tinha visto tudo. 

Descobrir não é mais difflcQ hoje do <pie o era 
em outra qualquer época. Os dados que actual
mente são para nós de uma evidencia flagrante, 
passaram despercebidos em outros séculos a espí
ritos tão lúcidos como os nossos; e, por vezes, pa-
rèce-nos impossível que não fossem conhecidos de 
todo o tempo. É a eterna questão do ovo de Co
lombo. 

A anatomia macroscópica tem em verdade attin-
gido de ha muito um notável grau de perfeição, 
mas lambem é verdade que muito ha que fazei' 
ainda. Não conheço, por mais «pie tenha procu
rado, um trabalho de valor sobre a iuvolução nor
mal do thymus que sirva de base ao estudo da in-
voluçãò accidentai d'esté órgão, e este exemplo é 
um dos muitos que poderia mencionar. Bem sei 
quê agora mais que nunca o ensino e o estudo da 
anatomia carece de meios materiaes para as suas 
investigações, que tornam enormemente dispen
diosos os institutos (pie vão na vanguarda do 
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progresso e affirmam universalmente ;i sua re
putação. 

Ora se a anatomia macroscópica nos não dá dia
riamente novos conhecimentos a ajuntar aos já as
sentes, outro tanto não succède com a microscó
pica, que nos alue horizontes novos a todos os 
momentos, desvendando-nos segredos de hontem e 
mostrando que novos problemas surgem para o 
dia de amanhã, mais obscuros ainda na sua reso-
luçã.0, mais imperiosos para a satisfação do nosso 
espirito (pie na anciã de saber procura sempre. 
masquantes mais horizontes rasga mais horizontes 
longínquos lhe apparecem, e é sempre n'esse hori
zonte cpie está a meta dos seus desejos, (pie por 
mais (pu- se faça guarda continuamente a mesma 
«listaiici;i. fugindo lauto quanto para ella se avança, 
e assim todas as gerações lêem tropeçado no sepul-
chro sem tocar essa eterna visão inattingivel. 

A cada novo dado colhido, uma multidão de 
pontos obscuros se apresenta. Descreve HANVIKK 
os clasmatócvtos na aponévrose femoral da Rana 
esculeuta e no epiploon dos mammileros, e com 
esta noção surgem novos problemas. 

Que differença ha entre estes elementos e os 
tnastzellen? Pareceu demonstrar-se a sua identi
dade nos amphibios urodelios: mas no homem e 
nos maminiferos serão igualmente idênticos? E 
em seguida perguntam os pathologistas qual a si
gnificação, qual a origem, qual o papel (pie re
presentam? I'] para estas perguntas não ha ainda 
resposta satisfactoria; e é preciso dal-à. E assim, 
como n'este exemplo, a medicina no seu progredir 
caminha sempre á procura do desconhecido, afim 
ae riscai as interrogações dolorosas a que não 
sabe responder. 
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Gomo parceiras e auxiliares dó sen progresso; 
cada descoberta no campo das outras sciençias, 
raro deixa de ter immediatamenté uma appliçação 
medica. Os progressos da optica, multiplicaram a 
grandeza dos elementos anatómicos paia que tos
sem visíveis; os da acústica, deram-llie o diapasão 
que lhe couta os centésimos de segundo nas suas 
observações; os da electricidade, 11111 agente thera-
peutico de incalculável valor, além de mil applica-
ções ao diagnostico eá experimentação physiologica. 
A chimica deu-lhe elementos para hem avaliar a 
composição do corpo liumano. A composição do 
'protoplasma serve bem para .provar como os pro
gressos d'esta sciencia inlluem na medicina. 

No espaço de alguns ânuos, que difference entre 
a composição assinalada em um dia e a verifi
cada mais tarde á luz dos novos conhecimentos! 
Sem a chimica. sem os seus progressos, não se co
nheceria a natureza lipoide da camada Superficial 
dos erythrocytes, a pesai' de essa lecilhina não se 
tingir com as cores electivas dos lipoides. 

Sem (pie cila desvendasse a natureza (Testes 
elementos não chegaria a sciencia a assentar hem 
o papel de oxy^euophoros (pie lhes compete. 

[ghonuvse-ia a sua ailraccão pelo oxygenio, 
propriedade comniuin a todas as substâncias gor
durosas (pie o accuinulam em solução solida, como 
dizem os allemães. fazendo-o passar no caso su
jeito á hemoglobina contida no glóbulo. 

Sem cila. não se ' coinprehenderia a facilidade 
da troca de gazes entre essa hemoglobina e o 
plasma ambiente, nem se saberia explicar a diffe-
rença de reacção em face das diversas suhslaiicias 
dissolvidas ifesse plasma, cujo <írau de concentra
ção inline na permeabilidade do invólucro globular. 
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E dia ainda que toma perceptível a deformação 
erythrocytíca pelas susceptibilidades chimicas e 
thermicas (festa lecithina. Eis a influencia que 
uma das sciencias auxiliares exerce sobre ;i medi-
n i l i l - que sem eíla não poderia dar uin passo no 
conbecimento da constituição de um elemento ana
tómico como esto, nem teria a explicação das ra
zoes scientiíicas da sua morphologia e das suas 
funcções, 

Mas não param aqui, n'a necessidade de conhe
cer as sciencias auxiliares da medicina, as dificul
dades do progredir das sciencias medicas, l'or ve
zes as deficiências dos methodos empregados no 
estudo, ou a má escolha (fesses methodos. entrava 
« marcha dos conhecimentos, quando a não desvia 
para caminhos errados. Um exemplo ainda colhido 
mi anatomia microscópica bastará a justificar a mi
nha asserção. Longe de mim. no emtanto. querer 
lazer unia critica' judiciosa do que vou versar, a 
simples titulo de exemplo, porquanto careço de 
competência que só me poderia dar uma longa 
pratica de laboratório no sentido restricto da ne-
vrogenese. 

0 methodó de Go,LGI, para o estudo da substan
cia nervosa applicàdo por His. RAMON Y GÁJAL, KÕJ> 
LIKER e HARRISON, lendo dado idênticos resultados 
nas mãos d'estes experimentadores, originou a theo
ry monogenista da histogenèse nervosa ou mais cla
ramente, a theoria do desenvolvimento contínuo dos 
cvlindros-eixos. Um só elemento nervoso, o neu
roblasts de His, pela metamorphose e pelo cresci
mento do seu protoplasma, originava os dendri
tes e as expansões funecionaes dos neurones. As 
cellulas de SCHWANN não seriam em tal caso mais 
que producções mesodermicas de simj)les protecção. 
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Houve também monògenistas a quem repugnava 
acceitar ;i natureza ruesódermica das cellulas de 
SCHWANN e que por isso as consideraram de ori-
gem ectodermicá. 

A esta theoria oppoz-se em brève outra, a Gatu
naria, de BALFOUR e BEARD, ardentemente defen
dida ha pouco por BBTHK e outros. N'esta, os axo
nes motores embryoiiarios são compostos de ca
deias de neuroblastas soldados pelos extremos. E 
no centro d'esta cadeia que o protoplasma se diffé
rencia para dar o cylindro-eixo, ao passo <pie os 
núcleos se afastam para os lados para se tornarem 
mais tarde corpúsculos de SCHWANN. 

EstS.0 em l'ace duas llieorias destinadas a expli
car a histogenèse nervosa. E natural o pergun-
lar-se que casta de ra/.ões motivou tão sensível 
dilTerença de vistas entre histologistas tão consuni-
mados. Realmente se se tratasse apenas de uma 
simples questão de interpretação comprehendià-se; 
mas não. Discutè-se também uma questão de la
dos observados. Logo um dos grupos contendo
res labora em erro. 

E d'onde vem esse erro .' 
Certamente é uma consequência dos processos 

empregados para o estudo dos neuroblastas em-
bryouarios. 

Assim o affirma RAMOM V CAJAL, accusando os 
seus adversários de empregarem methodos incapa
zes de çórar selectivamente o protoplasma nervoso, 
separando-o opticamente do que forma as cellulas 
nevroglicas e os corpúsculos de SCHWANN embijfo-
uarios. E aqui está como um methodo de colora
ção pôde fazei- progredir a sciencia em um capitulo 
da importância do da histogenèse ou derribar uma 
theoria (pie, como a da continuidade genética do 
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cylindro-eixo, é uma necessidade, no que respeite, 
particularmente ás fibras motoras, para a interpre
tação de determinados factos pathologicos. 

O exemplo que acaba de servir para corroborar 
i» minha afflrmação è que eu busquei, como todos 
os outros, no campo da anatomia microscópica, 
serve ainda, para demonstrai- que a sciencia da or-
ganisação está longe de ser perfeita e que a em
bryologie nos reserva para todos os dias acquisi-
Ções de novos conhecimentos, e nos indica que 
esta n'ella o caminho a seguir para a descoberta 
di' verdades que servirão a explicar pbenomenos e, 
possivelmente, a modificar muitas das noções que 
actualmente vogam nos vastos âmbitos da patholo-
gia, K, o que se dá com a sciencia da órgànisaçãò, 
é o que se dá igualmente com os outros ramos 
das sciencias medicas, onde eu poderia, se o qui-
zësse, Imscar exemplos similhantes. Em todos 
•'lies ha extensos terrenos, inexplorados ainda, que 
darão áo estudioso fartas ensanchas para se nóta-
hilisar. 

BOUCHA un dizia, ha uns bons 20 annos, que 
era bom viver quando havia interesse pelas coisas 
da medicina. E' justo perguntar o que queria si
gnificar esse sábio com a sua affirmaçáo. Que 
existia n'essa época de tão extraordinário para 
<pm lhe saísse dos lábios phrase tão cathegorica, 
no meio d,, toda a sua obra «pie indica em tudo 
profunda reflexão e cauteloso modo de dizer? 

Aquella afflrmação, meus senhores, era o brado 
enthusiastico d'ùm espirito que se louvava de viver 
numa época em que a medicina soffria grandes 
progressos. Em que a descoberta dos infinita
mente pequenos tinha aberto um vasto campo para 
mil observações; em (pie se entrevia uma éra nova 
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para a pathologia e para a therapeutica; em que 
todo o espirito ávido de saber tinha na sua frente 
aberta uma brecha por onde podia penetrar a der 
ram ar a luz do talento e a desbravar com o traba
lho, o escuro e emmaranhado accesso ao reino dos 
protistas, onde a etiologia carecia de encontrar 
grande parte dos seus elementos. Era o espirito 
do investigador que exultava ao perceber que á 
sua geração estava destinada a felicidade de desco
brir a causa de muitas doenças, abrindo assim no
vos horizontes á medicina, e congratulava-se com 
isso porque, hoje como então e como outr'ora, se 
pode dizer com o poeta: 

Felix qui potuit rerum cognoscere causas. 

Ora se n'essa epoca (pie se afasta de nós 
pouco mais de quatro lustros era bom vivei1, não o 
será boje também quando haja interesse pelas 
coisas da medicina? 0 século (pie despontou ao 
terminar aquelle em que BOUCHARD escrevia essas 
palavras, que tão fundo penetraram no meu espi
rito, reservar-nos-ba porventura futuro menos bri
lhante? Menos incendidos prazeres no estudo ? 
Menores promessas de suspirado exilo "í 

Não, meus senhores. Pelo contrario, cada vez 
mais a nossa sciencia e a nossa arte prende os es
píritos ávidos de saber, cada vez mais ella se eleva 
no seu amplo papel humanitário e social. 

Mas também cada vez mais se eriça de dificul
dades o seu estudo, cada vez mais exige sólida 
illustração e trabalho acurado, porque cada dia 
se alargam os âmbitos do saber e, todas as scien-
cias vão dando o seu contingente á medicina, escla-
recendo-lhe os problemas, fornecendo-lhe novos 
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meios de investigação, fâzendo-a enveredar por 
novos trilhos, na anciã de perfectibilidade a que 
tendem os espíritos, tornando assim o medico, ca-
recedor de uma somma de conhecimentos enormes, 
paia bem e conscienciosamente exercer a sua pro
fissão. 

^ A todas estas dificuldades que a vontade firme 
pode vencer, accrescem outras de ordem material. 

O cultivo das sciencias medicas, hoje mais que 
Qunca, carece de largos recursos económicos, de 
installações apropriadas, com farto material de es
tudo, porque o aperfeiçoamento dos meios de in
vestigação scientificà teem sido taes e tantos e 
impozeram-se tão urgentemente pela sua necessi
dade, que mal vae ao instituto que não dispõe 
d'esses recursos. 

Não se podem gabar as escolas portuguezas de 
terem o que lhes é preciso; o futuro nos dirá se 
a lei que ha pouco lhes deu a autonomia servirá, 
como se espera, de util incitamento ao seu pro
gresso e se lhes fará derivar, como succède em 
paizes estrangeiros, fontes de receita que lhes 
permitiam vida mais desafogada em prol da scien-
cia e do ensino. 

Eu sei também que no momento scientifico 
actual a mentalidade de um homem não pôde 
abarcar o vasto complexo das sciencias medicas, 
com notável proficiência. D'aqui a necessidade 
<le especialisação nos estudos medicos. Sobre a 
educação geral em todos os ramos da medicina, 
absolutamente necessária a todo o medico qual
quer (jue seja a sua futura orientação, urgente se 
torna que cada um, ao sabor das suas tendências 
e consultando conscienciosamente as suas aptidões, 
derive a própria actividade para um dos ramos 
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das sciencias módicas. A divisão do trabalho tie 
conquista do saber 6, como nas industrias, uma 
fonte de maior producção e portanto de riqueza. 
E na vastidão das sciencias medicas ha campo 
para todas as aptidões, e também não ha homem 
nenhum que, por menos rico de dotes que pareça. 
não tenha qualidades que sabiamente aproveitadas 
o tornem deveras util. 

E' esse descobrir das aptidões de cada um que 
encerra a verdadeira solução do problema do êxito. 
Conseguem ser grandes os que descobrem a dire
ctriz adaptável ás suas aptidões e cuidadosamente a 
seguem ; mas infelizmente o que a lição dos factos 
nos ensina é que poucos curam de a conhecer e 
que a maioria anda transviada c portanto impro-
ductiva. 

MEUS SENHORES: 

Gomo se o destino se comprazesse era lançar 
uma nota trágica na orcbestração de um coro ale
gre, esta festa tem de consentir uma comniemora-
ção luctuosa, pois que falia nas fileiras do profes
sorado um dos novos a (piem mais sorria uni futuro 
de honras e distincções. Não que as buscasse por 
vaidade, mas porque para ellas caminhava pelo de
terminismo resultante das suas superiores quali
dades. 

E se não as buscava, nem por isso deixava dé 
fazer por merecêl-as, dedicando toda a sua activi
dade ao trabalho mais ardente, esquecendo a ni-
mia fadiga que a sua fraca compleição mal suppor-
tava, olhos postos na gloria que entrevia, n'essa 
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gloria que ambicionamos como se ella fosse o 
supremo bem, sonho fatal que acompanha o 
homem do berço ao tumulo e não raro o prostra 
no momento em que apenas divisa o indeciso e 
pallido clarão da sua primeira aurora. 

Assim succedeu com o prof. CLEMENTE PINTO. 
A 5 de fevereiro do corrente anno, eminudecia 

para sempre aquella voz que se fizera ouvir na 
cathedra e no parlamento, sempre em prol da 
«ciência e da humanidade. 

Enxugaram-se lia muito as lagrimas dos que o 
prantearam e a saudade que ficou, resignada já, 
permitte que consagremos á sua memoria tão 
somente as palavras da justiça que se deve aos 
mortos; nem eu me atreveria a macular com a 
lisonja essa memoria querida nem a avultar com 
descabida hyperbole a sua figura, pois basta a 
narração do que fez em tão curtos annos para 
justificar seu valimento. 

Tendo frequentado os cursos d'esta Escola de 
89 à 94, colhendo sempre as primeiras distineções, 
vinha em \ de julho de 95 apresentar á Escola a 
sua dissertação inaugural sobre a Sorotherapia em 
geral e em especial a da diphteria, trabalho em 
que se revelou um consciencioso observador e um 
espirito esclarecido, e que por isso mereceu as hon
ras de approvação com louvor. 

Um anno depois conquistava um logar ao lado 
dos seus mestres em seguida a um concurso em 
que eu fui seu competidor. Mas n'esta compe
tência nunca houve uma sombra de despeito, nem 
a amizade atírouxou os seus laços, nem eu deixei 
de sentir que o alcançou com o seu trabalho 
consciente e constante, servido por uma robusta 
intelligencia. 
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O decreto de 27 de agosto de 96 nomeára-o 
lente substituto, logar de que tomou posse a 9 de 
setembro seguinte. Uma vez professor, a toga 
que cingia mais alento lbe deu para o trabalho. 
Encarregado da regência de anatomia, só eu, com 
os professores e alumnos» que o acompanhavam 
nos seus trabalhos, podemos testemunhar como 
dirigia o estudo n'essa cadeira c a altura a que 
n'ella elevou o ensino, calculando quanto esforço, 
quanta noite de vigília seriam necessários para 
adquirir tanta competência e tanto saber. Não 
desatremava o joven professor das honrosas tra
dições dos seus antepassados na regência da 
anatomia, antes mostrava que bem. lhe conhecia 
a importância. E esse bello exemplo prezo-me 
de o ter seguido. 

Promovido a catbedratico para a cadeira de 
operações em 11 de agosto de 1900, foi nomeado 
a 30 de outubro seguinte secretario da Escola em 
substituição do prof. RICARDO JORGK, boje lente da 
Escola de Lisboa, que por muitos annos honrou a 
nossa casa com a auctoridade da sua palavra e o 
brilhantismo do seu talento. 

No logar de secretario revelou iniciativa, me-
thodo na réorganisa cã o dos serviços a seu cargo 
e foi então que bem avaliou as difiiculdadcs eco
nómicas do nosso Estabelecimento, e a necessi
dade que havia de augmentai' a exigua dotação 
que a lei lhe concedia. Foi em virtude d'esté 
conhecimento e do entranhado amor que votava á 
sua Escola que mais tarde ella lhe deveu o rele
vante serviço que lhe prestou, conseguindo dos 
poderes do Estado um notável augmento na do
tação annual. 

Revelando em todos os cargos que exercia 
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qualidades de trabalhador e notável senso pra
tico, elegeram-n'o mesario da Misericórdia, esco-
lliendo-o depois para presidir á Commissão admi
nistrativa do Hospital de Santo Antonio. A sua 
rápida passagem por esta administração não dei
xou de ser assignalada pela melhoria dos serviços 
« ainda boje se relembra alli aquelle seu espirito 
Conciliador* cheio de tino e prudência, affavel com 
os humildes, prompto a attender tudo o (pie tosse 
justo, apesar de ser intransigente como o dever e 
austero como a honra. 

Em 1901 o Porto elegia-o deputado ás Cortes. 
Nova phase politica da vida do professor, na (piai 
nunca deixou de mostrar-se homem de scíencia, 
nunca as questões sociaes que prendem com a 
1 licina deixaram de lhe merecer attenção, nunca 
O ensino a (pie dedicara a vida de lhe occupai' as 
locuhrações do espirito. 

Acceitára o logar de reitor do Lyceu de Lisboa 
n'uni momento em que tal honra era encargo dif-
licil, succedendo a um homem que se affirmera 
notável no desempenho d'esse logar, e em que era 
fácil prever francas hostilidades contra quem quel
que o exercesse. Pois o prof. CLEMENTE PINTO 
acceitou-o, removeu difficuldades e n'elle se con
servou até á morte, prova provada que o tomou 
de conquista e lh'o reconheceram como de direito. 

No parlamento fez ouvir por muitas vezes a 
sua palavra elegante e fácil a que o conhecimento 
consciencioso dos assumptos que versava dera 
auctoridade e tornara respeitada. Disse ha pouco 
qué o fez quasi sempre em prol da sciencia e da 
humanidade. E assim foi. O politico nunca es
cureceu o scientista e foi precisamente n'esta qua
lidade que mais se desenvolveu a sua acção parla
mentar. 
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Relatou vários projectos de lei visando sempre 
esse objectivo. 

Em março de 1901 o que auctorisava o governo 
a réorganisai- os serviços da Direcção Geral de 
Saúde e Beneficência. Em fevereiro de 1902 o 
que organisava o ensino superior de Pharmacia, 
mercê do qual se erguem hoje no paiz três novos 
institutos scientificos a administrar o ensino n'esse 
ramo do saber humano. Em maio de 1903 o pro
jecto que auctorisava a creação, nas escolas me
dicas de Lisboa e Porto, das cadeiras de anatomia 
topographica e histologia, dos cursos de propedêu
tica medica e cirúrgica; dos' logares de chefes de 
clinica medica, cirúrgica e obstétrica, do de pro
sector de anatomia e preparador de histologia e 
physiologia. 

Vê-se que razão eu tinha ao afirmar que o 
politico não fez esquecer ao professor o dever que 
lhe assistia de propelir o ensino na senda do pro
gresso. Nem eu sei, se a phase politica da vida 
d'esté professor seria ainda niais util á sciencia e 
á nossa Escola, do que a sua phase anterior, por
que além de lhe conseguir o auginento de dota
rão, dando assim recursos (pie sabia serem-llie 
indispensáveis, actuou também sobre a utilíssima 
reforma no projecto que relatou. 

Lamenta-se frequentemente que se arrede do 
professorado, lançaudo-os na vida politica, alguns 
dos seus elementos. Nem sempre, mens senhores, 
isso 6 um mal, como prova á evidencia o (pie 
venho narrando. Legislando pode fazer-se pro
gredir a sciencia tanto, como trabalhando nas 
suas otíicinas. Ninguém melhor que um profes
sor conhece as necessidades do ensino a que se 
dedica; ninguém melhor pode dar. Legislando, os 
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recursos materiàes de que carecem os institutos; 
ninguém melhor os Babe justificar, definir-íhes a 
necessidade e prevêr-lhes os resultados. 

Relatou também o saudoso professor o projecto 
modificando a caria de Lei de 17 de agosto de 
L899, que creou o fundo destinado á Assistência 
nacional aos tuberculosos. 

E' curiosa, meus senhores, a lueta em que sem-
Pre se empenhou CLEMENTE PINTO contra a doença 
que, como vingando-se de um grande inimigo, o 
victimou por fim. 

Foi uni dos organisadores da Liga Nacional 
contra a Tuberculose n'esta cidade, e, em todos 
os congressos realisados, sempre se lhe ouviu a 
voz, pregando a cruzada contra o terrível inorho. 
Se o tumulo consentisse eccos d'esta vida. ainda 
de lá nos mandaria unia palavra de agradecimento 
ao saber que, na cidade onde ajudara a plantar 
iis raizes da Liga, se realisáia um brilhante con
gresso, tendo como figuras primaciaes da sua orga-
nisação collegas da sua Escola que lhe continua
ram o emprehendiínenlo, como se o fizessem em 
sua memoria. Como vêem. meus senhores, nota-
v,'l foi a sua obra. allendeudo ao curto praso de 
tempo em que a produziu. As primícias do seu 
talento consagrou-as á Escola-mãe. A pátria 
muito lhe deveria se vivesse mais tempo. CLE
MENTE MINTO foi uma Lídima esperança que a des
ilusão da morte nos arrebatou. Luctador, só o 
venceu a força a -que ninguém resiste. 

Cùrvèmo-nos perante a. sua memoria que fica 
servindo como exemplo fortificante de quanto pôde 
0 ;" ' pelo estudo e o trabalho persistente e con
sciencioso que leva o homem a ser dos primeiros 
na sua classe e dos primeiros no seu paiz. 
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SHNUOHKS AMIMNOS: 

Toda esta oração lhes foi dirigida. 
Ao pôr na bòcca do prof CAMPEÃO O plano de 

orientação dos estudos —quiz mostrar-lhes o cami
nho a seguir. 

Ao bosquejar os perfis dos prof. VICENTE DE 
CARVALHO e BERNARDO PINTO —além do muito zelo 
que tenho pelas glorias d'esta Escola que bem 
desejara saber apregoar — pretendi patentear-lhes 
dois symbolos do amor pelo trabalho que conse
guiram tornar-se illustres, não só pelo talento com 
que a natureza os dotou, mas mais ainda pela 
constância no laborar. 

Ao tomar a sciencia da organisação paia exem
plificar allirmações — quiz significar que o seu es
tudo é a base de toda a medicina que heneticia 
com o seu progredir. Exemplificando com ella 
provei que o poderia fazer com qualquer outra 
que mereceria igual attenção. 

Se falei nas sciencias auxiliares foi para provar 
a necessidade de as conhecer, e se deixei entrever 
os largos horizontes das sciencias medicas e a es
curidão que envolve muitos dos problemas da vida, 
tive em vista despertar-lhes o desejo de, no futuro. 
lhes procurarem a solução. 
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Falando-lhes na especialisação ulterior, depois 
île concluído o curso medico, só quiz fazer-lhes 
sentir unia necessidade do presente que o futuro 
tornará ainda mais imperiosa. E até nas palavras 
de saudosa recordação que proferi em memoria do 
professor extincto mostrei-llies um exemplo que 
bem desejara vêr seguido. 

Só me resta o louvor mais fervoroso áquelles 
que bem mereceram pelo seu trabalho, no anno 
lectivo lindo, as distincções honrosas que esta 
Escola hoje lhes confere. 

Disse. 
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PESSOAL 

Dirçcfor 

Antonio Joaquim de Moraes Caldas. Filho de 
João Antonio de Moraes Carneiro, natural de Mon
talegre, onde nasceu a 13 de fevereiro de 1846. 

Diplomado pela Escola Medico-Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso péla defesa da dis
sertação em 22 de julho de 187¾}. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto 
de 12 de março de 1873 lente demonstrador da se
cção cirúrgica, logar de que tomou posse em 19 do 
mesmo mez e anno; por decreto de 3 de setembro 
de 187:5 foi nomeado lente substituto da mesma se
cção, e promovido alente proprietário da I0.acadeira, 
Anatomia pathologiôa, em 20 de novembro de 1874. 
Em julho de 1870 passou a reger a. 4.a cadeira. 
Pathologia externa, na qual se conservou até á 
jubilação, concedida por decreto de 29 de agosto 
de 1900. Foi nomeado director por decreto de 5 
de setembro de 1900. 
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E' clinico director de enfermaria do Hospital 
Geral de Santo Antonio. 

Dissertação inaugural. — Anesthesia cirúrgica. (Porto, 
1872). 

Dissertação de concurso. — Casamentos consanguíneos, 
(Porto, 1873). 

Morada — Rua (U; 8. Lazaro, 3íMi. 

» « ■ « 

CORPO DOCENTE 

Lentes proprietários 

Augusto Henrique d'Almeida Brandão. Filho 
de .lose d'Almcida Brandão, natural de Santa Cruz 
do Douro, Baião, onde nasceu a 9 de janeiro de 
1847. 

Diplomado pela Escola Medico  Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 26 de julho de 1871. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente de
monstrador da secção cirúrgica por decreto de 10 
de março de 1875, tomando posse a lõ do mesmo 
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niez, e por decreto de 19 de novembro de 1885 foi 
promovido a lente proprietário da 10.« cadeira, Ana
tomia pa filológica. 

E' membro effectivo do Conselho medico-legal, e 
socio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto. 

Dissertação inaugural. — Do maravilhoso em medicina. 
(187.1). 

Dissertação lie concurso. — Breves considerações sobre a 
natureza do virus suphililico e Iheoria dos seus di
versos modos de acção. (1875). 

Morada — Rua da Boavista, 106. 

Cândido Augusto Correia de Pinho. — Filho de 
Francisco Correia de Pinho, natural de Fornos, 
V illa. da Feira, onde nasceu a 9 de maio de 1853. 

Diplomado pela Escola Medico-Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 14 de .julho de 1877. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto 
de 27 de abril de 1880, lente demonstrador da se
cção cirúrgica, tomando posse a 13 de maio do 
mesmo anuo. Foi promovido a lente substituto 
da mesma secção por decreto de 19 de novembro 
de 1885, o a lente proprietário da 5." cadeira, Me
dicina operatória, por decreto de 14 de novembro 
de 1895. 

Tranzitou em 16 de abril de 189(5 para a 6.* ca
deira, ObatetrMa, por jubilação do professor Dr. 
Agostinho do Souto. 
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K presidente da Sociedade de Medicina e Cirur
gia do Porto, membro adjunto do Conselho medico
legal, socio correspondente da Sociedade das Scien-
cias Medicas de Lisboa, e presidente do núcleo do 
Porto da Liga Nacional contra a tuberculose, tendo 
sido o presidente do 4.° congresso d'esta Liga. 

Dissertação inaugural. — O principio da hereditariedade. 
(1877). 

Dissertação de concurso. —As localizações cerëbraes e a 
tçpographia cervbro-craneana sob o ponto de vista 
das indicações do trépano (1880). 

Morada — Travessa da Cerca—Foz. 

Antonio Placido da Costa. Filho de Raphael 
da Costa, natural da Covilhã, onde nasceu a I de 
setembro de 1848. 

Diplomado pela Escola Medico - Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em l."> de julho de 1870. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente sub
stituto da secção medica por decreto de 10 de maio 
de 18S:>, tomando posse a 21. Por decreto de l(i 
de junho de 1894 foi promovido a lente proprietá
rio da 2." cadeira, Physiologia. 

Premiado pela Academia Polyteclinica em 1867 
por ter apresentado na aula de Botânica uma colle-
CÇâO, trabalho original, de preparações de histolo
gia vegetal e animal. Ainda quartanista do curso 
medico, regeu em 1878 um curso pratico particular 

^ 
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de Histologia, de cujos estudos práticos foi o ini
ciador no Porto. Em 1884 e annos subsequentes 
abriu na Escola Medica um curso pratico de Histo
logia, livre e gratuito, oflerecido aos alumnos da 
mesma Escola. Desde dezembro de 1894 a maio 
de 1899 regeu o curso Nobre de Histologia, e desde 
1903 que rege o curso elementar livre e gratuito de 
Ophtalmologia, para os alumnos do 4.° e 5.° annos. 

Dissertação inaugural.—Apontátnentos de mkrologia me
dica (1879). 

Dissertação de concurso.̂ Physiologia do punctum cœ
<'um da retina humana. Estudos eœperimentaes 
(1883). 

Publicações diversas. Foi collaborador e redactor do 
Periódico de ophtalmologia pratica, dirigido pelo <lr. 
V; |" der Laan (Lisboa, 18801881). Merecem es
pecial menção pela sua importância os artígOS: 

0 crystallocone polar (interior, descoberta d'uma 
anomalia rara do crystal Li no. 

■Novo instrumento para investigação rápida e 
completa das irregularidades de curvatura da cor
nea,— o a.stiíjmaioscopio. (Este instrumento está 
vulgarisado no estrangeiro coin a designação — 
«Keratoscopio de Plácido»). 

Morada Ruà do Breyner, 1(58. 

Roberto Bellarmino do Rosário Frias.—Pilho de 
Francisco Antonio dê Frias, natural de Bardez, In
''iii portugueza, onde nasceu a 5 de junho de 1853. 
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Diplomado pela Escola Medico- Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 1õ de outubro de 1880. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente de
monstrador da secção cirúrgica, por decreto de 26 
de maio de 1887, tomando posse em 15 de julho do 
mesmo anuo. Foi promovido a lente substituto 
por decreto de 18 de abril de 1895, e a lente pro
prietário por decreto de 26 de maio de 1898, sendo 
collocado na .V1 cadeira. Medicina operatória. Em 
outubro d'este anno tranzitou para a propriedade 
da 9.a cadeira, Clinica cirúrgica. 

De 1882 a 1887 serviu como facultativo do qua
dro de saúde da Índia, desempenhando durante 
parle d'esté tempo uma commissão de estudo no 
estrangeiro. Era facultativo de l.a classe quando 
pediu a exoneração, por ser nomeado professor da 
Escola Medica do Porto. Foi nomeado lente au
xiliar das scienoias physico-chimicas do Instituto 
Industrial e Commercial do Porto, por decreto de 4 
de dezembro de 1890, sendo promovido a lente 
proprietário da 8.a cadeira, Mineralogia e Geologia, 
por decreto de 20 de dezembro de 1905. E' socio 
correspondente da Academia lieal das Sciencias. 

Dissertação inaugural. — O crime. Apontamentos para a 
systematisação da criminalidade (1880). 

Dissertação de concurso. — Systema therapeutico dos cál
culos vesicaes (clinica e critica) (1887). 

Publicações diversas.-- A thermodynamica e a alimen
tação, do operário. Dissertação de concurso ao 
Instituto Industrial e Commercial do Porto (Por
to, 1890). 
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Compendio de chimica (Porto, 1891). 
Oastróéntérostomia, Memoria de candidatura ú 

cademia Real das Sciencias (Porto, 1905). 

Morada — Avenida dá Boavista. 

Maximiano Augusto d'Oliveira Lemos. Pilho 
de .Maximiano Augusto d'Oliveira Lemos, natural 
(|i> Regoa, onde nasceu a S de agosto de I860. 

Diplomado pela Escola Medico - Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 16 de julho de 1881. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente sub
stituto da secção medica, por decreto de \ de abril 
de 1889, (> tomou posse d'esté logar em I de maio 
do mesmo anno; loi promovido a lente proprietá
rio para a ll.a cadeira. Medicina legal, por decreto 
de 9 de março de 1895; Não chegou a reger por 
então esta cadeira, mas por decisão do Conselho 
Escolar de 5 de fevereiro de IS!)."), ficou lente da de 
Pathologia geral, em que serviu até «pie por deci
são do Conselho Kseolar de :!l de maio de L900, 
loi collocado na 11.» cadeira, que hoje rege. 

E' major-medico graduado, por decreto de 24 de 
dezembro de 11)04, e como professor de Medicina 
legal COmpete-lhe a direcção da Morgue. 

Dissertação inaugural. A medicina em Portugal até ao 
li»i do século AT/ / / (tentativa histórica) (Porto, 
imprensa Commercial, 1881). 

Dissertação de concurso, o problema da immunidade 
<la tuberculose (Porto, Typographia de Arthur José 
•le Souza & Irmão. 1881). 
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Publicações diversas. — Lições nobre a tuberculose, o 
contagio e sua prophylaxia, in «Medicina Contem
porânea» de 1883. 

Medicina portuguesa. As cruzadas. In «Medi
cina Contemporânea» de 188-1 

Medicina portuguesa. O J [os pi lai Heal de Todos 
os Saídos. In «Medicina Contemporânea» de 1886. 

Annnario dos progressos da medicina em Por-. 
tugal: 

I.0 anno, 1883; Porto; 1884. 
2.° anno, 1884; Porto, 1885. 
3.° anno, 1885; Porto, 1886. 
O professor José Carlos Lopes (Porto. Typpgra-

pliia de Arthur José de Souza & Irmão. 1895). 
O professor José d'Andrade (Irainaxo (Porto. 

Typográphia de Arthur José de Souza & Irmão, 
L887). 

Historia da medicina em Portugal. Doutrinas e 
instituições (Lisboa. Manoel Comes, editor. 1899). 
L2 volumes. 

Amolo Lusitano (Porto. Eduardo Tavares Mar
tins, editor, 1907). 

Morutla Avenida Campos Henriques (iaya. 

João Lopes da Silva Martins Junior. Filho 
de João Lopes da Silva Martins, natural do Porto. 
onde nasceu a 9 de dezembro de 1866. 

Diplomado pela Escola Medico-Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 10 de dezembro de 1888. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto 
de 14 de junho de 1895, lente substituto da secção 
medica, tomando posse a (26 do mesmo niez. Por 
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decreto de 5 de julho de 1900 foi promovido a 
lente proprietário, sendo collocado na 13.a cadeira, 
limit'1"!: eivada pelo desdobramento da antiga ca
deira de Hygiene e Medicina legal. Regeu como 
substituto esta ultima cadeira, o Curso auxiliar de 
propedêutica, e de 1895 a L898 fez a regência gra
tuita (rum curso de Nevropathologia e Psychiàtria. 

'E' director do Curso de Medicina Sanitaria do 
Porto e do Observatório Meteorológico da Escola 
Medico-Cirurgica, presidente da Junta districtal de 
hygiene do Porto, membro do Conselho Superior de 
Hygiene do reino, capitão-medico do exercito, me-
dico-houorario da Real Camará, socio correspon
dente da Academia Real das Sciencias e da Socie
dade das Sciencias Medicas de Lisboa, e membro 
titular da Sociedade Imperial de Zoologia e Botânica 
de Vienna de Austria, E' cavalleiro e official da 
Ordem de S. Thiago, cavalleiro da Ordem Militar 
de Aviz e tem a Cruz de l.a classe do Mérito Mili
tar de Hespanha. Foi delegado official do governo 
no Congresso Internacional de Hygiene e Demógra-
phia de Buda-Pesth (1894), director dos serviços 
sanitários na fronteira da Parca d'Alva na epide
mia de cholera-morbus de 1892-1893, e inspector 
geral dos serviços de desinfecção ferro-viarios do 
Porto, na epidemia de peste de 1899-1900. 

Dissertação inaugural. — A histeria e <v.s- suas localisa-
ções motrizes «(Porto, 1888). 

Dissertação de concurso.— Os epilépticos em mediei na 
lo-gal (Porto, 1895). 

Publicações diversas. — Beobachtungén tiber abnorme 
Atheminnervation (Basilêa, 1889). 
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L'épidémie de, cholerine à Lisbonne en 1894. 
Les services de prophylaxie internationale <i lo

cale en Portugal cendre les maladies contagieuses. 
La constitution géologique du sol dans ses rap

ports avec le développement et la prophylaxie du pa
ludisme— (Communicações ao 8.° Congr, Intern, de 
Hygiene e Deinogr. de Buda-IVsth de 1894)! 

O Congresso Internacional de Hygiene e, Dcmo-
graphia em Buda-Pesth—(Rekûovio officiai ao go
verno portuguez. Lisboa, 1897). 

Orientações noras em Biologia — (Oração inau
gural do anno lectivo de 1904-19()5, na Escola Me-
diço-Cirurgica do Porto—Porto, 1904). 

Muraria — Una da Ra inha . :>.'>N. 

Alberto Pereira Pinto d'Aguiar. Pilho de D. 
Anna Emilia d'Aguiar, natural do Porto, onde nas
ceu a W de setembro de L868. 

Diplomado pela Escola Medico-Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 22 de dezembro de 189SÍ. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente sub
stituto da secção medica por decreto de IS de ju
nho de 1896, tomando posse no dia 25 do mesmo 
mez, e pr ovido a lente proprietário da 12." ca
deira, Pathologia geral, por decido de "> de julho 
de 1900. 

E' professor da 5." cadeira, Chimira pharmaceu-
liea, da Escola Superior de IMiarmacia, diplomado 
em philosophia pela Academia Tolylechnica e em 
pharmacia pela Escola de IMiarmacia do I'orto. so
cio correspondente da Sociedade de Medicina e Ci
rurgia do Torto, da Sociedade Cltimico-l'harinaceit-
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Uca do Porto, da Sociedade dos Naturalistas Portu
gueses, da Sociedade Chimica de França, da Real 
Academia de Medicina e Cirurgia de Madrid. E' di
rector e collaborador da Revista de Chimica pura e 
applicada. 

Dissertação Inaugural. —As leucomatuas urinarias. To
xicidade minaria (Porto, 1892). 

Dissertação de concurso.— Cd tu la hepática- e crase uri
naria (Porto, 1896). 

Publicações diversas. — Questões de urologia (Porto, 
1903). 

TficJmica urológica. (Dissertação de concurso á 
Escola Superior de Pharmacia—Porto, 190:5). 

Influencia da chimica em medicina (Oração 
inaugura] do anno lectivo de 1905-1006, da Escola 
Medico-Girurgica do Porto). 

Commuhicações ao xv Congresso Internacional 
de Medicina de Lisboa (Abril-1906): 

Sur l'importance du soufre urinaire en semeio-
logie liepatique (Porto, I00G). 

Sur une nouvelle forme d'évolution de la filaria 
sanguinis (filaria Brancofti?) 

Morada-—Rua da Restauração; 356'. 

Carlos Alberto de Lima.—Filho de Antonio 
Joaquim de Lima, natural do Torto, onde nasceu a 
22 de dezembro de 1866. 

Diplomado pela Escola Medico- Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 9 de outubro de 1891. 
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Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto 
de 27 de agosto de 1896 lente demonstrador da se
cção cirúrgica, e tomou posse d'esté logar em 8 de 
setembro do mesmo anno. Por decreto de 26 de 
maio de 1898 foi promovido a lente substituto da 
secção cirúrgica, e por decreto de 11 de agosto de 
1900 a lente proprietário da mesma secção. Tem 
regido as cadeiras de Anatomia Topographica e Me
dicina Operatória, e actualmente tem a propriedade 
• la 4." cadeira, Patholoyia externa. 

E' medico do Instituto de Surdo8-Mud08 do 
Porto, socio da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
do Porto, de que foi vice-presidente. Foi presi
dente da secção de cirurgia pediátrica no xv Con
gresso- internacional de Medicina (Lisboa. 19()(1). 

Dissertação inaugural. — Melhoramento da rara pelo exer
cício pliy.sico (1891). 

Dissertação de concurso.—Contribuição para o estudo 
da tuberculose óssea (1896). 

Morada—Rua do Principe, si. 

Luiz de Freitas Viegas. —Filho de Luiz de Fiei-
las Viegas, natural do Porto, onde nasceu a 14 de 
julho de 1869. 

Diplomado pela Escola Medico-Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação eïn 26 de julho de [893. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente de-, 
monstrador da secção cirúrgica por decreto de 2:! 
de março dé 1899, logar de que tomou posse em 
I I <le abril do mesmo anuo: foi promovido a lente 
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substituto por decreto de 11 de agosto de 1900, e 
a lente proprietário da 1." cadeira,7 Anatomia des
oriptiva, por decreto de 25 de agosto de 190¾. 

E' director do Posto anthropometrico junto das 
cadeias da Relação, membro adjunto do Conselho 
Medicolegal, socio da Sociedade de Medicina e Ci
rurgia, e clinico do Hospital Geral de X<mlo Anto
nio. Foi governador civil do districto de Villa 
Real. Tem a commendà de S. Thiago. 

Dissertação inaugural,—A immunidade. Estudo de pu
Uiologia yeral (Porto, 1893). 

Dissertações de concurso. — ̂ 1 tuberculose e as suas ma
nifestações cirúrgicas (Porto. 1896). 

O gonococeo — Baclerioscopia cirúrgica e medi
cina legal (Porto, 1899). 

Móradq li na da Duqueza de Bragança, 53¾ 

3osè Dias d'AImeida Junior. —Filho de José 
Dias d'AImeida, natural do Porto, onde nasceu a I 
de novembro de 1854. 

Diplomado pela Escola Medico ■ Cirúrgica do 
1 '"'to, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 13 julho de 1877. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por de
creto de 4 de junho de L901, lente substituto da 
secção médica, tomando posse em II do mesmo 
niez, e por decreto de 25 de agosto de 1903 foi 
promovido a lente proprietário da 7.a cadeira, Pa
thologia interna. 

E' socio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
''orlo. da (|n;,| p0j presidente, é clinico director de 
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enfermaria no Hospital Geral de Santo Antonio, e 
director clinico do mesmo Hospital; socio corres
pondente do Instituto de Coimbra, membro da So
ciété Internationale de Chirurgie, de Brucellas, e re
dactor da Gazeta dos Hospitaes do Porto. 

Dissertação inaugural. - Hospitaes. Necessidade d'mu 
hospital para a prática de operações (1877). 

Dissertação de concurso. -Heredo-syphilis (1901). 

Morada—Rua da D'iiquèza de Bragança, t(i(i. 

José Alfredo Mendes de Magalhães. Filho de 
Francisco <le Paula Mendes de Magalhães, natural 

Pf de Gandra, Valença do Minho, onde nasceu a 20 de 
abril de 1871. 

Diplomado pela Fscola Medico - Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 28 de julho de 1896. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por de
creto de 21 de abril de 1902, lente substituto da 
secção medica, sendo investido na posse d'esté lo-
gar no dia li> de maio do mesmo anno; foi pro
movido a lente proprietário da 14." cadeira, His
tologia, por decreto de 25 de agosto de 1903, 

E' socio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
Porto, da Sociedade das Seieueias mediais de Lisboa, 
da Sociedade de dermatologia e syphiligraphia de 
Paris, da Sociedade de Geographia de Lisboa, e do 
Instituto de Coimbra. Foi secretario interino da 
Fscola. e é director e collahorador do jornal de 
medicina Porto Medico. Foi o secretario geral do 
4." congresso da Liga Nacional contra a tub&rctir 
lose (P..rio. 1907). 
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Dissertação inaugural.—Os milagres de Lourde* (Por
to, 1896), 

Dissertação de concurso. Problema da vida. Ensaio 
critico de biologia geral (Porto, 1902). 

Morada Praça da Batalha, lá. 

Antonio Joaquim de Souza Junior.— Filho de 
Antonio Joaquim de Souza, natural da Villa da 
Praia da Victoria, districlo d'An»ra do Heroísmo, 
'lha Terceira, onde nasceu a l"> de dezembro de 
1871. 

Diplomado pela Escola MedicoCirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 9 de janeiro de 1900. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente sub
stituto da secção cirúrgica por decreto de 10 de ju
nho de 1903, tomando posse em 22 do mesmo mcz. 
« foi promovido a lente cat Mediático por decreto de 
!í de dezembro de 1906, licando na propriedade da 
'>•■' cadeira, Medicina operatória. 

E' chefe do Laboratório de bacteriologia e clinico 
do Hospital do Senhor do Bomfim, vogal da Junta 
districtal de hygiene, professor da 5." secção, Bacte
riologia, do Curso de medicina sanitaria, socio da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, mem
bro da Sociedade internacional de Cirurgia de Bru
xellas, e redactor do jornal de medicina Gazeta dos 
Hospilacs do Porto. Foi agraciado com a medalha 
douro da Real Sociedade Humanitária do Porto, 
por serviços prestados no Hospital do Bomfim. 
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Dissertação inaugural. — Contribuição para o diagnos
tico da tuberculose urinaria (Porto, 1900). 

Dissertação tie concurso. — Peste bubonica. Estudo da 
epidemia do Porto (Porto, 1903). 

Publicações diversas. — Febres paratyphoides (Porto, 
1907). 

— Ueber das Vorkommen von Spifochaete pallida 
(in «Berliner Klin. Wochcnschr.»). 

Morada — Hospital do Senhor.do Bomflm. 

Thiago Augusto d'Almeida. —Filho de José Ber
nardino d'Almeida, natural de Santa Maria de Gan
dra, concelho de Espozende, onde nasceu a 11 de 
dezembro de 1864. 

Diplomado pela Escola Medico-Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 27 de julho de 1893. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente sub
stituto da secção medica, por decreto de 29 de 
março de 1906, tomando posse em 7 de abril do 
mesmo anno. 

Foi nomeado secretario por decreto de 20 de 
junho de 1907, tendo tomado posse no dia :> de 
julho do mesmo anno. 

Foi promovido a lente proprietário por decreto 
de 14 de novembro de 1907, logar de que tomou 
posse no dia 25 do mesmo mez. 

E' socio correspondente da Sociedade das Sci&ft-
cias Medicas de Lisboa, e da Associação Internacio
nal contra a tuberculose, de Berlim. Foi o secreta
rio geral do 3.° congresso da Liga Nacional contra 
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a lnbc.rcnlo.se (Viaiina do Castollo, setembro de 
1902). 

Dissertação inaugural. — O liquido orchitico. Estudo da 
medicação sequardiana (Porto, IS!):}). 

Dissertação de concurso. — A febre na tuberculose pul
monar (Porto, 1906). 

Morada—Rua de Cedofeita, 556. 

Joaquim Alberto Pires de Lima.—Filho de Fer
nando Pires de Limas natural de Areias, concelho 
de Santo Thyrso, onde nasceu a 7 do março de 
1877. 

Diplomado pela Escola Medico - Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação cm 14 de julho de 1903. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente sub-
Stituto da secção medica por derreio de 29 de mar
co de 1906, tomando posse do logar em 7 d'abri] de 
1906; por decreto de 22 de fevereiro de 1907 foi 
transferido para a secção cirúrgica, sendo promo
vido a calliedralico por decreto de 25 do abril de 
'907, e ficando na propriedade da 15." cadeira, 
Anatomia topographica. 

Foi alnmno interno do Hospital de Saído Anto
nio, l.o secretario da Sociedade de Medicina c Oirur-
u<<i do Porto, secretario da redacção e collaborador 
do Porto Medico, e é redactor da Gazela dos llospi-
lae.s do Porto. Kxcrceii o logar de chefe de ('tinira 
cirúrgica, para que foi nomeado, precedendo con
curso documental, por decreto de IS de fevereiro 
de 1904. 

http://lnbc.rcnlo.se
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Dissertação inaugural. Estudos .sobre a conjunctivae 
granulosa (1903). 

Dissertação lie concurso. — -/ mediana forense em Por
tugal. Esboço histórico (1906). 

Morada Rua de Alvares Cabral, .'!is. 

Lentes substitutos 

João Monteiro de Meyra. —Filho de Joaquim 
•lose de Meyra, natural de Guimarães, onde nasceu 
a 31 de julho <le 1881. 

Diplomado pela Escola Medico4-Cirúrgica dp 
l'oilo. onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em :><) de janeiro de 1908. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por de
creto de 7 de maio de 1908, lente substituto da se
cção cirúrgica, sendo envolvido na posse d'esté 
logar no dia 14 de maio do mesmo anuo. 

Dissertação inaugural. — O concelho de Guimarães. Es
tudo da demographia e nosographia (Porto, L907). 

Dissertação lie concurso. — O parto cesáreo, sua historia, 
sua technica, seus accidentes e complicações, suas in
dicações e prognostico (Torto. 1908). 

Morada — Rua do Valle Formoso, 318. 
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José d'Oliveira Lima. -Filho de Antonio Maria 
Lima, natural de Lisboa, onde nasceu a 27 «le n<>-
veinl)i-o de 1875. 

Diplomado pela Escola Medico - Cirúrgica <lo 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 28 de julho de 1900. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto 
de 7 de maio dê 1908, lente substituto da secção 
cirúrgica, tomando posse d'esté logar em 14 do 
mesmo taez e anno. 

E' socio .da Sociedade <tr Gèographia de Lisboa, 
e membro honorário da Academia Physico-GhimtíSa 
Italiana, tem a medalha de La classe de mérito 
scientiflco c humanitário d'esla Academia, e a 
commenda de Nossa Senhora da Conceição dé 
Villa Viçosa. 

Dissertação inaugural, o 1 hipnotismo e a Suggestão em 
therapeutica (Porto. 1900). 

Dissertação de concurso. — O problema db cancro. 
Etiologia e tratamento (Porto, 1908); 

Publicações diversas. — Le lait ni uri et la longévité 
dam les tribm du Sud d'Angola — Communication 
à Mr. le prof. Metchuikoff (Mossàmëdes, 1905). 

Álvaro Teixeira Bastos. —Filho de Francisco 
•losé Teixeira Bastos, natural do Porto, onde nas
ceu a C) de fevereiro de 1879. 

Diplomado pela Escola Medico - Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação inaugura] em 8 de outubro de 19(>.'>. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto 
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de 7 de maio de 1908, lente demonstrador da se
cção cirúrgica, sendo investido na posse d'esté lo
gar no dia 14 do mesmo niez e anno. 

Exerceu o logar de Prosector de anatomia, para 
que foi nomeado, precedendo concurso documental, 
por decreto de 17 de dezembro de 190:5, sendo re
conduzido n'este logar por deliberação do Conselho 
Escolar de 10 de dezembro de 1906. 

Dissertação inaugural. — A tatuagem nos criminosos 
(Porto. L903); 

Dissertação de concurso. — O bócio, em Portugal (Porto, 
1908). ' 

Morada — Rua (lo Moreira, 42. 

Lentes jubilados 

José d'Andrade Gramaxo.— Filho de Ghristo-
vain José Kebello de Souza (luerrido. natural dò 
Porto, onde nasceu a 2o de maio de 1826. 

Bacharel formado pela Faculdade de Medicina 
de Coimbra, onde concluiu o curso em 23 de junho 
de 1848. 

Precedendo concurso, foi nomeado demonstra
dor da secção medica por Carta de Mercê de 2 de 
maio de 1855, e tomou posse d'esté logar em 18 de 
maio do mesmo anno. Por Carta de Mercê de 22 
d'agosto de 1857 foi promovido a lente substituto, 
e por Carta de Mercê de 14 d'agosto de 1862 a lente 
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proprietário da cadeira de Physiologic,, que vagará 
por fallecimento de Luiz Antonio Pereira da Silva. 
Por decreto de 10 do julho de 1867 tranzitou paia 
;i cadeira de Pathologia interna, na qual se jubilou 
por decreto de 8 dé novembro de 187(i. 

Dissertação ile concurso. — Febre* essenciaes .(Manuscri-
pto, L855). 

Morada Rua dos Martyres da Liberdade. 

Agostinho Antonio do Souto.™ Kill IO de .Manoel 
José do Souto, natural de Guimarães, onde nasceu 
a 25 de fevereiro de 1825. 

Diplomado pela Escola Medico - Cirúrgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 20 de novembro de 1845. 

Koi nomeado, precedendo concurso, por decreto 
de 2(> de junho de 1868, lente substituto da secção 
cirúrgica, tomando posse a 10 de agosto do mesmo 
anuo. 

Em 21 de setembro de 1863 tomou posse do lo-
gar de secretario e bibliolherario; por decreto de 
1(1 de junho de 1867 foi promovido a lente proprie-
,!ll'i<> da 8> cadeira, Clinica cirúrgica, e por decreto 
de 13 de agosto de 1874 foi transferido para a 6." 
cadeira, Obstetrícia. Foi jubilado por decreto de 21 
<l(' junho de lí)()0. 

E' bacharel formado pela Faculdade de Medicina 
e bacharel pela de PhilosQphia da Universidade de 
Coimbra, e frequentava o 6.° anuo de Philosophia 
quando foi nomeado professor substituto da Escola. 
E' doutor pela Faculdade de Medicina de S. Thiago 
do Chili, conforme diploma passado em 8 de no
vembro de 1872. i 
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Serviu por duas vezes como director interino da 
Escola. 

Dissertação inaugural.—Acerca da influencia da imagi
nação na prodncçâo e //terapêutica dos accidentes 
consecutivos ás grandes operações cirúrgicas (Ma-
nuscripto, 1845). 

Dissertação de concurso.—Gangrena, (ManusCripto, 1858). 

Morada— Figueira da Foz. 

Pedro Augusto Dias. Filho de José Caetano 
Dias. natural de Valença do Minho, onde nasceu a 
10 de abril de 18:}."). 

E' bacharel formado pela Faculdade de Mediana 
e bacharel pela Faculdade de Philosophia da Uni
versidade de Coimbra. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente de
monstrador da secção medica por decreto de 14 de 
marro de L864, tomando posse a 28 do mesmo mez 
c anno; toi promovido a lente substituto da mesma 
secção por decreto de 12 de janeiro de 1865, è ha
vendo tranzitado para a secção cirúrgica, foi pro
movido a lente proprietário da 5.a cadeira, Medicina 
operatória, por decreto de 14 de maio de L868. Foi 
jubilado por decreto de 14 de setembro de L895. 
li' clinico do Hospital de S. Francisco. 

Dissertação de concurso. — Movi mentos: ciliar, muscu
lar: mecânica animal (Manuscripto, 1864). 

Publicações diversas. — Catalogo da çollecção de moedas 
e medalhas portuguesas e outras, pertencente a 
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Eduardo Luiz Ferreira Carmo (Porto, Typ. Cen
tral, 1877). 

0 ensino actual da medicina operatória na Es
cola Mcdico-Cirurgica do Porto (1885). 

Bodrigo de Castro—Apontamentos para a bio-
gfraphia do creadpr da Gynecologia—(in «Archivos 
da historia da medicina portugueza», 1886-1888). 

Archeòlogia politico-litteraria, 1828-1834 (Por
to, Typ. Centra), 1888). 

A Universidade de Coimbra—Os primeiros mes
tres da Faculdade Medica —(in «Arch, da hist, da 
medicina port., 1537-1556-1895. 

Subsídios para a historia politica do Porto, 
Coito, Typ. Central, 1896). 

Aforada— Campo Lindo, Paranhos. 

Ulidio Ayres Pereira do Valle.— Filho <le Do
mingos Antonio Pereira do Valle, natural de Va
lença do Minho, onde nasceu a II de dezembro de 
1841. 

Diplomado pela Escola Medico - Cirúrgica do 
''oito, omle concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 2õ de julho de 18()3. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente de
monstrador da secção cirúrgica por decreto de 9 de 
julho de 1868, cargo de cpie tomou posse a 21 rio 
mesmo mez. Foi promovido a lente substituto da 
mesma secção por decreto de 2 de dezembro de 
1868 e a lente proprietário da 4." cadeira, Patholo-
<l'<« geral e externa, por decreto de 22 de dezembro 
de 1809, tendo regido esta cadeira até 1876. Tendo 
sido por lei desdobrada esta cadeira, ficou a seu 
cargo a regência da I2.a cadeira, Pathologia geral e 
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Semeioloyia, collocada desde então, por deliberação 
do Conselho, na secção medica, continuando na re

gência d'esta até 1895,.em que, por pormuta, aucto

risada por deliberarão do mesmo Conselho, passou 
a reger a 3.a cadeira, Materia medica. 

Foi jubilado por decreto de ál de setembro de 
1907. 

E', desde 1881, lente da cadeira de Physica eoo

perimental (actual 5." cadeira) do Instituto Indus

trial e Commercial tio Porto. 
E' socio honorário da Associação Com inércia I do 

Porto, por serviços relevantes prestados em Cortes 
ao commercio d'esta cidade, socio honorário da Só' 
ciedade Martins Sarmento, deGuimarães, socio cor

respondente da Sociedade das Sciencias Mediras <!<• 
Lisboa, e do Instituto de Coimbra. 

E' antigo Deputado da Nação, tendo sido eleito 
pelo circulo oriental do Porto paia a legislatura de 
1875 a 1878, e pelos círculos de Guimarães e Va

lença (lendo optado, nos termos da lei, por este ul

timo, por sei o da sua naturalidade) paia a legisla

tura ile L882 ;>. ISSi. 
Foi Reitor do Lyceu Central do Porto desde 

ISSI até 1897, e Gommissario da Instrucção Prima

ria do mesmo districto desde IS<>2 até áquella 
mesma data, cargos de que foi exonerado a seu 
pedido e com louvor. 

Foi director do Hospital da Misericórdia de Va

lença desde 1863, e medico do partido municipal do 
mesmo concelho desde 1864 até L868, em que foi 
nomeado lente da Escola MedicoGirurgica, e me

dico do Hospital Geral de Santo Antonio do Porto, 
desde 187*2 a IS'.):,, de quê foi também exonerado. 
a seu pedido, com louvor e diploma de beneme

rência. 
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Dissertação inaugural. — Ensaio medico-philosopJiicõ -
Considerações gemes sobre o valor clinico da Anato
mia /Hdholorjica (1863). 

Dissertação de concurso,—A Diathese (1868). 

Morada -Rua de Cedofeita, 556. 

Antonio d'Azevedo Maia. — Filho de Manoel 
drAzevedo Maia, natural de Fajazes, Villa do Conde, 
onde nasceu a 9 de fevereiro de 1851, 

Diplomado pela Escola Medico - Cirúrgica do 
' orlo, onde concluiu d curso pela defesa da dis
sertação em 24 de julho de 1874. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente sub
stituto da secção medica por decreto de 10 de março 
(l(' 1875, e tomou posse d'esté logar a 16 do mesmo 
oaez. Por decreto de 1 de abril de 1880 foi promo
vido a lente proprietário da 2.a cadeira, Physiologia. 
Eogo após a nomeação regeu o curso de Patjiologia 
geral (gratuitamente), e depois, no impedimento do 
professor João Xavier de Oliveira Barros, regeu a 
3." cadeira, Materia medira. Em outubro de 1887 
passou a proprietário da 8." cadeira. Clinica medica, 

E' clinico do Hospital de Santa Maria. 
Foi jubilado por decreto de 21 de novembro de 

1907. 
Dissertação inaugural.- -Nem o orgánioismo, nem <> vi

talismo exclusivos são verdadeiros. Critica de dou
trinas medicó-philosophicas ( 1874). 

Dissertação de concurso.- Fontes do calor animal e mo
dos dynamicos definitivos na economia humana 
(1874). 

Morada Rua tio Rosário, lõ'r>-
© 
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PESSOAL AUXILIAR 

SECRETARIA 

LENTE SECRETARIO — Thiago Augusto d'Almoida. 
AMANUENSE —Norberto Teixeira da Silva. 
GUARDA —Olympio Vieira Pinto dos Reis. 
PORTEIRO -Miguel José Maya. 
CONTÍNUO -Emilio Cesar Carviçaes. 
SERVENTE -Victorino Mendes. 

» —José Soares Correia. 

BIBLIOTHECA 

BiBLiOTHECARio Lente da !").•'' cadeira, Joaquim 

SERVENTE 
Alberto Pires d( . i i i i . i . 

Aulonio José Ferreira. 

GABINETE DE PHYSIOLOGIA 

DIRECTOR -Lente da 2.-' cadeira, Antonio Pla
cido da Costa. 

PREPARADOR—Carlos de Menezes Antunes Lemos. 
filho de Manoel de Jesus Antunes Lemos, natu
ral dò Porto, onde nasceu a I de .julho de IS77. 

E' diplomado pela Kscola Medico-Cirurgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em l2\ de julho de Ií)(>:i. Foi nomeado 
para este logar por decreto de 17 de dezembro de 
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1903, tomando posse em 23 do mesmo mez e 
anno. Foi reconduzido por deliberação do Con
selho Escolar de 10 de dezembro de 1900. 

Dissertação inaugural. Etiologia do cancro ( Porto, 
1903). 

Morada Rua do Duque de Beja, r>7. 

GABINETE DE HISTOLOGIA 

DIRECTOR —Lente da li." cadeira, José Alfredo 
Mendes de Magalhães. 

l'uKi'AiîAuoii Carlos de Menezes Antunes Lemos. 

THEATRO ANATÓMICO 

DIRECTOR —Lente dá 1.» cadeira. Luiz de Frei
tas Viegas. 

DEMONSTRADOR—Álvaro Teixeira Bastos. 
P R O S E C T O R D E A N A T O M I A — V a g o . 

SERVENTE- Manoel Ferreira. 
» Jerònymo .losé da Silveira. 

MUSEU ANATÓMICO 

DIRECTORES: 
Anatomia normal—o lente da l.a cadeira, Luiz de 

Freitas Viegas. 
Anatomia pathologica- o lente da 10.a cadeira, Au

gusto Henrique d'Almeida Brandão. 
PREPARADOR E CONSERVADOR Arthur Salustianò 

Maia Mendes, filho de Tibério Augusto Pereira 
Mendes, natural dó Porto, onde nasceu a S de 
junho de L856. 
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E' diplomado pela Escola Medico-Cirúrgioa <lo 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 16 <lc julb» de 1881. l'or decreto de 
'.) de dezembro de 1899 foi nomeado para este lo-
gar, vago desde o fallecimento de Joaquim Pinto 
d'Azevedo. 

Dissertação Inaugural.—Esboço etiológico da emoção. 

Morada— Lar^o do Coronel Pacheco, •'!•'!. 

CLINICAS ESCOLARES 

CHEFE DE CLINICA MEDICA- Arthur Veiga de Faria, 
Alho de José Carlos Godinho de Faria, natural 
do Porto, onde nasceu a 10 de fevereiro de 1876. 

E' diplomado pela Escola Medico-Cirurgioa do 
Torto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação em 10 d'outubro de, 1900. Foi nomeado 
para este logar por decreto de 17 de dezembro 
de 1903, tomou posse em 23 do mesmo mez, e 
foi reconduzido por deliberação do Conselho Es
colar de 10 de dezembro de 1906 e II de feve
reiro de 1908. 

Dissertação inaugural. Ruphiraa uterinas piterperaes. 

Morada — Rua da Liberdade, -7. 

CHEFE DE CLINICA CIRÚRGICA—Carlos José d'Aze-
vèdo Albuquerque, lilbo de Joaquim d'Azevedo 
Souza Vieira da Silva Albuquerque, natural do 
Torto, onde nasceu a 7 d'agOSto de IK7Í-. 

E1 diplomado pela Escola Medico-Cimrjíiea do 
Porto, onde concluiu 0 ClirSO pela defesa da dis-
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sertação em l i do janeiro de 1903. Foi nomeado 
Para este logar em sessão do Conselho Escolar 
(';' 12 de março de 1907, e tomou posse em 17 
d'agosto do mesmo anuo. 

Dissertação Inaugural. — Endoscopia do apparélho uri
nário. Urethroscopia, cystosçopia, calhe/crismo oystos-
,0l>ic> rJo.s ureteres (Porto, 1903). 

Morada Rua dos. Fogueteiros, 1. 

( , l l l : i1 ': DE CLINICA OBSTÉTRICA—Arthur Salustiano 
Maia Mendes. Foi nomeado para este logar por 
decreto de 17 de dezembro de 1907, tomou posse 
' 'm 23 do mesmo mez, e foi reconduzido, por de-• 
liberação do Conselho Escolar de 10 de dezembro 
de !<)<)(> ,. | | (|(, r(.vereiio de 1908. 

LABORATÓRIO NOBRE 

ÏEFE pa SERVIÇO—Manoel Augusto Pinto, filho de 
A-Ugustq Cesar liaibedo Pinto, natural do Torto. 
, , | | l i ,• nasceu a II de dezembro de 1879. 

E' diplomado pela Escola MedicorCirurgica do 
Porto, onde concluiu o curso pela defesa da dis
sertação eni «t de outubro de 1906. Foi uo-
"1('il(lo para este logar por deliberação do Conse-
l l l ( ) Escolar de 16 de fevereiro de 1907, 

Dissertação inauQural.—Sobre os modernos processos de 
ladyse bacterioíogica das agitas (Porto. 1906). 

Morada Rua <l<> Almada, «56. 
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EMPREGADO AUXILIAR — Ignacio de Oliveira. 

Morada—Hospital do Bomflm. 

SERVENTE-AJUDANTE— Antonio de Oliveira. 

Morada Rua dos Caldeireiros, 214, 

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO 

DIRECTOR — Lente da I3;a cadeira, João Lopes da 
Silva Martins Junior. 

AJUDANTE Miguel .lose Maya. 

MUSEU DE HYGIENE 

DIRECTOR — Lente da 13." cadeira, João Lopes da 
Silva Martins Junior. 

GUARDA— Victorino Mendes. 
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QUADRO DO PE550Ab DOCENTE 

niHHCTOH 

ilntonio Joaquim be ZTÏoraes £aloas 

PROFESSORES PROPRIETÁRIOS 

CADEIRAS 

N.» 

l a 
2 n 
3.» 
4.a 
5.a 
6.a 

/.a 
8.a 
9.» 

LO.a 

tl.a 

I2.a 
I3.a 
11..-, 

15.a 

Tiluli» 

Anatomia descriptive 
Physiologla. . . . 
Materia medica . . 
Pathologie externa . 
Medicina operatória. 
Obstetrícia . . . . 

Pathologie interna . 
Clinica medica. . . 
Clinica cirúrgica . . 

Anatomia pathologica 

Medicina legal. . . 

Pathologia geral . . 
•vgiene publica . . 

Histologia . . . . 
Anatomia topographies 

NOUES 

Luiz de Freitas Viegas 
Antonio Placido da Cosia 
Thiago Augusto d'Almeida 
Carlos Alberto de Lima 
Antonio Joaquim de Souza J.° ' 
Cândido Augusto Correia de 

Pinho 
José Dias d'Almeida Junior 
Vaga 
Roberto Bellarmino «lo Rosá

rio Frias 
Augusto Henrique d'Almeida 

Brandão 
.Maximiano Augusto d'Ollvelra 

Lemos 
Alberto Pereira l ' inlo d'Aguiar 
João Lopes da Silva .Marl ins.I .'>' 
José Alfredo Mendes de Maga

lhães . 
Joaquim Alberto Pires de Lima 

PROFESSORES SUBSTITUTOS 

Secção medica 
l.o i - ' substituto Vago SUl)Slitut( Vago 

Secção cirúrgica 

l.o substituto- .loão Monteiro 
de Mevra 

2.o substituto -lose d'Olivei-
ra Lima r> . 

Demonstrador— Álvaro Tei
xeira Bastos 
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Relação dos professores proprietários e 
por ordem de antiguidade 

substitutos 

Augusto Henrique d'Alméida Brandão 
Cândido Augusto Correia de Pinho 
Antonio Plácido da Costa 
Roberto Bellarmino do Rosário Frias 
Maximiano Augusto d'Oliveira Lemos 
João Lopes da Silva Martins Junior 
Alberto Pereira Pinto d'Aguiar 
Carlos Alberto de Lima 
Luiz de Freitas Viegas 
José Dias d'Almeida Junior 
José Alfredo Mendes de Magalhães 
Antonio Joaquim de Sou/a Junior 
Thiago Augusto d'Alméida 
Joaquim Alberto Pires de Lima 
Joào Monteiro de Meyra 
José d'Oliveirà Lima 
Álvaro Teixeira Bastos. 

Secção cirúrgica Secção medica 

Augusto Brandão 
Cândido de 1'inlm 
Roberto Frias 
Carlos de Lima 
Luiz Viegas 
Souza Junior 
Pires de Lima 
Monteiro de Meyra 
Oliveira Lima 
Teixeira Bastos. 

Placido da Costa 
Maximiano Lemos 
Lopes Martins 
Alberto d'Aguiar 
Dias d'Alméida 
Alfredo de Magalhães 
Thiago d'A'nieida. 



Pessoa) i ) | 

QUADRO DO PESSOAb AUXILIAR 

i it)ilo ,i,,s togares 

Socrotaria: 

Secretario . 

Amanuense 
Luarda . 
I òrteiro. 
Contínuo 
Servent,.. 

Bibllolhoca: 

Bibliothecario 

Servente. . 

""Nnoto do physioloQia: 

Director. 

Preparador. 

Ginete o. histologia: 

Director. 
P 

Thoati 

«parador. 
ro anatómico: 

Director 

I) enioustrador 
^rosector 
servente, 

Museu anatómico: 
D i r e c tor (anat. normal) . 

^ ¾ 0 1 (anat. pathdlo-

Preparadore conservador. 

NOMES 

Lente proprietário—Thiago Au
gusto <l Almeida. 

Norherto Teixeira da Silva. 
Olympio Vieira Pinto dos ReiB. 
Miguel José Maya. 
Emílio Cesar Carviçaes. 
Viclorino .Mendes. 
José Soares Correia. 

Lente da 15." cadeira Joaquim 
Alberto Pires de Lima. 

Antonio José Ferreira. 

Lente da 8." cadeira Antonio 
Placido da Costa. 

Carlos de Menezes Antunes Le
mos. 

Lente da 14." cadeira José Al
fredo Mendes de Magalhães. 

Carlos de Menezes Antunes Le
mos. 

Lente da I." cadeira Luiz de 
Freitas Viegas. 

Álvaro Teixeira Bastos. 
Vago. 
Manoel Ferreira. 
Jeronymo José da silveira. 

1,,,,,1,. da |... cadeira—Luiz de 
Freitas Viegas. 

Lente do 10." cadeira Augusto 
Henrique d'Almeida Brandão. 

ArlIiurSalIustiaiioMaiaMendcs. 
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Titulo «los lognres NOMES 

Clinicas escolares: 

Chefe de clinica medica . 
Chefe de clinica cirúrgica. 

Chefe de clinica obstétrica 

Laboratório Nobre: 

Chefe de serviço . . . . 
Empregado auxiliai . . 
Servente 

Observatório meteorológico : 

Director 

Museu do Hygiono: 

Director 
Guarda 

Arthur Veiga de faria. 
Carlos José d'Azevedo Albu

querque. 
Arthur Salliisliano Maia Men

des. 

Manoel Augusto Pinto. 
[goacio d'Olivelra. 
Antonio d'Oliveira. 

Lenteda 13.» cadeira ■ João Lo
pes da Silva Martins Junior, 

Miguel José Maya. 

Lente da l.'!.a cadeira João Lo
pes da Silvo Marlins Junior. 

Viclorino Mendes. 



ORGANISAÇÀO 

Cursos professados 

Escola Medico-Cirúrgica do Porto 

Ct"-so medico-cirurgico. 

( 15 cadeiras distribuídas pOr 5 an-
I IOS. 

Curso auxiliar de propedêutica ci
rúrgica DOS 3.» 6 1." MIIIIOS. 

Curso auxiliar de propedêutica 
medica no 1." anno. 

Dissertação inaugural com proposições no Mm dosados 
1111 B.o anno. 

l.o ANNO Frequência do l.° ••urso 
de partos para parteiras com 
exame de passagem. 

Curs° do parteiras 
8.0 ANNO—Frequência do8.°curso 

de partos para parteiras com 
exame final. 
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Distribuição das cadeiras pelos annos 

CURSO MEDICOCIRÚRGICO 

1.0 anno 
L? cadeira Anatomia descriptive 

14." cadeira Histologia. 
2.° anno 

±' cadeira Physiologia 
1 ̂ í.* cadeira Pathologie gerai e Berneiologia 
15.1 cadeira Anatomia topographica 

3.° anno " 

.'!.■' cadeira Materia medica 
4." cadeira —Pathologia externa 

li).'1 cadeira Anatomia pathologica 
Curso auxiliar Propedêutica cirúrgica 

4.° anno 

5.» cadeira Medicina operatória 
7.'1 cadeira — Pathologia iulerua 

13.» cadeira Hygiene publica 
Curso auxiliar Propedêutica cirúrgica 
Curso auxiliar Propedêutica medica 

5.° anno 
tv' cadeira ' — Obstetrícia 
8." cadeira Clinica medica 
II.'1 cadeira Clinica cirúrgica 

11.« cadeira —Medicina legal 

CURSO DE PARTEIRAS 

l.o anno 

I I." curso de partos para parteiras. 

2.° anno 

I I i." curso de partos para parteiras. 



Organisaçíl.o ()jj 

'stribuição das cadeiras pelas secções 

SECÇÃO CIRÚRGICA 

I." cadeira Anatomia descriptiva 
*•■ » Pulholnghi ex te rna 
D.» » —Medicina opera tó r i a 
6.» » — Obstetr íc ia 
'•'•'' » Clinica cirúrgica 

,(l'' » Anatomia pathologies 
IB.1 » Anatomia topographica. 

SECÇÃO MEDICA 

•" cadeira Physiologia 
«•* » Materia medica 
'•;' » —Pathologia interna 
8.* » —Clinica medica 

l i . » » Medicina legal 
12" » Pathologia gera) 
13.° » Hygiene publica 
l*" » Histologia. 

5 
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Documentos necessários para a matricula dos cursos 
da Escola 

C U R S O M E D I C O  C 1 R U R G I C O 

I anno 

Certidão de maioridade de l4anáos; 
Certid&o dos exames seguintes: 

I ANNO do curso geral dos lyceus: 

I.» — Lingua nortugueza; 
2.0—Lingua ÍYanceza. 

II ANNO: 

3.°—Geographia. 

III ANNO do curso ile scjencias: 

4.0—Historia; 
5.° — Latim. 

IV ANNO: 

li.o Mathematica (!.■' pa r l e ) ; 
7.0—Physlca (l.« parte). 

V ANNO: 

8.0—Mathematica c2." parte); 
il." Physica (8.* parte); 

lo." Philosophie elementar. 

VI ANNO: 

11." Mathematica (8.a parle); 
ll Litteratura portugueza (decreto de á() de outubro 

de 1888); 
13." — D e s e n h o ( regu lamento de 12 d'agOStO de 1886); 
14. —Lingua alleniã ( regu lamento de \'l d 'agos to de 1886, 

decre tos de ;«) de j u lho de 1881 B 10 de abril de 1898 
e por ta r ia de IS de j u l h o de 1895): 



OrganlsaçSo (jy 

de íafíf^idOefl d'estes exames, quando anteriores ao decreto 
ia d agosto de IN7(>, poderão SIT substituídas pelas dos 

de jjf^'equivalentes, segundo o raappa annexo ao decreto 
Bum '■• ! "" 'u ' " '° (l(' 1880, c quando posteriores poderão ser 
j i piidas pelas dos exames equivalentes indicados no mappa 
J«nto ao decreto de SO d'outubro de 1888. 
rio i i '^" s "l'1111111'* habilitados com o ensino secnnda

" estabelecido pelo decreto de 22 de dezembro de 1894, e 
.,.,'r"ls'l ,ll) pelo regulamento de 14 d'agosto de 1895, bastará 
,.,„ S

SI'|.''."'• n o s termos do art. 137." do citado regulamento e 
|j,i.' , l l , s ' i [uieào das quatorze certidões acima indicadas, a ccr

' ° '>» diploma do curso complementar dos lyceus. 
'>•" Phvsica experimental; 

«»•" Chimica inorgânica : 
, , ' ' • " Analyse cliiinica e cliiinica orgânica, 

losonv ' 'X a l n , ' s deverão ter sido leitos na Faculdade de 1'hi
Pnia, Escola Polytechnica, ou Academia Polytechnica. 

II anno 

( [gr ' i"'s dos exames do l.°anno do curso oiedicocirurgico; 
Os ov ' ; l ( ) do exame de Zoologia, couronne o disposto paia 

exames de physica e chimica. 

III anno 

Certj9es , l o s exames do 2.° anno; 
us,.!, , , ' ' " exame de Botânica, conforme o disposto para 

e x a m es de physitía e chimica. 

IV anno 

Certída68 ? 0 8 e x a m e s d o 3.» anno; 
'iiiir.rj,.. ' ' ' ' frequência no curso auxiliar de propedêutica 

V anno 

Certidft68^08 e x a m e s d o 4.o anno: 
deuticaia ,"'s,< ' ( ' frequência nos cursos auxiliares de prope

" s medica e cirúrgica. 

CURSO DE PARTEIRAS 

I anno 

Certd«n '!'' taa,orÍdade de 30 annos : 
l l" bairro V l ( l a e costumes passada pelo Administrador 

Cer t idSn/ o n c e l n o o n d e t e n n a residido ultimamente; 10 "o exame de instruccâo primaria, 2." grau. 

II anno 

" ''"' ' l o exame de passagem do I.» anno. 
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Arums 

II 

I I I 

IV 

Escola Med 

Organisaçao 09 

rUrgica cio Porto 

HORÁRIO DAS AULAS E DlSÏ ' ° ° 0 SERVIÇO PELOS PROFESSORES 

A 171)(5 

( ladeiras 

11.« 

O.a 

lo!» 
S.« 
4." 

10.» 

o.» 
7." 

13." 

8.» 

ll.« 

PisoípUnag 

Curso MedidoCirúrgico 

Anatomia descriptive 
Histologia . . . . 

Physiologie . . . . 
Pathologia geral . . 
Anatomia lopographica 

Materia medica . . . 
Pathologia externa. . 
Anatomia pathologica. 
Propedêutica cirúrgica 

Medicina operatória . 
Pathologia interna . . 
Hygiene publica. . . 
Propedêutica cirúrgica 
Propedêutica medica . 

Obstetrícia. . . 
Clinica medica . 
( llinica cirúrgica. 
Medicina lega] 

Curso de Parteiras 

Cadeira do I anno. 
Cadeira do II anno. 

l9°7IqoS 

Dias 

i, "'""' 'is, quartas e sextas 
l l s ' quintas e salihados 

Horas NcllllH 

IV,V "1:i*. quartas e sextas 
Ti.,.'.'., ' quintas e sabbados 

' s quintas e sabbados 

'iv'',';;^ Múmias e sabbados 
t'!t'K'ii'ii(i.t'"'"'MS '' Babbadòs 

;"Mli!|'IS' qwwtaa e sextas 
, a s . «piarias e sextas 

''''•ciw 
S | i ;

 s qiiint l ls ,. sabbados 
blZb t,uarta8 '' s,'xlils 
bto& quarlaB " Bextas 
IV,.,.,' s ' 'Piarias e sextas 

• quintas ,. sabbados 
!g"ndA8. quartas e sextas 

Diárias 

'■{<■ quintas e Babbadòs 
'''•';'* fi sabbados 

io ás ia { 
10 ás 12 

í) f./2 ás 11 '/i 
12 ás í 
IO ás 13 

I ás 3 
II a I' 
II á I 

8 '/ ás l<> 

\i ás 8 
11 á I 
2 ás 4 

8 '/j ás IO 
8 '/. ás IO 

11 Ví » ' 
S ' , á s !> ' ■; 
10 ás II ' í 

i ' , ás :i 

10 i , ás 11 I 
l i ás 9 

pires de Lima (até 1'cver.») 
Lui/. Viegas 
Alfredo de Magalhães 

Plácido da Costa 
Alberto d'Aguiar 
Souza Junior 

Placido da Costa 
Carlos Lima 
Augusto Brandão 
Souza Junior 

Roberto Prias (até lever.") 
Pires de Lima 
Dias d'Almeldo 
Lopes Martins 
Souza Junior 
Lopes Martins 

Cândido de Pinho 
Thiago d'Almeida 
Roberto Prias 
Maximiano Lemos 

Bires de Lima 
Cândido de PinllO 
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Relação dos livros adoptados como lexio durante o anno 
lectivo de 19071908 

1.° anno 

2.0 anno 

I.'1 cadeira: Anatomia descriptiva,— Nouveaux élé
ments d'anatomie descriptive—Beaunis et liou
chard (ultima edição). 

H." cadeira: Histologia. — Elementos d'hlstologia 
normal Ramon y Cajal (ultima edição); Phy
siologie générale, MaxVerworn. 

2.a cadeira: Physiologia,—Éléments de physiologie 
humaine) par Fredericq et Nuel (cinquième éai
tiou). 

12.» cadeira : Pathologia gerai. Introduction A l'é
tude de la Médecine—H. Roger} Traité de dia
gnostic médical — Eichhorst ; Questões de uro
logia  Alberto d'Aguiar. 

I5.a cadeira: Anatomia topographical— Traité d'ana
tomie topographique 'Filiaux (ultima edição). 

3.° anno 

:).•' cadeira: Materia medica. — Traité élémentaire 
de thérapeutique —A. Manquât (ultima edição); 
Lições de pharmacologia è therapeutica geraesr
Bduàrdo Motta. 

4.« cadeira: Pathologia externa. — Précis de Patho
logie externe, par E. Forgue (collection Testut). 

10.'cadeira: Anatomia pathologica. Traité d'ana
tomie pathologique—Ziegler (trad, franc, ou il al.). 

4.o anno 

o.
0 anno 

I 

5.' cadeira: Operações. Précis de manuel opéra
toire — Faraheuf; l'élite chirurgie pratique 
Tuilier et Desfosses. 

7 ■■ cadeira : Pathologia interna. — Précis de Patho
logie interne Collet (collection Testut ultima 
edição). 

13.» cadeira: Hygiene, Traité d'hygiène —Proust 
(ultima edição): Processos e progressos da desin
fecção publica Guilherme Munes: Regulamento 
geral de saúde e beneficência publica—2412901. 

(».a cadeira : Partos. — Précis d'obstétrique— Hilie
inoni Dessaignes et Lepage (ultima edição). 

11." cadeira: Medicina legal.— Manual de .Medicina 
legaj — Dr. Lopes Vieira. 

^Â 



ALUMNOS 

Relação nominal dos alumnos matriculados no anno lectivo 
de 1907-1908 

CURSO MEDICO-CIRÚRGICO 

. = 
Nomes . tiliiiriVs e luitur'nIùï.'idi-s 

I anno 

Lui/. Gonçalves de Souza Machado Junior, tilho de Luiz 
Gonçalves de Sou/a Machado, natural de Loanda — 
Angola. 

Alexandre Taveira Cardoso, filho de Antonio Taveira 
Cardoso, natural de Sande, concelho de Lamego 
(listriclo de Vizeu. 

Alvariiii Ferreira da Silva, filho de Manoel Ferreira da 
Silva, natural de Rio Tinlo, concelho de Gondomar, 
dislricto do Corto. 

José Martins Itarhoza, filho de Adolpho Fernandes Bar-
boza, natural do 1'orto. 

Eduardo Alberto Ferreira d'Almeida, filho de Antonio 
Augusto de Lima e Almeida, natural de Miranda 
do Douro, districto de Bragança, 

Celeste Monteiro de Azevedo, filha de Antonio Monteiro 
de Azevedo, natural do 1'orto. 

Maria Amelia Anilines Teixeira, filha de Joaquim Luiz 
Anilines Teixeira, natural de Villa Heal. 

Francisco Augusto Monteiro do Amaral, Who de José 
Augusto Monteiro do Amaral, natural de Atalaia, 
concelho de Pinhel', districto da Guarda. 
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■o S 

S 

Numes. flUaçOeg e naturalidades 

Alfredo da Costa Fernandes, filho de Manoel Joaquim 
Fernandes, natural de Santa Maria do Pinheiro, 
concelho de Vieira, districto de Braga. 

Antonio Felix .Machado, alho de José Felix Machado, 
natural de Quintaes, concelho de Barcellos, districto 
de Braga. 

•loão Cândido da Silva Bacellar, filho de Antonio José 
da Silva Bacellar, natural de Cervães, concelho de 
Villa Verde, districto de Braga. 

Joaquim Alves Ferreira da Silva, filho de Manoel Pe

reira ( l i l Silva, natural de Mozellos, concelho da 
Feira, districto de Aveiro. 

Armando Amadeu Ennes Ramos Fontainhas, filho de 
Domingos Ennes Ramos Fontainhas, natural de 
Mpns&O, districto de Vianna do Caslello. 

Luiz Maria de Figueiredo Cabral, lilho de Francisco do 
Valle Coelho Cabral, natural do Porto, 

José Vianna Correia, lilho de João Pires Correia, natu

ral do Porto. 
Antonio de Sou/.a Campos, lilho de Bernardino Nelto 

Brandão, natural de Paços de Ferreira, districto do 
Porto. 

José Gomes da Costa Carneiro, lilho de Antonio Domin

ons Costa, aatural de FradellOS, concelho de Fama

licão, districto de Braga. 
José Ferreira Henriques dos Beis e Castro, lilho de José 

Antonio da Silva e Castro, natural de Louroza, con

celho e districto de Vi/cu. 
Albino da Silva e Souza, lilho de Joaquim da Silva e 

Souza, natural de Custoias, concelho de Bouças, dis

tricto do Porto. 
Antonio Cardoso Fanzeres, lilho de Gabriel d'Araujo 

FaÙzeres, natural de Santo Tb y rso, districto do Porto. 
Manoel Alves Machado, lilho de José Bernardino Alves, 

natural de Cerva, concelho de Ribeira de Pena, dis

tricto de Villa Real. 



A l u ni n u s 73 

Nomes, filiações e naturalidades 

Francisco Gonçalves de Araújo, filho de Fstevão Gonçal
ves de Araújo, natural de Fortaleza, Ceará (Brasil). 

Francisco José Gonçalves Kebello, filho de Delfim José 
Gonçalves Rebello, natural de Mosteiro, concelho de 
Vieira, dislricto de Braga. 

Álvaro Ramos Pereira de Magalhães, BÍho de Francisco 
Xavier Pereira de Magalhães, natural de Guimarães, 
districto de Braga. 

José Monteiro de Oliveira, lilho de Fortunato Monteiro 
de Oliveira, natural de Arões, concelho de Fale, dis
tricto de Braga. 

Amadeu Ferreira da Encarnação, filho de Francisco 
Ferreira da Encarnação, natural de Oliveira de Aze
méis, districto de Aveiro. 

Antonio Monteiro de Aguiar, filho de Ramiro Monteiro 
de Aguiar, natural de iïallegos, concelho de Penafiel, 
disi r ido do Porto. 

Álvaro Antonio Finto, filho de Francisco Henrique Fin
to, natural da Barca d'Alva, concelho de Figueira 
de Castèllò Rodrigo, districto da Guarda. 

José Hermínio Cardoso Correia, lilho de José Guilherme 
Correia, natural do Porto. 

Antonio Vieira Barradas, filho de Ludgero Vieira Mar
radas, natural do Porto. 

Antonio Correia de Sou/a, lilho de Manoel José Comes 
de Souza, natural da Povoa do Varzim, districto do 
Porto. 

Antonio [gnaciò Coimbra, lillio de Antonio [gnacio 
Coimbra, natural de Borba de Godim, concelho de 
Felgueiras, districto do Porto. 

Albino Augusto Ferreira de Magalhães, filho de Vioto-
rino Ferreira de Magalhães, natural de Iliba Tâmega, 
concelho do Marco de Canavezes, districto do Porto. 

José Fernandes Dourado. Mho de Francisco Fernandes 
Dourado, natural de Villar do Parai/o. concelho de 
Cava, disl r ido do Porto. 
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Niinii's. HliaçOas i' natnralidadea 

Anthero Augusto da Cunha Brochado, filho dè Fran
cisco Alberto da Cunha Coutinho, natural de Tra
vanca, concelho de Amarante, districto do Porto. 

Anthero .Mendes Moreira Seahra e Sou/a, lillio de José 
Mendes Moreira Seabra e Souza, natural de Penafiel, 
districto do Porto. 

Arthur da Cunha Araújo, filho de José Luiz da Cunha 
Araújo, natural do Porto. 

Domingos Alves- Marinho, filho de José Alves Marinho, 
natural de S. João de Bastuç.o, concelho de liarcellos, 
districto de Praga. 

Amadeu de Souza Magalhães, filho de Leonardo de 
Souza Magalhães, natural de Cerva, concelho de Ri-
beira de Pena, districto de Villa Ileal. 

Joaquim Antunes Leitão Junior, lilho de Joaquim An
tunes Leitão, natural do Porto. 

II anuo 

Humberto Ferreira Borges, filho de Manoel Ferreira 
Borges, uai oral do Porto. 

Alfredo Julio d'PUveira, filho de Albino José de Oliveira, 
natural de Mogadouro, districto de Bragança. 

Antonio Augusto Ksteves Mendes Correia, lilho de Anto
nio Maria Ksteves Mendes Correia, natural do Porto. 

Manoel Joaquim da Cunha Gonçalves, lilho de João da 
Cunha Gonçalves, natural de Arnozella, concelho de 
Fale, districto de Braga. 

Abel 'Peixeira da Costa Tavares, lilho de José Teixeira 
da Costa, natural de Margaride, concelho de Felguei
ras, districto do Porto. 

Antonio Pedro d'AIcantara Ferreira e Cosia, lilho de 
João Pedro d'AIcantara Ferreira e Costa, natural de 
Bragança. 



A lu in n » s J"j 

NoiiH'H, HlUtçOoa o naturalidade? 

Antonio Gonçalves da Silva Arôso, filho de Antonio 
Gonçalves da Silva Arôso, natural da Avelleda, con
celho de Villa do Conde, districto do Porto. 

Leonel Emílio da Cunha Pereira de Macedo, Alho de 
•lose Antonio da Cunha Macedo, natural <lc Braga. 

Manoel Pinto, filho de Francisco Marques Pereira, na
tural de Águeda, districto de Aveiro. 

João Mendes d'AxaUJO Junior, filho de João Mendes de 
Araújo, natural do Porto. 

Kduardo da Fonseca Almeida, filho de José Francisco 
de Almeida, natural do Rio de Janeiro (Brasil). 

Sebastião Feyo Gomes de Azevedo, filho de Antonio 
Albino Gomes de Azevedo, natural de Villa Real. 

Eduardo da Silva Bastos, filho de Manoel Nunes de 
Bastos Diniz, natural de Vallongò do Vouga, con
celho de Águeda, districto de Aveiro. 

Alfredo da Bocha Pereira, filho de Manoel da Rocha 
Pereira, natural de Ramalde, districto do Porto. 

Antonio Casimiro Pereira de Carvalho, Olho de José 
Casimiro Pereira de Carvalho, natural do Porto. 

Sebastião Casimiro de Azevedo Lopes, filho de Sebas
tião José Lopes, natural de Seixo de Anciães, con
celho de Carrazeda de Anciães, districto de Bra
gança. 

Joaquim Moraes de Souza, filho de Joaquim Antonio de 
Moraes, natural de Santins. concelho de Alijó, dis
tricto de Villa Beal. 

Alberto Pereira de Macedo, lilho de Kduardo Pereira de 
Macedo, natural do Porto. 

Alberto José Alves Ferreira de Lemos, filho de José 
Antonio Alves Ferreira de Lemos, natural de S. 
Filippe, Ilha do Fogo, Cabo Verde. 

'20 | Vito do Carmo José da Cunha Chaves, lilho de José 
Maria da Cunha Chaves, natural de Rio Torto, con
celho de Valpassos, districto de Villa Real. 

Cesar Augusto Fernandes Torres, Olho de Maria Fer-
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il Nomes, filiações <■ naturalidades 
K | 

nandes Torres, Datura! de Lamares, districto d ■ Vil
la Real. 

â2 Alexandre Queiroz, lilho de Francisco Queiroz, ni tural 
de s. Gonçalo, concelho de Amarante, distric 0 do 
Porto. 

A'! Domingos Miranda, fi 1 li<> de Joaquim Miranda, ni 
de Coimbra. 

tu rai 

24 Américo Pires de Lima, filho de Fernando Pires de 1 jima, 
natura) de Areias, concelho de Santo Thyreo, dis ricin 

do Porto. 

Ill anno 

José Correia \'asques de Carvalho, lilho de José Vas

ques de Carvalho, natural da Begoa, districto de Villa 
Heal. 

Cândido Adelino de Mallos Vieira, lilho de Mai I An

tonio Vieira, natural de Verim, concelho da Povoa 
de Lanhoso, districto de Braga. 

Kduardo Pinheiro da Motta Coelho, lilho de Francisco 
Barboza da Motta Coelho, natural do Porto. 

Arthur Augusto Pacheco Dias Freitas, filho de José Dias 
Pacheco de Freitas, natural de St.' Eulália de liar

ro/as, concelho de Lou/ada. districto do Porto. 
Aureliano Cursino Dias, (Alho de Joaquim Sebastião An

dré Gursino Dias, natural de S. Thomé, Africa. 
Álvaro Pereira Pimenta de Castro, lilho de José Thoma/ 

Pereira Pimenta cie Castro, natural de S. Thiago de 
Compostella Hespanha. 

João Mario Meirelles de Moura e Castro, lilho de Joa

quim Mario de Castro, natural do Porto. 
Modesto Pereira Coelho, lilho de Alfredo Pereira, natu

ral de Loivos, concelho de Chaves, districto de Villa 
Heal. 
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Nomes, UUaçSea o naturalidades 

Fernando da Veiga Cabral Belleza dos Santos, filho de 
José Antonio Gomes doa Santos, natural de Pinheiro 
dii Bemposta, concelho dê Oliveira d'Azeméis, distri
cto di' Aveiro. 

Manoel Lourenço Gomes, fllho de Carlos Loureuco Go
mes, natural de Etecifi—Pernambuco (Brasil). 

Manoel Pinto de Magálh&es, filho de José Pinto da Cu
nha, natural de Meinedo, concelho de Louzada, dis-
tricto do Porto. 

.Manoel Dias Leite Maehado. tilho de José Dias Teixeira 
Comes, natural de Vizella, concelho de Guimarães, 
districto de Braga. 

Itayinundo Anlonio liamos, tilho de José Antonio lia
mos, natural de Lavra, eoneellio de Bouças, districto 
do Porto. 

José Felix Farihhòte, filho de José Joaquim Farinhote, 
natural de Foseõa, districto da Guarda, 

Alberto d'Oliveirq Maia, filho de Joaquim d'Oliveira 
Maia, natural de Giáo, concelho de Villa do Conde, 
districto do 1'orlo. 

Carlos Claro da Fonseca, tilho de Anlonio José Claro da 
Fonseca, natural do Porto. 

Alberto Julio Pinto Villela, tilho de Francisco Alves 
Coelho Villela, natural do 1'orlo. 

Gabriel Cardoso Fan/.eres, tilho de Gabriel Araújo 
Fanzeres, natural de Santo Thyrso, districto do 
Porto. 

José Peixoto PintO de Faria, lilho de ChristOVaÓ Pei
xoto PintO de Faria, natural de Cabide, concelho de 
Louzada, districto do Porto. 

Antonio Maria Pinto Fontes, filho de José Anlonio Pin
to Foules, natural de Santa Maria dos Anjos, con
celho de Ponte do Lima, districto de Vianna do 
Castello. 

Gregório Queiroz da Luz, filho de João José da Luz, 
natural de Penafiel, districto do Porto. 
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29 

23 

24 

25 

Ï>7 

28 

29 

Nomes, BljaçOes e naturalidades 

Claudio Filippe d'Oliveira Basto, filho de Francisco Cos
ta d'Qliveira Basto, natural de Vianna do Castello. 

Virgílio Augusto Marques Ferreira, filho de Antonio 
Marques Ferreira, natural do Porto. 

.layme Zuzarte Còrtezão, filho de Antonio Augusto Cor-
tezao, natural de Anta, concelho de Çatanhede, dis-
tricto de Coimbra. 

Manoel Arthur Alves Machado Ferreira, íilho de Ma
noel Alves Ferreira, natural de Britello, concelho de 
Celorico de Basto, districto de Braga. 

Joaquim Pedro Victorino Ribeiro', íilho de Joaquim Pe
dro Victorino Ribeiro, natural do Porto. 

Manoel Joaquim Ruivo da Fonseca, filho de Adriano 
Ruivo da Fonseca, natural de Villarinho do Bairro, 
concelho de Anadia, districto de Aveiro. 

Arthur Mendes Leal, filho de José Moreira Mendes, na
tural de Louzada, districto do Porto. 

Joaquim (.'ornes Ferreira Alves, filho de Luiz Ferreira 
Alves, natural do Porto. 

IV anno 

Serafim Pedrosa d'Araujo, filho de João Pedrosa de 
Araújo, natura] de Villar de Andorinha, concelho de 
liava, districto do Porto. 

Francisco Nunes Blanco, filho de João Rodrigues Blanco, 
natural de Elvas, districto de Portalegre. 

José Ferreira Pinto, filho de Francisco Ferreira Pildo, 
natural de Arouca, districto de Aveiro. 

Manoel de Vasconcellos Carneiro e Menezes, filho de João 
de Vasconcellos Carneiro e Menezes, natural do Mar
co de Canavezes, districto do Porto. 

Arthur Ferreira Cesar Dória, filho de Manoel Ferreira 
Cesar Dória, natural de Castro Daire, districto de 
Vizeu. 
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Francisco José Barbozíi Gonçalves, filho de Antonio 
José Gonçalves, natural de Mazarèfes, districto de 
Vianna do Castello. 

Manoel Gomes d'AraujO Alvares, filho <le .José Gomes 
.1'Araújo Alvares, natural de Braga. 

Angelo Cesar Fernandes das Neves, filho de Cesar Au
gusto Pereira (las Neves, natural do 1'orto. 

Gonçalo Monteiro Filippe, fllb Francisco Filippe 
da Veiga, natural do Castanheiro do Norte, con
celho de Carrazeda de Anciães, districto de Bra
gança. 

Antonio de Menezes Antunes Lemos, filho de Manoel 
de Jesus Antunes Lemos, natural do 1'orto. 

Adriano Ferreira de Carvalho, filho de Joaquim Fer
reira de Carvalho, natural de Abragão, concelho de 
Penafiel, districto do Porto. 

Adelino Soares de Vilhena, filho de José Soares de 
Vilhena Carrapaloso, natural de Algodres, con
celho de Figueira de Castello Rodrigo, districto da 
Guarda. 

Antonio Augusto ùéite Pereira de Mello, filho de Diogo 
Leite Pereira de Mello, natural do Porto. 

Eduardo Alves dos lieis, filho de Manoel Alves dos Reis, 
natural do Porto. 

Carlos Macid Ribeiro Fortes, filhos de JoséThomazRi
beiro Portes, natural do Porto. 

Arthur Teixeira de Lima, filho de Joaquim Pereira de 
Lima, natural de Vizella, concelho de Guimarães, 
districto de Braga. 

Antonio Moreno, filho de José Lourenço R.USBO, natural 
de Valbom, concelho de Gondomar, districto do 
Porto. 

Manoel Anlonio de Moraes Frias, filho de Andre de Mo
raes Frias de Sampaio e Mello, natural de Linhares, 
concelho de Carrazeda de Anciães, districto de Bra
gança. 
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S 

19 

20 

21 

32 

23 

24 

25 

26 

Nomes, filinoõcs c nuliirnlidiuli's 

José Augusto de Magalhfies Junior, lilho de José Au
gusto Magalhães, natural de CaBtellões de Cepeda, 
concelho de Paredes, districto do Porto. 

José Coelho d'Andrade, lilho de Antonio Auguâto lli-
be'iro d'Andrade, natural de Santo Thyrso. districto 
do Porto. 

Américo Martins Monteiro de .Mattos, lilho de Manoel 
José Monteiro de Mattos, natural de Paços de Fer
reira, districto do Porto. 

Aurélio Mendes (iuiinaràes, filho de João Mendes Gui
marães, natural do Porto. 

Francisco da Silva Miranda Guimarães, lilho de José 
Joaquim Miranda Guimarães, natural de Margaride, 
concelho de Felgueiras, districto do Porto. 

Anthero d'Arau.jo Esmeriz Nobre, lilho de .Simão de 
Araújo Esmeriz, natural de Braga. 

José d'Almeida, filho de Christovão Comes de Almeida. 
natura] de Miranda dõ Corvo, districto de.Coimbra; 

Antonio Ribeiro, lilho de Albino Lourenço Ribeiro, na
tural de Castre Daire, districto de Vi/.eu. 

V anno 

Arthur Barrote, lilho de João Antonio Pinto Barrote, 
natural do Porto. 

Manoel Vicente Pinto de Souza, lilho de Vicente l'into 
de Sou/a, natural de Argoncilhe, concelho da Feira, 
districto de Aveiro. 

Augusto Annibal Leitão, lilho de Miguel Serafim Ma
deira Leitão, natural de Belmonte, districto de Gas-
tello Branco. 

Augusto Lourenço Simões, lilho de Serafim Lourenço 
Simões, natural de Lordoza. districto de Vizeui 

Adalberto Teixeira, lilho de Annibal Paulino Teixeira, 
natural do Porto. 



AlumnoB $ | 

Nome.-. Qllaçdss e naluralldadot 

Jayme de Menezes Vieira Coelho, tilho de Antonio José 
Vieira Coelho, natural do Porto. 

.lulio Meirelles Guerra, filho de .Jeronymo Meirelles, na
tural de Freixo de Espada á Cinta, distrieto de Bra
gança. 

Manoel Augusto de Oliveira Pinto, lillio de Augusto 
Moreira Pinto, natural de Fão, concelho de Espo-
zende, dislrieto de Braga. 

José da Silva Ferreira Bahia Junior, filho de José da 
Silva Ferreira Bahia, natural do Porto. 

Oscar Correia Cardoso, lilho de Custodio Correia Car
doso, natural do Bio de Janeiro (Brasil). 

Manoel Rodrigues de Souza, lilho de Joaquim da Silva 
e Souza, natural de Mattosinhos, coneelho de Bouças, 
distrieto do Porto. 

José. Álvaro Moreira de Carvalho, lilho de Francisco 
Sebastião Moreira de Carvalho, natural do Porto. 

Augusto Cesar de Carvalho c Almeida, tilho de Antonio 
de Carvalho e Almeida, natural de Braga. 

João Alberto de Souza Vieira, lilho de Agostinho da Sil
va Vieira, natural do Porto. 

Henrique Cândido Pinto da Cunha, lilho de José Ber
nardo Ferreira Pinto da Cunha, natural de Castellões 
de Cepeda, concelho de Paredes, distrieto do Porto. 

Cândido Augusto .lacintho, tilho de Manoel Gonçalves 
Jaeintho, natural de Villarinho de Sannadã, distri
eto de Villa Heal. 

Alberto de Vaseoncellos Noronha e Menezes, tilho de 
[gabe] Maria da Conceição Braz, natural de Bio de 
Gallinhas, concelho do Marco de Canavezes, distri
eto do Porto. 

Manoel da Costa Abrantes, lilho de Joaquim da Costa 
Alliantes, natural de Avellâs, coneelho de Anadia, 
distrieto de Aveiro. 

Manoel de Seiça e Castro, lilho de Manoel de Seiça e 
Castro, natural de Cantanhede, distrieto de Coimhra. 
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Nomos, filiações o naturalidades 

José António Barboza Junior, filho de José Antonio 
Barbóza, natural dò Porto, 

Cosme do Carmo Cardoso, Blho de Cosme Martins Car
doso, natural de S. Jorge, Açores. 

José Joaquim Rodrigues, filho de Antonio Joaquim Ro
drigues, natural de Amas. concelho de Anadia, (lis-
trictò de Aveiro. 

Bernardino Alves dá Silva, lilho de Antonio Alves de 
Santiago, natural de S. Jorge, concelho da Feira, 
districto de Aveiro. 

CURSO DE PARTEIRAS 

I anno 

Maria da Conceição Cardoso Pinto, lilha de João Car
doso Pinto, natural de Lamego, districto de Vizeu, 

Maria Isabel do Sacramento Taveira, iliba de Justino da 
Silva Taveira, natural de Coimbra. 

11 anno 

Maria Ventura Cardoso dos Santos. Hlhá de João Ven
tura Cardoso, natural «le Vallongo, dlsl rícto do Porto. 

Jerohyma Moreira Castanheira, Riba de Adrião Moreira 
de Moraes, natural do Porto. 

Albertina Maia, lilha de Filippe Santhia^o Maia, natu
ral (lo Porto. 
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Quadro cstatistico dos alumnos matriculados cm 1907-1908, 
distribuídos segundo a sua naturalidade 

DMrictc 

Aveiro 

Bra •aga 

Bragança, . . 

Çastéllo Branco 

Çoimbra . . 

Guarda 

Concelho* 

Águeda 
Anadia . . . . . . 
Arouca 
Feira 
Oliveira de Azeméis . 

Barcellos . . . . 
Braga 
Celorico de Basto . 
Espozende. . . . 
Kale  
Famalicão. . . . 
Guimarães . . . 
Povoa de Lanhoso. 
Vieira 
Villa Verde . . . 

de alumnos 

Pur 
COttCe-

lhOM 

Bragança 
Carrazeda dlAnciães . . 
Freixo d'Espada ;í Cihtá. 
Miranda do Douro. . . 
Mogadouro . . . . . 

Belmonte 

Cantanhede 
Coimbra' 
Miranda do Corvo. . . 

Figueira de Castello Ro
drigo 

Foscoa 
Pinhel 

A transportar . 

l'or 
ilislri' 
cto« 

t ) 

l 
1 
I 
o 

1 
:i 
I 
Ï 
1 

: Í 
1 
I 
1 

1 

Tol.-il 

i ã 
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Concelho» 

Transporte 

Elvas 

Amarante. . . . 
Bouças 
Felgueiras. . . . 
Gaya 
Gondomar. . . . 
Lousada . . . . 
Marco de Canavezes 
Tacos de Ferreira . 
Paredes . . . . 
Penafiel . . . . 
Porto 
Povoa de Varzim . 
Santo Thyrso . . 
Villa do Conde . . 

Monsao 
Vianna 
Ponte do Lima . . 
Alijó . . . . 
Chaves. . . . 
Regoa . . . . 
Ribeira de Pena 
Vai passos . . . 
Villa Real. . . 

Castro Da ire. 
âmago . . 

Vi/eu . . , 

S. Jorge 

Loanda. 

IIlia do Fotfo. 
S. Thome .. . 

N.o 
ili- uliimnox 

l'or 

lho» 

3 
3 
o 
§ l 
:t 

3 
35 

I 
i 

A transportar 
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Concelhoa 

de alumnoa 

Diatrioloa Concelhoa Por 
lhos 

Por Total 

Brasil • 

H<'S | ) , l l l l l i l . . . 

Transporte . 

|{io de Janeiro . . . . 

S. Tbiagode Compostella 

1 
1 

1 

• 4 

1 

5 

Transporte . 

|{io de Janeiro . . . . 

S. Tbiagode Compostella 

1 
1 

1 

• 4 

1 

M-1 

CURSO DE PARTEIRAS 

Cònoclhoa . 

N.o 
de alumnaa 

DIatrlotoa Cònoclhoa . Por 
llms 

Por 
(lisll-i-

Total 

Coimbra . . . . 1 1 

Porto . i 1 í> • 5 

Vizeu . 1 1 J 
! 
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Resumo estatístico das matriculas 

ANNO LECTIVO DE 1907-1098 

Cortou Anno. X.° de 
uluiiinoH Totiil 

t.o 40 
2.0 24 

3.0 0() 142 

4.o 2(> 

5.o 23 

r i.° 
l 2 o 

1 

0 

3 1 5 



EXAMES 

Serviço de exames — Quadro de distribuição 

2.» ÉPOCA —OUTUBRO DE 1907 

g 
■0 

1.. 

11. a 

L2.a 

7.a 

DISCIPLINAS | 
1 

2 
0 

OUTUBRO 

"! ■0 

1.. 

11. a 

L2.a 

7.a 

DISCIPLINAS | 
1 

2 
0 7 s 9 Kl II L2 JURYS ■0 

1.. 

11. a 

L2.a 

7.a 

DISCIPLINAS | 
1 

2 
0 

±" :!." ' > : ■ ' 5." ii.» Sib 

■0 

1.. 

11. a 

L2.a 

7.a 

Anatomia descri

PatholOgia geral . 

Pathologia interna 

II 

1 

5 

1 

II 

12 

11 

12 

— — — P. Lima, Frias. 
1 

■0 

1.. 

11. a 

L2.a 

7.a 

Anatomia descri

PatholOgia geral . 

Pathologia interna 

II 

1 

5 

1 

II 

12 

11 

12 

— — — 

Magalhães, Aguiar 

II 

■0 

1.. 

11. a 

L2.a 

7.a 

Anatomia descri

PatholOgia geral . 

Pathologia interna 

II 

1 

5 

1 

II 

12 

11 

12 

— 

— 

Aguiar, Maximiano 

Dias, Ttíiago IV 

■0 

1.. 

11. a 

L2.a 

7.a 

Anatomia descri

PatholOgia geral . 

Pathologia interna 

II 

1 

5 

1 

II 

12 

11 

12 

— 

— 

Aguiar, Maximiano 

Dias, Ttíiago 

■0 

1.. 

11. a 

L2.a 

7.a 

Anatomia descri

PatholOgia geral . 

Pathologia interna 

II 

1 

5 

1 

II 

12 

11 

12 — 

l o 
Parteiras. . . . j \û P. Lima, Brandão Parteiras. . . . j \û 

\ 1 
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ÉPOCA E X T R A O R D I N Á R I A - J A N E I R O DE 1908 

(Decreto de 26-VIII-07) 

d 

i 
DISCIPLINAS 

s 
I s 

JANEIRO 

JURYS 1 i 
DISCIPLINAS 

s 
I s 8 9 10 11 14J15 JURYS i 

DISCIPLINAS 
s 
I s 

4. ' 5. ' 0." Sab 3. ' 4,a 

JURYS 

1.» 

14." 

12.« 

15.« 

3.-

4.« 

10." 

Anatoinia des-

Histologia . . . 

Physiologia . . 
Pathologia i!v-

ral  
Anatomia topo

graph ica . . . 

Materia medica. 

Patholqgla ex
terna  

A na t oui ia pa-
thológica . 

2 

8 

8 

8 

1 

II 

lá 

10 '/, 

II 

ia»/i 

ii 

ii 

— 
1.» 

14." 

12.« 

15.« 

3.-

4.« 

10." 

Anatoinia des-

Histologia . . . 

Physiologia . . 
Pathologia i!v-

ral  
Anatomia topo

graph ica . . . 

Materia medica. 

Patholqgla ex
terna  

A na t oui ia pa-
thológica . 

2 

8 

8 

8 

1 

II 

lá 

10 '/, 

II 

ia»/i 

ii 

ii 

— 
• 

— 

Magalhães, Agui»1 

1.» 

14." 

12.« 

15.« 

3.-

4.« 

10." 

Anatoinia des-

Histologia . . . 

Physiologia . . 
Pathologia i!v-

ral  
Anatomia topo

graph ica . . . 

Materia medica. 

Patholqgla ex
terna  

A na t oui ia pa-
thológica . 

2 

8 

8 

8 

1 

II 

lá 

10 '/, 

II 

ia»/i 

ii 

ii 

— 

— — 

Magalhães, Agui»1 

II 

1.» 

14." 

12.« 

15.« 

3.-

4.« 

10." 

Anatoinia des-

Histologia . . . 

Physiologia . . 
Pathologia i!v-

ral  
Anatomia topo

graph ica . . . 

Materia medica. 

Patholqgla ex
terna  

A na t oui ia pa-
thológica . 

2 

8 

8 

8 

1 

II 

lá 

10 '/, 

II 

ia»/i 

ii 

ii 

— — 

— — Aguiar, iMaxiniiaii' 

1.» 

14." 

12.« 

15.« 

3.-

4.« 

10." 

Anatoinia des-

Histologia . . . 

Physiologia . . 
Pathologia i!v-

ral  
Anatomia topo

graph ica . . . 

Materia medica. 

Patholqgla ex
terna  

A na t oui ia pa-
thológica . 

2 

8 

8 

8 

1 

II 

lá 

10 '/, 

II 

ia»/i 

ii 

ii 

— — 

— — Aguiar, iMaxiniiaii' 

1.» 

14." 

12.« 

15.« 

3.-

4.« 

10." 

Anatoinia des-

Histologia . . . 

Physiologia . . 
Pathologia i!v-

ral  
Anatomia topo

graph ica . . . 

Materia medica. 

Patholqgla ex
terna  

A na t oui ia pa-
thológica . 

2 

8 

8 

8 

1 

II 

lá 

10 '/, 

II 

ia»/i 

ii 

ii 

— — 

— . . . Placido, Thiago 

C. Lima, P. Lima III 

1.» 

14." 

12.« 

15.« 

3.-

4.« 

10." 

Anatoinia des-

Histologia . . . 

Physiologia . . 
Pathologia i!v-

ral  
Anatomia topo

graph ica . . . 

Materia medica. 

Patholqgla ex
terna  

A na t oui ia pa-
thológica . 

2 

8 

8 

8 

1 

II 

lá 

10 '/, 

II 

ia»/i 

ii 

ii — 

— . . . Placido, Thiago 

C. Lima, P. Lima 

1.» 

14." 

12.« 

15.« 

3.-

4.« 

10." 

Anatoinia des-

Histologia . . . 

Physiologia . . 
Pathologia i!v-

ral  
Anatomia topo

graph ica . . . 

Materia medica. 

Patholqgla ex
terna  

A na t oui ia pa-
thológica . 

2 

8 

8 

8 

1 

II 

lá 

10 '/, 

II 

ia»/i 

ii 

ii — 

Brandão, Sou/a Brandão, Sou/a 



Ëxam na Si) 

Resultado dos exames 

I ANNO 

Valore. 
e 
E Nomes 1.1 l*.a 

* Anatomia 
descriptlva 

Histologia 

O U T U B R O DE 1907 

:t Albino Augusto Ferreira de Magalhães. . l i S10 
it Anthero Mendes Moreira Seabra e Souza . It 

n Antonio Conçoives da Silva A roso . . . S12 — 
18 l i — 
00 l i — 
27 Anthero Augusto da Cunho Brochado . . l i — 
28 Alberto Pereira de Macedo sia — 
30 Diogo Pereira de Só SottoMayor. . . . Faltou — 
33 Alberto lose Maria da Silva Carneiro . . l i — 

Manoel Joaquim da Cunha Gonçalves . . SI.'i 

— 

J A N E I R O DE 190 8, 

(Decreto de 26VIII07) 

4 Cesar Augusto Fernandes Tor res . . . . S12 — 
10 S10 
15 Vi lo do Carmo José da Cunha Chaves . . S14 Sl f 
29 Alberto José Alves Ferreira de Lemos . . — S10 

■ — , 
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II ANNO 

■ 

Viil» •os por cadeiras 

1 i.' I2.i 15« 
= Physiologia l ' ! l l l l i i h l i | i ! l 

geral 
Analomia 

topographic» 

OUTUBRO DE 1907 

9 Gabriel Cardoso Fanzeres. . . . Sll 
II José Peixoto Pinto de Paria. . . S13 
13 Antonio filaria Pinto Pontes. . . Sll 
15 Eduardo Pinheiro da Moita Coelho — Sll 
10 Gregório Queiroz da Luz . . . . 

J A N E I R O DE 1 9 0 8 

(Decreto de 26VIII07) 

Sll 

3 Joaquim Gomes Ferreira Alves. . Sll Slá SL2 
12 Claudio Fillppe d'Oliveira Basto . l t  l l ) B16 B15 
14 ManoelJoaquim Ruivo da Fonseca Sll S12 S13 
18 .Manoel Arthur Alves Machado Fer B15 S14 S12 

20 Virgilio Augusto Marques Ferreira S10 Sll Sll 
LM Joaquim Pedro Victorino Ribeiro. S14 S14 S13 
23 .layme Zuzarte Cortezâo . . . . 

Ar thu r Mendes Leal I 
Sll S13 S10 

24 
.layme Zuzarte Cortezâo . . . . 
Ar thu r Mendes Leal I 1 !!.> B15 1 5  1 T 
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III ANNO 

9 
35 

J A N E I R O D E 1908 

(Decreto de 26VI1I07) 

Antonio Ribeiro 
José d'Almeida 

Valores por cadeiras 

Materia me
dica 

S13 
S10 

Pathologie 
«lema 

S12 
S10 

Anatomia 
palhologica 

S12 
S10 

IV ANNO 

Villon 
„ 

Villon 

1 5.' 

DperíÇfa! 

17." 

Palhologla 
interna 

18.« 

Hygiene 

17 

OUTUBRO DE 1907 

José Joaquim Rodrigues • ■ • • Sl l 

PARTEIRAS2. anno 

OUTUBRO DE 1907 

6 Isaura Alexandrina da Silva l'inio Barboza . . S10 
7! Candida Augusta Pinto de Magalhães Paiva Kail ou 
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MOVIMENTO GERAL P ̂ E Q U ENCIA DOS ALUMNOS 

93 

ANNOS 

CA DI-:I H A S 

DISCIPLINAS 

Approvadòs: 

COMI 10 a 14 valores 
Coin lo a 17 » 
Coin 18 a 20 

Matr i cu lados no ;l /
C U v « dc 1 9 0 6 . 1907 

Reprovados 

Perderam o anno  

Não encerraram matricula 

Faltaram ao ponto ou exame 

Matriculados por cadeiras 

» ■ >• an nos 

NOTA Bate quadro estatístico abrange as matrículas em outubro .1.. II«»Í. •*?! 
rio» em janeiro de IIUIN (Decreto He y<-X4n) 

IV 

• > . • ' 

23 

*\ 

tfi 13> 

3oj 120 
3I23 3 

34 24 

24 

V 

6.» 

31 

8." 

21 
10 

!l.a I I . 

31 ! 31 

I t i 

15 

31 

31 

J 
C-i 

b 

08 390 

6 

7 

8-

il l 

1«) 

" 0|» junho e Julho do 1907, da ±.« opooa ont outubro de M"i7 o os Bxtraordlnâ-
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Serviço de exames 

tînmes 95 

-^Uacir 

Anno lectivo de 19 

o cie distribuição 

Junho e Julho 

\ I l.« 

ir,. 

ML 
•1, 

IO.» 

[\ 
113.« 

V 

1." 

Disciplina* 

Anatomia des
criptive . 

Histologia . . 

Physiologie. 
Paíhologla ge

ral . . . 
Anatomia topo 

graphica . 

Materia medica 
Pathologie ex

terna. . . 
Anatomia par 

thologica . 

Operações . 
Pathologie in-

terna- • . 
Hygiene . . 

'art os . . . 
Clinica medira 
Clinica cirúrgi

ca . . . . 
.Medicina legal 

Parteiras 

.11 uvs 

Viegas, I'. Lima. O. Lima 
Magalhães, Aguiar 

Placido. Aguiar 

Aguiar, Maximiano 

Sou/a. Viegas, Meyra 

Placido, Marlins 

C. Lima, O. Lima. Ilaslos 

Brandão, Sou/a. liaslos 

I'. Lima, Frias, Meyre 

Dias. Thiago 
Martins, Magalhães 

Pinho, Brandão 
Thiago, Dias 

Frias, C. Lima 
Maximiano, Placido 

P. Lima, Pinho 
PinhO, I'. Lima 



96 Escola MedicoCirurgica do Poria 

Curso MedicoCirúrgico 

I ANNO 

).■' cadeira (anatomia descriptiva) 

l.p Sphenoide; articulações scapulohumeral ; múscu
los mastigadores; artéria pediosa; nervo espinal; protu
berância annular; estômago. 

b2.° — [liaco; articulação temporomaxillar; músculos do 
braço; carótida interna; nervo pneumogastrico; cerebellò; 
Qgado. 

:).o — Maxillar superior; articulação do joelho; múscu
los da nuca; artéria humeral ; nervo sciaticp; bolbo; baço 

4.° — Ethmoide ; articulação tíbiotarsi ca; músculos da 
mão; artéria femural; nervos intercostaes e lombares ; gan
glios cerebraes; intestino. 

6.° — Femur; articulações da mão; músculos do pérlneo; 
artéria suliclavia; quarto ventrículo; trigemeo; pulmão. 

<i." — Occipital; articulação coxofemural; músculos da 
face; artéria iliaca Interna; músculos da pharinge; me
dulla ; rim. 

7.°—Maxillar inferior; articulação do cotovello; mús
culos da lingua; tronco cœliaco; nervo crural: circumvo
luções cerebraes; laryngé. 

H.° —Ossos da mão e articulações do pé; músculos da 
coxa; coração? cervos ocuíomotores; fita do Heil; pan
creas. 

!)." — Ossos da perna: articulações do thorax: músculos 
do pescoço; artéria radial e cubital: nervos olfactivo <• 
pathetico; ventrículos lateralis; órgãos genitaes do homem. 

10." — Palatino; articulação sternoclavicular; músculos 
da perna: aorta: nervo hypoglosso e lóbulo da insula; 
utero e annexos. 
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14." cadeira (Histologia) 

Porte commun) ;i todos os pontoa: 
Cellule e l cridos cm geral, anatómica ephy Biologicamente 

considerados. Technica histológica trend. 
I.» — Histologia da pelle. 
2.° » das glândulas, 
:(." >. do apparelho respiratório. 
4.o » do apparelho circulatório. 
5.° » dp fígado e do rim. 
ti." » das serosas e da pelle. 
7." » do estômago e dos intestinos. • 
8." Bmbryogenla dos tecidos em fierai. 

II ANNO 

2." cadeira (Physiologia) 

I." Kiinccões cellulares e orgânicas. 
"J." Sangue Circulação. 
:i." Respiração -Innervaçao respiratória. 
4.° — Calor animal. 
õ." Digestão. 
li." Absorpção e nutrição. 
7." Secreções — Figado— Rim. 
S.0— Physiologia geral dos músculos. 
í).o- Innervaçao cardíaca e vascular. 

10." — Physiologia geral dos nervos. 

12." cadeira (Pathologia geral) 

Parte vaga: Distincçfto entre physiologia e pathologia; 
doutrinas de pathologia; elementos mórbidos. Classificações 
etiológicas; noções geraes sobre as différentes causas mórbi
das; doutrinas patliogenicas. -Classificação dos processos 
mórbidos e seus caracteres pr.lncipaes. - Noções geraes de 
bacteriologia; diagnostico bacteriológico das espécies patho-
geneas (tuberculose, pyogeneos, pneuinoccoeo, diphteria). 

7 
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Parte especial: 
I." Reacções pathological. 
á.° As doutrinas da immunidadc. 
3.0 Infecção e Intoxicação: relações e differenças. 
1." Processos pàthogeneos. Tuberculose. 
5.0—■ Papel dos leucocytos cm pathologia. 
ri.o _ Etiologia geral dos processos mórbidos, 
7.°— Etiologia dos tumores. 
S.» — Inflammaç&o. Suppuraçâo. 
9.o — o diagnostico bacteriológico. 

10.° — Parasitas animaes. Filarioses. 

15.* cadeira (Anatomia topographica) 

l.o —Espádua (suas divisões regionaes) — thorax (suas 
divisões regionaes, paredes e cavidades), 

á.°  Abdomen (paredes anterolateral e posterior) bra
ço, cotovello, antebraço, e punho. 

3.» — Apparelho digestivo e seus anhezos  anca.v e 
coxa. 

4.0—Joelho e coxa  recto e anus cavidade ischiorectal 
perineo. 

5.o—Perna, peito do pé e pé região Lombar região 
da nuca — perineo. 

(i.o — Apparelho genitourinario masculino —apparelho 
genitourinario feminino. 

Ill ANNO 

3.* cadeira (Materia medica) 

Parte commum a todos os pontos: 
a) — As lii primeiras lições da «Pharmacologie geral». 
b) — Medicações e formulário relativos a cada ponto. 
1." — Ferruginosos — quina. 
2." — Anesthesicos — chloroformio. 
íi.° — Anesthesicos — ether. 
4.° — Quina e quinina. 
5.°— Opio e morphina. 
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()." — Ferruginosos alcool. 
7." — Mercuriaes évacuantes simples. 
8." — Purgantes derivativos — anticatharticos. 

4.a cadeira (Pathologia externa) 

Parte vaga: Generalidades soluc pathologia cirúrgica 
geral. 

I." — Feridas por armas de fogo alleccões das artérias 
tétano. 

2." — Septicemia e pyohemia - contusões e feridas contu-
sas cicatrização e cicatrizes. 

3.° — Gangrenas, ulceras e Ustulas— furúnculos e anthraz 
— queimaduras. 

1." -.Erysipela affecções das veias -feridas por instru
mentos perfurantes e cortantes; adenite aguda, chronica e 
tuberculosa. 

5.° — Garbunculo e pústula maligna — complicações nfto 
infecciosas nos feridos e nos operados"—lymphangite aguda. 

li." — Tuberculose em geral- lesões traumáticas dos mús
culos rachilismo e osteomalacia. 

7." Fracturas em geral contusão e feridas do abdomen. 
8." Ostéomyélite dos adolescentes alleccões dos ten

dões e das bainhas lendinosas hernias em geral. 
9."— Hernias estranguladas e gangrenosas — lesões trau

máticas das articulações. 
10.- — Osteite em geral — osteo-arthrité tuberculosa — péri

tonites. 
il."— Appendicite carie e necrose — arthrites agudas -

arthrite blcnnorrhagica. 
18.° — Fracturas expostas—pseudarthrose — lesões syphi-

liticas dos ossos — derrames e lesões trophicas articulares — 
abcessos quentes — phleimão -abcesso frio. 

10." cadeira (anatomia pathologica) 

Parte vaga: 1'rocessos mórbidos geraes—inflammações, 
tumores e degenerescências — autopsias. 

1." Anatomia pathologica dos pulmões e bronchios. 
8." » » do coração e vasos. 
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3.° — Anatomia pathologica das meninges, pleura è peritoneo. 
4." " » do Qgado. 
5." » » dos rins. 
(>." " » do estômago e dos intestinos. 
7." » dos ossos e das articulações. 

IV ANNO 

5." cadeira (Operações) 

Parte commuiti a lodos os pontos: 
Antisepsis e asepsia operatórias anesthesia generali

dades Bobre laqueações, amputações e resecções; 
A propósito de cada intervenção os alumnos serão Inter

rogados sobre as respectivas indicações e sobre a anatomia 
cirúrgica da região, 

1.° — Laqueação da radial—amputações e desarticulações 
dos dedos resecções dos maxillares. 

i.° -Laqueações da cubital - - amputações da mão e des
articulação do punho— osteolomias. 

3.o — Laqueações da humeral amputações do antebraço 
— resecções da tibia, peroneo e lemur. 

4.0 — Laqueações da axillar e da sub-clavia — desarticu
lação do eotovcllo — resecções da anca. 

5.0 — Laqueações das carótidas - amputações do braço 
resecções do joelho. 

b\°— Laqueações da lingual e da facial--desarticulação 
da espádua — resecções da articulação tibio-tarsica e dos 
ossos do pé. 

7,o — Laqueações da pediosa — cirurgia dos rins—extir
pação do cubito, radio, numero e clavícula. 

8.0—Laqueações das tibiaes e da peroneal desarticula
ção de Lisfranc e de Choparl resecções da espádua. 

O.0 — Laqueações du poplitea — desarticulação tibio-tar
sica e amputações osteoplasticas tibio-ealcaneanas — rese
cções do cotovello. 

IO.0 — Laqueações da leni ura 1— amputações da perna — 
resecções do punho. 

ll.o— Laqueações das iliacas —desarticulação do joelho 
— resecções das phalanges e dos metacarpicos. 
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18.0—Amputação da coxa—symphyseotomy—cirurgia do 
estômago. 

13.0—Desarticulação da anca—tracheotomia— cirurgia da 
bexiga. 

7.a cadeira (Pathologia interna) 

l.° — Corysas—ozena—epistaxis—ulceração do estôma
go—ulcera redondil — lebre typhoïde. 

2.0- Laryngites, aguda, chronica e estridulosa—pertur
bações da secreção gástrica—gastrites< aguda e chronica — 
variola e varicella. 

."t." Diphtérie da laryngé- cancro do estômago — sa
rampo e rubeola. 

4.Ó Edema da laryngé — espasmos da laryngé — laryn
gite estridulosa —dyspepsias —gastralgia— escarlatina. 

">." Append ici le — perfura cues inieslinaes — classificação 
e anatomia pathologica geral das cirrhoses do Bgadorrvaríola 
e vaccina. 

6.°—Enterites, aguda e chronica, e tuberculose intestinal 
— cirrhose atrophica de Uiennec e cirrhose biliar hyperlro-
phica —escarlatina. 

/•" —Angina diphterica—doença de Bright—uremia—fe
bre typhoidé. 

8."— Péritonites, aguda e tuberculosa — lithiase renal -
Buppuraçõés do rim e do bacineté sarampo e rubéola. 

!>•" anginas agudas lithiase biliar e angiocholites 
variola e vaccina. 

I<>." Esophagites- esténoses do esophago íctéricias 
escarlatina. 

13.a cadeira (Hygiene) 

l." Abastecimento de agua potável nos grandes povoa
dos bygiene das regiões palustres. 

8.' Salubridade das habitações liygie scólar. 
•t." —Defeza sanitaria maritima e internacional hospi-

laes geraes. 
i." Hygiene da via publica saneamento ilos pântanos. 
;>" Habitações cidleclivas prophvlaxia das doenças 

pestllenciaes. 



Ao) Escola Medico-Clrurgloa do Par lo 

6.° —Hospitaes de isolamento— esgotos. 
71°—Hygiene mi l i t a r - institutos para tratamento de tu

berculose. 
8.° — Hygiene naval - inspecção sanitaria doB génerosal^ 

mentidos. 
9.0—Aguas potáveis - desinfecção sanitaria. 

10. "—Salubridade llieriniea dos edifícios purificação das 
allias de esgoto. 

11."—Pedagogia e hygiene demographia. 
12" — Hygiene da primeira infância prophylaxis das 

doenças infectó-contagiosas. 
13.°— Prophylaxis do impaludismo demographia estática. 
L4.0—Pavimentação das ruas cm hygiene demographia 

dynamica. 
15.° — Climatologia medica hygiene das habitações ope

rarias. 

V ANNO 

6." cadeira (Partos) 

1."— Dimensões da bacia e da cabeça fetal: perimelria e 
bacia rachitica conjonctivite dos recemnascidos '(a). 

S.0— Dequitadura artificial - inve r são do utero hemor-
rhagias da dequitadura e do pósparto — icterícia dos recem
nascidos. 

3.° — Hemorrhagias durante a gravide/ processos de 
dilatação do çollo uterino - hydrocephalia (a). 

4.° — Albuminuria gravidica e eclampsia.—hydramnios — 
ruptura do perineo farfalho (a). 

.">." — Versão por manobras interna, externa e mixta snas 
indicações — syphilis congenita (<i). 

I>" — l''orceps lymphangite do umbigo dos recemnasci
dos (a). 

7." — Symphyseotomia e embryotomia — diarrhea verde 
infantil (a). 

8..°— Bacias viciadas operação cesareans asphyxia dus 
recemnascidos a 
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9.° — Ruptura uterinarhysterectomia em obstetrícia 
curativo do cordão (a). 

10.°— Infecção puerperal — asepsis e antisepsia em obste
tricia etiologia gerai teratologics (a). 

(a) Porto pratica na onfennftria: Diagnostico da gravidez  Mechftulfiao 
Rftrol do porto — Diagnostico* du aproaentacoeii B posições. 

11." cadeira (Medicina legal) 

1.° — £pigua.es de morte. 
±» —Offensas corporaes. 
íi." Asphyxia por submersão e por enforcamento. 
4.°— Asphyxia por estrangularão e por suffocação. 
o.» — Morte súbita 
().° — Atten.tados ao pudor. 
7.° — Gravidez e parto. 
8.» Aborto. 
if" Infanticídio. 

CURSO DE PARTEIRAS 

1 ANNO 

I."—Estructura e funcções do corpo humano eni geral — 
gravidez em geral—evolução regular do òvo — embryao hu
mano. 

■" — Bacia ila mulher—exame das mulheres signaes de 
gravidez. 

3,» — Órgãos genitaés femininos deveres da parteira du
rante a gravidez. 

í." — Mechanismo do parto deveres da parteira durante 
P parto. 

õ." — Knferinagem ás mulheres gravidas, ás parturientes e 
aos reremnascidos. 

http://igua.es
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II ANNO 

l.u — rlémorrhagias do utero durante a prenhez(§§ lõíi a 
186)—signaes de prenhez e calculo da sua duração (§§ <>•'( a 
67) (a). 

2.0— Forras expulsivas uo parlo (§§ /.'! a 77) —dores irre
gulares (§§ 205 a 219) (ri). 

iJ.o — Apresentações irregulares (¾¾ 'Wu a 303) (a), 
4.°— Bacia mal conformada (§§ 286 a 1W) — posição natu

ral da criança e sua passagem pela bacia (^ 88 a 94) ((()■ 
õ.0 — A criança receinnascida ($$ 138 a L42—enfermagem 

das crianças recemnascidas (§§ li') a 147) (o). 
6.° — Condições Irregulares da placenta (§§ 326 a :tó8 

morte apparente da criança ( $ 355 a 361)  descida do cordão 
(§§ 319 a 322) (a). 

[a) Parto pratica na enformaria: Mecha'nismo geral <!<• parlo Deve
ras <la parteira em rolaçflo com o parto regular Enfermagem das mulhe
res paridas Diagnostico • I** apresentações <• posição** 



Resultado dos exames 

CURSO MEDICOCIRURGICO 

I anno 

JUNHO E JULHO DE 1908 

Valore» 
'/. por cadeiras 
8 O l l s I T V i l 

çfieg Some* 1. 14.» 
O l l s I T V i l 

çfieg 
" Anatomia 

descriptlva 
Histologie 

I Luiz Gonçalves de Souza Machado 
S14 SÍ3 

g Alexandre Taveira Cardoso • • • li S14 
ít Alvar im Ferre i ra da Silva . . • Fa l tou S13 Outubro 
t José Mart ins Barbosa B17 1517 
5 Eduardo Alberto Ferreira d'Âl

meida • S12 S13 
(i Celeste Monteiro d'Azevedo ■ • • Blfl S13 
7 .Maria A m e l i a A n i l i n e s T e i x e i r a . F a l t o u S12 Outubro 
8 Francisco Augusto Monteiro do 

S14 S14 
9 Alfredo da Costa Fernandes. . . S13 S13 

IO A n t o n i o F e l i x M a c h a d o . . . . S12 S13 
li João Cândido da Silva Bacellar . S13 S13 
lá Joaquim Alves Ferreira da Silva . S13 S13 
13 Armando Amadeu Ennes Ramos 

S14 S13 
14 Luiz Maria de Figueiredo Cabral . S13 S13 
15 F a l t o u S13 Outubro 
16 Anton io de Souza Campos . . . F a l t o u S13 » 
17 José Gomes da Costa Carne i ro . . S13 S13 
18 José Ferreira Henriques dos lieis 

e Cast ro R S13 
li» Albino da Silva è Souza . . . ■ li S13 
30 Anton io Cardoso Fanzeres . , . S12 S13 
21 F a l t o u Fal tou 
.).> Francisco Gonçalves d'Arauj'o . . R SM

23 Francisco José Gonçalves Rebello li S14 
vJí Álvaro Hamos Pereira de Maga

li S18 
35 José Monteiro d Oliveira . . . . Faltou S14 Outub ro 
30 Amadeu Ferreira da Encarnação i 

( D e c r e t o d e i2l>«07) F a l t o u S13 » 



|()(J Escola MediVoCirúrgica ilo Porto 

â 
Xonies 

|i(pr n u t r i r a s 
OllSITVll

= 
3 

Xonies 1." 

Anatomia 
descriptlva 

Histologia 

OllSITVll

27 
i>8 
■'il 
.111 

:!l 

32 

:t;t 

;).) 

36 

37 
38 
39 

Antonio Monteiro d'Aguiar . . . 
Álvaro Antonio Pinto . 
José Hcrniinio Cardoso Correia 
Antonio Vieira Barradas (Decreto 

de 26807) 
Antonio Correia de Souza (De

creto de 26807) . . 
Antonio Ignacio Coimbra (Decreto 

de 26*07) 
Albino Augusto Ferreira de Ma

galhães . . 
José Fernandes Dourado . . . . 
Anthero Augusto da Cunha Bro

chado . . 
Anthero Mendes Moreira Seabra 

Arthur da Cunha Araújo . . . . 
Domingos Alves Marinho. . . . 
Amadeu de Sou/a Magalhães . . 
Joaquim Antunes Leitão Junior . 

Faltou 
Faltou 

B16 

Faltou 

Faltou 

Faltou 
liir, 

FaRou 

Faltou 
Sl í 
B16 

Faltou 

S18 
S12 
S14 

S13 

S14 

Outubro 

At l l l l l l l i l l l . l 

Outubro 

Outubro 

armo 

I I anno 

E 
s 

Numes 

Valorei por cadeiras 
E 
s 

Numes 

Physiologla 

t2.i 

Pathologie 
geral 

15.1 
Anatomia 

topographica 

Observo

1 
0 

3 

4 

õ 
() 

7 

Humberto ferreira Borges 
Alfredo Ju l io d'Oliveira 
Anton io Augus to Esteves 

Mendes Correia 
Manoel Joa<|uim da Cunha 

Gonçalves 
Aliei 'Teixeira da Costa 

Tavares 
Antonio Pedro d'Alean

tara Ferreira a Costa. 
Antonio Gonçalves da Sil

va A roso 

S14 
S12 

M li18 

S13 

S12 

Sl2 

S14 

Faltou 
S13 

M B18 

Faltou 

Sll 

Faltou 

Sll 

Sll 
S11 

B16 

liir, 

Slii 

S13 

S14 

Outubro 
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Valores por o «leiras 

E i.> lâ.a 15.1 Oltserva-
çQes 

Physlologii Pathologie Anatomia 
geral topographic» 

8 Leonel Emilio da Cunha 
Pereira de Macedo, S-li S-12 S-13 

i) Manoel Pinto M B-18 li-17 M li-is 
10 João Mendes d'Araujo Ju-

oior . S-14 H S-IO 
il Eduardo da Fonseca Al-

meida B-17 B-17 li-17 
lá Sebastião Fayó Gomes de 

Azevedo B-17 B-15 li-ir, 
13 Eduardo da Silva Bastos, S-li H 6-14 
14 Alfredo da Rocha Pereira. B-17 B-16 li-ir, 
16 Antonio Casimiro Pereira 

de Carvalho . S-13 S-ll S-14 
1(5 Sebastião Casimiro d'Aze-

vedo Lopes 
Joaquim Moraes de Souza. 

B-15 B-ir, S-14 
17 

vedo Lopes 
Joaquim Moraes de Souza. B-16 M li-IS B-16 

18 Alberto Pereira de Macedo S-13 Faltou S-li Outubro 
It) Alberto -lose Alves Fer-

S-12 li S-10 
'JO VitO do Carmo José ila 

Cunha Chaves . S-13 Faltou S-14 
M Cesar Augusto Fernandes 

Torres S-12 Faltou S-12 » 
V.K) Alexandre Queiroz S-13 Faltou S-12 » 
2:1 Domingos Miranda Perdeu o 
•21 Américo Pires de Lima. . M B-18 li-17 M li-is 

HI anno 

j 
Valorei por cadeira» 

j 8.1 i.a 10.» 
Materia Pathologie i Anatomia 
medica externa palhologlca 

1, .losé Correia Vasques de Carvalho . B-15 S-14 S-14 
Cândido Adelino de Mattos Vieira , S-14 B-15 S-li 

.i Eduardo Pinheiro da Moita Coelho. S-li S-12 S-12 
1 Arthur Augusto Pacheco Dias Frei

tas, S-li B-15 S-11 
o Aureliano Cursino Dias B-15 S-13 S-IO 
ti Álvaro Pereira Pimenta de Castro . li-ir, B-16 li-17 
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Vnloi «8 ]>or ci deiroa 

1 :t.a V.a 10.» 

£ Deteria Pothologia Anatomia 
medica externa patholuglca 

7 Jòfto Mario Meirelles de Moura e 
Castro B-K! 

S-14 
li-15 
S-12 

S-14 
8 Modesto Pereira Coelho . . 

B-K! 
S-14 

li-15 
S-12 S-11 

ÍI Fernando da Veiga Cabral Bellessa 
dos Santos S-14 S-14 S-13 

1(1 M B-18 M B-18 M li-1!) 
11 Manoel Pinto de Magalhães . . . 

Manoel Dias Leite Machado 
H-IC. li-15 li-15 

ia 
Manoel Pinto de Magalhães . . . 
Manoel Dias Leite Machado B-K) S-14 S-13 

i:s Raimundo Antonio liamos . s-n S-12 S-11 
14 José Felíx Farinhole S-14 S-12 S-10 
15 Alberto d Oliveira Maia B-15 S-14 S-M 
K> Carlos Claro da Fonseca B-15 S-12 S-12 
1/ Alberto Julio Pinto Villela B-16 li-15 S-14 
IS Gabriel Cardoso Fanzeres li-15 S-12 S-12 
lit José Peixoto Finto de Faria B-16 15-15 B-16 
au Antonio Maria Finto Fontes . S-12 S-13 S-11 
ai Gregório Queiroz da Luz. B-15 S-11 S-11 
i U Claudio FQippe d'Oliveira Basto. li-17 li-17 M li-is 
2.'! Virgílio Augusto Marques Ferreira S-\i S-ll S-13 
24 Javine /tizarte Cortesão . li-15 S-12 S-ll 
25 Manoel Arthur Alves Machado Fer-

S-14 S-M S-13 
2() Joaquim Fedro Victorinó Ribeiro , S-14 s-t:t S-13 
2/ .Manoel Joaquim RuivÓ da Fonseca li-15 S-14 S-lí 
28 Arthur Mendes Leal M B-18 l i-17 M li-is 
2!l Joaquim Comes Ferreira Alves S-14 S-12 S-ll! 

IV anno 

Nomes 

Viilon-s por fiiili ' iras 

Nomes 5.« 

Operações 

7.« 

Pathologie 
Interna 

Cl.» 

Hyglona 

1 
2 :1 
4 

5 

Seraphim Pedrosa d'Araujo . . i 
Francisco Nunes Blanco. . . . 
José Ferreira Pinto 
Manoel de Vasconcellos Carneiro e 

Arthur Ferreira Cesar Dória . . . 

S-13 
li-15 
S-14 

li-li; 
S-13 

S-ll 
S-14 
S-14 

ll-H) 
S-14 

s-i;! 
li-15 
S-14 

B-1G 
S-12 
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Valores \"<f cadeira* 

">.« 7.» L3.« 

« Operações Patholotjia 
Interna 

Hygiene 

(•> Francisco José Barbosa Gonçalves . li-ir, B-lõ S-14 
/ Manoel Gome's d'Araújo Alvares. . S-19 S-13 S-13 
s Angelo Cesar Fernandes das Neves. B-15 B-15 B-lõ 
!) Gonçalo Monteiro Filippe S-13 S-14 S-14 

Il) Antonio de Menezes Antunes Le-
mos B-K) 

S-14 
B-lõ 
S-13 

B-K) 
11 Adriano Ferreira de Carvalho. . . 

B-K) 
S-14 

B-lõ 
S-13 S-13 

12 Adelino Soares de Vilhena . . . . S-12 S-ll S-IV 
13 Antonio Augusto Leite Pereira de 

Mello . . B-15 B-K) B-K) 
14 Eduardo Alves dos Heis . . . . . B-17 B-K) B-17 
Ifi Carlos Maciel Mineiro Fortes . . . B-K) li-Ki B-lli 
Ki S-IÍ S-IÍ B-lõ 
17 S-IÍ S-12 S-14 
18 Manoel Antonio de Moraes Fr ias B-17 B-17 B-17 
l'.l José Coelho d'Andrade S-14 S-12 S-lí 
20 José Autrusto tie Magalhães Junior, Sr l3 S-12 S-11 
ill Américo .Marlins Montein> de Mat-

S-13 
S-13 

S-IÍ 
S-13 

S-14 
22 

S-13 
S-13 

S-IÍ 
S-13 S-Í ' I 

23 Francisco da Silva Miranda (luiina-
S-14 S-12 B-lõ 

24 Anthero d'Aranjo Ksmeriz Nobre . S-10 S-ll S-12 
25 José d*Almeida . S-10 S- l l S-12 
2(5 Antonio Ribeiro . s-ll S-13 S-14 

V anno 

Valorou por cãd&lrati 

í 
ti.« 

Partos 

8.. 
Clinica 
medica 

Clinica 
cirúrgica 

l i . -

Kiulions 
legal 

1 A r t h u r Barro te . . . . 
Manoel Vicente Pinto de 

Souza 

S-lí 

S-14 

S-13 

B-17 
B-lõ 
B-lõ 
S-13 

S-13 

B-lõ 
B-17 
B-lõ 
S-14 

B-lõ 

M B-18 
3 
4 
õ 

Augus to Annihal Leitão . . 
Augusto Lourenço Simões . 
Adalber to Teixe i ra . . . . 

B-Ki 
S-14 
S-14 

S-13 

B-17 
B-lõ 
B-lõ 
S-13 

S-13 

B-lõ 
B-17 
B-lõ 
S-14 

M B-18 
B-Ki 
S-14 
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\ ralorea por cadeira^ 

1 B.I 8 . i «.■ li.' 
i 

Partos Clinica Clinica Medicina 
medica cirúrgica legal 

8 Javme de Menezes Vieira 
Coelho . . . S14 S14 S14 B15 

7 Julio Meirelies Guerra . , . 1515 Sll 1515 B15 
8 Manoel Augusto d'Oliveira 

Pinto. . . . S14 li15 11IC. B16 
0 José da Silva Ferreira Bahia 

Junior , . . S14 li15 S14 li15 
m Oscar Correia Cardoso . . . Sli 1!I5 S14 B15 
il Manoel Rodrigues de Sou/a . S14 li15 S14 B15 
hi José Álvaro Moreira de Car

valho. S14 S14 S14 li15 
13 Augusto Casar de Carvalho 

e Almeida . S14 1515 1510 li17 
14 João Alberto de Souza Vieira S14 Sli S13 Sli 
16 Henrique Cândido Pinto da 

Cunha. . . . 
Henrique Cândido Pinto da 

Cunha. . . . S14 1515 li16 B16 
Hi Cândido AugUStO .larinlho 

Alberto de Vaseomellos No
S14 S13 S13 Sll 

17 
Cândido AugUStO .larinlho 
Alberto de Vaseomellos No

ronha de Menezes . . . . Sll S14 li15 S14 
IS Manoel da < losta Abrantes SIÎ li15 B15 li15 
IH Manoel de Seioa e Castro . . li15 SM S14 S14 
20 José Antonio Barbosa Junior B18 lí17 li17 M liIN 
i l CoÉme Ho Carmo Cardoso . . M B18 1517 M B18 M B18 
22 José Joaquim Rodrigues . . S13 Sli Sli Sli 
i.'i Bernardino Alves da Silva S13 S14 S13 S14 



ICx amos 

EXAMES DO CURSO DE PARTEIRAS 

I anno 

Maria da Conceição Cardoso Pinto 
Maria [sabei do Sacramento Taveira 

II anno 

Maria Ventura Cardoso dos*Santos 
Jeronyma Moreira Castanheira . . 
Albertina Maia 

ValnriM 

S-13 
S-13 

S-13 

S-13 

EXAMES DE DENTISTAS 

X.M Xomrs 1 Dnln (los Observações 

1 Antonio Soares Mat-
tòsinhos . . li-i:. I5-Í-08 Pilho de Manoel 

Soares Alho. na
tural de Travanca, 
concelho de Oli
veira de Azeméis, 

J Emílio Lour >nco dis t r ic lo ile Aveiro. 
Torres . . , B-15 8&-6-Q8 Filho de Manoel 

Lourenço Torres. 
natural de Várzea, 
concelho de S. Pe
dro, districto de 
VIzeu. 
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CURSO MEDICO 

MOVIMENTO DA 
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FREQUÊNCIA DOS ALUMN<lo . , . . 
u ANNO LECTIVO DE 1 9 0 7 — 1 9 0 8 

H J ■ Mho de 1908 
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Classificações approvadas em sessão do Conselho Escolar 
de 28 de julho de 1908 

I ANNO 

l.a cadeira (Anatomia descriptiva) 

í José Martins Barbosa 
Distinctos por ordem I Celeste Monteiro d'Azevedo 

de matricula i José Hermínio Cardoso Correia 
I Domingo8 Alves Marinho. 

14.a cadeira (Histologia) 

A*-(<-wwit . . . . . . José Martins Barbosa. 

II ANNO 

2." cadeira (Physiologia) 

ACTOS EM JANEIRO—(Decreto de »*07) 

jA,/'-,,*si( Glaitdjo Filippe d'Ûiiyeira. BasJ,ò 
ul8«ncto Arthur Mendes Leal. 
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ACTOS EM JULHO 

Accessit por ordem tic 
matricula 

Distincto 

Antonio Augusto Esteves Mendes 
Correia 

Manoel Pinto 
Joaquim Moraes de Souza 
Américo Pires de Lima. 

Alfredo da Rocha Pereira. 

15." cadeira (Anatomia topographica) 

ACTOS EM JANEIRO (Decreto de M*07) 

Accessit por1 ordem de/Claudio Filippe d'Oliveira Basto 
matricula I Arthur Meneies Leal. 

ACTOS EM JULHO 

Premio por ordem de /Manoe l Pinto 
matricula i Américo Pires de Lima. 

Antonio Augusto Esteves Mendes 
i 

| Antonio 
Accessit por ordem de ) Correi,! 

matricula j Eduardo da Fonseca Almeida 
' Joaquim Moraes de Sou/a. 

, | Manoel .loauuim da Cunha Conçalves 
Distinctos por ordem I S e b a 8 l i f t o p*eyo Gomes d'Azevedo 

d e matricula í Alfredo da Rocha Pereira; 

III ANNO 

3." cadeira (Materia medica) 

,,. ,. ( Manoel Lourenço (lumes 
Distinctos por ordem flaudio Filippe d'Oliveira Basto 

d e matricula | Arthur Mendes Leal. 
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4." cadeira (Pathologia externa) 

Premio Manoel Lourenço Gomes. 

Accessil por ordem d e í ^ v a ™ ' l ™ 1 1,
1
i.l"V."li' d e C a s t r 0 

matricula í Çk«<Uo FUiçpe d'Oliyeira Basto 
1 Arthur Mendes Leal. 

Dislineliis por ordem ( José Peixoto Pinto de Faria 
de matricula \ Manoel Pinto, de Magalhães. 

10." cadeira (Anatomia pathologica) 

"remio Manoel Lourenço Gomes. 

Accessll por ordem deí A , I v a J 0 W " ? Pjmenta de Castro 
matricula ! '.• ' . " '" ' . . ' ' l ' !" ' (1 Oliveira Basto l.lnudio n lippe d Oliveira liasl 

Arthur Mendes Leal. 
Hisiineios por ordem / Manoel Pinto de Magalhães 

«le matricula 1 José Peixoto Pinto de Paria 

IV ANNO 

5.a cadeira (Operações) 

Acfeflsil por ordem de ,' Eduardo Alves dos lieis 
matricula | Manoel Antonio de Moraes Prias. 

"islinrliis por ordem 
de matricula 

Manoel de Vasconcellòs (lameiro e 
Menezes 

Angelo (lesar Fernandes das Neves 
Antonio de Menezes Antunes Lemos 
Carlos Maeiel Ribeiro Portes, 

7." cadeira (Pathologia interna) 

Accessil Manoel Antonio de Moraes Prias. 
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Disiinclos por ordem 
de matricula 

Manoel de VasConcellos Carneiro e 
Menezes 

Antonio Augusto Leite Pereira <i<-
Mello 

BduardO Alves dos Uris 
Carlos Maciel Ribeiro Portes; 

V A N N O 

8." cadeira (Clinica medica) 

í Manoel Virente Pinto de Sou/a , . -, , , I Manoel \ icente I'm o de fiouza 
l.« Accessit por ordem I j é k t rf B b j , 

3e matricula I Cosme do Carmo Cardoso. 
8.° Accessit Augusto Cesar de Carvalho e Almeid 

Augusto Annibal Leitão 
I Augusto Lourenço Simões 

DistinctOS por ordem H e « £ . Cândido Pinto d* Cunha 
("' matpjouia | M.„„„,) ..\ugusto ,roiiveira Pinto 

(Manoel da Costa Abrantes. 

9.* cadeira (Clinica cirúrgica) 

1." Accessit . . . Cosine do Carmo Cardoso. 

2.» Accessit nor ordem ,' Augusto Annibal Leitão 
de matricula \ José Antonio Barbosa Junior. 

Distinctos por ordem 
de matricula 

Augusto Cesar de Carvalho e Al
meida 

Manoel Augusto (('Oliveira Pinto 
Henrique Cândido Tinto da Cunha 
Augusto Lourenço Simões 
Manoel Vicente Pinto de Souza 
Manoel da Costa Abrantes. 

file:///ugusto
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11." cadeira (Medicina legal) 

Accessit por ordem de 
matricula 

Manoel Vicente Pinto de Souza:. 
Augusto Annibal Leitão 
.losé António Barbosa Junior 
Cosine do Carmo Cardoso 
Augusto Osai- de Carvalho e Al

meida. 

Distinctos por ordem í Manoel Augusto d'Oliveira Pinto 
da matricula 1 Henrique Cândido Pinto da Cunha. 

Premio "Barão de Castello de Paiva,, 

Sorteado entre os alumnos do 4." anno, Eduardo Alves 
dos Reis e Manoel Antonio de Moraes Frias, coube ao pri
meiro. 

Premio "Rodrigues Pinto,, 

Sorteado entre 08 alnninos Cosine do Carmo Cardoso 
e .lose Antonio Barbosa Junior, coube ao primeiro. 

Premio "Macedo Pinto,, 

Henrique Comes d'Araújo. 

Não houve classificações nas cadeiras seguintes: 12.« 
(pathologie geral); 13.« (hygiene); e.6.« (partos). 
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Relação dos alumnos que terminaram o curso 

no anno lectivo de 1907-1908 

N... NiMlH'S QualiflcaçBoi 
linncs 

1 
0 
3 
1 
5 
0 
7 
8 
S) 

IO 
II 
12 
ta 
14 
16 
IO 
17 
18 
l'.i 

Albino da Cosia Torres . 
Alfredo Alberto Ribeiro de Magalhães . . . 
Jayme Pereira d'Almeida . . . 
LeopoldJno Alves de VasconcelloB. . . . 
Ernesto Alves d'Azevedo 
Júlio Abeillard '1'cixt'ira 
Antonio Patricio . . . 
Jofio Maria da Fonseca Junior . 
Álvaro Cardoso da Cunha Reis. . 
Henrique Cromes d'Araujo  
Antonio Emilio Antunes de Vaaconcellos 
Alfredo Alves Passos Esmeriz 
Adriano de Figueiredo Pontes . 
Augusto Cesar de Carvalho e Almeida 
João Alberto de Sou/a Vieira 
Arthur Barrote . . . 
Augusto Annibal Leitão . 
José Teixeira de Seabra Dias 
Alberto ile Vasconcelloa Noronha e M< zes . 

S-12 
s-12 
S-12 
li-ir» 
S-ll 
S-t9 
S-13 
S-13 
S-l l 
B-17 
S-lí 
s-i;t 
li-ir, 
S-13 
S-ll 
S-ll 
S-ll 
s-i;t 

file:///-2~-2
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i 

RESUMO ESTATÍSTICO 
das qualificações dos actos grandes e das médias finaes 

Vn Inn's Aolos >. Médian Hn»M 

í l0 — 

II — g 
S . < ia l 10 5 ■ Hi 

13 5 5 

IÍ r> + ; 

l i . { 111 

l 1.7 • 1 ! ! ■ 

M 8 
M. l i . > 1!» 

1 ao 
; . 

M 8 
M. l i . > 1!» 

1 ao | J 
Totai i<.» 19 



O ensino de Clinica Medica 

no amie lect ivo tie 19071908 

R E L A T Ó R I O apresentado ao Conselho Eseolar, em si 
de 28 de junho de 1908 

Peio Prof. THIAQO D'ALMEIDA 

Clinica Medica vaga pela jubilação do douto 
professor AZEVEPO MAIA. 

Comecei o respectivo ensino em L3 do mesmo 
mez, e «ia forma como elle loi professado, do modo 
'•oino orientei o tirocínio hospitalar dos meus dis
cipulos, de lodo o trabalho effectuado durante o 
■'OIIIO [ectivo lindo, vepho dar coulas ao Conselho, 
"o Cumprimento d'um devei', e coin a intenção de 
buscar elementos, nas reflexões e na apreciação 
dos meus illustres collegas, para alterações provei
tosas a introduzir no meu ensino subsequente. 



|»>C Efeola Modico-Cirurglc» iln Porio 

Se a individualidade do professor se affirma 
pelo seu estudo, pelo seu feitio didáctico, pelo seu 
interesse no adiantamento dos àlumnòs, e, pelo 
que respeita á nossa Escola, na conveniente prepa
ração de futuros clínicos, é fora de duvida que ao 
critério esclarecido da collectividade. ao seu pro
vado saber e á Larga experiência devemos, os que 
iniciamos a respohsabilisadora tarefa do magistério 
superior, submetter as primeiras demonstrações do 
nosso esforço. Para «pie melhor o possamos modi
ficar, e da modificação resulte um ensino sempre 
accommodado ao progredir constante das sciencias 
medicas. 

Eu não posso furtar ao Conselbo o conbeci-
tnento da grande preoccupação-que me assediou o 
espirito quando me vi na regência de Clinica Me
dica, e paia esta preoccupação vários motivos 
contribuíram: a importância da cadeira que me 
era couliada. as tradições que llie crearam profes
sores dos mais illustres, e a circumstancia de 1er 
feito, durante o anno lindo, o ensino de Propedêu
tica aos alumnos que de novo iam ser meus discí
pulos no õ." anuo. 

0 ensino da S.a cadeira constitue encargo de 
sérias e pesadas obrigações, sendo, como é a Cli
nica Medica, o exercício escolar onde se concen
tram, se applicam e se completam os conheci
mentos adquiridos nos quatro annos anteriores. 
Em uma escola que se destina a preparar clinicos 
é fundamental a tarefa de adaptar os estudantes 
á observação dos doentes, e de os orientai- no 
tratamento das doenças. Instituição primacial 
ifuina casa de medicina, assim a classifica o sábio 
professor RICARDO .IOKUK, na suggestiva eloquên
cia da sua palavra auctorisada. 
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Quando um professor se vê a dentro do magis
tério superior, tendo de iniciar a labuta das suas 
lições por materia nova. ou recem-nascida «las 
exigências crescentes do movimento scientilico. 
perleiícc-lhc o indeclinável dever de firmar em 
alicerces de porfiado trabalho o nome da sua ca
deira e a feição actualizada do seu ensino: mas 
se encontra tradições e das mais respeitáveis. 
áqtielles imprescindíveis cuidados tem de associar 
uma zelosa attencâo. para que o ensino continue 
elevado e progressivo, procurando enveredar pela 
esteira dos melhores modelos que a historia lhe 
olíerece. 

Ora a Clinica Medica está engrandecida na Ks-
Cola do Porto com as mais illustres e honrosas 
tradições. Constituiu com a pathologia interna a 
•V' padeira, quando da creação da Escola em 25 
de junho de 1825; na reforma de PASSOS MANOBIÍ, 
de ;>'.) dr dezembro de 1.836, constituiu a 8.", ÍSO-
landn-se a pathologia interna, mas ficando ainda 
com o ensino aiinexo de hygiene e medicina legal; 
a carta de lei de 1W de maio de 186.3 separou para 
nova cadeira o ensino de hygiene e medicina legal: 

N'estas très phases da sua evolução leve a 
Clinica Medica como professores, em 1825 BER
NARDO PEREIRA FONSECA CAMPEÃO, em 1836 FRAN
CISCO n"Assis SOUZA VAZ. em 1863 ANTONIO FER
REIRA DE MACEDO PINTO, nomes dos que mais 
notavelmente brilham na historia da nossa Escola; 
(1 desde então, e sempre, mestres dos mais abali
zados lhe deram o realce da sua inteligência, 
enriquecendo-a com as instituições do seu saber, 
"obiiitando-a com o alto prestigio d*um consagrado 
renome clinico. 

Pelo .ensino de Clinica Medica transitaram .losió 
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PEREIRA REIS (1737-1849), JANUÁRIO PERES FURTADO 
GALVÃO (I«50-1857), ANTONIO D'OUVKIKA MONTEIRO 
(1872-1876), MANOEL RODRIGUES DA SILVA PINTO 
( l(S7(i-iSS7), professores de ampla envergadura e 
açendrado amor pela instrucção medica, e durante 
vinte annos de actividade ininterrupta e valiosa. 
de tenacidade inquebrantável, o professor AZEVEDO 
.MAIA. continuando vigorosamente a obra dos seus 
antecessores, alçôu-se a um elevado grau de con
sideração publica, querido e respeitado em gera
ções académicas successivas. 

N'esta renovação imposta pelo dobar dos annos, 
as lições do passado constituem tonte de provei
tosos ensinamentos; mas 1er de succéder a mestres 
que se superiorisaram pelas suas aptidões docen
tes e pela sua respeitabilidade prolissional. repre
senta, sem duvida, uma espinhosa missão a des
empenhar. Se as forcas proprias não permiltem. 
como no lance se verifica, hombrear com elles, cum
pre ao menos não deixar cair. por pequena qúe seja. 
qualquer parcella de edifício tão trabalhosamente 
construído, não deixar perder a menor conquista 
de iodas quantas vêem sendo realisadas através 
dos tempos. 

Logo de começo, ao 1er de me defrontar com a 
importância do encargo que me foi imposto, soli
citou particularmente a minha attenção a circums-
tancia (íe 1er de ensinar alumnos que foram já 
intuis discípulos. I';' «pie sob a minha dependência 
ficava, nos domínios da clinica medica, todo o 
tirocínio hospitalar do curso que este anno termi
nou a sua carreira. Familiarisei-o na investigação 
e interpretação de symptomas, uo ensino de Pro
pedêutica, orienteio-o na diagnose e tratamento de 
diversos typos mórbidos, no ensino de Clinica. 
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T|V( ' de pensar e de reflectir na cuidadosa elabo
ração de lições a que era obrigado* para que os 
futuros medicos, que este anuo ultimavam ó seu 
Curso, levassem para a vida pratica os elementos 
necessários para que sem embaraços acudissem 
aos casos vulgares que a clinica, offerece, e sem
pre, e em Iodas as circuinslancias pudessem nor
tear as suas faculdades, observando com rigor, 
estudando com minúcia, resolvendo com consciên
cia. Estas funeções escolares, que normalmente 
São distribuídas por dois professores, suecedeu 
para o curso d'esté anuo ficarem reunidas no meu 
'raballio. Reunidas as funeções. mas também reu
nidas as inhérentes responsabilidades. De como 
as medi. venho dar contas aos meuscollegas; mas 
considerando o meu ensino em Clinica Medica a 
continuação do que li/, em Propedêutica, permitia-
me o Conselho que antes de relatai- o serviço des
empenhado no 5.° anno, me refira ao ensino feito 
"<> í.° anno. 

PROPEDÊUTICA MEDICA - Curso de 1906-1907 

Comecei o curso em áL2 de outubro, e termiuei-o 
, , |n :> de junho, tendo bavido uma interrupção de
termina/ia pela grève académica e consequente en
cerramento das aulas. 

As primeiras lições versaram sobre a classifi
cação dos processos geràes de semeiotica, sua impor' 
"iicitt v .suas différentes formas. A'cerca dos 

processos chimicòs e dos processos biológicos, cuja 
pratica é adquirida no annexo da Escola, o Labo
ratório Nobre, limitei-me ao registo dos diversos 
exames que o clinico pôde fazer ou pedir, é ás 
1 '"'••unistaiicias em que devem ser ulilisados: 
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d'estes exames to ram todavia especificados os 
mais correntes, e que por não exigirem grande 
instrumental de laboratório são de fácil realisação. 

Demorei-me demora imposta pela natureza do 
curso que estava fazendo — no estudo dos processos 
physicos, inspecção, palparão, percussão e ausoul-
tacão, suas modalidades, regras da sua applicação 
aos différentes órgãos, aoções que fornecem, e a 
respeito da inspecção apreciei a pesagem, a dipia-
mometria e a thérmometria. Em lace de casos 
hospitalares foi verificada a importância da fher-
momclria, lixadas as leis da sua ulilisação. relacio
nada sas suas indicações com o pulso e o estado 
febril, e classificadas as pyrexias segundo o grauj 
a duração e a successão das temperaturas. 

Muito de propósito acccntuei o valor d'estes 
processos, que de modo algum o clinico deve 
considerar reduzido pela invasão do Laboratório 
nos domínios da semeiotica, e chamei especial
mente a attenção dos alumnos para a conveniência 
do registo graphico ou schematico das observações 
feitas, e dos elementos fornecidos por estas diffé
rentes maneiras de investigação. 

Antes de começar a semeiotica especial, mostrei 
como deve íazer-se o exame geral dos doentes, como 
deve dirigir-se o seu interrogatório, reunindo os 
signaes actuaes e anamnesticos que dirigem o 
trabalho analytico do medico para uma determi
nada região. 

A semeiotica especial foi iniciada pelo appa-
relho circulatório. Estudamos n'este apparelhò os 
seguintes factos e pela ordem exposta: Pulso, 
maneira de o apreciar, seus caracteres physiologicos 
e alterações pathological; exercícios de sphygtnoma-
nometria, syndromas da hypertensão e da hypoten-
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são- curvas sphygmographicas. Inspecção, palpação 
e percussão da zona cardíaca; processos de cardio-
metria; formas anormaes da arca do corarão: fo
co» de auscultação, ruídos normaes e anormaes, 
sopros orgânicos e anorganicos. Palpitações. 

COIMO trabalho de conjuncto terminei a semeió-
tica do apparelho circulatório com duas lições. 
uma sobre Asystolias e outra sobre Edemas, obje
ctivadas em vários doentes. . 

Em seguida passei á semeiotica do apparelho 
respiratório, insistindo intencionalmente no exame 
dos pulmões, quer na percepção dos phenomenos 
tnais notáveis, quer na pesquizâ de ligeiras altera
ções, e isto pela importância clinica que um tal 
exame apresenta. 

Depois de estudadas as perturbações fuhcciohaes 
da laryngé, Qzeram-.se alguns exercicioè de laryngòs-
oopia, servindo de exemplares os próprios estudan
tes; na inspecção, palpação e percussão da eai.va 
thoracica foram mencionadas as indicações que 
por esles processos é possível obter; roíam preci
sados os diversos casos em que apparece o som 
baço e o som tympanico, bem como os signaes 
reveladores das cavernas pulmonares. Na produ-
Cçao do som baço foi particularmente considerado 
" derrame pleural, com a Sua limitação pelas 
'urras de Garland e Damoiseau. Alguns doentes 
'"l'aiii aproveitados para exercícios de cyrtotnetria 
,l de spirometria. 

Bera definidos os preceitos d'uma auscultação 
regular, investigaram-se lodos os phenomenos que 
(v'lu permitte estudar ruídos normaes modificados, 
ruídos adreidicios, ruídos na auscultação da vos e 
fkt tosse—nos seus caracteres auditivos e nas 
condições da sua producção. Os schémas de 

http://Qzeram-.se
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GRANCHER serviram paia mostrar a importância 
de se associarem os très processos sémeioticos 
palpação, percussão e auscultação, l'ara facilidade 
e uniformidade de registo dos phenomenos pleuro-
pulmonares, elaborei um quadro* de signaes para 
objectivação d'estes phenomenos, seguindo com 
algumas modificações a notação de COIFFIER. Ter
minei esta parte do programma com duas lições. 
versando dois importantes symptomas respiratórios 
-Dyspnea o Hemopiyses, tomando para hase as 

observações a que os alumiios procederam em 
doentes do hospital. 

A existência, em varias enfermarias, de alguns 
doentes portadores de padecimentos orgânicos do 
systema nervoso—um doente com atrophia mus
cular progressiva^ outro com uma myélite dorsal 
traumatica, dois paraplégicos e um hemiplegico 
permittiu a analyse das perturbações de motilidade, 
de sensibilidade e de reflectividade, sendo o estudo 
semeiologico COncretisado, em face dos elementos 
fornecidos pelos doentes, ifuma lição acerca dos 
syndromas nervosos Syndroma de llroivn-Séqttarrf, 
Paraplegia e Hemiplegia. 

A grève académica veio obstar a maior desen
volvimento do curso, pela perda de tempo que 
ella occasionou. 

Eram 23 os alumnos do 1." anno, que por lei 
são Obrigados á. frequência, sem exame, do curso 
auxiliar de Propedêutica. 

A despeito da assiduidade mantida durante o 
anuo. verifiquei desde logo a impossibilidade de 
fazer um ensino que satisfizesse, limitando-me ás 
lições da lei (três por semana) e ao tempo regula
mentar de cada uma (I '/- hora). Após as pri
meiras lições, isto é, logo que passamos ao estudo 
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da semeiotica especial, dividi o curso em turmas 
de três alumnos, e très vezes por semana, das G 
lis S boras da larde, fui com cada Iurina observai' 
doentes, l'amiliarisando por este modo, e 11*111)1 en
sino quanto possível individual, lodos os alui is 
do curso na pratica do diagnóstico. 

O processo de ensino que adoptei foi, pois. o 
seguinte: nos dias e horas regulamentares era 
feita a lodo o curso a lição de semeiotica, com 
demonstração em doentes previamente escolhidos 
6 n"es!e inomenlo um ou outro estudante era cha
mado á verificação dos signaes descriplos e apre
sentados: na pratica das lardes eram os alumnos 
de cada turma educados na leclinica da analyse 
Semeiotica. Para todas as lições procurei doentes 
apropriados, que pela riqueza de symptómas bem 
impressionassem os sentidos dos meus alumnos, è 
1111 intuito de me assegurar do seu aproveitamento. 
alguns doentes lhes entreguei para estudo, convi-
dando-os a apresentaranï-me um relatório com os 
Symptómas encontrados n'aquelles apparelhos cuja 
Semeioiogiã já lhes era conhecida. 

Devidamente archivados possuo ií) relatórios. 
incluindo o resultado do inquérito a que os alu
mnos procederam em tuberculosos acerca de cinco 
s.vmptoinas dyspnea, dores thoracicas, tonne, expe
ctoração e íienioptyses. l'ara este inquérito, a cada 
alUmno foi distribuído um doente, e de cada sym-
Ptoma foram especificadas iodas as particularida
des que o caracterisam. 

Foi esta a preparação para a clinica adquirida 
pelos alumnos (pie este anno live de dirigir na 
agencia da 8." cadeira. 
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CLINICA MEDICA - Curso de 1907-1908 

O ensino de Clinica Medira, que leni de ser 
feito em um anuo. segundo as prescripções da lei 
actual, impõe unia série de trabalhos hospitalares 
que difficihnente se ajustam á brevidade do tempo 
lectivo. 

Os problemas clinicos exigem para a sua reso
lução o concurso de muitos elementos, pois que o 
estudo dos doentes é tarefa sempre complexa. Os 
aluninos já não podem restringir-se aos limites 
que cireumscrevem e separam os diversos distri-
ctos da medicina, e antes associam e relacionam 
sciencias isoladamente percorridas, e comparam os 
dados da observação pessoal com os dados da pa-
thologia escripla. .Medicos a pequena distancia do 
exercício da profissão, além da aprendizagem que 
recebem no meio nosocomial, teem de ser preve
nidos para dum coiijuncto de factos haurirem os 
princípios orientadores da vida clinica. Se o pro
fessor (em de pôr em acção lodos os seus recursos 
para integrar a educação dos discípulos, estes pre
cisam de doentes variados e numerosos, siibmet-
tendo-OS a um estudo prolongado e minucioso. 
Ora um anuo só é positivamente insuficiente para 
conseguir um tal desideratum. Na remodelação 
que as escolas medicas lêem a soffrer. ao ensino 
da clinica interna deve ser concedido mais tempo. 

Km observações diárias na visita ás enfermarias, 
em conferencias aos doentes, em lições oraes e na 
discussão de relatórios, se resume o programma 
(pie tracei e o caininlio que segui até ao encerra-
mento das aulas. 

Nas visitas diárias, das 8 ás IO horas da ma
nha, eram notadas as differenças no estado dos 
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doentes e constataya-se o êxito das applícações 
therapèuticas, merecendo exame de maior demora 

"OS doentes com padecimentos agudos. Os doentes 
foram distribuídos pelos aiumnos, e tanto quanto 
possível de forma que cada um tivesse de passar 
pela fieira do seu estudo casos différentes. Na 
investigação symptomatica e elaboração da historia 
do doente, não se limitava o assistente ao registo 
escripto dos phénomènes observados, mas no diá
rio clinico objectivava o resultado do exame em 
números, em gràphicos, em schémas, e assim 
registados Riparam traçados sphygmographicos, 
curvas de temperatura, medidas spiroinetricas, 
schémas de lesões pulmonares, desenhos com a 
topographia 'las lesões de motilidade e de sensibi
lidade em doenças nervosas, e em dois doentes 
photographias, tiradas pelo alumno Adalberto Tei
xeira, D'uni caso de acromegalia, e n'um caso de 
paralysia dos membros inferiores por intoxicação 
arsenical, Consoante as exigências da natureza do 
"lai. assim o estudo dos doentes era completado 
por analyses das minas, dos escarros, do sangue, 
'lo sueco gástrico, do liquido ascitico, do derrame 
pleural, etc.. analyses feitas no Laboratório Nobre. 
spb a direcção do dr. MANUEL PIXTO. B' de jus
tiça consignar a solicitude posta na realisação (Tes
tas analyses, variadas e numerosas, e muitas vezes 
pedidas com urgência. 

Para elucidai' inteiramente os symptomas apre 
Sentados por alguns doentes com perturbações vi-
suaes. procedeu o nosso dislincto collega, sur. dr. 
PLACIDO DA GOSTA, por solicitação minha, ao res
pectivo exame ophtalmologico, e aqui presto a ho
menagem do meu maior agradecimento pela proni-
pta acquiscencia do illustre professor em pôr á 
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disposição do curso os seus valiosos conhecimen
tos na especialidade. 

Pelos àlumnps foram feitas oito thoracenteses e 
três paracenteses, e n'mn doente portador de ulcera 
do estômago, depois de curado do padecimento 
que determinou a sua entrada no hospital, tendo-se 
verificado a existência d'uni plumose com estenose 
urethral, foi aqueíle operado e esta combatida em 
sessões de dilatação pelo ahimno José liarhosa. 
Por motivo de derrames purulentos fui obrigado a 
pleurotomisar três doentes, saindo curados, o pri
meiro 44J dias. o segundo 84 e o terceiro .>.>. depois 
da intervenção. 

De cada doente redigiu 0 assistente um relató
rio, com a historia dos antecedentes, do estado 
actual, dos incidentes que surgiram durante a 
llOSpitalisação, anomalias de evolução, tratamento 
effectuado e resultado obtido. 

Os relatórios foram discutidos perante o CUTSO, 
sendo chamada a allenção dos alumnos para a 
interpretação de symptomas, diagnostico differen
cial, indicações a que o tratamento tinha satisfeito, 
e tomando parte na discussão, além do andor, 
aipielles alunnios que o desejavam, para emittireni 
o seu conceito on formularem as suas duvidas. 
Dos III doentes que passaram pelas enfermarias 
da Escola Gorai Iregues e ficam ãrchivados 95 
relatórios, e dos doentes não historiados, quasi 
todos entrados nos últimos dias de maio. mandei 
exlralhr pelo chefe de clinica uma nota dos lados 
mais importantes, completando assim o registo de 
lodos os doentes, que fica disposto em três volu
mes, paia mais fácil verificação e consulta. 

l'ara que nenhum acto da vida futura do me
dico deixasse de sei- ponderada, algumas conferen-
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cias forain feitas durante O anuo, com determina

ção prévia das questões a ventilai' e escolha dos 
conferentes, sendo manifesto o interesse com què 
os alinnnos se preparavam para estes exercícios, e 
procuravam sustentar a sua opinião acerca do as

sumpto discutido. 
Os doentes fallecidos, oito nas enfermarias da 

Escola, dois já transferidos para outras salas, foram 
autopsiados, sendo o resultado da autopsia, com a 
nota pprmenorisada das lesões, descriptò pelo 
assistente e a descripção junta ao relatório. Em 
todas as autopsias eram devidamente recolhidas 
vísceras OU porções de vísceras para exames ba

cteriológicos e histológicos no Laboratório Nobre, 
e pelo aspecto interessante das lesões encontradas 
110 intestino d'uma doente lallecida de febre ly

phoide, resolveu o illustre director do .Museu de 
Anatomia Pathologica, sur. professor AUGUSTO 
liifANião. que as peças fossem conservadas, tendo 
servido paia nina das suas lições, como igualmente 
serviu o fígado d'um doente fallecido de hepatite 
tuberculosa. 

Os doentes, escolhidos pelo chefe de clinica e 
BÒh as minhas indicações na numerosa população 
do Hospital GeraJ de Santo Antonio, demoraramse 
"as enfermarias tanto tempo quanto O reclamava 
;> natureza do padecimento; se se tratava d'uma 
doença aguda até completa evolução, se se tratava 
d'uma doença chronica até que hem conhecida 
fosse a sua marcha em todas as particularidades 
clinicas que importava conhecer; 

Passaram pelas enfermarias da Escola, sala de 
S. .loão de Deus e sala de S. Francisco, de \'> de 
novembro a £> de maio. Ill doentes, (il homens 
e 50 mulheres, pertencentes a diversos capítulos 
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da pathológia, como pôde verificarse pelos mappas 
demonstrativos de todo o movimento nosocomial, 
juntos a esle relatório, c que foram elaborados 
pelo chefe de clinica, dr. VKIOA DE PÁRIA, que em 
collaboração prestadia me auxiliou durante o anuo. 

Na sequencia do meu trabalho docente fui ins

truindo os estudantes no conhecimento pratico de 
variados grupos nosologicos; puderam elles notar 
OS caracteres dos lypos mórbidos, e aipielles qúe 
particularisant a mesm.a doença em différentes in

divíduos: foram esclarecidos nos respectivos tra

tamentos, c na experiência hospitalar verificaram 
o êxito de determinadas applicações lherapeuticas. 
Mas n'iiiii curso de Clinica Medira de valor se tor

na orgahisar doutrina por induccão. partindo dos 
factos particulares, (pie a observação quotidiana 
offerece. para as leis gèraes (pie subordinam a pa

thogenia, a symptomatologia e a therápeutica : ti'um 
curso de Clinica Medica a reflexão do professor 
tem de incidir sobre os casos estudados, já fra

ginentandoos a'uma analyse regrada e minuciosa, 
já concretisando em synthèse factos dispersos. 

Km obdiencia a esle critério pedagógico li/. I1.» 
lições, versando os seguintes assumptos: 

L? Manifestações respiratórias do brightismo: 
2.' e '■>:■' Bronehopneunionias infecciosas: 
&.' e o."— Determinações cardíacas do rheuina

lisino articular agudo: 
6." Pleuresías com derrame; symptomas. for

mas clinicas e tratamento: 
7.:' Atrophias musculares no saluiiiisino chro

nico: 
8;* e u." I'm caso de ataxia locomotor a pro

gressiva; sua origem syphilitica: 
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10." e U." — Um caso de meningite cerebro
espinhal epideruica; syinptomatologia e tratamento; 

hi.'1 Formas clinicas da pneumonia ftbrinosa; 
13." e 14.a—Chlorose e anemia: relações dá 

chlorose com a tuberculose pulmonar; 
lõ."—"Enterites chronicas; enterites tubercu

losas. 
Estiveram nas enfermarias da Escola 13 tuber

culosos, <> em homens e 7 em mulheres, e foram 
elles qUe me serviram de objecto para as quatro 
lições firmes do curso. 

IO." Os signaes climcos da prétuberculose; 
17.;| 0 diagnostico tia tuberculose pulmonar; 
I8.a—Taxonomia da tuberculose pulmonar: 
I!>.;| Perturbações digestivas na tuberculose 

pulmonar. 
Para mais completa elucidação do ensino effe

Ctuado, annexo a este relatório o summario de 
Iodas as lições. 

Com a ultima, dada precisamente oq dia do 
encerramento das aulas, terminei 0 curso de Cli
nica Medica, começando os actos no dia 1 de 
junho. N'esta prova final não se desviaram os 
alumnos do conceito em que eu os linha pela sua 
inteligência, pela sua assiduidade e pelo seu tra
balho. 

Esforceime, na limitada èsphera da minha .acti
vidade, por incutir no animo dos quintanistas um 
apaixonado interesse pelo estudo dos doentes, de 
"iodo que as conclusões que houvessem de for
mular derivassem sempre d'uma analyse rigorosa 
<■ profunda. .Muito de propósito insisti na renova
ção de exames, pois estou convencido que em 
clinica as verdades só ficam bem cimentadas no 
espirito quando as impressões são systematica
tpente repelidas. 
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E por epic o exercício da medicina, sendo um 
relevante serviço prestado á sociedade, exige, de par 
com uni aprimorado caracter, unia dedicação sus
ceptível de lodos os sacrifícios-, não me esqueci de 
accentuar, nas impressões troçadas dia a dia com 
os meus discípulos, que o medico leni de amar com 
entranhado affecto a sua profissão. Se uns licain 
adslriclos ás calhas mais estreitas do exercício cli
nico, se outros, pelo seu talento, pela sua illustra-
ção, pelas tendências do seu espirito, se abalançam 
ás mais alevantadas locubrações Sa inteligência, 
para todos deve ser principio basilar uma honora
bilidade feita de inteireza de proceder, de a s s ina 
lado amor pela scieucia. de extremoso carinho pelos 
doentes. Assim aconselhei os meus discípulos, na 
Fundamentada esperança de que elles saberão lion-
rar-se como medicos, honrando a Escola onde como 
estudantes Fizeram a sua educação seientifleá e 
profissional. 

S u m m a r i o das l ições feitas em 
Cl in ica Medica 

l." Manifestações respiratórias do brightisino (24 de novem
bro). 

SiMMAiiio:-—Syiiiplomas do brightísmo. Grande e 
pequena uremia. Perturbações respiratórias 
nos diversos períodos e nas différentes Formas 
do mal de Bright. Sua appariçáo isolada ou 
associada com outros symploinas. 
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Etiologia dus manifestações respiratórias. 
Doenças anteriores do apparelho respiratório. 
suppressâo de ouïras manifestações, acção do 
frio, emoções, excessos de alimentação", fadiga, 
ele, 

factores pathogenicos :— Edema pulmonar 
e laryngeo, hypertensão arterial, intoxicação ce
rebral. 

Manifestações chronicas e manifestações em 
crise. Bronchites, âccessos asthmatiformes, 
derrame na pleura, hemoptyses. Diversas for
mas da dispnêa brightica: typo Gheyne-Stokes. 
Estudo dos casos hospilalisados. A bronchite 
da doente Dosa I''. (Ass. augusto Simões). A 
bronchite astlunaiica do doente Anlonio d'Ó. 
Intervenção do rim. (Ass. Pinto da Cainha). 
Accessos nocturnos de dispnêa da doente .Ma
ria da Ci. (Ass. Oscar Cardoso). Alguns casos 
da clinica particular do professor, importância 
das manifestações respiratórias do mal de Bri
ght pela sua frequência, pela sua tenacidade e 
algumas pela sua gravidade. Tratamento geral 
do brightismo; tratamento especial das mani
festações respiratórias. Regimen deschloretado. 
Ghloreto de cálcio em pequenas doses. 

S . a e 3." Broncho - pneumonias infecciosas - C> e í de 
dezembro). 

SUMMARIO; Broncho-pneumonias primitivas- e se
cundarias. Agentes infecciosos variados. Im
portância etiológica do trio e da accumulação. 
Symptomas nas formas ordinárias. Inlluencia 
da topographia das lesões nas formas clinicas. 

Droncho-pneumonias acudas, sub-agudas e 
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chronicas. importância semeiOtica da irregula
ridade da temperatura, da bilateralidade das 
lesões, da maneira como sé succedem, da des: 
harmonia entre os phenomenos locaes e os phe
nomenos géraes, 

Terminação variável pela resolução, suppu
ração ou esclerose. Complicações, estudo do 
doente .lose d'A. (Ass. Julio Guerra). Início 
de notável rapide/, e intensidade. Lesões dis
seminadas; maior extensão do processo á di
reita. Dyspnea e tachycardia; Expectoração 
nuicopurulenla : por vezes hemorrhagica. Dia
gnostico differencial da pneumonia franca por 
comparação com a doente Adelaide (!. (Ass. 
.losé Rodrigues). Prognostico grave. Influen
cia da syphilis antiga do doente. Gircumstan
cias quê iriterveem no prognostico das broncho
pneumonias. 

Indicações do tratamento. Imporlaucia da 
hygiene do aposento. Isolamento do doente 
em estudo. 

■é." e S."— Determinações cardíacas do rhetitnatisino articular 
agtldo (13 e l õ de j a n e i r o ) . 

SUMMARIO: — Doenças iheumatismaes. Kheumatis
iiiii articular agudo: Prodromos e symptomas 
subsequentes; caracteres da arthrite; determi
nações variadas do rheuinatismo articular agu
do. Imporlaucia das determinações cardíacas. 
Leis de Pxuiillaud. Anatomia pathologica das 
endocardites rheumatismaes. Lesões oriflciaes 
consecutivas. Sede de predilecção. 

Estudo ile cinco casos. 
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(a) Emília de -l.. 19 annos (Ass. Augusto Leitão), 
infecção actual de rhéumatismo articular agudo. 
Ataques anteriores. Endocardite. Coração a rni-
tralisar-se. 

(b) Maria J., u2!) annos (Ass. Arthur Barrote); 
Doente hospitalizada por embolia cerebral, insuf
iciência mitral. Ataques anteriores de rhéuma
tismo articular agudo desde liSí)8. 

(c) Thereza de .1.. 10 ânuos (Ass. Adalberto Tei
xeira). Klieuiiialisino articular agudo em 1901. 
Iiisulliciencia initial. Edemas. 

/'// Thereza de .1.. 50 ânuos (Ass. Cândido Ja-
cintho). Doença initial com iusurïiciencia tricus-
|)ida. Hheumatisnio articular agudo em 1905! 

(e) Anna I'., ill annos (Clinica particular do 
professor). Estenose mitral pura. Rhéumatismo 
articular agudo aos 12 annos. infiltração tuber
culosa do vértice pulmonar direito. Tieinoplyscs. 
Estado do coração nos doentes-. Demonstração 
em schémas. Relação da estenose mitral com a 
tuberculose pulmonar a propósito da doente 
Anua I'. 

O salicylalo de soda no tratamento do íheu-
malisino articular agudo. Regras da sua applica-
Ção. Tratamento das complicações cardíacas. 

e - a Pleiiresias com derrame. Symptomas; formas clinicas; trata
mento ( I de fevereiro); 

SUMMARIO : Estudo de í- doentes liospilalisados. 
(<() José d"A.. :!l a is (Ass. Julio Guerra), em 

evolução d'uma broncho-pneumonia. Attenuam-se 
OS phenonienos pulmonares: queda em apyrexia: 
fa.pida elevação thermica com augmento de dyspnéa. 
Qongestão do fígado. Oliguria. Abahulamento do 
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hemitfrorax esquerdo. Edema da parede thoracica. 
Syphilis contráhida em li)()7. 

(b) Migtfel <le -M.. VI annos (Ass. Souza Vieira). 
Doença evolucionando lia um mez; de inicio agudo. 
Traumatismo anterior. Syphilis antiga. .Mensura
rão cyrtometrica pela linha tnamillàr, 57õ,nm o he-
mithorax direito e á80mm o esquerdo. Notável dys
pnea. Decúbito exclusivo sobre o lado esquerdo: 
Fígado deslocado. 

(c) Silvino P.. -J:! ânuos (Ass. Augusto Leilão). 
Som baço na hase e parte posterior do lado es
querdo do thorax. Deslocamento do coração. 
Temperatura elevada. 

(di João C, 24 anitos (Ass. Pinto dê Souza). 
Suores abundantes. Emaciação. Atrophia dos 
músculos thoracicos. Notável differença semeio-
tica entre os dois lados do thorax. Forte desloca
mento do coração. Etiologia das pleuresias: trau
matismo, trio. agentes bacterianos. 

Riqueza de symptomas nos casos estudados. 
Modificações de forma e de volume no thorax. 

Som baço, ausência de vibrações, reducção das 
excursões respiratórias, phenomeiío de Dacclli. 
Edema das paredes nos doentes em pleuresias 
purulentas. Skodismo. Temperatura febril em to
dos. Dores mais intensas no doente .lose d'A. 
Valor da cyrtoinelria e da deslocação do coração 
e do Bgado. Circumstancias que influem na topo-
graphia do som baço. Limite do derrame pelas 
curvas de G-arlan de Damoiseau. PúncçÕes explo
radoras. A gravidade do caso no doente Miguel 
de M. 

Evolução irregular das pleuresias. A cura das 
duas pleuresias purulentas. Invasão tuberculosa 
dos pulmões nas restantes. Determinação da 
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quantidade e natureza do derrame. Exame bacte
riológico o cytologicO das quatro pleuresias. For
mas clinicas pela natureza e localisaçao dó der
rame, pela etiologia, pela associação com outras 
doenças. Classificação dos casos estudados. Re
lações da pleuresia com a tuberculose pulmonar. 

Thoracentese, pleurotomia c reseccão costal nas 
pleuresias com derrame. Indicações. 

Pleurotomia nos doentes José d'A. e Miguel 
do M. (pleuresias purulentas), thoracentese nos 
doentes Silvino P. e João (1. (pleuresias sero-libri-
frosas). Lavagem dos pleurotomisados com agua 
oxygenada e agua iodada. Inlluenci;i do trata
mento anti-syphilitico na cicatrisãçâo das feridas 
operatórias nos pleurotomisados. 

Tratamento geral. Cuidados com o coração 
Qa evolução das pleuresias. 

' '• ' — Atrophias musculares no saturnisme cltronico — ( 11 de 
fevereiro). 

SUMMARIO:— Exemplares estudados. 
(a) Agostinho da S;, 70 ;innos (Ass. Adalberto 

Teixeira). Pintor desde os 16 annos. atrophia 
notável e generaíisada. Predomínio do typo anti-
brachial. Profunda anemia. Esclerose arterial; di-
crotismo da curva sphygraographica. Hypersthe-
s'i> plantar. Dores nos testículos, alterações da 
V.o$. Cólicas repetidas. 

(6) Cândido da S., 42 aunos (Ass. Manoel 
Crantes). Atrophias nos membros 'superiores e 
lnferiores. Trémulo. Zonas de anesthesia e hy-
i"'islhcsia nos meinhros inferiores. Paralysias dos 
pxtensores nos dois membros, Constipação;. Au-

i " 
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sencia do reflexo çremasteriano esquerdo e do ro-
tuliano direito. 

Desigualdade pupillar. Syphilis antiga; sua 
intervenção na symplomatologia. 

Atrophias musculares generalisadas e Localisa-
das; primitivas e secundarias, protopáthicas e 
deuteropathicas. Typos de atrophias locaes se
gundo a sua topographia. 

Caracteres anatómicos e physíologicos. Dimi
nuição da excitabilidade mecânica e eléctrica. Mo
dificações da fórmula de Pflttger, Músculos onde 
começa o processo alrophico. Alterações de sensi-
bilidade. 

Atrophias por infecções (febres eruptivas, grip
pe, febre typhoide). e por intoxicação (C-IP'O, Pb, 
As. Hg). 

Saturnismó, Encephalopathia. Anemia. Lis
trado de Bourton. Placas de G-tlbler. Cólicas. 
Trémulo. Paralysia dos exténsòres. 

S." e 9." — Um caso de ataxia locomotora proyressiva. Sua 
origem syphilitica —(17 ë 18 de fevereiro). 

SuMMABio :—Doente, David C, M annog (Ass. Mo
reira de Carvalho). Riqueza de symptomas. 
Marcha lahetica. Signa] <le Romberg. Estado 
dos reflexos. Signal de Weslphall: ausência 
do reflexo de Onahóff. Diplopia. Ausência do 
verde. Argill-Robertson. Alargamento dos cír
culos de Webcr. Retardaçao das sensações. 
Insensibilidade para 0 frio. Dynamomelria redu
zida. Vertigens. Amnesia. Cephalalgia. Do
res pelos membros inferiores. Tachycardia. 
Excitação genital no inicio; impotência actual. 
Syphilis adquirida ha lõ annos. Evolução lenia 
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das manifestações tabeticas. Tratamento actual 
pelo Kl e Hgla. Attenúação de muitos sym-
ptomas. Symptomatologia da doença dè Du-
chenne. Verificação <la ataxia pelas provas de 
Fournier. Hypotonia muscular. Atrophias e 
paralysias. Alterações de sensibilidade subje
ctiva e objectiva. Perturbações dos sentidos, 
principalmente da vista e do ouvido. Pertur
bações visceraes. A neurasthenia dos tabeticos. 
Um caso da clinica particular do professo]- com 
dores Fulgurantes e notável atrophia dos mús
culos dos membros. Períodos preataxieo, ata
xics e pàralytico. Diagnostico; valor dos signaes 
de Romberg, Westphall e Argyll-Robèrtson. 
Origem syphilitica do tabes. Relação com a 
paralysia geral, Lesões múltiplas do systema 
nervoso. Importância das lesões da bandicula 
de Charcot. 

Formas clinicas segundo a evolução, numero 
de symptomas, localisação anatómica. 

IO.» e ll.a — Meningite cerebro-espinhal epidemica. Symptomato-
logia e tratamento -- (24 e 25 de fevereiro). 

SUMMARIO ; Observação do doente .fbaqúim dá 
S., 14 ânuos (Ass. Rodrigues de Souza). Menin
gites tuberculosas e não tuberculosas, primiti
vas e secundarias. Tríada inicial das manifes
tações. Symptomas apresentados pelo doente, 
no momento da bospiíalisarão: cephalalgia, 
photophobia, Kernig, decúbito lateral em fle
xão. Symptomas consecutivos: psychicos, mo
tores, sensitivos, sensoriaes, vaso-motores. In
tensidade e duração da cephalalgia. Tempera-
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tura <lc Lypo intermittente. A notável emaçiação 
rio doente: Constipação durante a doença, 

influencias etiológicas: estações, idade. sexo. 
profissão, condições sociaes, doenças preexis
tentes. Portas de entrada do méningoccoco de 
Weichselbaum. Punção lombar, investigação 
do meningoccoco de Weichselbaum no Labora
tório Nobre. Epidemias de meningite cerebro-
espinhal em Portugal. Trabalhos de Carlos 
França e .Indice Cabral. Caracteres da epide
mia. Evolução regular do caso estudado. 

Tratamento geral da doença. Tratamento 
applicado ao doente. 

13." — Formas clinicas da pneumonia fibrinosa — (í> d e m a r ç o ) . 

SUMMAIUO: — Traços communs na evolução das 
pneumonias. 

Elementos de differenciação na physiohomia 
clinica, na marcha, na terminação da doença. 

Circunstancias modificadoras: virulência do 
pneumoccoco, caracteres lesionaes, condições 
do terreno, complicações. 

Pneumonia abortiva, biliosaj dynamica, réci
divante.* 

Formas segundo a lesão, em sede, em ex
tensão, em evolução, nas qualidades do exsu
da to. 

influencia das condições de terreno: idade, 
intoxicações, taras diatesicas, doenças infeccio
sas. 

Complicações respiratórias, circulatórias e 
nervosas: pleuresia, gangrena, abcesso pulmo
nar; asthma cardíaca; meningite. 

Particularidades inhérentes ás différentes 
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formas. Classiiicação dos pneumonicos já 
saídos das enfermarias, ou ainda em trata
mento : 

(a) Antonio F., 22 annos (Ass. Jayme Goelho). 
Pneumonia da base do pulmão esquerdo. 

(b) Francisco C, 20 annos (Ass. Oscar Car
doso). Pneumonia esquerda, com lesões superfi-
ciaes. 

(c) Luiz M., 22 annos (Ass. Oscar Cardoso). 
Pneumonia dupla e muito extensa. Delírio in
tenso. 

(d) Américo C, 19 annos (Ass. Cosine Car
doso). Pneumonia do lobo inferior direito. Con
valescença demorada. Suspeita de invasão tuber
culosa. 

(e) Jerónymo de V., 34 annos (Ass. José Bar
bosa). Pneumonia do lobo inferior esquerdo. 
Bronchite anterior. 

(f) Manoel P., 23 annos (Ass. Pinto da Cunha). 
Pneumonia da hase direita, na parte posterior. 
intenso delírio. Syphilis anterior. 

(g) Adelaide C. 28 annos (Ass. -lose Rodri
gues). Pneumonia do lobo inferior esquerdo. Re
solução demorada. 

13." e 14." — Chlorose e anomia. Relações da chlorose com a 
tuberculose pulmonar — ( H > a 17 d e m a r ç o ) . 

SUMMARIQ:—Estudo de 4 doentes. 
(a) Natividade It.. 18 annos (Ass. Rodrigues de 

Souza). Doente ha I anuo. Menslruos irregula-1 

ies desde os IC> annos. .Má alimentarão. Traba 
lho do campo fatigante. Palpitações cardíacas im 
marcha. Sopro no foco pulmonar. Cryeslhesia. 
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(b) Maria de .1., IS annos (Ass. Oliveira Pinto); 
Sopro na base do coração e região apexiana. Ru
deza no vértice pulmonar direito. Som sub-baço á 
direita na lossela de Morenheim. Atrophia do seio 
direito. Febre ligeira. 

(c) Regina M., 24 annos (Ass. Julio (inerra). 
Febre typhoidc aos l(i annos. Aborto de lies Ine
zes ha dois annos, com grandes perdas sanguí
neas; parto de tempo ha 1res mezes, seguido de 
abundantes metrorrhagias. Suores; cephalalgias e 
insomnias. 

(d) Elvira R., li) annos (Ass. Pinto de Souza). 
Inicio da doença com a primeira menstruação. 
Choque dilfuso da ponta do coração. Sopros nos 
focos aórtico e pulmonar. Dores thoracicas. Vó
mitos. Vertigens. Gastralgias. 

Doenças do sangue. Anemias primitivas e se
cundarias. Heducção das anemias essenciaes. 
Chlorose. Symptòmas múltiplos offerecidos pelas 
doentes. Sopros cardio-vasculares. Importância 
das alterações hematicas. Chlorose segundo o 
grau da anemia e o predomínio dos symptòmas, 
Evolução da doença. Necessidade da constância 
do tratamento. Facilidade de recidivas; exemplo 
da doente Elvira R. Theorias pathogenicas. Re
lações da tuberculose com a chlorose. Tubercu
lose pulmonar anterior, simultânea e posterior. 
Signaes de Papillon* Suspeita de tuberculose 
pulmonar na doente Maria ih1 .1. 

Tratamento pelo exercício e pela alimentação. 
Arsénico e ferro. Especificidade do ferro. Gom-
inuiiicação de Warfvige ao congresso de Lisboa. 
Valor dos proto-saes. Preceitos da applicaçâo do 
ferro. I lydrolherapia. 

^ 
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IS.« — Enterites chronicas. Ententes tuberculosas—(7 de abril). 

SuMMARio:— Enterites agudas e chronicas, especi
ficas c não especificas, diffusas e parciaes. 

Enterites chronicas. Symptomas abdomi
naes e geraes. Complicações. 

Symptomatologia de 4 doentes tratados nas 
nossas enfermarias. 

(a) Manoel rt'0., 23 annos (Ass. Jayme Coelho). 
Emuciação notável. Adenites cervicaes em suppu
lacão. Dejecções liquidas extremamente fétidas. 
Dores abdominaes espontâneas e á pressão. Vo
niitos. Temperatura de 38°. Doente desde 2 annos. 

(h) Joaquim M.. <>0 annos (Ass. Júlio Guerra). 
Pallidez de cera. Vómitos persistentes. Fígado 
volumoso. Dejecções iinmediatas á ingestão de 
alimentos. Dores acompanhando a defecação. 
Apyrexia. Profunda emaciação. Ganglios ingui
naes. Ganglio de Troisier. 

(c) .losé 15., 20 annos (Ass. Bernardino da Silva). 
Emagrecimento desde í) mezes. Dores nas fossas 
'hacas, agravadas pela pressão. Fezes liquidas, 
'•'■lidas e sanguinolentas. Febre ligeira. Uso du
rante muito tempo de carnes provenientes de ani
"uies abatidos clandestinamente. 

(d) Anna da C, 54 annos (Ass. Seiça e (las
tro). Prostração. Anorexia completa. Empasta
mento periumbilical. Volumoso gangUò inguinal 
direito. Fezes amarellas e pastosas. 

Diagnostico da enterite, da cansa, do estado 
anatómico do intestino. Enterite tuberculose (<<) 
(c) e (d): enterite cancerosa (h). 

Enterite tuberculosa e suas formas clinicas. 
Lesões banaes e lesões especilicaes. Lesões en
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contractas na autopsia do doente (a). Regímen 
alimentar e tratamento medico nas enterites chrò-
nicas. 

Lições sobre a tuberculose pulmonar 

EXEMPLARES: 6 doentes em II. c ï em M., que passaram pelas enfermarias 
da Escola, e alguns da clinica particular do professor 

1." — Os signaes da prétuberculose — Cá do m a i o ) . 

SUMMAUIO:—Definição da piélulierculose. Conce
pção variada desde Fauvel. Revista das can
sas prétuberculisantes. Taras adquiridas e taras 
hereditárias. Signaes anatomicos-estheticos, tho-
racicos. caidio-vascularos. Signaes funcciohaes-
respiratorios, gástricos, nervosos, urinários. Suo
res e tlieniiofíenese. Casos clínicos. 

S . " - 0 diagnostico da tuberculose pulmonar — (í> de m a i o ) . 

SUMMARIO :—• Diagnostico geral Processos clinicas 
e taboratoriaes. Importância d'uns e outros. 
Elementos fornecidos pelos diversos apparelhos, 
pelos antecedentes, pelo estado geral, pela evo
lução do mal. 

Reacção de Calmette. Experiências do alu-
•muo Carvalho e Almeida. 

Diagnostico differencial com outras doenças 
nas formas agudas e clironicas. 

Diagnostico especial da sede das lesões e 
periodó da doença. 
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3.* — Taxonomia (la tuberculose pulmonar (10 de maio). 

SUMMARIO:— Importância das classificações na tu
berculose pulmonar. 

Polymorphismo da tuberculose pulmonar e 
suas causas: Condições prévias do terreno. 
topograpbia «las lesões, biologia do bacillo, 
doenças associadas. 

Multíplices classificações segundo as bases 
• adoptadas. Classificações pathogenicas, syra-

ptomicas e anatómicas. Classificações de Pli-
cquè, Dreyfus-Brisac, Bard, Pégurier e outros. 

Classificações modernas de Turbau, de Ger
hard!, de Turban-Gerhardt. 

Classificações dos dóentos existentes nas 
enfermarias. 

4." -Perturbações digestivas na tuberculose pulmonar--(£1 de 
m a i o ) . 

SUMMAÍÚO: —Importância do tubo digestivo na 
tuberculose pulmonar, antes, durante e depois 
da doença. 

Causas produetoras das perturbações diges
tivas. 

Symptomâs reveladores, gástricos e intesti 
naes. 

Perturbações digestivas na tuberculose aguda 
e chronica. 

Formas especiaes da tulierculose pulmonar 
pelo predomínio das perturbações digestivas 
typlio-bacyllose de Landouzi, forma dyspeptica 
de Marfan, fórina diarrheica de Laen.nec. 

Tratamento preventivo pelo regimen. 
Tratamento symptomatiço. 
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Nota das analyses realisadas durante o anno lectivo de 
19071908 no Laboratório Nobre, para o Curso de 
Clinica Medica. 

Pelo curso de Clinica Medica foram requisitadas 
e realisadas n'este Laboratório, durante ó annp 
lectivo 19074908, L92 analyses de différentes pro
duetos, que o quadro seguinte mostra distribuídos 
pelos mezes em que foram effectuadas. 
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Dentro de cada grupo convém discriminar a 
qualidade das analyses realisadas; é o que mos
tram as seguintes tabeliãs: 

Analysés qualitativas / geraas fõ l ;}r) 
1 \ Parciaes 10 ) 

[ Completas . . . . 24 | 
,is ! Geraes <> | ;i: 

| Parciaes 3 J 

Urinas 

Analyses quantitativa! 

Total 

1 

68 

Escarros. As analyses dos escarros enviadas ao 
Laboratório tinham por lim pesquizar quasi sem
pre a presença do bacillo de Koch; em poucos 
apenas (II) se pediu a investigação de pnenmococ-
cos, estreptococcos, tetragenos, etc. 

No quadro seguinte resumo o resultado d'es-
sas analyses: 

Escarros , 

,. ,. . i Revelavam bacillos íi 
, Pard investigação do ba- I Nf|() ,.,.,,,1,,,,,,,, |,,,_ 

«'U" de Koch j c i U o s : í | 
Para investigação de outros micróbios (estre

ptococcos, pneumococçoB, etc.) : • • II 
: > l Total 

Sangue. As analyses de sangue dislribtiem-se 
do maneira seguinte: 

' NumeraçSo de glóbulos rubros e brancos, hemo-
globina, fórmula leucocytaria, etc - ' 

Saiique Sero-reacçêo sobre o bacillo d'Eberth e os pa-
ratyphicos A e B .- "' 

Pesqufza de beraatozoorios _ 
Hémoculture em l>ilis pelo raethodo de Kayser í 

Total 41 
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Em todos os casos de serò-reacção experimen-
(ava-se o poder agglutinante do soro, não só sobre 
différentes amostras dé bacillo d'Eberth, mas lam
bem sobre os paratypbicos A e B. 

Para o Eberth, o sôro mais fortemente agglu
tinante agglomerava os bacillus, diluído a l/ioo, ao 
lim de I Intra, a 37*. 

A única aglutinarão observada com o paraty-
phico B não ia além de uma diluição a l/ioo. 

Das três vezes que se investigou o beinato-
zoario de Laveran, duas vezes, no mesmo doente, 
se encontraram formas nítidas do parasita da 
quarta. 

Líquidos orgânicos, derrames, etc.—D'estes liqui-
dos, aggrupados no quadro abaixo, convém espe
cificar os obtidos (3) por punccão lombar (rum 
doente portador de meningite epidemica, terminada 
por cura. 

Nas duas primeiras puricções as preparações 
directas e ;is culturas em Kiel'l'er detnonstraram a 
presença do tneningoccoco de Weicftselbaum ; na 
terceira, o resultado d'estes dons ensaios foi ne
gativo. 

Liquido ascitico \ 
Líquidos orgânicos (cephalo-rachidianos) . . ;i 

< Citrinos :Í ] 
Derrames pleuracs : Sanguíneos l i 7 

t Purulentos ;í ) 

Tc.lai M 
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Conteúdos estomacaes.—Em seis (Testas amostras, 
retiradas do estômago uma hora depois da refeição 
(Je prova de Ewald, realisou-se a analyse chimica 
quantitativa e qualitativa pêlo processo de Hayem-
V\ inler. A Outra amostra (soro physioldgico, lendo 
permanecido "> minutos no estômago), foi submet-
lida á analyse histológica. 

( Analyse chinjica qualitativa e quan-
Contcntos estomacaes ! titativa (Hayera-Winter) ti 

I Analyse histológica I 

Tot a / 

Fezes. Uma sd vez. com o Um de investigar o 
bacillo de Koch, que não foi encontrado, foi pedida 
nina analyse de l'e/.es. 

Escola MedicQ-Cirurgica do Porto — Laboratório Nobre, 
1 'le j u l h o de IÔ08. 

(> Chefe do Laboratório, 

MANOEL TINTO. 
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I (iS Escola «tadico^Cirurgioa do Potto 

D i s t r i b u i ç ã o d o s d o e n t e s 
p e l o s a l u m n o s 

Alumnoi 

Arthur Barrote 

l'inlo de Souza 

Augusto Leitão. 

Augusto Simões 

Adalberto Teixeira 

Jayme ( íoelho 

X.° Sexo 

I):, 
IV, 

Daí 

DAS 
Das 
Dai 
1):,7 

Dia 

D» 
DlT 

D,'l 

Du 
D» 
I)J7 

D« 

D7 
Dja 
I>17 
DM 

D,; 
Da 
Das 
D., 

Dlaenoallc 

Ulcera do estômago 
InSufQciencia mitral 
Esplen o -pneumonia 

Grancher 
Amygdalite aguda 

Doçura de Parkinson 
Vómitos hystericus 
Pleuresià tuberculosa 
Chlorose 
Pellagra 

H heumat isrno articulai 
agudo 

Pleuresià tuberculosa 
Cancro do pancreas 
Paralysie facial 

Coxalgia tuberculosa es
querda 

Doença de Reichmaan 
Mal de Bright 
Rheumat fsmo articular 

agudo 
Astasia-abasia 

Gastrite chronica 
Salui'iiisino chronico 
Tuberculose hepàt ica 
Kslenose mitral 

Estenose do pyloro 
Pneumonia lobar esquerda 
Enterite tuberculosa 
Congestão pulmonar pas

siva 



O ensino de Clinica Mediou |(J<) 

Doenlen 
Aluninofl Diagnosticou 

N'.° Sex" 

1)17 11 Bronchopneumonia. Pleu
resia purulenta consecu
tiva 

Julio Guerra 
[) ir , 

H 
M 

Entérite cancerosa 
Cachexia scnii 

D17 M Intoxicação pelo phosphore 
DM M Mal de Bright 
DM M Anemia postpartùm 

DB H Nevralgia do sciatico es
querdo 

Dr.i H Syphilis medullar 
Oliveira Pinto . . .■ Ds 

Dia 
M 
M 

Febre typhoïde 
Anemia postpartum 

Du M Nephroptose esquerda 
Tuberculose pulmonar inDM M 
Nephroptose esquerda 
Tuberculose pulmonar in

cipiente 

DM H Hemiplegia capsular direita 
D* H Chlorose 

Í0Bé Bahia . . . .• D83 M Ascite por degenerescência 
colloïde do peritoneo 

DM M Dyspepsia oeurasthenica 

DÍ H Pneumonia lobar dupla 
D» H Pneumonia lobar esquerda 

Qsçar Cardoso . . . • Di 
De 

M 
M 

Tuberculose puliiionar 
Mal de Bright 

D:w M Grippé 
l ) l : i M Myélite dorsal 

Dn II Cirrhose de Liiennee 

Rodrigues de Souza . 
Diu 11 Meningite cerebroespinhaJ 

Rodrigues de Souza . epidemica 
1):,1 II Rheumatismo chronico 
Dai M Chlorose 

Dm II Ascite por tumor abdominal 

Moreira de Carvalho . 
Dad II Tabes 

Moreira de Carvalho . Dis M Tuberculose laryngòpul
i i io i i a r 

. Dw M Chlorose 



170 EÍOOU MedicoClrurgica do 1'orlo 

A l i l l i i n o 
Doentes 

N.o Sexo 
Diagnósticos 

D87 
Carvalho e Almeida .{ DÕO 

Souza Vieira 

Pinto da Cunha. . . 

Cândido Jacintho 

Noronha e Menezes . ■ 

Manoel Abrantes 

Seiva e (Insiro . 

Cosine Cardoso 

•> UM 

\ D:« 
I )..,, 
Dso 
II6B 
r>> 
D:17 

Dia 

DS4 

Dm 

Dm 
Dig H 
Dm II 
D7 M 
Dga M 
Di H 
Dm II 
Dl» II 
DM M 
D» II 
Dm II 
DM M 
Dj)o M 
Dai M 
D,, II 
Dm II 
D..) M 
Du M 
D:l II 
Dm II 
Dm II 
Dl., M 

Tuberculose peritoneal 
Paralysie facial esquerda 
Entente aguda 
Tuberculose pulmonar 
Febre typhoide 

Uremia convulsiva 
Pleuresia purulenta direita 
Intoxicação arsenical 
Cancro do estômago 
IÎ h e u m a l i smo articular 

agudo 

Bronchite asthmatica 
1'neiinionia lobar direita 
Gastrite chronica 
Tu bèrcu I ose pu I mona r 

aguda 
A sei te por tu mor abdominal 

Bronchite grippal 
Dilatação do estômago. Es

tenose do pvloro 
Doença mitral 
Bronchite aguda 

Sezonismo. (Febre quarta) 
Mal de Bright 
Acromegalia 
Ulcera ao estômago 

Satiirnisnio chronico 
Appendicite 
Tuberculose peritoneal 
Tuberculose pulmonar 
Mutismo hvsterico 

Hheiímatismo chronico 
Cirrhose de Laennec 
Febre typhoide 
Enterite chron. tuberculosa 

Pneumonia lobar direita 
Tuberculose pulmonar 
Esclerose em placas 
Tumor cerebral 



O ebsi.no de Clínica Medica | J | 

Doei les 
Alumnns DiugnonUcoi Alumnns 

N.° Sexo 
DiugnonUcoi 

Dii H Pneumonia lobar esquerda 
Dai H Esplenomegalia palustre 

•lose Barbosa. . . .■ Di:i H l Icera do estômago 
Syphi l i s cerebral 
Tuberculose pulmonar es

•lose Barbosa. . . .■ 
D.VÍ H 

l Icera do estômago 
Syphi l i s cerebral 
Tuberculose pulmonar esD i(, M 

l Icera do estômago 
Syphi l i s cerebral 
Tuberculose pulmonar es

querda 
< 
D Í Í II Febre paratyphoide 

José Rodrigues . . . • D.,:i 
Dáti 

H 
M 

Hepatite palustre 
Ascite port uinor abdominal 

Pfl M Pneumonia lobar esquerda 

Dn H Cancro do estômago 
D t i H Enterite tuberculose 

Bert ardino da Silva . Du II Pseudotabes 
Dit M Icterícia catarrhal 

, Di, M Tuberculose pulmonar 

http://ebsi.no
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/MECROPSIAS 

lloenlcs fulloci-
doa 

Caso.- clinico.» 

Numero Sexo 

Caso.- clinico.» 

Di II Pneumonia Lobar dupla 
Dw II Tuberculose peritoneal 

) j s II Uai de Bright 
'):,:, II Bnteritc tuberculosa 
Dt7 II Tuberculose hepática 
Dí3 II Satiiinismo chroilico Rallecido n outra <MI-

rermaria. Autopsia 
pelo assistente. 

D8 M Febre lyphoide Peças, anàtomlpas 
conservadas no M u-
seu de Anatomia 

D«j M Tuberculose peritoneal Pathologic-a. 

Di3 M Febre typhoïde 
Di M Cancro tio estômago Fallecida a outra en 

formaria. 



I7t Escola Màdico-Cirurgiòa '1» Porto 

DOENTES SORTEADOS PARA OS ACTOS 
Desde 1 a 8 de junho 

N.ot Alumnoa Diagnósticos 

13 

!í 
15 
16 

17 
is 

I!) 
/ I l 
21 
32 
23 

Arthur Barrote 
Pinto de Souza 

AugUStO Leilão 
Augusto Simões 

Adalberto J eixeira 

Jayme Coelho 
•lulio Cuerra 
Oliveira Pinto 

•lose Bahia 
Oscar Cardoso 
Rodrigues de Sou

za 
Moreira de Carva

lho 

Tuberculose pulmonar 
Syndroma de Millard-

Gubler 
Chlorose 
Coxalgia hysterica 

Bheiimalisino articular 
agudo 

Myélite trauma! íca 
Pleuresia com derrame 
Intoxicação pelo phos

phore 

Syphilis 
Grippe 
Gastrite chronica 

Insulliciencia mil rai 

Tuberculose pulmonar 
C a r v a l h o e Al

meida 
Souza Vieira ITuberculose peritonea) 
Pinto da Cunha Mal de Bright 
Cândido .lacintho j Ulcera redonda do esto 

mago 
Noronha eMenezes Pleuresia tuberculosa 
Manoel Abrantes 

Sei ça e Castro 
•lose Barbosa 
Cosme Cardoso 
José Rodrigues 
B e r n a r d i n o da 

Silva 

Gastrite chronic 

Enterite l uberculosa 
Hemiplegia direita 
Estenose mitral 
Chlorose 
Tuberculose pulmonar 

Bnfarinariaa 

^ Sala de S. 
Francisco 
Mulheres 

Sala de S. 
loâode Deus 

Homens 

_ Sala de S. 
Francisco 
Mulheres 

Sala de S. 
loão de Deus 

Homens 

Sala do S. 
Francisco — 
Mulheres 

Escola Medico-Cirúrgica do Porto, bs de julho de 1908. 

O chefe <le clinica medica, 
A R T H U R V E I G A DE F A R I A . 



Laboratório Nobre 

RELATÓRIO apresentado ao Conselho Escolar, 
em sessão de 28 de junho de 1908 

Wí y ^ muito rápida e apertada resenha ve-
-'W-' M " ' '" ^presentar ao [ilustríssimo' Con-

^"^sellio d'csta Escola uma nota (los ser
viços realisados no Laboratório Nobre durante o 
anno lectivo de 1907-1908. 

Além dos serviços prestados á regência de al
guns cursos (parle pratica do curso de Patholo-
gia geral, cadeira de Bacteriologia do Curso de 
Medicina Sanitaria, etc), e da preparação e con
servação d'algumas peças paia o Museu d'Anato-
"iia Pathoiogica, <>s trabalhos d'esté Laboratório 
•iizem principalmente respeito á realisáçaó das 
analyses requisitadas pelas Clinicas Escolares. 

O seguinte quadro mostra a distribuição por 
'"ey.es das analyses realisadas e dos produetos 
Sobre que vilas recaíram. 
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Total . . . 110 1 187 54 43 29 22 13 8 166 

Na tabeliã seguinte aggrupamse as urinas 
pela natureza das analyses a que foram subniet

I ii las : 

| Completa •')/ 
Analyse quantitativa. .A Geral 17 

is i rareia 

Analyse quoli \ 
laliva . . . > 

U"n"ca..{ P a r c i a | 53 

Bacterio
lógica . 

Invest, da g o  J K l a
a ] 

Invest, do bac. ( Positiva . I 
do Koch . . \ Negativa. 1 

Total 187 
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A technica seguida nas analyses cliimicas foi 
a (|ii(> aconselha o Ex.mo Prof. Alberto d'Aguiàr 
nos sens t rabalhos — Questões de Urologia e Al-
QUns capítulos du Icclniica nroloi/ica. 

Escarros. — Tiveram em geral por li m investigar 
a presença de bacillos de Koch as analyses reali-
sadas sobre estes produetos. 

Os resultados (fessas pesquizàs vão resumidos 
na seguinte tabeliã : 

32 
lios 67 h v e s t i g a c ^ d e b a ^ ^ ^ 

Investigação de outros micróbios (pnéumocòcco, estre-
ptococco, etc.) II 

Total 110 

Sangue. —(lom lins différentes, como mostra a 
tabeliã seguinte, se procedeu a analyses de sangue. 

Numojftçâo de glóbulos rubros e brancos, hemoglo
bina, fórmula leucocytaria, etc 27 

Numeração <lc glóbulos brancos 2 
Investigação do hematozoarlo de Laveran . . . . iJ 

» de tilaria 
» do bacillo de Hansen . . . . . . . 1 
» de micróbios <lo grupo <!<> bacillo de 

Eberth pelo raethodo de í ayse r . _. 7 
» ilc sangue humano (manchas) por meio 

(l'uni soro précipitante -
Sèro-reacçfto sobre o bacillo d'Eberth e os paratyphi-

cos A e B " 
Total . . 54 

t/J 

vi 
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Empregon-se para as numerações de glóbulos a 
camará de Thoma-Zeiss, para o doseamento da 
hemoglobina o chromómetro de Hàyem, o hemo-
globinometro de G-ower, e o nentochromometro de 
Malassez, fazendo-se a determinação da fórmula 
leucocytaria e a investigação de alterações globu
lares em preparações seccas, coradas em geral pelo 
method o de Leishmann. 

Três vezes se investigou o hematozoario do 
paludismo (uma vez negativo, duas vezes positivo 
(quarta), uma vez a filaria sanguinis hòminis (uma 
vez positivo) e uma vez 0 baeillo d'Hanseii no san
gue da picada d'uni supposto leprôma (uma vez 
negativo). 

Em sangue obtido por iútroducção d'uma agu
lha convenientemente esterihsada em uma veia da 
prega do cotovêllo, sete vezes se investigou pòr 
meio da cultura em bilis. pelo methodo de Kayser, 
(Nicolau Bettencourt e (!. Regalia: O diagnostico ãa 
febre typhoide pela hemocultura cm bilis—in «Ga
zeta dos Hospitaes do Porto», n." :>, I de fevereiro 
de 190cS), a presença d'algum dos micróbios do 
grupo do baeillo d'Kberth. 

Em dons casos foi possível isolar esse micró
bio, identificado posteriormente pelas reacções ha-
bituaes nos meios apropriados e pela sero-reacção 
com um soro agglutinante experimental. 

N'uni dos casos o sangue provinha do coração 
d'uni autopsiado (lesões visreraes typicas de febre 
typhoide), no outro o sangue provinha d'um doente 
no primeiro septenarió da doença, em oecasião em 
<pie a sero-reacçao era ainda negativa. 

Nos restantes casos a evolução da doença pro
vou trata r-se de alíecções diversas das provocadas 
por micróbios d'esté grupo. 
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Conjùnctàmente com a agglutinação do bacillo 
d'Eberth, procurouse a dos paratyphicos A e B, 
immediatamente, á temperatura do Laboratório, e 
após <i ou 8 horas de permanência na estufa a 57°. 
0 sôro mais fortemente agglutinante para o Eberth 
únmobilisava e aggloméra va este micróbio (reacção 
macroscópica) diluído a l/iooJ a única agglutinação 
do paratyphico B observouse com um sôro diluído 
a 1/ÍOJ sendo n'este caso uegativa para o Eberth e 
paratyphico A. 

A Ululo d'estudo se fizeram as reacções de pre
cipitação da tabeliã acima, empregandose coelhos 
preparados np laboratório como origem do sôro 
précipitante. 

Líquidos purulentos. — A origem e os resultados 
das iinalymi d'estes produclos vão aggrupados na 
s<'giiinlt! l;.',.ella: 

■ d, , . , ( Revelaram genococcos . 23 
| Pus uretra] ou vaginal para j N(1 ,,.v,.hll,im . . . . ,; 

invest, de gonococcos. .J Resultado duvidoso . . I 
S } 
§. {Outros li(|iii(los pu ( Invest, de bac. / Revelaram . . ;> 
ú.\ rulentos (d'abcès1 de Koch\ . i Nao revelaram. 2 
3 I so, de cavernas» Invest, de outros micróbios (çoc

\ pulmonares,etc.). [ cos pyogenicos, etc.). . . . (i 
Total « 

As duas vezes em que se encontrou o bacillo 
de Koch dizem respeito a duas autopsias do curso 
(le Anatomia Palhologica, é provinham, um de 
'""a larga caverna do vértice de um pulmão, o 
Outro d'uni foco hepático; n'este caso apenas se 
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encontraram raros bácillos éxa preparações dire
ctas, mas o diagnostico foi confirmado pelo resul
tado da inoculação do mesmo produeto a uma 
coitava. 

Líquidos orgânicos, derrames, exsudatos, etc. — D'es
les prõductos, reunidos na tabeliã seguinte, mere
cem especificação os líquidos cephalorachidianos 
obtidos por punirão lombar, em três dos quaes, 
todos provenientes do mesmo doente, se investigou 
o meningococco de Weicbselbaum, as duas primei
ras com resultado positivo (preparação e culturas), 
a terceira negativo; e os exsudatos pharyngeos 
em que principalmente se investigou o bacillp de 
Loefller (presente uma vez). 

w 3 

F>E . 
■ ca w 

Liquidou asciticos 5 
í Citrino 3 

Derrames plcuraes ! Purulento 3 
( Sanguíneo 1 

Líquidos cephalorachidianos 4 
Exsudatos nharviifieos 4 
Diversos . . '. 2 

Total . *i 

Inoculações a animàes.—Poucas vezes se recorreu 
a este meio de diagnostico; os prõductos inocu
lados são especificados na tabeliã seguinte: 

De escarros 3 
» líquidos orgânicos 5 

Inoculações » » purulentos I 
» urina I 

[Diversos 8 

Total 12 
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Diversos. —Sob esta épigraphe estão reunidos os 
seguintes serviços: 

Esterilisação de medicamentos 4 
Preparação de extractos d'orgaos 4 

Total 8 

Gabinete de photographia.—Mereceu cuidadosa at-
tenção a creação, n'este Laboratório, (rum gabi
nete de photographia; a elle se adaptou uma sala 
que unicamente sérvia pára arrumações, a qual 
loi dividida em duas partes, uma que serve a 
quarlo escuro, outra em que sobre uma meza 
apropriada está còllocado o apparelho de micro-
photographia 

Devo consignar com o maior reconhecimento o 
valioso auxilio e os auetorisados conselhos, sempre 
com a melhor vontade fornecidos pelo antigo alu-
Hiiio d'esta Kscola. (iuillierme (labial, ;i quem se 
devem em grande parte os resultados conseguidos. 

Gomo documento do trabalho rcalisado n'este 
gabinete incluo algumas provas de clichés n'elle 
()l>lidos, n.os I, II e III do trypanosomã granulosum 
(Lav. e Mesnil), parasita do sangue da enguia, u."" 
IV, V, VI e VII, de hematozoarios do Lacerta ocel-
\Orta encontrados no sangue d'um exemplar d'esta 
^specie capturado nos terrenos que cercam o La
boratório de Bacteriologia do Porto. 

D'estes últimos algumas formas parecem per
tencer á espécie ultimamente descripta (lliillclin 
de la Société de Path. Exotique, 13 mai líMIN) pelo 
S;d)io parasitologista Dr. Carlos França, com o 
nome de Hemogregarina Schaudinni. 

file:///Orta
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* * 

Antes de terminar'devo referir-me á boa von
tade com que todos os empregados d'esté Labo
ratório se esforçaram em auxiliar os trabalhos 
D'elle realisados; é de justiça, comtudo, especia-
lisar o ajudante sur. Antonio d'Oliveira pela assi
duidade, zelo e cuidado que continuadamente reve
lou em todos os serviços a seu cargo. 

Laboratório Nobre, 28 de junho de lí>()8. 

MANOKI- T I N T O . 
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J 

Catalogo das dissertações inau^uracs 

Apresentadas á Escola Medica desde a sua fundação 

• \ A mais de meio século que ;is gerações 
i J / successivas de alumnos, ao déspedir-se 

da Escola com a dissertação inaugural, clamam 
contra a dureza da lei (jue obriga O estudante de 
medicina áquella prova. 

Abrindo ao acaso qualquer these, quasi invaria
velmente se encontram no prefacio palavras de 
revolta contra as disposições regulamentares qúe 
forçam todos os alumnos a ser esçriptores. 

Não acompanhamos a corrente quasi unanime 
contra essa prova escolar, que não pode deixar de 
ser conservada no curso das nossas Escolas Me
dicas. Percorrendo as 1:323 dissertações inaugurates 
que teem sido apresentadas á nossa Escola, vemos 
que, contra a opinião vulgar, muitas d'cllas repre-
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sentam trabalhos de mais ou menos valor. O fei
tio declamatório e theòrico <las velhas theses foi 
pouco a pouco desapparecendo e se. durante mui
tos annos, ellas eram, na sua maioria. uma farra-
pagem simplesmente copiada ou comprada <i mercado 
vergonhoso, como dizia o prol'. Ricardo Jorge, 
actualmente um numero cada vez maior de alu-
mnos esforça-se por apresentar obras de mereci
mento, quê dão lustre á Escola e podem collocar-se 
a par das boas theses apresentadas nas faculdades 
estrangeiras de mais nomeada. 

E' bem sabida a deplorável reluetancia que Icem 
os nossos medicos mais illustres de deixar traba
lhos escriptos. em que o seu valor scienlilico se 
demonstre e perpetue. As sociedades e as revistas 
medicas portuenses nunca puderam ter. por isso. 
vida desafogada e longa, e quem quizer conhecer 
a evolução da medicina n'esta cidade nos últimos 
tempos, e a influencia poderosa que a Escola Me
dica tem lido no nosso restricto meio. é forçado 
seguramente a recorrer ás theses inauguraes como 
principal fonte para esse estudo. Temos tido aqui 
cirurgiões notáveis, que nada ou quasi nada dei
xaram escripto; se alguma coisa quizermos saber 
dos trabalhos cirúrgicos de Antonio Bernardino 
d'Almeida, de Eduardo Pimenta/e de Azevedo Maia. 
temos de lançai' mão da collecç/io de theses da 
Escola do Porto, onde se acham archivadas, aqui 
e além, interessantíssimas observações. Quasi o 
mesmo se poderá dizer a respeito dos actuaes ci
rurgiões do Hospital de Santo Antonio. 

Igualmente se encontram alli subsídios paia a 
historia da histologia, da bacteriologia e da chhnica 
medica no Porto. A dissertação de Magalhães Le
mos (1882) marca o inicio dos trabalhos de Insto-
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Logia normal n'esta cidade, levado a effeito por 
Placido da Costa, que já na these inaugural (1879) 
mostrou hem a sua predilecção pelos estudos mi
croscópicos. A dissertação de Augusto José de 
(insiro (1891) dá, por sua vez. conta <las primeiras 
investigações de bacteriologia entre nós. lei las no 
Hospital do donde de ferreira. Mais tarde outros 
trabalhos de histologia apparecem, inspirados por 
Cardoso Pereira e, mais modernamente, fundados 
suecessivamente a Repartição Municipal de Saúde 
e Hygiene, o Laboratório Nobre e o Laboratório 
de Bacteriologia do Porto, de lá saem, orientados 
pelos professores Ricardo Jorge, Alberto d'Aguiar 
e Souza Junior, obras que muito honram àquelles 
institutos e a nossa Escola; bastara citar as the
ses de Clemente Pinto (1895) e de Gilberto Pereira 
(1905). 

A obra notável de Ricardo Jorge Demogfaphiti 
<■ Hygiene da cidade do Porto levou alguns alumnos 
a tentar trabalhos análogos relativos a ouïras 
(erras do pai/., e d'entre elles deslacamse os de 
Nascimento Leitão (1906) e João de Meyra (1907). 
referentes a Aveiro e a Guimarães, respectivamente. 
De alguns serviços do Hospital da Misericórdia 
também saíram trabalhos de valia, principalmente 
quando alli se conservava a utilíssima institui
ção do internato e externato, que uma deplorável 
medida extinguiu. 

O antigo Laboratório Municipal de Cbimica. a 
Morgue do Porto e alguns institutos particulares 
prestaram igualmente serviços valiosos na confe
cção de algumas theses. 

Todos os ramos da medicina teem por assim di
zer fornecido assumptos aos quinlaunistas. Alguns 
icem escolhido themas de interesse immediato para 
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o Porto, principalmente no cpie diz respeito á sua 
despresada hygiene; E' interessante repqrdar essas 
dissertações, que sem duvida representam um dos 
melhores serviços que a cidade do Porto deve á 
sua Escola de medicina: a primeira, na ordem 
chronologica, é a de Gomes da Silva, que estudou 
a Hora medica portuense (18X1). Vem seguidamente 
Tito de Noronha com o seu estudo sobre as aguas 
do Porto (1885), que foi depois tratado tombem 
por Antonio Andrade (18!).")) <> mais recentemente 
(19()8), com maior largueza, por Adriano Iconics. 
Chaves d*()liveira dissertou sobre o problema da 
remoção das immundicies (1886), Jorge Vieira sobre 
a prostituição (1892), Arantes Pereira sobre a ana
lyse bacteriológica do ar da cidade (1894), Cunha 
Coelho estudou a epidemia pestòsa de 1899, Car
los Champalimaud uma epidemia de lebres typhoï
des na Foz (1901), Álvaro d'Anlas a insalubridade 
do Porto (1902), Guilherme Urbano a sua mortali-
dede infantil (1902), Lobo das Neves a endemia 
variolosa (1893-190:1), Couto Soares a diphterica 
(1905), Haul Sampaio tratou da escarlatina no 
Porto (1905) e Álvaro Pimenta oceupou-se da le
pra (1906), cuja diffusâo entre nós já linha sido 
notada por Leão de Meirelles (1886) e Aleixo 
Guerra (1900). Finalmente Arnaldo Braga analysa 
o pão usado na alimentação dos portuenses, (190,7) 
e muitos outros sUbsidios para a hygiene e demo-
graphia do Porto se encontram na extensa colle-
cçâo de theses ihauguraes da Escola. 

Teem-se oceupado igualmente os estudantes de 
medicina, do Porto de assumptos (pie interessam 
a outras regiões do paiz. Em todos os dislriclos 
da medicina ha trabalhos de merecimento, e se 
ainda predominam as indigestas e imiteis compi-
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laoões, ãccentua-se comtudo, cada vez mais, a ten
dência para tratar questões praticas, de clinica ou 
de laboratório, em que o cunho <le observação 
pessoal fique atlestando a personalidade dos an
dores. Muitas d'ellas dão-llies um justo renome 
e precisam de ser lembradas e conhecidas. Foi 
por isso que me dei ao fastidioso trabalho de 
complelar a collecção existente na Bibliotheca e de 
catalogar, á lace dos livros de termos dos actos 
grandes, todas as theses que, desde a fundação 
da Escola, teem sido defendidas ( ' ). 

Brevemente serão também colligidas e catalo
gadas as theses de concurso apresentadas á nossa 
Escola, e por umas e por outras se verá quanto 
ella têm contribuído para enriquecer a littérature 
medica nacional. 

Setembro de 1908. 
P R O F . P I R E S D E L I M A . 

(') Tinham desapporecido da Bibliotheca muitos volu
mes de theses. Adquiriu-^se a colleoçao pertencente ap fal-
lecidó prof. Carlps l/opes <• com cila •' outras dissertações 
dispersas, COnSegUÍU-Se quasi complelar a nossa colleeeao. 
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Catalogo das theses defendidas na Escola Medica do 
Porto desde 6 doutubro de 1827 até ao fim de julho 
de 1908 ( ' ) . 

1 Francisco de Figueiredo, 1827 — p. 
2 Joaquim Antonio Nunes Bernardes, 1827— p./. 
3 Antonio de Barros Nascentes, (827— p. f. 
4 JOÃO THIAGO BRANDÃO, 1827—^J. / . (prof.). 
5 Joaquim dos Keys, 1827— p. f. 
(i José Pinto d 'Almeida , 1827 up. f. 
7 José Bstéves de Figueiredo Mattos, 1827—sp.f. 
8 Francisco Joaquim da Silva Natividade, 1829— p. f. 
!> José Custodio de Pinho , 182!) p. ./'. 

10 Manoel Pinto Dias, 1829  p. f. 
11 João José Pinto da Fonseca , 1830 — ; J . ./'. 
12 Manoel Joaquim Fernandes, 1830—p. f. 

(') A défera do these oomeçou por ehamarae Ename theorico cio 
Qrandt Acto. A primeira qua sa defendeu no Porto foi a dé Francisco de 
Figueiredo, era li d'oulubro de IKí7. Inlitulavase o BIMI trabalho, <gui era 
maniiscriplo: — Q mtlhoãa prtftrivtl na operação da cataracta i o dude
prt'çâo. 

NOTAS: 

p. — Approvado plenamente, 
sp. — Appnivado pela maior parte. 
/■. — Falia na épUecc&O (la Itililiollieca. 
prof—Alumnoa que vieram n aèr professores da Sacola. 
(. — Approvado plenamente oom louvor. 
r. Iteprovado. 
a. — Suffieiente (lol V valores). 
6.— Bom (1517 valons). 
m. b. — Muito bom (18áO valores). 
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13 Sebastião José Pinto de Carvalho, 1830—;). / . 
14 Martinho Antonio Gomes d'Araujo, 1830 — ?»./. . 
15 .I(iii(|iiim José de Souza, 1830—p. f. 
16 Francisco d'Oliveira Baptista, 1830 — p. f. 
17 Torcato da Silva Leitão, 1830— p. f. 
IS Fortunato Augusto, Í83Ò—J). / . 
1!) Manoel Joaquim Caldeira, 1830—p. / . 
20 José Correia d'Almeida, 1 8 3 0 - ; ) . / . ' 
21 José Delfim Coelho, 1830-;»../ '. 
22 Joaquim Antonio Martins, 1831— p.f. 
23 Rodrigo Xavier Pereira de Freitas e Peça, 1831—;»./. 
24 ANTONIO BBRNAHDIKO D 'ALMEIDA, 1836— p. f. (prof.). 
25 Luiz PKHKIHA DA FONSECA, 1830 — p. / . (prof.). 
26 Luiz Gomes Teixeira, 1836 —p. / . 
27 Manoel Lopes d ' A l b u q u e r q u e , 183(3— p . / . 
28 A n t o n i o de Moura. 1836 p . f. 
29 Anton io José d ' A h r e u , 183(i— p . f. 
30 J o ã o Ferre i ra dé Moura, 183(i — y. f. 
31 José Joaqu im Borges de Cas t ro , 1830 —p. f. 
32 Bartholomeu Paes Moreira, 1836— p./. 
33 A n t o n i o Franc isco d a Si lva, 1837— p . 
34 MANOEL M A R I A DA COSTA ( L E I T E ) . 183!)—;). (prof.). 
35 A n t o n i o Isaac Te ixe i r a de P inho , 1830— These apre

sentada d Escola Èledico-Ciritrgica do Porto e sus
tentada por... ( ' ) —p. 

36 José Joaquim Leite d'Araujo, 1830 — ;). ./. 
37 Antonio José Teixeira Junior, 1839— p. 
38 Danie l An ton io d a Si lva, 1 8 3 0 - ; - . 
39 Manoel Joaquim Alves Passos, 1830—;). / . 
40 José Cr lsp in iano da Fonseca , 1839— p . 
41 Joaqu im Anacle to d a Silva Pedrosa, L839 — p . 
42 Kl ias José de Souza Lima, 1840— p . 
43 Antonio Manoel da Fonseca , 1840— p . 
44 J o a q u i m Nunes d 'Agu ia r , 18¾) — p . 

(í) Depois da these n.« :H flcou-sé chamando n prova final — Acto 
Brande, A dissertação de Antonio Isaac Teixeira de Pinho fui a primeira 
Impressa. Tinha apenas <luas paginas de texto e uma de oroposIçOes. Tra-
lava do cancro da mamma a foi impressa em Aveiro, Typ. da Administração 
Geral cm 183». 
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45 José J u s t i n o F e r n a p d e s de Azevedo, 1840 — p . 
•46 Antonio José Ferre i ra , 1840 — p . 
17 Venâncio José'Leite d'Amorim, 1840—p. 
48 .Manoel Libór io Corre ia , 1840 - p . 
49 J o a q u i m Manoel Rodr igues Valle, 1840 -p. 
50 Mar t inho José do A m a r a l , 1840 — p . 
51 José Pereira da Ponseca (Campeão) , 1840—rp. 
52 José Franc isco Gomes de Lima (Es t ima? ) , 1840—p. 
53 J o a q u i m José d 'Ol ivei ra , L840 - « p . 
54 Cons t an t i no Alves Pere i ra , 1840—p. f. 
55 Peçlro Gonçalves Dente, 1840- p ; 
5(3 A n t o n i o Gu i lhe rmino F u r t a d o . 1840—p, 
57 J O Ã O KF.HIIF.IIIA DA SlLVA OUVRIRA, 184Q p. ./'. (prof. ). 
58 An ton io José da Si lva , 1840 p, 
59 Anton io Joaqu im Pinhe i ro (de .Miranda), 1840—p. 
60 José Augusto de Carvalho Barbosa, IMO p, 
til José Frederico Teixeira de Pinho, 1840 p. 
< » - Victor ino Pe re i r a Dias (de Carva lho) , 1840—p. 
63 Ju l io A n t o n i o de Luna , 1840 — p . 
64 A n t o n i o José Moreira da Rocha , 1841 — p . 
65 Fiel AugUStO d'Oliveira Lei lão, 1841 —p. 
W) Julio Cesar d'Andrade, ISU — p. 
()7 Bernardo José Pereira, 1841 — p. 
68 José Barbosa Leão, 1841 -p ./'. 
0!) João da Silva Bravo, 1841— p. 
70 João Paulo (í) Ribeiro Leite, 1841 — p. /. 
71 Camil lo Jo sé de Souza , 1841 - p . 
72 J o ã o Alves de Azevedo Conceição, 1841 sp. 
7.') Franc isco J o s é d 'Azevedo , 1841 - *p. 
74 Joaquim Gonçalves Dente (?) e 1'iua, 1841 /<. / . 
75 João José da Silveira, 1841— p. 
76 Manoel Leite de P inho Correia , 1841 -p. f. 
77 G e r m a n o Josg Guedes , 1842—«; p . 
78 Antonio Joaquim Rodrigues, 1842 - p . ./'. 
79 J o ã o José. de Lima (e Cos ta ) , 1842 p , 
80 Franc i sco Rodr igues da Costa (Lacerda) , 1842 p . 
81 José Duarte Pedroso, 184-2— p. 
8â Theodosio Martins d'Oliveira Menezes, 1842 —p. f. 
83 Antonio José Lino de Magalhães, 1842-- p. 
84 Manoel Ribeiro de Liz Te ixe i r a , 1842— p . 
85 José Coelho da Silva, 1842—p. 
86 Luiz Manoel Vieira de S e q u e i r a Fe r r az , 1843— p . 
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87 Manoel Domingos de Araújo Bessa, 1843 />. 
88 João Martinho da Cunha, isi:í - p . 
89 José J o a q u i m Coimbra , 1843 —.s/». 
90 Manoel Rodr igues de .Miranda, 1843—ap, 
91 José da Costa de S. Pedro, 1 8 « — p. 
U2 José Mendes P in to d 'Azevedo, 1843—p. f. 
93 Be rna rd ino da Silva Carva lho , 1843— p . 
94 José Rodr igues Barbosa , 1844 p . f. 
95 Francisco de Borja Lemos e Napo lesd 'Ol ive i r a , 1 8 4 4 - p . 
96 J o ã o Antonio de Carva lho , 1844— p. 
97 Francisco Luiz Moreira, 1845 — ;'. 
98 Manoel Domingues dos San to s , INiõ />. 
99 Francisco José Cardoso Bapt i s ta ; 1846 sp. 

100 José Maria Pen teado , 1845— sp. 
101 Chr is tovão Soares Comes Feijão, 1845— p. f. 
102 Francisco Antonio de Moraes, 1845 — p . /'. 
103 Francisco Pereira dà Cunha Guimarães, 1845—p. f. 
104 J o ã o Lourenço d 'Almeida Soares , 1845 — p. 
105 Manoel Marques da Silva Pereira , L845— p. 
106 AGOSTINHO ANTÓNIO DO SOUTO COBLHO K SILVBIHA, 

L845— p. (prof.). 
107 Luiz Maria da Silva l í amos , 1846—p, 
108 José Luiz Teixeira, 1845-2 ' . 
109 Francisco José de Souza Loure i ro , 1845— p, f. 
110 José Rebcllo C u i m a r ã e s , 1840— p. 
111 Francisco Alves d 'Ol iveira , 1846— p. 
112 Ayres Bapt is ta Tinto, 1847— p . 
113 Joaquim d'Almeida Simão, 1849— p. 
114 João Carlos Ferreira (Junior) , 1818 — ;;. 
115 João Baptista da Silva liamos, 1848— p. 
Illi Antonio Vieira Lopes, 1848— p. 
117 Antonio José de Souza, 1848—.p. 
l i s Luiz Rodrigues da Cruz Coutinho, 1848—p. 
119 Antonio Albino Correia de Menezes, 1848— p. f. 
120 José Maria Soares e Cas t ro , 1R48— p . 
121 Ju l io Augus to de Figuei redo e Si lva, 1848 — p. 
\±2 Joaqu im Eduardo da Costa Sampa io , 1818 — p. 
123 José Thomaz Ribeiro For tes , 1848— p . 
124 Joaqu im Teixei ra de Cas t ro , 1848—p. 
125 Bento José de Souza Azevedo, 1849—p. 
126 Amând io .lose Moreira, 1849 p. 
Iii7 Al d lio Ayres Fre i tas Lobo e Be va, 1849—p. 
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128 Antonio Teixeira de Carvalho Azevedo, 1849- j> 
129 João Floro da Silva Maya, 1850— p. 
130 Manoel Delllin Monteiro, 1&50 — p. 
l.'il Francisco Ignacio Rebello de Faria, 1850— p. 
132 Domingos José Bernardino d'Almeida-, 1850— ;>. 
133 José Correia da Silva Menezes, L850— p. 
184 José d'Almeida Soares de Lima e. Bastos, 1850 —p. 
135 José Baptista Gonçalves Dias, 1850—;;. 
131) Narciso Joaquim da Cunha Lima e Sampaio, 1850—;;. 
137 José Cupertino Bulhões Faria Amaral, 1850 — /). 
138 João Manoel de Souza, 1850— p. 
139 Duarte d'Almeida Loureiro Vascoucellos, 1850—;». 
140 Augusto Cesar Tinto lieimão, 1851—;). 
111 Ricardo Comes Costa, 1853— p. 
143 Antonio José Ferreira Alves, 1851 — p. 
143 Joaquim José Gonçalves Teixeira de Queiroz, 1854—;). 
144 Manoel José Ramalho, 1854 — p. 
145 JOSÉ AI.VF.S MOREIRA HM BARROS, 1854- p. (prof,). 
146 José Joaquim Lopes Cardoso, 1855—j). 
147 JOÃO PBRIÍIUA DIAS LKIIHK, 1855 — ;). (prof.). 
11-S Joaquim Pereira e Moiltas, 185()-p. 
140 Miguel Teixeira de Sampaio—Dissertação acerca do 

tratamento doa cálculos vesicoes (') —1856. 
150 EDUAUDO PEREIRA PJMEUTA— Algumas reflexões sobre 

a Compressão imlirecta pelo processo de llroca, 1857 
—p. (prof.). 

151 Gabino Augusta Moreira Lopes — Dissertação acerca 
do diagnostico differencial dos honores da virilha, 
1857- ; j . 

162 Antonio Vicente Teixeira de Sequeira, 1857 sp. 
153 Bonifácio Elias Barbosa Lamella. 1857 ;>. 
151 Albino Ribeiro Finto, 1857,—-*p; 
155 Manoel Alves de Castro, 1858 -p. 
156 José Maria Thadeu da Fonseca, 1859—p. 
157 Turibio Pires d'Almeida Lopes - Dissrrtação sobre as 

modiflàações anatómicas e physioloyicas do utero 
ura rido. 1850—;). 

{') Damos os títulos apenas das theses que forain Impressas, Do anuo 
do 18<)t cm diante não u|»|j.m-rrr,un mais dissertações mnniiHcriptas. 
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158 José Thomaz Mondes Megre Rentier, 1869— p. 
159 Sebastião Duarte de Macedo, 1859 — p. 
160 Antonio l'inlo Soares de Miranda, ta5!> — p. 
161 Francisco Alexandre dos Santos, 1859— ;>. 
162 Francisco Pereira d'Azevedo, 1859—;>. 
163 Álvaro Solari Allegro — A occipitocottjloidea esquerda 

v a continuação da postura natural do feto du

rante a prenhez. 1859—«p

164 .lose Guilhermino d'Araújo Veiga e Galeria —Eiuíorfox 
oa /Hirtos naturaes ,e spontaneos o mechaniamo <■ 
sempre o mesmo, 1859—p. 

165 Casimiro Augusto da Costa, 185«.) — /). 
Kid Belisario Teixeira S. Paio— Tkrombo da vulva e da 

vagina durante a prenhes e o parto, I860 — ;>. 
167 Antonio Francisco Bordallo (Junior), 1860— p. 
168 lose Antonio Ferreira da CÛnha, 1860— p. 
Ki'.l Francisco Pereira Ramalho— Quàï é a parle, da natu

reza, qual é a parte da arte na cura das doen

ças cirúrgicas. 1860—p. 
170 Francisco Antunes Ribeiro Cardoso, I860— p. 
171 Tito Jorge de Carvalho ïïalta Da Ulceraç&o, 1860p. 
172 Francisco José Vieira de. Sá Júnior, I860— p. 
173 Joaquim Thomé «los Sanctos. I860—;). 
171 José Maria d'Oliveira Correia, 1860— p. 
175 Manoel Joaquim Comes da Silva Braga Manso Ju

nior, 1861—í>. 
176 Joaquim José Dias Junior, 18()1/) . 
177 Manoel Monteiro Gonsalves d'Oliveira, 1861—;). 
178 Domingos Antonio Maximo Alves Junior, 1861—;). 
171) José Joaquim Ferreira, 1861 — p. 
180 Antonio Jacinto Calvão, 1861— ;>• 
181 Arnaldo Augusto Barbosa Soares Rodrigues Ferreira, 

1861— p. 
182 Antonio da Silva Alves, 1861;>• 
183 Luiz Augusto da Fonseca Regala; 1861— ;>. 
L84 João Stuart da Fonseca Torrie, 1861 — ;». 
185 Antonio José Nogueira, 1861—/). 
186, JOAQUIM CUII.UKUMI: GOMES COELHO — D O importância 

dos estudos meteorológicos para a medicina e espe

cialmente ilas suas applicações ao ramo operatório,. 
1861 — p. 

13 
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187 Augusto Carlos Chaves d'Oliveira—Da electricidade 
applicada á therapeutica, especialmente das molés
tias cirúrgicas. 1801 —p. 

188 Thiago Maria de Salomé Maya —Da transfusão do 
sangue e do sen therapeutico calor nas hysteror-
rhagias puerperaes, 1861—p. 

IM) José Julio da Costa Peixoto, 1801—;;. 
190 Prudencio Olympio Pereira Macambira, 1862— y. 
L91 Eduardo Augusto Ribeiro d'Almeida —Da influencia 

da posição sobre algumas doenças. 18()2-y, 
192 Manoel dos Santos de Carvalho, 1868— p. 
198 Manoel Augusto Paes Moreira, I.N02 — p. 
191. Manoel Joaquim Gomes Alberto Nunes, 1802 —/>. 
L95 liasilio Teixeira de Lacerda Pinto, 1S02— p. 
19!i Abel da Silva Ribeiro, 1862—p. 
197 Polycarpo Antonio Esteves Galião, 1802— p. 
198 Joaquim Ribeiro d'Aguiar, Î862—p. 
199 Antonio José da Silva Maya —Do tempo e do log ar 

em medicina operatória, 1802—/;. 
200 Francisco Pinto Soares Passos, 1802— p. 
801 José Ribeiro Barbosa—Do opktalmoscopicó (theoria, 

pratica e utilidade)'. 18()2 — p. 
202 Francisco Bento Alexandre de Figueiredo Magalhães 

— Breves considerações sobre a feltre puerperal, 
destinadas a provar que cila não é essencial, 
18(i3 — p. 

203 Annibal Augusto Gomes Pereira, 18()3-/ , . 
204 Antonio Teixeira de Carvalho — lirait de certeza da 

medicina operatória. 1863—p. 
203 Lino José Teixeira Pinto, 1S03— p, 
2(Hi Antonio José de Carvalho Porlella, 1863—p, 
207 Antonio José Alves Ferreira de Lemos, 1863—p. 
208 Subino Ferreira de Barros, 18( )3- p . 
209 .Manoel José de Moura, 1863—«p. 
210 Miguel Maximo da Cunha Monteiro, 1803 --p. 
211 José Ribeiro de Loureiro e Mello Junior, 1863—p; 
212 Francisco Luiz Rodrigues Passos, 1863— p. 
213 Antonio Manoel Pires Moreira, 1863—p. 
214 ILMDIO AYRES PEREIRA DO VALLB—Ensaio meâico-

yhilosoyhico: consU\era<;ões geraes sobre o valor 
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clinico da anatomia pathologica (')> 1803 — I. 
(prof.). 

215 Francisco Xavier Pacheco — Sobre as vantagens da 
talha hypogastrica em dons tempos (de Vidal de 
Cassis). 1 86.'i — p. 

È16 AHVcdo Alves Passos, 1863—p. 
217 João Antonio de Carvalho e Almeida, 1863—;). 
218 Joaquim .Maria da Fonseca—Prenhes extrauteri na. 

18(54 — sp. 
219 .lose Antonio da lîocha Junior — Do emprego da agita 

fria cm cirurgia, 1864—p. 
22i) Francisco Antunes Marques de Moura—Algumas còrt

siilerações sobre a escolha das amas do leite. 1861 
— 1>

221 Augusto Faria Vieira Menezes — Das vantagens da 
talha hypogastrica peto processo de Vidal de Cas

sis. 1864Ti». 
222 Antonio Rehello Leite de Menezes — Breves considera

ções sobre a influencia da hw/iene em relação a 
algumas moléstias e especialmente no tratamento 
das feridas. 18()1p. 

223 Joaquim Cinto d'Azevedo — O tubérculo considerado 
no campo de anatomia pathologica debaixo dos 
pontos ile vista da sita sede. evolução e da sua na

tureza, 1861—7*. 
221 Augusto Sebastião Guerra,■^.Algumas çonsideraçdes 

sobre o typho traumático ou podridão do hospital. 
1864—p. 

225 Luiz Antonio Ribeiro Dias — Do emprego da crava

gem de centeio na pratica dos partos, 1861 — p. 
226 Elias Fernandes Pereira—Breves cònsidéraçòes sobra 

effeitos physiologicos do exercido e sua importância 
cm hygiene e therapeulica. 1861—;). 

227 Antonio Augusto de Barros— Reunião immediata e 
suas vantagens, 1861—p. 

(') A these do anr. Dlldlo do Valle loi a primeira que a Escola pre
"liou com um louvor (1867). Foi a M.4.» dissertação inaugurai apresentada 
11 <'"la Esoola. Só 14 annos mais lorde se conferiu de novo igual classificação 
" these defendida pelo snr. Cândido de Pinho. 
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228 Alexandre Pinto de Cruzeiro Seixas—.4 electrothera-
pia a as suas vantagens nas doenças cirúrgicas, 
18(55—^. 

22ii Antonio Fernandes de Figueiredo Ferrer Farol—A 
libertinagem perante a historia, a phUosophia e « 
pathologia em geral, 18()3—p. 

2:1() Augusto Cesar d'Oliveira — Ferida por armas de fogo, 
1865—p. 

2.'il Joaquim José de Moraes — .-1 homœopafhia como systepta 
I/terapêutico, 18(55 — p. 

2.'!2 Antonio Joaquim Rodrigues Barbosa— Vantagens da 
extracção sobre a depressão na catarata, 18()5—p. 

23.*t Manoel de Rezende Rego—Fracturas do craneo, espe
cialmente <las fracturas do rochedo, 18()5—p. 

234 Manoel Anacleto Carneiro da Hocha — Das fracturas 
em V ou cunéiformes Consideradas <lebai.ro do jititito 
de vista da sua gravidada e da sua iherapeutica, 
18()5 — p. 

235 Avelino Germano da Cosia Freitas— Indicações e con-
traindicações da tithotricia. 

2-'!(i José Maria da Fonseca Regalia—: Algumas considera
ções sobre as indicações de operação cesariana. 
18(55 - p. 

237 Alfredo Duarte Lobo — A saúde tia infância ou con
selhos ils mães sobre a conservação <los filhos du-
rttnle os últimos tempos tia prenhe: e sua educação 
physica no primeiro periodò da vida commwn, 
I860 — p, 

2.'is José Ventura dos Santos lieis Junior—Influencia tin 
geração no apparecimento das moléstias, 1865—p. 

2 3 JÒsé JoaqUim Duarte Pinheiro— Yicios tie conformação 
ita bacia da mulher, suas causas, ttiatjuostico c pro
gnostico e intlieações tt t/ue tle.vti satisfazer-se', 1865—p. 

241) Augusto Ferreira d'Azevedo — A albuminuria na tjra-
videe, 1865 — p. 

211 Manoel Maria Lopes d'Almeida Ferreira—Abcessos 
e sen tratamento cirúrgico, 18(i5—p. 

242 Antonio José Machado— Da gymnastica <• suas tt/i/ili-
cações á medicina e cirurgia, 1865 — ». 

2i.'t Custodio José Duarte— Responsabilidade medico-cirur-
gica. 1865—p. 

http://lebai.ro
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244 Bernardo Francisco Jorge — Fracturas do collo do fe

mur, 1806— sp. 
245 João Baptista Pereira Junior— Eclampsia puerperal, 

18(1()/). 
240 Adolpho de Figueiredo Perry Autoplastia e mios 

applicaçdes, 1866 — p. 
247 João Baptista de Souza Macedo e Chaves — Encrava

çao da cabeça do feto e suas consequências, 1800—p. 
248 Francisco Fernandes Dourado — Aborto considerado 

nas suas causas, symptomas, prognostico e trata

mento, 1866—p. 
249 João Maneio Teixeira—Dos pseudarthrases resultan

tes de fracturas não consolidadas e de seu trata

mento, 1866 — p. 
250 Apparicio Alberto Fernandes Calheiros— Utilidade 

do méthode a/nesfhesico na cirurgia^ 1866—p, 
251 Alexandre Magno Baptista de Souza—Do processo 

americano na cura das fistulas vesicacaginaes. 
18(1() p. 

252 Manoel Atines Correia de Souza — Dissertação c con

sideração .sobre a inserção anormal da placenta <■ 
accidentes que pôde produzir— Indicações, mm — p. 

253 Manoel Alves Ferreira Junior—As resecçoes subpe
riosticas, 1866—p

254 Antonio Ignacio Pereira de Freitas — Das aguas mine

ral's em geral c da sua ap/dirarão em particular. 
1 8 0 ( )  p. 

255 Luiz Antonio Bebello da Silva — A uretrotomia interna 
(processo de M. Maisonheuve), 1800 — p. 

256 Antonio de Passos Pereira de Castro— Vantagens da 
anesthesia nos partos naturaes simples. 1866—p. 

257 José Casimiro Dias — A phlebotomiu ésempre o primeiro 
recurso, nos rasos de apoplexia. 18(57— p. 

258 Antonio Augusto Duarte Heis Cephàlotribo e sua 
appliração. 1807—p. 

259 José Antonio GÒpcalves — Retroversõq do utero durante 
a prenhez, 1807—p

260 Luiz d'Azcvedo Mello e Castro—PMeugnOes perine

phriticos, 1807 —p. 
201 Alexandre d'Alnieida Harliosa Campos—Breves consi

derações sobre um ponto de pathologia geral medico

cirurgica—As diatheses, 18()7—p
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202 José Victorino de Souza Albuquerque—Condições hy-
gienicas do Hospital do Santo Antonio com relação 
ás operações tia grande cirurgia, 1807—/). 

263 João Pereira d'Albuquerque— Laqueação da ilíaca pri
vativa motivada por um aneurisma espontâneo da 
artéria glútea. L867—p. 

264 Antonio Ferreira Souto Alves — Algumas considerações 
sobre as phlegmasia? do utero em geral eparticular
mente sobre a metrile puerperal. 18()7 — p. 

265 Guilherme Gonçalves fogueira—A ovariotomia é o 
único recurso na cura dos kystos multilocnlares, 
tffl—.p. 

266 José Antonio de Souza Machado — Dos kystos do ovário 
1807 - p . 

207 Francisco José de Souza Loureiro Junior Tubérculos 
considerados sob o aspecto cirúrgico, I8(i7— p. 

268 Manoel Ferreira Ribeiro —O aborto cirúrgico e suas 
indicações, 18()7-/). 

20!) João José Lopes Junior— De todos os meias empregados 
para determinar o parlo prematuro artificial 6 o de 
Tarnier o preferirei, 18()7—p. 

270 José Mendes Moreira Seabra e Souza.—Considerações 
sobre banhos de mar e. hydrotherapia marinha espe
cialmente em moléstias cirúrgicas. 1807—/). 

271 João Carvalho Moreira e Souza,— Breves considerações 
sobre a extracção das secundinas, 18()8-/). 

272 Antonio Joaquim Ferreira Margarido—Breves consi
derações acerca do tratamento do garrottiho, 1808—p. 

27:i José Ildefonso do Lago — Conjunctivae çLiphterica, 
I M i S - p, 

274 Joaquim da Silva—.ás invaginações intestinaes debaixo 
do ponto de vista da anatomia pathologica e indica

ções therapeuticas, 18(58—p. 
275 Adriano Pinto de Sampaio e Castro— Do emprego dos 

sentidos no diagnostico das doenças cirúrgicas, 
18()8-/,. 

270 Francisco Antonio dos Reis— Do endoscopia e sua appli-
cação nos apertos orgânicos da urethra, 1808—/). 

277 Remando José d'Oliveira—Abcessos hepáticos, 18()8-/). 
278 Antonio José Ferreira Marnoco e Souza — A natureza 

medicatrix na cura das moléstias, 18()8—p. 
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279 Thoniaz Antonio d'Azevedo Meira—Breves considera
ções sobre a convalescença e seus accidentes, 
18()8 — p. 

l2M> Fernando Eduardo da Costa Amaral—Da escavação sub-
periostea 18(58 — p. 

281 Antonio Augusto Cardoso de Figueiredo*—Considera
ções sobre as applicações cirúrgicas ão álcool, quando 
auxiliadas pela rarefacção do ar, 1808—p. 

~s-2 Simão José Pereira Junior—Curia radical do hydrocele 
chronica da tunica vaginal pelo method» das inje
cções ) 18(i8 — p, 

283 Alberto Antonio de Moraes Carvalho. Sobrinho — .lj>-
plicaçòes do microscópio ds alterações do sangue, 
1868 r i p . 

281 Francisco Ferreira da Cunha—Considerações geraes 
sobre o diagnostico de tumores. 1869—p-

285 Illidio FJbro Pereira <le Freitas— Da hydrótheràpia e 
suas applicações therapeutical, 1869—p. 

28o' João Antonio de Moraes Caldas— Das amputações, 
1869—p. 

2.S7 Manoel Domingues Louro—Algumas considerações so
bre as operações traumáticas. 1869 Sp-

288 Henrique Anthero de Souza Maia — Das cicatrises vi
ciosas, 18(59—p. 

289 Joaquim José Lopes -Dystocia'causada pot odesen
volvimento physiologico exagerado do feto. 18(59-¾). 

290 José Bernardo Ferreira Pinto da Cunha Junior— Bre
ves considerações sobre as différentes espécies dos 
derramamentos pleuriticos. 1869 — sp. 

291 Frederico Augusto de Ornellas Perry — -I anatomia 
pathologica 110 estado actual da seiencia não descobre 
lesão material apreciável nas paralysias por origem 
syphilitica, I860 sp. 

292 Antonio José Pereira Borges—Breves considerações 
sobre a infecção e a geucralisação do cancroide 
1870—p. 

293 Antonio Correia do Amaral— Breves considerações so
bre a ophtalmia escrophulosa, 1870—;). 

294 Albano Antonio Barreiros d'Olivcira Breves conside
rações sobre o diagnostico das doenças em geral, 
1870-p. 



200 Escola McclicoCirurgica do Porto 

áil") Manoel de Mattos e Silva—Breves considerações sobre 
a podridão d'hospital ou typho traumático ('), 

1 8 7 0  r . 
2% João Gomes de Carvalho — As correntes eléctricas con

tinuas consideradas nas suas appUcaçòes á medi

cina e á cirurgia, 1870 — p, 
•i\>l Antonio Augusto Pereira Leite de Amorim— Aborto 

provocado sob o ponto de vista da obstetrícia  da 
religião, 1810—p. 

i2!!8 Achilles d'Almeida Navarro—Breves considerações so

bre o tétano traumático e seu tractamento pela fava 
do Calabar e pelo curare, 1870 — p. 

299 Joaquim de Gouveia Reis—Èffeitos physiologicos e in

dieações therapeuticas da phlebotomia, 1870— p. 
300 Antonio Augusto Lima — Indicações e contraindicu

ções da extirpação do cancro. 1870—;). 
801 João Valente da Gosta — Considerações gentes sobre o 

tratamento da pústula e œdema maligno, 1870 

3(tí Manoel Caetano da Sih'a Lima — Algumas considera

ções sobre os {'[fritos da vaccina, 1870—p. 
303 Manoel Maria de Souza Passos e Brito—A natureza 

da febre puerperal, 1870—p. 
304 Antonio Maria Ferreira Um capitulo de hygiene 

alimentar, 1870 — p, 
30õ Aniceto Antonio do Val le — A hydrotherapia cirúr

gica, 1870— p. 
306 Gaspar Antonio d'Andrade Villarés— Breves conside

rações sobre a extracção da cataracta pelo processo 
linear modificado, 1870 — tp, 

307 BdUardo Moreira Pinto—Da pneumonia aguda, IN7I 
—]>■ 

308 Joaquim Borges Garcia de Campos—Demonstração 
anatomopathologióa a clinica da curabilidade da 
phtysica pulmonar; seu tratamento prophilaçtico, 
1871—p. 

(i) Primeiro alumno quo Bcou reprovado na dofeza de these. Depois da 
fundação da Escola ale hoje .foram reprovados n'esta ultima prova quatro 
atuninos. 
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30!) Ernesto Teixeira de Menezes Leneastre — Gravidez 
simples e gravides dupla e seu diagnostico diffe

rencial, 1871—p. 
310 Francisco da Silva Castro — Esophagotomia, 1871—p. 
.'Ill Thomaz Tavares Coutinho — Aneurysmas em geral. 

1871 — sp

.'112 AUGUSTO HENRIQUE; P'AbMBiPA liltA.MiÀO — Do mara

vilhoso em medicina. 1871 p (prof.) 
313 Nicolau Antonio Cainolino — Pseudarthroses e seu tra

tamento. 1871—p. 
.'314 José de Souza Coelho — Algumas palavras sobre o tra

tamento dos hystos do oraria. IS71 —p. 
315 Lourenço Rodrigues Padim Importância das aguas 

com relação d saúde publica, 1872 — p. 
•'il(i Antonio .lose da Costa Machado — Algumas palavras 

acerca da atmosphera normal e viciada e princi

palmente a respeito da sua influencia nas doenças 
cirúrgicas, 1872 — sp. 

317 Manoel Joaquim Baptista Çardote*'Na operação:da 
calaracta o methodo pela extracção ú preferirei, na 
generalidade dos casos, ao methodo pela depressão, 
1872—p. 

818 Manoel Dias da Silva (ioncalves de Faria  Da trans

fusão do sangue, 1872  p. 
•'II!) ANTONIO JOAQUIM DE MOIIAKS CALDAS Anesthesia ci

rúrgica, 1872 p. (prof). 
320 Leonardo Moreira Leão da Cosia Torres '^Algumas 

palavras acerca dá alimentação como meio therapeutico 
nas doenças agudas, rasos de ferimento e operações, 
mi—p. 

321 Antonio Bruno da Silva Maia,—Algumas palavras sobre 
a menstruação nas suas relações com a pattmlngia e. 
tlierapeutica, 1872 — p. 

822 João d'Oliveira Gptnes — Dos processos operatórios mais 
■ empregados no enra dos apertos eiealrieiaes da urethra 

e do rotor relativo em cada um d'elles, 1872 —sp. 
323 Antonio Zagalló Gomes Coelho — Duas palavras sobre 

a hereditariedade, mórbida, 1872—p. 
324 Domingos dá Silva Pinho Martins — Do seirrho, 1872—p. 
325 Cândido Ribeiro Novaese Faria—Breves considerações 

sabre o lábaro eousiibrado sob o ponto de vista hyyic

nico, 1872—p. 
n 
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326 Matheus Augusto Ribeiro de Sampaio— Prophylaxia da 
infecção palustre, 1872—p. 

327 José Manoel Teixeira de Castro —Do methòdo graphico 
applicado ao estudo cliuim de alguma» doenças, 1872—sp. 

328 Antonio Rodrigues Pinto■*Prinóipaes theqrias sobre » 
natureza do beriberi, 1873 — p. 

329 MANOEL RoDiudUKS DA SILVA PIHTO Scepticisme e 
crença; illusões e realidades cm //terapêutica, 1873—■ 
p. (prof.). 

330 Theotonio Pinto Henriques — Fléumãodiffuso do couro 
eabelludo, 1873—sp. 

331 José de Mesquita Nogueira — Da influenoia da prenhe* 
no organisação da mulher e ria marcha da» variadas 
doenças (pie a podem ajjcctar, 1873 — p. 

332 José Barbosa Leão — l>o tratamento'consecutivo'ás gran

des operações, 1873—p. 
333 José Antonio Alves Ferreira de Leiiios— Da febre em 

geral, 1873— p. 
334 Vicente Carlos de Souza—Breves considerações sobre "os 

ejjeitos physiologicoa e (herapetttioós do bromvreto dè 
potássio, 1873 —p, 

335 MANOKL DB JESUS ANTUNES LEMOS Da puthogenia da 
injtammação, 1873  p . (prof.). 

336 Julio Alves Pinto — Do» myoma» do utero, 1873—p. 
337 José Antonio d'Anciaes Proença—Blènnorrhagia aguda 

da urethra do homem, 1873—p. 
338 Manoel Caetano da Cunha —Brevet òoriaideracoe» sobre 

as rodas dos expostos, 1873— p. 
339 Antonio Augusto da Costa Sampaio — Do alcool; sua 

acção physiohtgica c seu emprego »" traia/mento das 
doenças agudas e tm curativo das feridas, 1873 — p. 

340 Pedro Augusto d'Anciaes Proença — Da pathogenia da 
kératite, 1873—p. 

341 João d'Oliveira Baptista— Da litkolrioia tm gerfll <■ das 
suas vantagens sobre a talha, 1873 — sp. 

342 Francisco Bernardino de Carvalho^ Da expectação em 
medicina, 1873—p. 

343 Ayres d'Araujo Maya— Quai é a origem da glycose na 
diabete saecharinat 1873 — p. 

344 Manoel Antonio Ferreira Pinto da Cunha—Duas polo 
vras acerca da hereditariedade sob o ponto de visto do 
casamento, 1874—p. 
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345 Manoel Henriques da Rocha— Chlorose, 1874 —p. 
34(5 Manoel Lopes Santiago — Influencia do methodo experi

mental e das sciencias physico-chimicas sobre a therapeu-
liril, 1874 — p. 

347 Silvino Augusto Ribeiro Abranches Castello Branco 
— Valor dos Btgnaet fornecidos pela temperatura dos 
tegumentos, IS74 — sp. 

348 Antonio Maria Esteves Mendes Correia— Um caso de 
febre typhoïde complicada de, broncho-pneumonia c se-
gu\da de bronchectasia, gangrena pulmonar e phtisica 
caseosa, 1874—p. 

349 Antonio Francisco da Silva Junior— Estudo sobre os 
cffeitós physiologicos e therapeuticos dos banhos de mar 
frios, 1874 — p. 

350 Francisco de Souza Oliveira— Considerações physiolo-
gico-vathologicas sobre o processo curativo dos aneuris
mas, 1874 — p. 

351 ANTONIO D'AZBVKDO MAIA — Nem o organismo nem o vi
talismo exclusivos são verdadeiros, 1874— p. (prof). 

352 José ile Mello Ferrari — Breves considerações sobre al
guns assumptos importantes da pathologia geral da 
phtisica, 1874—p. 

353 list a ni si au Grant—A angioleucite ou inflammação dos 
vasos lymphalicos, 1874 —p. 

354 Antonio Ramos Moutinho d'Almeida e Souza— Da va
riola, 1874 — p. 

355 Manoel Lourenço T o r r e s - Um caso clinico de gastrite. 
chronica, 1874 —p. 

366 Antonio Augusto de Mello Pinto e Vasconcellos— Tra
tamento dos suores na phtisica pelo sulphaio de atropina^ 
1874 -p. 

357 Antonio Joaquim d'Oliveira e Castro—'Applicaçao do 
enxofra no tratamento das bexigas, 1874 — p. 

358 José Luciano Alves Quintella— Pathogenia da septice
mia cirúrgica, 1874—p. 

359 Manoel Marques da Costa — A digital e a dinilalina — 
seus effeitos i »eu modo dê arção, 1874 — p. 

360 Eugénio Mendes de Freitas Ribeiro — Algumas palavras 
sobre cálculos vesicaes, 1874 — sp. 

361 Manoel Rodrigues Pereira de Carvalho — Tdentismo, uni-
cismo é iliin/ismo cancroso, 1874 — p. 
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302 Antonio Augusto da Gosta Simões Cancva— Um caso 
clin in, dr rheumatismo articular oi/to/o, 1874 —o. 

363 Sebastião Simões Pereira—Ulcera simples da perna, 
1875 - p . 

364 Joaquim Maria Dias de Vaseoncellos— (Tratamento do 
hygroma chronica tin joelho prln joiío-ròo seguida tl'in-
jecção iodada/ 1875—n. 

366 Antonio Joaquim de Mattos—Um caso clinico de exétro-
phia tin bexiga e epispadias, 1875 — n. 

866 Antonio Joaquim da Rocha— Um caso r/inim t/r liyd.ro-
pisia primitiva, 1875—p. 

367 Manoel Francisco liamos— Bheumatismo articular agudo, 
1875 — p. 

368 Joaquim Rodrigues de Carvalho—Breves considerações 
sobre signaes da morte, 1875 — sp. 

3(K) José Antonio Pinto Fontes— Da pneumonia considerada 
especialmente debaixo do ponto de vista do seu trata
mento, 1875 — p. 

370 Bernardino'Vicente Pinheiro Ramos—Gravidez simples 
r tliiji/n r seu diagnostico differencial, 1875 — sp. 

371 AntOllio Fernandes— Um roso clinico de ulcera simples dn 
estômago, 1875—n. 

372 Agostinho Antonio de Mattos Leitão —Um caso clinico 
de tuberculose pulmonar, 1875 — «. 

373 Julio Augusto Diniz Sampaio — Relatório sobre um caso 
de lupus non exédehs, 1875—». 

37i Vicente Ferreira dps Santos— Um caso clinico de pneu
monia catarrhal, 1875 — n, 

375 Alfredo Augusto Leal— Um caso clinico de febte typhoidc, 
1875—p. 

370 Manoel Augusto (ionc.alves Pavão— Influencia da reli
gião chyistâ sobre o desenvolvimento physico t intellectual 
tios poms, 1876 — n. 

377 João Xavier Pereira Simões— Algumas palavras sobre o 
tratamento do rheumatismo ariioular, 1870 — 50. 

378 Manoel Joaquim Leite Ribeiro—Salinas sob o.ponto de 
vista hygienico, 1870 — sp. 

37!) Accurcio Ribeiro Paes Torres — Um caso clinico de 
epithelioma ti" lingua, 1871)—p. 

380 José Carneiro—Breves, considerações sobre a erysipela, 
1870 — r. 

http://liyd.ro
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381 Luiz Cândido Fernandes Valle—Syphilides tuberculo-
ulceroms (Um caso clinico), 1870—p. 

382 Álvaro Augusto Pinto Soares—Da identidade em medi
cina legal, 1870— p, 

383 Augusto Eduardo Ribeiro d*Almeida—Dos accidentes 
durante as operações, 187(5 — p. 

384' Luiz Augusto d'Oliveira—Considerações sobre as causas 
t pathogenia da elephantiasis dos gregos, 187() — p. 

385 Alcino Ferreira da Cunha—Da opportunidade em alguns 
casos cirúrgicos, 1870—sp. 

380 Augusto Moreira Pinto—Do eucalyptus globulus—setts 
effeitos na economia humana, 1870 — p. 

387 Arthur Ferreira de Macedo — 0 Koumys, 1870—p. 
388 José Joaquim d'Almeida—Um caso clinico de laryngo-

broncho-pneumonite chronica, 1870 — p. 
389 Paulo Marcellino Dias de Freitas—Unidade e esponta

neidade em physiologia epathologia, 1870 — p. 
390 José Carneiro—Do teta nos, 1870 —p. 
391 JOSÉ DIAS D'ALMKIDA JUNIOR—Ilospitaes—Necessidatle 

de um hospital barraca para a praticu das operações, 
1877 -p . (prof.). 

392 MKÍUKL AiiTiiun DA COSTA SANTOS—Da pathogenia da 
feltre, 1877-p. (prof.). 

393 José Duarte Pereira do Amaral—Breves considerações 
sobre a asthma, 1877 — p. 

391 CÂNDIDO AUOUSTO COIUIKIA DB PINHO — O principio da 
hereditariedade, 1877 — /. (prof). 

395 Jaeintho Alberto Botelho d'Arruda— Estudo sobre a 
grippe, 1877— p. 

396 Vicente Ribeiro Leite de Souza o Vasconcellos—A di-
phteria considerada pathogenica e prophylaticamcutc 
1877 —p. 

397 José de Passos Esteves Lisboa — Etiologia das febres 
intermittentes c patlwyruia 'lo suo periodicidade, 1877 
— p. 

398 Henrique Pereira da Costa — Parto physwlogico —cau
sas, mechunismo, 1877 — p. 

399 José Pires da Costa Carneira— Bines considerações 
acerca da educação physica e moral das creanças, 
1877— p. 

1(H) Honório Alvares de Moura—Etiologia e pathogenia da 
gotta, 1877— p. 
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44)1 Joaquim Antonio dos Reis Tenreiro Sarzêdas — Bre

ve» considerações acerca dos casamentos cousainpi incas, 
1877 p. 

í(hí Augusto Cesário de Vaseoncellos Abreu— Um capitulo 
de hydrotherapiá — Os effeitos physioloyicos e Iherapeu

ticos dos principues ayentes liydrotherapicos, 1S77—],. 
403 Arthur Álvaro da Silva Lebre — Serviço medicomilitar 

da I." linho sanitaria, 1877— p. 
404 Luiz Antonio de Vaseoncellos Corte Real —Breve» 

considerações tobre à etiologia, pathogenia e prophylàxia 
ila febre tjfphoide, 1877 —p. 

'iii.'i José Guilherme Baptista Dias— Um ensaio sobre a lou

cura, 1877—p. 
■W> Alfonso Pinheiro — Nephritepàrenchymatosaprofunda ou 

grave, 1877—p. 
407 Antonio Martins d'Elvas Leitão—Clima» sob o pauto 

de vista hygienico e therapeutieo, 1877—p. 
4()8 Cândido de Padua Gar val tio — Alguma» palavra» sobre 

o diagnostico do principio da canealesrençn nas doenças 
aguda» e a hyyiene dos convalescentes, 1877—p. 

•40! 1 Domingos Teixeira Barbosa — Alyumus palavras sobre 
pensos e tratamento dietético dos operados, 1877y— p. 

410 Haul da Maia Mendonça — Physiólogia pathologica da 
icterícia, 1877rp. 

411 Domingos Ennes Ramos Fontainhas — Relações patho

logicas do olho e dos denies por acção reflexa, 1877—sp. 
412 Luiz Pereira Ferraz de Menezes — Estudo sobre a <li

phttria, 1877—p. 
413 Adriano Sequeira de Souza Rebéllo—Methoãos de âier 

rese e sua comparação, 1877—p. 
■414 Lino Antonio Vieira— Génese, etiologia e tratamento 

das metrorrhagia» fora du gestação e do parto. 
1877— p. 

li") Joaquim Germano Coelho, de Souza Leão—Algumas 
palavras sobre a prophylàxia das moles/ias venéreas, 
1877/. 

416 Antonio Comes dos Santos— Considerações yeraes so

bre o tratamento propliilatico e, curativo da phtysicu 
pulmonar, 1877 — sp 

417 Gypriano Alexandrino da Silva— Diatheses sob o ponto 
de vista cirúrgico OU das suas relações com ás lesões 
traumáticas, 1877—p. 
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418 Elysio Bleuterio Gaspar de Lemos—Da Icterícia em 
geral, 1878— p. 

419 Manoel de Souza Avides—Do tratamento ão tétanos 
traumático. 1878—p. . . 

420 Rómulo Parme R i b é i t o  Da anesthesia em obstetrtcta 
1878—p.' 

MU Antonio Domingues dos Sanctos A r Ô s o  ^ u m a s p a 

l i imis softre thermometHa clinica, L878  y . 
*22 Antonio Augusto d'Olivelra W '«'"«■'' abu8<>s e 

perigos, 1878— p. 
423 Joaquim «lus S a n t o s — » w Vómitos incoercíveis da 

prenhee, 1878 p. 
424 António Ferreira dos Santos Vasconcellos Brèves 

considerações sobro a óphtalmia sympdthiea, 1878 /. 
425 Manoel de Carvalho d'&raujo Lima Creches, 1878—p. 
426 José Correia Tangalihó  Albuminuria Etiologia e 

pathogenic, 1878—p. 
1Î7 José Cândido de F a r m  /&'«''« ''« urologia clinica, 

1878—p. 
428 António Thomaz da Maia Mendonça JSreues dtmsíde

rações sobre sauifria. 1878 />. 
429 Rodrigo de Sou/a Moreno Da el,;t,;ri,i>i,te taw app'*

racõcs d medicina, 1878 — />. 
430 Bernardino Pacheco Alves Passos Um capitulo d hy

giène A incinerarão dos cadáveres] 1878—p

431 Antonio Bernardino Ribeiro de ttèlra e B r i t o  Tra

tamento dos apertos d'urethrh pria dilatarão pro

gressiva >'■ itrrtrolomia interna. 18/11 p. 
ANTONH, PDACÍDÓ Dá ÇowiKApontamentos de mtcro

íogia ptodica, Í819.—1. (p™f.)
Francisco Ferriando Godinho de Faria e M Iva  vt

nhos portnamzes considerados hygtentea *' thsrapeu

ttcambnte, 1879— p
434 Antonio Ulysses dos Santos Braga— ATgùmas cmisv 

deraçies sobre tumores em urra/. 1879—p
435 José Carlos Teixeira da MottaAppdrelho d'Esmarch, 

1879—p. 
436 Miguel dé Souza Pereira—Aneurisrnas Pathogenia e 

tratamento jior compressão, 187!» — /'. 
437 Casimiro de Lemos Coelho FerrazPathogenia ethe

rapeutica da hernia inguinal estrangulada, 1879 p

432 

133 
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438 Narciso Augusto de Carvalho —O acido salicylico e 
seus compostos, 1871) —p. 

439 Emygdio Pereira da Cruz— Hygiene das Escolas, 187!) 
—p. 

4W Diogo Nunes da Silva — Do eczema em geral. 1870 — p. 
441 José Joaquim Barbosa d'Arau.jo junior — As mulheres 

medicas, 187Í) — p. 
448 Antonio Henriques do Valle — Breve estudo sobre as 

applicações do leite ao tratamento de algumas dorn-
ças, 1879—;;. 

443 RICARDO D'ALHEIDA JORGE— Um ensaio sobre o nervo
sismo. 1879—p. (prof.). 

441- Antonio Joaquim Pereira Pinto Guedes d'Almeida — 
Breves considerações sobre a acção physiologicà do 
sulfato de quinina, 1879 — ;). 

445 Antonio Marques da Costa —.4 ipecacuanha —Acção 
physiologicà e applicações therapeuticas, 1879 —^. 

44« Alfredo Guedes Cardoso da Motta — O ferro em thera-
peutica, 1879— p. 

447 João Gregório d'Korth — Breves considerações sobre a 
hereditariedade, 1879 —p. 

448 Antonio Duarte Baptista— Acção physiologicà e the-
rapeutica da digital, 1879—p, 

449 João José de Souza Christine Junior—Algumas con
siderações sobre a revulsão em geral, 1880 — p. 

450 Manoel Maciel Leite Araújo — /1« injecções na curado 
hydrocele, 1880— p. 

451 Antonio Joaquim de Souza Figueiredo — Breve estudo 
sobre a prophylaxia da intoxicação saturnina, 
1880—p. 

45á Eugénio Augusto Perdigão —r A pilocarpi na — Acção 
physiologicà e applicações ilientpeutiens. 1880—p. 

463 João Julio Alves Vieira Barbosa — Nitrito d'amylo, 
1880- , , . 

451* Joaquim José de Meira - Vinhos sophisticados, ISSO 
—P-

455 Adelino Adelio Leão da Costa—Um capitulo de medi
cina legal — A responsabilidade medica, 1880 —p, 

450 José Augusto Vieira—Um capitulo de hygiene — Os 
nossos vestidos, 1880—p. 

457 Aureliano Pinto — Breves considerações a propósito do 
saneamento das cidades, 1880 — p. 
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4-58 Luiz de Barros de Faria e Castro — Breves considerações 
sobre a alimentação da primeira infância, 1880 — p. 

459 Antonio d'Almeida Alegre Magalhães — Anesthesia 
protoazotica, 1881) — p. 

460 Augusto José Domingues d'Araujo — A cravagem de 
centeio—Acção physiologica e emprego therapeutico, 
1880—/,. 

•Kil José Nunes Mouzaco— Algumas considerações sobre 
gymnastica, 1880—/,. 

468 Aceaeio Augusto Barroso Bravo Torres — Breves con
siderações sobre cardiopathologia — .1 propósito de 
um caso da msuffMencia aórtica: Elementos para 
a diagnose das doenças cardíacas, 1880— p. 

463 Avelino Eduardo Ferreira — Leucorrhéa', 1880—sp. 
464 José de Mattos Viegas — A conicina, 1880 — p. 
i(i."i Julio Xavier de Mattos — Pathogenia das hàtlucina-

ções, 1880—p. 
166 Raphael de Souza Tavares — Breves considerações so

bre vaccina, 1880—p. 
1-()7 Antonio Martins de Sou/a Lima — A hygiene e o tra

balho das creanças, 1880—p. 
W8 José Felício Nunes Paes Coelho do Amaral^-Occlusão 

intestinal, 1880—p. 
489 Geraldo José Coelho Guimarães—Dà iridectomia antir 

phlogistica nas affecçòes glaucomatosás, 1880 — p. 
470 José Bernardino d'Araujo Fonseca—Estudo physiolo-

gico da medicação alcalina, 1880—p. 
471 Edmundo de Magalhães Machado — A syphilis e o 

traumatismo, 1880—p. 
4-72 José Soeiro da Silva— Operação da cataracta — Me-

thodo da extracção linear, 1880 — p. 
i7:i Antonio Alberto Araújo do Nascimento -^Algumas 

palavras sobre-hygiene alimentar, 1880—/). 
474 ROBERTO BBLLABMINO no ROSAMO FIIIAS — O crime 

{Apontamentos para « systematisaçao du crimina
lidade, 1880 /. (prof.). 

476 Tilo Augusto Foules —.1 metalloscopia e a metállothe-
rupia, 1880 — p. 

176 Julio Estevfio Franchini — 0 forceps e « sua (indica
ção na inércia primitiva, 1880—/». 

477 Arthur Sallustiano Maia Mendes—Esboço etiológico 
da emoção, 1881 — /). 

15 
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478 MAXIMIANO AUGUSTO D'OLIVEIRA LEMOS' JUNIOR— A 
medicina em Portugal até aos fins do século XVIII 
(Tentativa histórica), 1881— I. (prof.). 

47!) José Gomes da Silva— Um capitulo de therapeuiicu 
indígena—Flora medica /tortueuse, 1881—l. 

480 João Antonio Pereira— As prisões, 1881—/;. 
481 Sebastião Augusto Nogueira Soares —A septicemia 

cirúrgica, 1881 — l. 
482 Joaquim Augusto da Costa Martins—Do envenenar 

mento lento pelo abuso dos medicamentos arseuicaes, 
1881-sp. 

483 Eduardo Augusto de Magalhães Costa Freire — Am-
pelotherapia— Um ensaio sobre a uva, 1881 —sp. 

484 João Maria Gonçalves da Silveira Figueiredo — Ar 
ilas montanhas, 1881 —p. 

Í8Ç Joaquim Maurício Lopes — histerismo (Ensaio sobre o 
penso de Lister), 1881 — /. 

48(1 José Machado do Valle — 0 suicídio. 1881 — p, 
487 Alfredo Cândido Gouveia de Moraes— Hygiene do 

trabalho, 1881—p. 
488 João Pedro de Souza Campos—0 glaucoma. 1881—p, 
489 Rodrigo Soares Lobo Junior—Lithiase renal. 1KS1—p. 
4ÍM) Augusto Soares Ramalho —Os sonhos — Estudo de 

psi/cho-plufsiologia. 1881 —p, 
4!)1 Sebastião de Campos Navarro d'Andrade — Breves 

considerações sobre a dooimasia pulmonar, 1881—p, 
199 José Antonio Gomes dos Santos — A prostituirão sob 

o ponto de vista de hygiene social. 1̂ 81 — p. 
403 Antonio Joaquim Ferreira—Pelletierina, 1881—p. 
4SH Affonso Taveira Cardoso—Algumas considerações so

bre a lherapeutica da métríto chronica. IN8I —p. 
'.'95 Joaquim Augusto de Mattos — Apontamentos 'clínicos 

sobre a variola, 1881 —p, 
4!t(i Augusto Carneiro—Hemorrhagias da placenta prévia 

(mecanismo e therapeuíica), 1882—p, 
4!I7 André de Moraes Frias Sampaio e Mello — A diabete 

assucarada (seu esboço etiológico, pathogeuico e Ilie-
rapeutico). 1882 — p. 

4ÍI8 Joaquim Correia Cardoso Monteiro — Algumas consi
derações sobre a alimentação dos doentes, 1882 — />. 

49Í) Jáolntho da Costa Miranda-í 0 chloral, 1882 -p. 
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Porphyrio Teixeira Rebello — A thisica pulmonar nos 
climas quentes, 1882—p. 

Nicolau Maximo Felgueiras — Apontamentos sobro edu-
c(tç'~n> physica, 1882-^sp. 

João Augusto Alves de Magalhães—Physiologie e 
patholoijia da memoria, 1883—/. 

Manoel Joaquim Peixoto do Rego — Um capitulo de 
medicina legal — Segredo medico. L882— p. 

Antonio d'Azevedo Meirelles— Génese e evolução do 
espermatozóide, 1882 —p. 

Antonio Pedro Autello— Dá malignidade nas doen
ças. 1882 — Sp. 

Manoel Pereira da Cruz — Cemitérios, 1882 — p. 
Manoel Antonio Alfonso Salgueiro — Etiologia e pa-

lliauenia das lu/pe.rlrophias e dilatações cardíacas 
independentes das lesões calculares, 1882—p. 

Domingos José Allonso Cordeiro — 0 somnambulismo 
provocado, 1882—p. 

Antonio Teixeira da Silva Leitão — A anesthesia ge
ral pelo brometo d'ethylo, 1882—p. 

João Antonio de Sampaio e Castro — Estudo medico-
legái sobre a morte jior submersão. 1882—p. 

Antonio de Souza Magalhães e Lemos — A região 
psychomotrie— Apontamentos para contribuir ao 
estudo da sua anatomia. 1882 — /. 

Anlonio Pereira de Paiva e Pimii—Geomcd ici na (con
siderações sobre a necessidade da sua applicaçao 
ás colónias portuguesas). 1882 — p. 

Agrippino da Moita Neves Flyseu — Breves considera
ções sobre o estrabismo. 1882 — sp-

Manoel Ferreira dos Santos — Um ensaio sobre ophtal-
moscopia medica. 1883— sp. 

Joaquim Ferreira de Souza Garcez — Da medicação 
purgativa, 1883 — p. 

Antonio Teixeira de Souza— A inervação do coração, 
LS83— p. 

Evaristo Gomes S a r a i v a - o mgslicismo em medicina, 
1883— p, 

Julio Arthur Lopes Cardoso— 0 micróbio. 1883— p. 
João Augusto da Cunha Sampaio Maia — Indicações 

da laparotomia na ocelusão intestinal aguda. 1883 
—P-
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590 Frederico Ferreira Correia de Vaz—Algumas pala nas 
sobre as relações da educação physica e moral com a 
patholoíjiu e a sociedade. 1883—p. 

521 José Carneiro Peixoto—Da ataxia locomotri: pro
gressiva (Tabes dorsalis). 1883—p. 

">i2-2 Augusto Antonio dos Sjinlos Junior — AccNmação dus 
portugueses na provinda de Angola, 1883—n, 

523 Antonio Florido da Cunha Toscano—Breves conside
rações sobre uma epidemia de febres typhoïdes, 18S4 
— sp. 

524 Arnaldo Pacheco Dias Torres — Pensos antisepticos e 
a pathogenia animada —Das priucipaes complica
ções das feridas, 1884 — p. 

5l2õ José Miranda Guedes— Dos apertos da uretra o, a 
uretrotomia interna, 1884—p. 

rtí<> Antonio Augusto do Rocha—Da conicidade do coto 
sob o ponto de vista etiológico e anatomo-patliolo-
gico, 1884 —p, 

527 Álvaro Lopes da Silveira Pinto—Estudo sobre os 
actos mechanicos do vomito, 1884—n. 

528 Albino Moreira de Souza Baptista—Aguas minero-
medicinacs do concelho de Penafiel, 1884 — /. 

.¾) Bernardo Joaquim da Silva e Cunha— Um capital» de 
tcratologia—Breves considerações sobre as .causas 
e modo de formarão das anomalias. 1884—p. 

530 João Antonio Ferreira Sampaio—Diagnostico diffe
rencial dos tumores das virilhas, 1884 sp. 

531 Luiz Antonio RodrigueB Lobo — Influenciado meio no 
caracter do individuo, 1884 — p. 

682 Manoel Ferreira da Silva Couto Junior — A febre uri-
nosa, 1884—p. 

533 Annihal Paulino Teixeira— Transfusão do sangue, 
1884—p. 

534 João Augusto Marques (d'Alnieida) — Pathogenia do 
rheumatism» articular agudo, 1885—p. 

535 Domingos Agostinho de Souza—A sensação visual 
(estudo de psycho-physiologia), 1885—/. 

536 Agostinho Rodrigues Pinto Brandão—Esboço de pal
pitações não sumplomaticas, 1885—p. 

537 Eduardo Paulino Torres e Almeida — Hijdrotherapia 
— SUOS indicações no tratamento das necroses. 
1885— p. 
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538 Antonio José Gonçalves — Influencia da navegação 
e dos países quentes na marcha da phtysica pul
monar, 1885—r. 

539 João Maria Lopes — Breves considerações sobre as ne
croses dos órgãos genitaes do homem, 1885—p, 

540 Antonio Augusto Carreira— Brevesconsiderações acerca 
do casamento sob o ponto de vista hygienico, 
1885 — 0. 

641 Delphira José Pinto de Carvalho—Um capitulo de 
aerotherapia, 1885 — p, 

548 João Baptista Gonçalves Pavão—Besecçào do maxU-
lar inferior e suas indicações, 1885 — p. 

543 Tito de Bourbon e Noronha — As aguas <l<> Porto, 
1885 -p. 

544 João Carlos. Mascarenhas de Mello Tnsufficiencia 
mental primitiva. 1885 — p. 

545 Eduardo Coutinho d'Oliveira Mòtta—Pathogenia das 
cystites, 1885 — /;. 

546 Domingos dos Santos Pinto Pereira—Algumas pala
vras sobre o tratamento do estrangulamento her
nia rio. 1885—p. 

517 José Antonio Moreira dos Santos—Breves considera
ções sobre as liemiplegias. 1885—p, 

5*8 Manoel Maria Ribeiro da Gosta (e Almeida)—Estudo 
sobre a nephrcctomia. 1885—p-

540 Antonio José Gonçalves— Algumas palavras sobre a 
ischemia cirúrgica, 1885 — sp-

550 João Pinto Riheiro—- Breve estudo sobre os cálculos 
vesicaes e maneira de os operar, 1885—p. 

551 Antonio Augusto Chaves d'Oliveira— Estudo sobre os 
diversos systemas de remoção das immundicies 
adoptados nas principals cidades da Europa e 
sua appUcaçtio á cidade do Porto, 188(5 — p. 

55Î José da Cunha— As remissões na parahjsia geral, 
1886—p. 

553 Joaquim de Carvalho e Silva —Algumas palavras 
acerca das reincidências dos aneurismas. 188(5 —p. 

554 José Leite de Vascoucellos Pereira d'Almeida—A evo
lução da linguagem—-Ensaio anthropologic, 188(5 
- / . 

555 José Manoel Mi-az de S á - Breves considerações sobre 
o mechanismo do ruidp de sopro anemico, 188(5—p. 
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55(5 Joaquim Leão Nogueira de Meirelles—Um foco de 
lepra — Apontamentos colhidos em Paços de Fer
reira para o estudo d'esta doença em Portugal-
[886—p. 

557 Joaquim Pinto Valente — Aguas sulfuro-medicinaes de 
Aregos (liesende). 188(5—p. 

558 Ayres Gonçalves d'Oliveira Borges —.-1 paralysia ge
ral dos alienados (Estudo clinico). 188(5—p. 

559 José Maria Galvão de Mello — A splenotomia. IHSú—p. 
500 José do Nascimento da Rocha Azevedo Coutinho— 

Diagnostico, da paralysia geral dos alienados, 188(5 
—P-

5(il Maximiano Bernardes Pereira— Breve estudo sobre a 
esophagotomia externa e suas indicações, 188(5—p. 

5()â José Domingues dos Santos Arôso — Algumas pala
vras sobre a therapeutica cirúrgica dos caleulosos, 
188(5 -p. 

503 Manoel Belleza da Costa Almeida Ferraz— Dos acci
dentes gravido-cardiacos, 188(5 — n. 

5(54 Bento Augusto d'Andrade Arthritismo e acção do 
initio sobre carias manifestações arthriticas, L886 
—P-

565 Antonio Evaristo d'Ornellas, Barão d'Ornellas-- Dila
tação do estômago, 1887— p. 

5()() Rodrigo Antonio Teixeira Guimarães— 0 tratamento 
climatérico du tuberculose pulmonar e a Serra da 
Estreita, 1887— p. 

5(57 João Duarte da Gosta Rangel — Cancros da laryngé, 
1887— p. 

568 Francisco Eduardo Leite da Silvar-Breve estudo so
bre a resecção das costellas. 1887—p, 

569 .Manuel de Barros Leal — A lavagem do estômago — 
Breve estudo das apidieaeões d'esté processo a ttlttti 
mas doenças <l<> appg,relho digestivo, 1887—p. 

570 Joaquim Manoel da Costa— Epithelioma labial. L887 
—P-

571 Albino Cesar Marlins—Ovariotomia abdominal tios 
casos de kystos do ovário. 1887— p. 

57á José Rodrigues Moreira — Lupus vulgar— Breve estudo 
d'esia doença, L887 />. 

573 Manoel Maria de Souza— Etiologia e tratamento'-da 
methrite blennorrhagica] 1887 -p. 
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Antonio Joaquim da Freitas—^.4 tuberculosa conside
rada sob o ponto de vista da contagiosida.de e pa
rasitismo, 1887—p. 

José Moreira d'Almeida Campos—Pathogenies e tra
tamento das fistulas vesico-vaginaés adquiridas, 
1887—p. 

Joaquim Moreira dá Fonseca—Retenção urinaria— 
Mrrlmnismo e tlierapeuliea. 1887—p. 

[nnocencio Osório Lopes Gondiin—Lusi natural e ar-
I i/ir ial dás escolas, 1887 — p. 

Balthazar Castiço Loureiro'— Breve estudo sobre a pa-
tkogenia e aymptomàtofágiá do tétano, 1887— p. 

António Manoel Cerqueira de Carvalho Magro - 0 li
vre arbítrio perante a phgsioUigia, a psychologia 
e a sociologia contemporâneas, 1887—p. 

José Joaquim Pinto Algumas palavras sobre medir 
caÇão marítima. 1887 —p. 

Anthem Adelino de Sá — lírere estudo sobre os ali
mentos mais minares. 1887 -p. 

Manoel Joaquim Ferreira Mendes— Formas clinicas 
da uremia. L887—/;. 

Aureliano de Souza Cyrne de Vasconcellos- A dosi
metria sob o ponto de vista da sua opportunidade 
e i/o sen futuro, 1887 — p. 

José Tavares da Silva Rebello — Duas palavras sobre 
a desinfecção pelo calor. 1887 — p. 

Abílio José Ferreira Gastel-Brancò—Jfiorto therapeu-
tieo, 1888 - p . 

João Simões Ferreira Fijrueirinhas -Auto-intoxicaçao 
renal, L888-^p. 

Thomaz d'Aquino Pinheiro Falcão—-Etiologia e pro-
phylaxia da ruptura do perinho durante „ pariu. 
1888—p, 

Arnaldo Vieira d'Almeida (Menezes) — Hepatite sup
purante. 1888—o. 

Manoel remando de lírito Abreu Suspensão da 
evolução uterina (utero infantil) -.1 propósito de 
dois rasos rlinirns obsrreados i/o hospital de SatUo 
Au/ou ia lia Porto, 1888--)0-

Arthur Cardoso Pereira— Sobre apathogenia do tétano 
traumático. 1888 — p. 

http://contagiosida.de
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591 Manoel Ferreira Correia Lopes Barrigas— Um capitulo 
de hygiene social —A instrucção superior da mulher, 
1888- p. 

592 Manoel Jorge Forbes da Costa—Sobre a retroversão — 
flexão uterina, 1888 — /, 

598 Manoel Bernardo Birra— 0 methodo burggrceviano, 
1888— p. 

594 Joaquim Alberto de Souza Couto — Peritos medicos, 
1888 - p . 

595 José Joaquim do Valle Junior — A galvano-punctura 
o os aneurismas thoracicos (Casus clínicos), 1888—p. 

r>!Hi José Domingues d'Oliveira Junior—4 medicação marí
tima no tratamento da eserpphula, 1888—p. 

597 Alexandre de Souza Pereira — Breves considerações sobre 
medicação mierobiotiea e antisepsia, 1888—p. 

598 José Augusto Pereira Maehado — Algumas palavras so
bre a cura radical das hernias abdominaes, 1888 — p, 

599 Pedro José Ferreira — Polypos do utero, 1888 —p. 
600 Manoel Cândido Vicetto Fabregas — Retenções incom

pletas da ourina provocadas por apertas uretkraes e hy-
pertrophias prostatioas, 1888—p. 

001 Manoel dos Santos de Carvalho Junior— Prevês consi-
drntròrs sobre os cálculos biliares, 1888 — p. 

0(fc> Pedro Nunes de Souza — Jtesecçã» do maxillar superior, 
1888 — p. 

603 João Baptista Rodrigues d'Oliveira — Prece estudo cli
nico sobre os apertos a"urethra, 1888 — p. 

604 Antonio Augusto Correia de Campos'— Bapidas diva
gações a respeito da mulher e <la casamento cisto ú luz da 
sociologia i; da hygiene, 1888—p. 

(>().> Alfredo d'Araújo Vianna—Breves considerações sobre a 
lithiase, biliar, 1888— n. 

fiixi Julio de Carvalho Vasques — Estudo medioo-legal das 
envenenamentos pelo phosphoro, arsénico e seus compostos, 
1888 —p. 

()()7 Caspar Fernando de Si acedo—Asthma t aerotherapia 
— Breve ensaio sobre á pathogenia <la asthma c seu tra
tamento pela aerotherapia, 1888—n, 

008 Arnaldo Baptista Coelho— Breve est,ala sabre a etiolo
gia i prophylaxia da syphilis congenita, 18»S8—n. 

009 Alfredo Martins dos Santos Hm caso de laparotomia 
exploradora, 1888—p. 
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(HO .lose Teixeira rie Souza—Breve estudo sobre á lithotrîcia 
moderna, 1888 —ji, 

(511 Antonio .losé da Rocha—Algumas palavras iobre a gotta 
articular primitiva, 1888—p. 

<il!2 JOÃO LOPES DA SILVA MARTINS JUNIOH— A hysteria e as 
suas localisaçSes motrizes, 1888 — /, (prof.). 

618 Alberto de Vasconcellos Cid—Aphasia e miau forma», 
1888 / ; . 

014 Hypollto Francisco Alvares —O que í <> hypnotisme 
— Suou applicants, contagens e perigos, 1889 — /. 

615 Zeferino Martins da Silva Hortos — Algumas regras de 
lii/gienc ocular da infância, 1889 — p. 

616 Abel Barreto de Carvalho — Retenção menstrual, 1889—p. 
((17 Joaquim .losé Martins da Silva — Derivados do fluor 

ini therapeutica, 1889 — p. 
618 Alfredo Nunes lioinliin — Anomalias dos órgãos geuitaes 

da mulher por suspensão de desenvolvimento, 1889—p. 
619 Manoel Machado de Moura e Cunha — Da medicação 

sudorífica, 1889 — p. 
620 João Baptista de Melrelles Leão — Da alimentação nos 

febricitantes, 1889 — p. 
(tól Franklin Antonio d'Ôliveira Bastos — Endometrite, 

1889 p. 
622 Seraphim d'Araújo Gouveia—Algumas palavras sobre 

as dyspepsias consideradas debaixo do ponto de vista 
clinico, 1889 — p. 

vm Arnaldo Aurélio Dias Guimarães Breve estudo sobre 
o tratamento "doprolapso uterino, 1889— p. 

624 Francisco Correia «le Mattos*■ Considerações geraes so

bre a ablação dos annexas do utero, 1889—p. 
625 Francisco Pessanha—Da hereditariedade na tuberculose, 

1889 — p. 
626 José Finto Dá Mesquita de Queiroz e Lemos—Breves 

considerações sobre prolapso do utero, 1889 — p. 
Cell José de Castro Ferreira — Algumas palavras sobre a cura 

radical do hyárooele vaginal simples e suas variedades, 
1889—p, 

<tí8 José da Costa e Silva Junior— Breve estudo sobre a 
prophylaxia da raiva, 1889—p. 

629 Antonio Joaquim Gonçalves de Figueiredo — Breve 
estudo sobre a etiologia e tratamento da bleunorrhagia 
aguda, 1889 — p. 

16 
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030 José Cândido Pinto da Cruz (e Costa) — Estudo sobre 
a anatomia, physiologia e psychologia dos anqmtados 
1889—p. 

631 Luiz da Costa Maia — Breves considerações sobre as sal
pingites, 1889—p, 

032 Augusto Correia d'Azevedo — Um caso de 'mlpyngo-
ovarite dupla suppurada, 1889 — p, 

(533 Miguel Alexandre de Magalhães — Breves considerações 
sobre a identidade da erysipela cirúrgica e espontânea 
1889 - p . 

634 Alexandre Pereira Valverde Vasconcellos Côrte-Real, 
— Algumas considerações sobre a hygiene da primeira 
infância, 1889 — p. 

63õ Antonio José Gomes — Algumas palavras sobre a tenia 
solium e seu tratamento, 1889—p. 

636 Eduardo Augusto Pereira Pimenta — ltesecções sub-
pieriosseas, 1889 — p. 

637 Thomaz Nozalini da Silva Leão— A palpação abdominal 
sob o ponto de vista obstétrico e na versão por manobras 
externas, 1889—p. 

638 Antonio Miguel da Costa Almeida Ferraz — A opera
ção (TEstlander no tratamento do empyema chronica, 
1889 — p. 

639 Antonio Augusto d'Azevedo — Tratamento da endome-
trite pria raspagem seguida de cauterísaçãó, 1889—p. 

640 Joaquim Urbano Cardoso e Silva— Estudo sobre a en-
teroptose, 1889—p. 

641 Samuel Maria dos Santos Pacheco— Breve estudo sobre 
o diagnostico t tratamento dos kystos hydaticos do fígado, 
1889— p. 

642 João Lopes do Rio—Tractamento do cancro uterino, 
1889—p. 

643 Antonio Francisco Pereira Ramos — Algumas palavras 
sobre o valor medico-legal do hymen, 1889 — p. 

644 João Gonçalves da Costa — Espermatorrhca, 1889 — p. 
645 Fernando Antonio da Costa Ferreira — Breves consi

derações sobre a nephrite syphilitica 2>recoce, 1889 — p. 
646 Evaristo da Expectação Pinheiro d'Almeida— Conti

nuidade e contiguidade histológica interpretada ã lut 
da physiologia moderna, 1889—p. 

647 Manoel José da Costa Mattos—Das lacerações do eólio 
uterino (estudo clintco)t 1889 — p. 
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648 .Tofio Braz Ribeiro—Prolapso dos ovários, 1889—p. 
649 Adriano Augusto Pimenta— Um capitulo de Hydrothera-

pia — Tratamento da febre typhoide j>elos banhos frios, 
1889 — p. 

650 Celestino Gaudêncio Ramalho—Retenção de urinas por 
hypertrophia da prostata, 1890 —p. 

661 Anuindo de Freitas Ribeiro de Faria—Vizella e suas 
agua» mineraes, 1890 — /. 

65á Eduardo Augusto da Cunha — A suspensão no tratamento 
do tabes dorsalis, 1890—p. 

663 Raphael Bmygdio Croner — Breve estudo sobre diagnos
tico e tratamento das febres dos paizes quentes, 1890 — p. 

651 Julio Augusto da Costa Malfeito—'At inflammaçõeapél
vicas Paikologia t tratamento, 1890—p. 

666 Juliò Maximo do Nascimento Trigo —Algumas pala-
vras sobre a alimentação da primeira infância, 1890—p. 

656 Luiz Lopes de Faria — lire.ee estudo sobre, a tuberculose 
cutanea, 1890 — p. 

657 Aloysio José Moreira — Breve estudo sobre a etiologia da 
malaria, 1890 — p. 

658 Luiz Manoel da Cunha—Brew estudo sobre a heredo-sy-
phili», 1890—p. 

659 Theophiio Bernardes — Exploração cirúrgica do rim, 
1890—p. 

660 Fernando Touret — Breve estudo dos tumores da visicula 
biliar (produzidos por obliteração dos canaes excretores 
da bilis) e seu tratamento cirúrgico, 1890 — p. 

66! Pedro Eugénio de Moura Coutinho d"Almeida (d'Eya) 
— Hospitaes de creanças, 1890 — p. 

6()2 Antonio Julio Salgado — Methodo cirúrgico do tratamento 
do empyema, 1890 — p. 

663 Antonio d'Almeida Dias — Breve estudo sobre o trata-
minto dos fibromyomas uterinos, 1890 — p, 

664 Abilio da Silva Carvalho — Estudo sobre as hepatites 
chronica* iilcauliciis, 1890 — p, 

666 Benevolo Luiz da Fonseca —O escarro Estudo cli
nico, 1890—/). 

666 Sebastião Pinto Peixoto Portella de Vasconcellos— 
Variola—Medicaçã i ethe.reo-opiada, 1890— p. 

667 Severiano José da Silva— Propagação, prophyUama c 
tratamento do cholera-morbus, 1890—p. 
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668 Jqaquim'Francisco Vieira — Estudo sobre a malignidade 
dos hystos ovariens, 1SÍK) — p. 

660 Antonio Carlos Leite da Cunha Vasconcellos — O 6a-
cilln da diphteria e sua prophylaxia e. tratamento, 1890 
— P-

670 Antonio Ferreira Pinto da Motta-^- As caldas de S. Jorge 
(concelho da Feira), 1890— p. 

671 João Chrysostomo Baptista Alves Novaes—O limite 
dus horas de trabalho nas fabricas, 1890—p. 

672 José Alberto dos Santos Pimenta — A phtisica na Serra 
do. Estreita e o especifico do dr. Kocli, 1890 — p. 

673 Augusto José de Castro—-Ensaios práticos <le bacterio
logia, 1891—7. 

674 Ricardo .Maria Nogueira Souto — Questões depathologia 
e hygiene social — Desejo de. contribuir para a regenera
ção da sociedade portúguezà, 1891—/. 

67õ Otto Reimer vou Hafe — Breves considerações sobre a 
cystoscopia, 1891 — p. 

676 Jeronymo Carlos da Silva Moreira — O hypnotismo ea 
lei, 1891— p. 

677 José Jorge Pereira— Um capitulo de medicina legal—Si
mularão t dissimulação de doenças na marinha, 1891 — p. 

678 Ricardo de Lemos e Castro — Breve estudo sobre etiolo 
gia e tratamento da esterilidade na mulher, 1891 —p, 

679 Francisco Xavier d'Abreu e Couto Amorim Novaes — 
A tuberculose e seus novos meios de tratamento, 1891 —p. 

680 Francisco da Silva Garcia — O vinho do Porto — Histo
ria, composição, analyse chi m ira, applicações therapeu-
ticas, falsificações r inconvenientes do abuso, 1891—p. 

681 Bernardino Moreira da Silva — Breves considerações so
bre o rheumatismo articular ohronico progressivo, 1891 
~P-

682 Annibal Barbosa de Pinto Liouzadai— Hygiene caseira 
nas doenças infecoiosas, 1891—p. 

683 Alberto Perry de Sampaio — Um caso de kysto do ovário 
mm torsão do pedículo, 1891 —p. 

684 Alberto Goulartt de Medeiros — A versão podalica e 
discussão com o forceps uos apertos da bacia, 1891 —p. 

685 Manoel José Pinhal —.Is Unias do homem, 1891—^. 
686 José dos Santos Andrade - Pathogenia e /rolamento da 

eclampsia puerperal, 1891 —p. 
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«87 João Leite de Castro — Breve estudo sobre a etiologia t 
tratamento das pleurisias purulentas, 1891 — p. 

688 Joaquim Pereira de Macedo Algumas palavras sobre 
uciatiea, 1891 —p. 

689 José Maria de Moura Um capitulo cThygiene alimentar 
— Alimentos, 1891 — p. 

690 Arthur Alberto Vaz Pereira — Envenenamentos profissio

nais — 0 phòsphorismo, 1891 — /. 
691 Viriato de Sou/a Brandão —Breve estudo sobre os aper

tos da urethra, 1891 —p. 
(m José Pinto de Queiroz Magalhães—O cancro do corpo 

thyroideo t « especificidade cellular (Breves considera

ções), 1891— p. 
(593 Scipiâo José de Carvalho—Breve estudo sobre a» mani

festações oculares da syphilis, 1891—/;. 
694 Manoel Marques de Lemos— Algumas palavras sobre a 

thermomelria clinica, 1891 — p. 
695 Francisco de Vasconcellos e Carvalho Beirfto—Gravi

de» eotopica, 1891—p. 
696 José Maria Pacheco da Silva Lemos Breve estudo 

histórico >■ pathogenies da dyspepsia nevrasthenica (ne

urasthenia gástrica), 1891— p. 
697 CAJII.OS Ai.iiiuTo DE LlMA—Melhoramento da raça pelo 

,.,. rcicio physico, 1891 — /. (!»'<>/■)■ 
698 Aurélia de Moraes Sarmento (') Hygiene da primeira 

infanda, 1891 —p. 
699 Laurinda de Moraes Sarmento  / / / / / / / ^ ■''> vestuário 

feminino, 1891—p. 
7(H) Antonio Caetano Ferreira de C a s t r o  4 « salpingites 

(Ensaio de histologia pathoíogica), 1891—/. 
701 Lúcio (i jalves Nunes —,1 propósito dom caso de A<

lotomia, 1891 —p. 
702 José d'Oliveira Serrão d"Azevedo Dp aoclimação dos 

portugueses em Africa. 1892—/). 
703 Bernardino José d'Azeyedo Mour&o—Algumas pala

vras sobre o tratamento ,lo rliounatismo articular 
agudo, 1892 — p. 

li.) Primeira alumna que terminou o curto medico 
lioje diplomaramM em medlolna, uo Porto, nova sfuhorui 
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704 Maria Leite da Silva Tavares Paes Moreira— Buoiene 
da gravides e do porto, 1892—p. 

705 Alberto d'Ortigào Miranda—A doença de Heard (Ne

vrasthenia. Esgotamento nervoto. doença do sé

culo) — Apontamentos, 1892— p. 
706 Humberto Pinto da Cosia Araújo— Um capitulo de 

medicina legal — Signaes da morte ISílJ— p. 
707 Eduardo de Harros — Algumas palavras sobre as can
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culose pulmonar, 1899 — «. 
922 Antonio Maria Flores Loureiro — A febre typhoide 

tratada pelos bunhos frios. 1899—*. 
'■̂ •'i Cesar Viriato França—Breve estudo sobre a semiolo

gia das hematurias. 1899 — b. 
924 Gonçalo Teixeira Machado de Moura Febre paroti

diana infecciosa. 1899 — s. 
925 Bernardino Augusto Finto de Barros Nobre—O té

tano traumático (Estudos recentes), 1899—*. 
926 Ernesto Barbosa de Magalhães— Tratamento do hy

drocele, 1899  * . 
927 Antonio Rodrigues Gomes — Breve estudo sobre os es

tados neurasthenicos, 1899 — 6. 
928 Joaquim da Maia Aguiar—Puericultura intrauterina 

(Estudo de estatística), 1899—*. 
Uj 
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929 Eduardo d'Almeida Esteves Figueira—Massotherapiu 
— Breve estudo, 1899 —s . 

930 Alfredo Augusto Gomes d'Almeida—Breve estudo so
bre tuberculose testicular c seu tratamento, 1899 
— 8. 

931 Franciseo José Martins Morgado— Os aneurismase o 
seu novo tratamento pelo soro (jelatinado, 1899 — s. 

932 Adelino Gonçalves Gomes— Breves considerações so
bre apertos d'uretra e seu tratamento, 1899 — 8. 

933 Alberto de Mattos Carvalho — Contusões abdominaes 
1899 — s. 

934 João Barroso Dias— Doença do Basedow, 1899 — s. 
935 Manoel Gonçalves de Carvalho — Cálculos vesicaes 

nas creanças fSymptomatólpgia e diagnostico), 
1899 — ». 

936 José Rodrigues de Carvalho — Chorographia palustre 
de Portugal, 1899—s. 

937 Alberto da Maia e Cruz do Valle — A alimentação 
artificial dos recem-nascidos (Breves considerações), 
1899—s. 

938 José Franciseo da Silva—Algumas palavras sobre as 
tachycardias em geral e o seu tratamento, 1899 
— 8, 

939 Alfredo Martins da Silva Borges—Neurasthenia geni
tal no. homem, 1899—s. 

940 José Esteves de Moura Junior — Glycosurias não dia
béticas, 1899—8. 

941 Francisco José de Souza — Algumas palavras sobre 
a opotherapia (Jratamento de certas doenças por 
extractos d'órgãos animaes), 1899 — 8. 

942 Francisco Neves de Castro Junior—Duas palavras 
sobre a grippe e seus epiplienomenos, 1899 — 8. 

943 José Leão Ferreira da Silva — A lueta contra a tuber
culose—Hospitaes e sanatórios populares, 1899 — s. 

944 Joaquim Alves da Silveira— Os traumatismos cerebraes 
— Breve estudo sobre a commoção. 1899 — s. 

945 Américo Herculano d'Azevedo Campos — Breve itudo 
sobre a appendicite o seu tratamento, 1899 — s, 

94(5 Henrique Navarro — Da torsão do pedículo nos kystos 
ovaricos, 1899 — s. 

947 Eugénio Ribeiro — O annel de Banal e a dystocia, 
1899 - 8. 
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94a Adolpho Cesar Cid — A bacleridia de Davaine — Breve 
estudo sobre » pústula maligna, 1899 — «. 

949 Domingos Lopes Fidalgo — Impressões de uma visita 
ás cadeias du Relação d<> Porto (Hygiene), 1899 

962 

963 

964 

965 
966 

— s. 
950 Augusto Correia do Amaral — Xobrc a névrose asthma

tica essencial (Tratamento hygienico), 1899 — *. 
951 José Coelho Moreira Nunes— 0 symbolismo como mani

festação 'In degenerescência, 1899 — «. 
95a Annibal de Pádua Pereira d'Andrade — Breve estudo 

sobre os retrodesvios do utero gravido e especialmente 
retroversão, 1899 — b. 

953 José Fernandes Coelho d'AmorimAngiomas superfi

i in is e seu tratamento, 1899—s. 
'.Vi Guilherme das Neves Rodr igues  Tratamento das in

fecções puerperaet pelas irrigações intratiterinas, 1899 

 / > . 
955 Mathias Alves Pinheiro Algumas palavras sobre a sy

philis da medulla espinhal, 1900 — *. 
956 José Antonio Domingues Maia — Duas palavras sobre a 

gaslroenlerostomia, 1900 — °
957 ANTONIO JOAQUIM DÊ SOUZA JUNIOR  Contribuição para 

o diagnostico da tuberculose urinaria (clinica, cystosco

pia, uroscopia e bacterioscopia), 1900 —'»• >>■ O»0/) 
958 Carlos Alberto da Cunha Coelho A peste do Porto de 

Í89Í), 1900 — 6. 
959 Maria Genoveva de Jesus^e SilvaPlacenta prévia, 

1900"  ' , . ' 
960 Aleixo Guerra  A lepra em Portugal (sua recrudescendo) 

 Etiologia, pathogenia, diagnostico e tratamento, 1900 
— 6. 

961 Antonio Pinto de Mesquita  Breve estudo sobre a Jebre 
na tuberculose, 1900 — *• 

Antonio Teixeira Lopes JuiúorBrevc estudo sobre a 
dysmenorrhea e seu tratamento. 1900 — «• 

José Coelho Montalvão  O tratamento dos aneurismas 
do tronco brachioccphalicn, 1900 —*• 

Eleulherio da Gunha Santa R i t t a  0 tratamento da, 
cardiopathias chronkas, 1900 — »

965 João Cardoso d'Albuquerque — Vinismo, 1900—»• 
Antonio Fernandes FerreiraTratamento da tubercu

lose pulmonar■'— O caeodylato de soda, 1900 —«• 
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967 José Augusto Monteiro de Souza Machado — Trata

mento ãos tumores nfalignós do rim pela intervenção ci

rúrgica, 1900¾. 
968 Ernesto da Silva Mendes— Hydrotherapia—Estudo do» 

effeitoè physiologicos e. therapeutiça» da agua, 1900 — ». 
969 David Ferreira do's Santos Tuberculose em oreanças, 

1900 — «. 
970 José Antonio d'Andrade Sequeira Jlreee estudo sobre 

a bronclieclasia ampullar, 1900— b. 
971 Damião Domingos Pereira da Silva — Symphisiotomia, 

1900  e. 
972 Agostinho Simões d'Oliveiia <i< s — Algumas palavras 

sobre a alimentação do» tuberculosos, 1900 — »• 
973 Herniinio Cesar QomèB —Breve estudo sobre as metror

rhagias un;: tiirgens, 1900 —«• 
974 Henrique da Silva Amorim— Therapeutiça thermal 

(Aguas de EntreosBios)", 1900 — »• 
975 João Casimiro Barbosa — limc estudo sobre a hystere

ctomia total nos casos de. carcinoma uterino, 1900—•»■ 
976 João Ferreira d'Almeida—. Thermos da Bainha D. Ame

lia— Acção do azote, das aguas mineraes, 1900 — »• 
977 Antonio da Novoa—Breves consider ações sobre a physio

logia, pathologia e therapeutiça ti» tomno, 1900 — «. 
978 Alberto Ribeiro de F&ri&—Pathogenia e. tratamento da 

eclampsia puerperal, 1900 — s. 
979 Antonio Gonçalves d'Azevedo— O tratamento do mai de 

Pott, 1900 —'A 
980 Alexandre da Cunha Rolla Pereira — Armas de guerra 

de pequeno calibre e sens effeitos, 1900 — «• 
981 Antonio Hermínio Telles — As aguas sulfurosas nas 

doenças chronica» il" nariz, pharyngé e laringe, 1900 
— s. 

982 Francisco Augusto Regalia — Tratamento da infecção 
puerperal, 1900 7 ». 

983 AffohBO Carlos Freire Theinudo Rangel —Kystos liu

daticós primitivo» <la pleura, 1900 —6. 
984 Antonio Maria Teixeira Guerra—Algumas considerações 

sobre a laryngotomia, 1900 — b. 
985 Manoel d'Almeida Rino — Das rese.cçòes articulares, 

1900 — ». 
98(> Guilherme Joaquim d'Almeida Junior—O riso, 1900—b. 



Bibliotheoa 237 

987 Felisberto Baptista Rebordão — Kystos dermoides do rim 
(Um caso clinico), 19()()—b. 

98? Manoel Cardoso de Mesquita Portugal — Breve estudo 
cobre a dyspepsia de Leube, 1900 — s. 

989 José Teixeira de Queiroz Botelho de Castro e Va* 
COncellos — O chumbo (breves considerações sobre as lu

/ toxicaçòes domesticas t profissionaes), 1900 — s. 
990 Álvaro Augusto da Costa Cabral — Mcgularisàção <u< 

menstruação pelo casamento, 1900 — *. 
99J Ernesto Isidoro Gameiro Hurguete — Breves considera

ções sobre i> casamento (Algumas cpntraindicaçpes), 
1900—s. 

992 Carlos Correia Botelho da Silva Junior —Brew* consi
derações sobre o coma iiremieo (Um caso clinico), 1900 
— ». 

993 Manoel Evangelista da Silva— 0 café—Estudo sobre os 
efeitos physiologicos e tóxicos do café, 1900 — *

994 Alberto Alexandre Gomes de MourarHysttria c dege

nerescência (suas relações), 1900—b. 
995 Bernardo Paes d'Almeida—MeningismorBreve estudo, 

1900  s. 
996 Ricardo Raphael d'Almeida—Ligeira contribuição para 

o estudo das febres palustres na Yiltariça, 1900 — 6. 
997 Victor Henriques Ayres Mora — Luxações do maxillar 

inferior, 1900 — «• 
998 Lino José dos Santos—0« iode.tos nas afecções das vias 

respiratórias, 1900 — »• 
999 Pedro d'Almeida Albuquerque e Castro— Meios de pro

vocar o aborto e o parto prematuro, 1900 —*■ 
1:000 Manoel de Jesus Suzanno Breves considerardes sobre a 

hygiene da gravidez, 1900 •—*• 
1:001 Gregorip Carrilho Garcia 0 eiupe mórbido, 1900— *• 
1:002 Gonçalo Guedes PintO — A elephantiasis dos arabes e o 

.se„ tratamento pela electricidade, 1900—«• 
1:003 João Vaz Pereira d'AraUJO .0 tabaco e a degeneração 

physioa, 1900 —«• 
1:004 Luiz da Cruz Ferreira  Cura radical das hernias ingm

naesy 1000— *• 
1:005 Joflo Trigo Moutinho  Duas palavras sobre a medica 

vomitivn nas doenças bronchicas, 1900 — *■ 
1=006 JOSÉ D'OLIVEJRA L I M A  O hypnotism* e a suggestào 

ihtrapeutica, 1900 — '' (profY 

mJ 
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1:0()7 Antonio Balbino Rego — Pneumonia pestosa (A peste 
hibonica no Porto —18991900), 1900— b. 

1:008 Berardo José Dias Simões de Carvalho— A epilepsia 
de Jaelcson c, ai tuas lucalisações motrizes, 1900 — s. 

1:009 .lulio Henrique Lima da Fonseca—Breve estudo sobre 
o alcoolismo, 1900 — s, 

1:010 Abilio Ribeiro de Miranda — A puberdade mi mulher, 
1900« . 

1:011 Arthur Veiga de Faria — Rupturas uterina* piierperaes, 
1900—m. b. 

1:01(2 Luiz Martins da Costa Soares — Phosphorismo indus

trial, 1900—*. 
1:013 Antonio Machado Acabado— Breve estudo sobre o palu

dismo (abcessos perniciosos em especial), 1900 — ». 
1:014 .JOÃO José Luiz Damas—Breves considerações sobre a 

syphilis na gravidez, 1900 — s. 
1:015 Manoel Marques Vidal—ifoçòes geraes de opntherapia, 

mn—s. 
1:01(5 Antonio Xavier Rodolpho Bernardo Maria da Rocha 

Pinto — A 2>es(e na Índia — Ligeiros apontamentos para 
a sua historia, 1901 — s. 

1:017 José Maria d'Oliveira — O trabalho e, a saúde, 1901—b. 
1:018 Abilio Gonçalves Marques — A guerra á tuberculose, 

1901—«. 
1:019 Francisco Ribeiro Pereira Borges—Dyspepsia sensitim

motriz — Seu tratamento, 1901 — », 
1:020 Joaquim Dias de Sá — Lucta contra a tuberculose, 1901 

— s. 
1:021 Antonio Maurício Sarmento de Macedo — Analgesia ci

rúrgica por injecções snbrtrachnoideau de cocaina, 1901 
— s. 

1:022 Alfredo Augusto Teixeira Guedes — O rhettmatismo ar

ticular agudo, 1901 — s. 
1:023 Antonio Augusto Proença — Algumas palavras sobre a 

hygiene da primeira infância, 1901 —s. 
1:024 José Ferreira Viegas—O suicídio livre em face da reli

gião, da nuirai e da sociedade, 1901 — b. 
l:02õ Alberto Gonçalves d'Araujo — Etiologia e pathogenia do 

rachitismo, 1901 — ». 
I:()2() Joaquim Alexandrino da Conceição—Da semeiologia 

<■ prognottieo da arterioesclerose, 1901 —s. 
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1:037 Manoel Ferreira da Si lva Algum apontamento» sobre a 
doença de Diichenue, 1901 — b. 

1:028 Álvaro de Mello Cardoso — Evolução precoce (Breve 
estudo), 1901  s. 

1:039 Eduardo Pereira do Val le Bre i* estudo tobre a mort» 
súbita postòperatoria, 1901 — *. 

1:080 Antonio Loureiro D i a s  Breve ettudo ,»bre a etologia e 
v prophylaxia do pahtditmo, 1901—*

ÍI031 Manoel Prócopto Pereira da Silva Caldas  Flora

medica da Ribeira de Vizella, 1901— ». 
I0:12 Marcelino Dias d'AlmeidaBreve* considerate» tobr» 

os vomito* de sangue na hysteria Hemosialemese (caso 
pessoal), 1901 —»• . . 

1:033 Guilherme Augusto Pereira da CunhaIntufficieno* 
hepática, 1901—«• _, , 

1:034 Carlos Barreiros Montez Champalimaud  Foz do Douro 
e febre typhoïde, 1901 —b. 

1:035 Carlos Maria de L a c e r d a  Tratamento da» fractura» 
pela massagem e, mobilisação, 1901 — s. 

1:086 Alberto d'Oliveira Macedo Agua» medicinar* da Pie

dade (Alcobaça), 1901—* . 
1037 Manoel Telles Pinto de LeioExercim velacipedico 

Efeitos physiologicos, contraindioaçaes, apphcaçõe» 
therapeutical e. hygiene, 1901 — *■•■, 

1:038 João de Pinho e Cruz Junior Alimentação t regimen 
nos países quentes, 1901 — s. . 

1:039 Carlos Alberto Salgado d'Andrade£»ff«m contribui

çãopara o estudo da raiva em Portugal, 1901—«. 
1:040 Abel Correia da Costa Florido ^Enxertia dermoepi

dermica, 1901—«
I:(i1l Alexandre Monteiro Regimen da diabete ateucarada, 

1901—*. , , 
1:044 Adolpho Augusto Pereira  Tratamento daejdcera» va

ricosas pela resecção da saphe.na interna, 1901—«. 
1:043 Antonio Luiz da Costa Metello J u n i o r  Cryoscopia 

das urina», 1901 —b, 
1:044 José Gardette Mart ins Dmertação inaugural sobre as 

fhermas de Monfortinho, 1901—«
1:046 Guilherme Braga Martins CivmApontamento» sobre 

a meningite cerebroespinhal epidemica, 1901 »■ 
1:046 Antonio Ferreira da Silva Alegria  Operação de Porro 

— Observação pessoal, 1901 —*• 
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1:047 Antonio Joaquim de Mattos Ferreira— A theoria histo
lógica do som no ('), 1901 — b. 

1:048 Manoel Soares Monteiro, Meningite cerebro-esj)inhal epi-
driuica (Breve estudo), 1902 — b. 

1:049 João Maria Pereira Rebello Nobre — Breve, estudo sobre 
sonho», 1902 — s. 

1:050 Alberto d'Almeida Slagrò—'Crítica e reforma do nosso 
regimen medieo-legal, 1902—p. 

1:051 Abel de Souza Lyra—Hémbrrhagias da gravidez e do 
2>arto (breve estudo), 1902 — s. 

1:052 Manoel Francisco Alves — Emissões sanguíneas— Ensaio 
— Historia, phyeiologia e applicações theraiieuticas, 
1902-«. 

1:053 Antonio Paes Maio — Apontamentos sobre difficuldades 
de urinar, 1902 — s. 

1:054- Ricardo Garcia — Breves considerações sobre etiologia, 
pathogenia e tratamento da obesidade, 1902 — «. 

1:055 Francisco Adriano da Silva Tavares — Algumas con
siderações sobre deontologia medica, 1902 — s. 

1:05« Luiz Antonio de Souza — Breve estudo sobre a tuber
culose do rim. 1902 — 6. 

1:057 Henrique Carlos da Costa Souto — Cnloroformisaçao e 
seus incidentes, 1902 — è. 

1:058 Augusto Pinto Gomes d'Andrade — Duas palavras so
bre a asepsia operatória, 1902 — s. 

1:068 Victorino de Souza Magalhães — Da esterilidade na 
mulher— Estuda sobre os obstáculos á fecundação. 
1902 — 6. 

1:000 Francisco Maria Soares de Vilhena — Breves noções so
bre hematologia e tratamento da chlorose, 1902—s. 

1:001 Arthur Maximo Saraiva d'Aguilar — Alimentação na 
febre typhoïde (breve estudo), 1902 — s. 

1:002 Abilio Adriano de Campos Monteiro —A neurasthenia 
(apontamentos e opiniões), 1902—b. 

1:003 Lúcio Augusto Ferreira— Breve estudo sobre o cylodia-
gnóstico (Bases, origens, teohnicá, applicações—Critica), 
1902—6. 

(') Terminava no unno de 1901, a ooUeoçao da Escola, que toi tanto 
quanto possivi-l completada e continuada até 1908. 

Das t:8K theses apresentadas á Eicoln do Porto, faltavam na oolleco&o 
>.1»7! Hoje faliam apenas 17, Iodas maiiuscriplas, Imposalvelí de obter. 
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1:064 Arnaldo José Villela — /írete estudo sobre a chorea de 
Sydenham, 1902 — s. 

1:065 Elisiario Luis; Monteiro—Pequeno estudo 'sobre a hygiene 
du menstruação, l'.Hh! — ». 

1:066 Raul do Carmo Pacheco— Aguas ã'alimentaç&o (sua pu
rificação artificial), 1902— s. 

1:067 Antonio Duarte Lima Elias— Apertos do esophayo (Um 
caso clinico), 1902— h. 

1:0()8 Manoel Ferreira de Castro — O alcoolismo, 1903 — s. 
1:069 Abilio Anthero Villela Areias — Duas palavras sobre a 

etiologia e pathogenia da purpura, 190â — s. 
1:070 Manoel Antonio Cândido de Portugal Marreca—! di

gital no tratamento dq pneumonia, 1902—s. 
1:071 Maria Arminda da Costa Prata — Acção dos medicamen

tos ..„/,;•<■ ,i secreção hidra, 11)02 ■«. 
1:072 José Antonio Baptista — Antro d'Highnoro c sinusite 

highmorianna (Breve estudo), 1902—». 
1:078 Adelio Pinto de Sampaio e Castro — Uemoplyses nas 

tuberculosas, 1902—«. 
1:074 Manoel Aniiilml da Cosia Monlerroso — A tuberculose 

e, o sanatório, 1902—6. 
1:075 Cassiano Barbosa d'Ahreu e Lima de Figueiredo— 

Regimen lácteo, 1902—*. 
1:076 Pedro' Dias Moreira — Breve estudo critico sobre a se

borrhea. 1902 — s. 
1:077 Joaquim Augusto Coelho da Rocha— Breve estudo 

sobre o pneumothorax e sen tratamento, 1902—s. 
1:078 Arnaldo Pereira Leite — Breves considerações sobre o 

prolapso rectal na créança — Pathogenia e trata
mento medico, 1902— «. 

1:079 Antonio Joaquim Fernandes Válle—:A phototherapia 
(methoão de Finsen), 1902—6. 

1:080 Antonio José Pimenta Freire — Breves considerações 
sobre a sedeutariedade escolar e esfalfdmento cere

bral, 1902 — 6. 
1:081 Guilhermina Arminda da Costa Prata—Gràviãee ecto

pic. 1902—6. 
1:082 Armando de Souza Chaves ~ Créa ucas—Educação e 

hygiene, 1902—6. 
1:083 Alfredo de Faria Magalhães — loterioia emotiva — Ma

nifestação hysterica, 1902 — s. 
19 
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1:0§4 Jayme da Nóbrega Salgueiro — Auto-intoxicações gru-
vidicas, 1902 — «. 

1:085 Eduardo Ferreira de Oliveira— Capsulas suprarenaes 
— Sua funcçào anti-toxica, 1902 — *. 

1:08(} José Simões Ferreira Figueirinhas—?A propósito da 
educação physica da creaiiçit. 1902—«. 

1:087 Adolpho de Azevedo do Souto — A architecture intima 
dos ossos e a pathologia, l'.Hi-J— b. 

1:088 Álvaro Correia Mourão*— Breve estudo sobre a hémo
stase em cirurgia abdominal. 1902—«. 

1:089 José Goaxes—Localisações raras da syphilis terciária 
(Breve estudo), 1902 — ». 

1:090 José Delfim de Souza Lamy— Breve estudo sobre a 
occlusal/ intestinal, 1902— s. 

1:091 João Pinto da Fonseca — Epilepsia (Estudo clinico), 
1902—«. 

1:092 Sergio Moreira da Fonseca— 0 crime (Considerações 
gerais), 1902 — «. 

1;093 Angelo Alves de Souza Vaz— Nco-inaltliusiauisma. 
1902—6. 

1:094 João Alvares Pereira Carneiro Leal—Breves conside
rações sobre a colite muco-membranosa e seu trata
mento, 1902 —.v. 

1:09") Álvaro Cindido Furtado de Antas•— Insalubridade do 
Porto, Î902 — 6. 

1:091) Sebastião Eduardo Cesar de Sk — Prophylaçoia indivi
dual do paludismo (Breve estudo), 1902 — «, 

1:097 Carlos Alberto da Rocha,—Glândula tyroidea. (com
posição e funcçào), 1!K)2 — s. 

1:098 Guilherme Urbano da Costa Ribeiro —.1 mortalidade 
infantil »p Porto, lí*03 — .*. 

1:099 Manoel Fernandes da Silva Junior Eventracòespost-
operatórias (etiologia, prophylaxia è tratamento), 
1902 — 6. 

1:100 José Cuilberme Pacheco de Miranda — Medicina In/ul 
do sangue (trabalho do Laboratório Nobre), 1902 
— m. b. 

1:101 Darval da Motta BéÛ.o~Demographia c hygiene du 
cidade de Braga (Breve estudo), 1902—6. 

1:102 Arthur Aleixo Pa.es — Memoria e amnesia (Breves 
considerações), 1902 — », 

http://Pa.es
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1:103 Antonio de Paiva Gomes — Duas palavras sobre a 
dysenteria, 1902—■«. 

1:104 José Casimiro Carteado Mena—Ensaios de psycholo

gia —Alguns estudos sobre a ideia do Sêr — 1 — 
1902  6 . 

1:105 Carlos José d'Azevedo Albuquerque—Endoscopia do 
apparelho urinário— Urethroscopia. cystoscopia. ca

theterismo oystoscopïco dos ureteres — Applicaçâo 
pratica —Trabalho das clinicas escolares e do La

boratório Nobre (')■ 1903—w. b. 
1:106 Francisco Ferreira da Cunha Junior—A operação de 

Péan e as operações conservadoras dos ovários e 
<las trompas nos casos de salpinuoovaritcs.l90íi—b. 

1:107 Haul Claro Outeiro—Algumas considerações sobre a 
eliminação dos phosphatos (Applicadas a casos de 
doenças mentaes)— Trabalho do Laboratório Nobre, 
1903—6. 

1:108 João Pinto Soares de Vaseonrellos —.Is aguas sulfu

rosas de Canaveses (Estudo suecinto das suas pro

priedades physiologicas e therapeuticas, baseado na 
composição chimica e na observação clinica). 1903 

1:109 JOAQUIM ALBERTO PIRES DE LIMA Estudos sobre a 
conjonctivite granulosa, 1903 — b. (prof.). 

1:11o Cesar Augusto Fernandes—Do aleitamento, 1903 — r. 
1:111 Antdnid'da Costa FerreiraAguas do Botarei, ().191)3. 

— s. 
1:112 Joaquim José Lambertini Rodrigues — Parahjsia espi

nal syphilitica — I'm caso clinico. 1903—*. 
l i lÍ3 José Augusto Pinto da Silva—Algumas palavras so

bre a ophfalmia purulenta (d'origem gonococcica). 
1903— Í . 

1:1U Guilhermino da Cunha Vaz — Kinesetherapia abdomU 
nal (Breves considerações). 190,')— *■. 

J:lli") Albano Pereira dos Santos— Perversão sexual, 1903 
— s. 

1:116 Lourenço Gonçalves Ritta— Psychosespostòperatorias, 
1903—s. 

(1) Primeira these approvada com M valore». Até boje leei 
<wsn clasBiíloaçío '> dissertações Inauguraea. 

Cí Kstn prova foi aumilla<ln. 
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1:117 Manoel Carlos Cerdeira- Causas de dystocia materna 
(A propósito d'uni caso por obstrucção pel rira). 
1903—». 

1:118 Henrique Telles da Silva Menezes — A tatuagem da 
cornea e os leucomas. 1903—». 

1:119 Bento de Freitas Ribeiro de Faria— Tratamento geral 
da syphilis, 1903— ». 

1:120 Carlos de Menezes Antunes Lemos —•Etiologia do can
cro (Contribuição para o estudo da etiologia dos 
tumores maligno/)), 1ÍK33 — m. b. 

1:121 Álvaro Aflonso Sardinha Caldeira — Algumas palavras 
sobre a medicação thyroidea, 1903— s. 

1:122 Henrique José Caldeira Queiroz — Injecções intra-mus-
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1:317 Antonio Erailio Antunes de Vasconcellos — A assis
tência familial dos alienados, !!H)S m. h. 

1:318 Alfredo Alves Passos Esmeriz — Breve estudo sobre o 
pariu methódicatnentè rápido—Indicações e pro
cessos de dilatarão do colhi uterino. liMkS—b. 

!::ílí) Adriano de Figueiredo Fontes— Contribute So pára a 
hygiene do Porto Analyse sanitaria do seu abas
tecimento cm anua potável — I — Estudo dos ma
nanciaes de Paranhos v Salgueiros, 1908 m. b. 

1:320 Augusto Cesar de Carvalho e Almeida— Contribuição 
liara o estudo do valor diagnostico da ophtalmo
reacção de Calmette, 10()8 — b. 

1:321 João Alberto de Souza Vieira — Neurasthenicos <■ me
lancholicos {Estados depressivos), 1908 — s. 

1:328 Arthur Barrote Breves palavras sobre a techniça 
geral <las amputações, 1908 — s. 

1:323 Augusto Annibal Leilão — 0 «gonosan» no tratamento 
interno da blennorrhagia, 1908 s. 

1:324 José Teixeira de Seabra Dias—A grippe em Lamego 
(Estudo <las epidemias desde W00 a 1908, 1908—6. 

L:82õ Alberto de Vasçoncellos Noronha e Menezes—Os 
pensou de bismutho nas doenças do estômago, 1908 
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^ovimento da j3ibliotheca 

A.) Revistas assignadas ou offerecidas (1908) 

Annaes scienti/lcos (la Academia Polytechnica do Porto (of
fert a). 

Annales de dermatologie et de syphiligraphié — Paria. 
Annales de gynécologie et d'obstétrique — Paris. 
Annules d'Hygiène publique et de Médecine Légale — Paris. 
Annales de l'Institut Pasteur- l'iiris. 
Ann a les des maladies des organes génito-ùrinaires—Taxis. 
Annales d'oculistique— Paris. 
Archiva hibliographico da Bibliotheca <la Universidade de 

Coimbra (off.). 
Archivos do Eeal Instituto Bacteriológico -Cantara Pestana» 

— Lislioa (off.). 
Boletim da Associaria dos Medicos portugueses—Lisboa (ofl). 
Boletim dn Hospital de S. José e annexos.— Lisboa (off.). 
Boletim da Sociedade de Qeográphia de Lisboa (off.). 
Boletim do trabalho industrial—Lisboa (off.). 
The British Medira! Journal—Londres. 
Bulletin Général de thérapeutique —Pavia. 
Bulletin de la Société portugaise des Sciences naturelles — 

Lisboa (off.). 
Folia urológica— Leipzig. 
Gaeeta dos Hospitaes do Porto (oil-.). 
O Instituto — (Coimbra) (off.). 
Journal de l'anatomie et de la physiologie — Paris. 
Journal de chirurgie— Paris. 



Hibliothccn (£57 

Journal of Infectious Diseases—Chicago. 
Journal de Physiologie et de pathologie générale — Paris. 
The Lancet — Londres. 
A Medicina'contemporânea —Lisbon (oil'.). 
A Medicina moderna — Porto (off.). 
Nouvelle iconographie de la Salpétrière—Pari*. 
Il Policlínico — Roma. 
/>a Presse Médicale — Paris. 
Revista de chimica pura e applicada — Porto (off.). 
lievista de Guimarães (off.). 
iieuiie (/t; Chirurgie—Paris. 
Jieuite d'Hygiène et de Police sanitaire — Paris.^ 
JÎCUKC rfe Médecine— Paris. 
iieune scientifique — Paris. 
A7e/.W(( críííca cK clintco wetlfca—Florença (off.). 
La Semaine médicale —Pari*

Tuberculose— Lisboa (off.). 

■j i 
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B) Revistas completadas e encadernadas durante 
o anno 

Desde 1900 deixaram de ser encadernadas as 
publicações periódicas recebidas na Bibliotheca. 
Durante o anuo ultimo completaram-se as colle-
cções e encadernaram-se 237 volumes de revistas, 
além de muitos outros livros. Aquelles volumes, 
que vieram enriquecer a Bibliotheca, são mencio
nados iia lista seguinte: 

L'année biologique 4 volumes 
Rev. philosophique 2 » 
Rev. de chirurgie 12 » 
Rev. de médecine 0 » 
Journ. de physiol. et de path, générale . . . 7 » 
Hull, de la Soc. de Chirurgie de Paris . . . 4 » 
Ann. de dermat. et de syplti! 7 » 
Ann. de gynécologie 14 » 
Rev. port, de med. e cir. praticas 12 » 
Gas. dos Hosp. do Porto 1 » 
Gaz. med. do Porto 2 » 
Bull, de l'Acad. de Médecine 2 » 
Rev. de chimica pura c appl 2 » 
Rev. d'Hyg. et de police sanit in » 
Bol. da Soc. de Geogr. de Lisboa 8 » 
Riv. crit. di clinica med 3 » 
Il Policlínico (i » 
Le Progrès médical 8 » 
La Semaine médicale (5 » 
Rev. de thérapeutique méd.-chir. . . . . . . C> » 
La Presse médicale 2 » 
A Medicina Contemporânea 10 » 
Arch, de Méd. expér. et d'anat. pat 7 » 
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Ann. de l'Institut Pasteur 8 volumes 
Le Radium  
Coimbra Medica * 
Arch. île //,1/;/. « Vat. exóticas 1 
A Medicina moderna 
lievue Scientifique ** 
Joiirn. de l'omit, et de la pkysiol 4 » 
Ann. d'IIyg. publ. et de Mêd. lég 17 » 
Annales d'oculis tique ° 
Bull, de la Soc. franc, de dcrmat. et de syphil. » 
The British Medical Journal 1* 
The Lancet 1 4 

O Instituto ■ 1 0 * 
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C) Livros adquiridos por compra ou por offerta 
durante o anno lectivo de 1907-1908 

Academia Real dan Sciencias de Lisboa — Sessão publica 
da em 16 de Junho de 1907—Allocuçáo do vice-pre-
sidente Silva Amado e relatório dos trabalhos da Aca
demia pelo secretario geral Adriano Augusto de Pina 
Vidal. Lisboa, 1907-(offerta). 

Anuaes do Observatório do Infante T>. Luiz — 1890, supple
m e n t , 1904, 1905. 5 vol. broch. —(off.). 

Annuario da Escota Medieo-Cirwrgica do Porto — Anuo le
ctivo de 1906-1907. Porto, 1907 —(off.). 

Annuario estatístico de Portugal —1903, vol. 1. Lisboa, 
1907-(off.). 

Annuario do Lyceu Nacional de Aveiro — Anuo lectivo de 
1906-1907. Aveiro, 1908 —(off.). 

Annuario da Universidade de Coimbra — Anuo lectivo de 
1907-1908. Coimbra, 1908 —(off). 

Anuário dei Observatório de Madrid para 1908—Madrid, 
1907 —(off.). 

Associação Commercial do Porto — Relatório da direcção no 
anno de 1907. Porto, 1908-(off.) . 

BALTHAZARD, CESTAN, CLAUDE, MACAIONE, NICOLAS & VERO EH 
— Précis de pathologie interne. — 4 vols. Paris, 1!K)7. 

BAPTISTA (Luiz Eugénio da Fonseca Rosado)— Breves consi
derações sobre a protecção á infância nas Escolas. — 
These de Lisboa, 1907 —(off.). 

BABTH— Sémiologie de l'appareil respiratoire (Bcouardel cl 
Gilbert — Nouv. Tr. de mêd. et de thérap. — fase. xxvin). 
Paris, 1908. 

HERO (Albert A.) — Surgical diagnosis—A Manual for stu-
di'iits and practitioners. London, 1906. 

CAJAL (S. Ramon)—Manual de Histologia normal y de tócní-
ca microgrúfica. — 4." edição. Madrid, 1905. (2 exempla
res). 

CAROÇO (José Gonçalves) — Mastoidite purulenta aguda.— 
These de Lisboa, 1907 - (off.). 
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Centro Commercial do Porto — Relatório dos actos da 20." di
recção, apresentado pelo l.° secretario Carlos Affonso.— 
Anno de l'.K)7. Porto, 1908-(off.) 

COELHO (Fernando*Pinto) — Gustreclomia sub-total cm caso 
de cancro do pgloro. —These de Lisboa, 1907 — (oiT.). 

COLLAÇO (Chrislovão Joaquim do Rosário) — Sobre o trata
mento do lupus. — These de Lishoa, 1907 — (oil.). 

COLLET (P. 3.) —Précis de pathologie interne. — 5.m e éd. -2 
vols., 1907. 

COURMONT (Paul) — Précis de pathologie générale. — Paris, 
1908. 

CHOLAS (F. A. B. Moreau) — Précis de pharmacie chimique,— 
2.me éd. Paris, 1902, 

DEBIERRB— Le cerveau et la moelle ipinièrc.— Paris, 1907. 
DEVOBE (G. — M. et Ch. Achnrd) — Manuel de thérapeutique 

médicale,— 3 vols. Paris, 1900-1902, 
DEVOBE ((i. M., Ch. Achard et J. Caslaigne) — Manuel des 

maladies du tube digestif. — Paris, i vol. 1907; n vol. 
1908. 

DlECLAi'OY (G.) — Clinique médicale de VHôtel-Dieu de Pa
ris. - 5 vols., 1890-1906. 

DOUBLE (A.-F.-Le)—Traité des variations des os du crane 
de l'homme. — Paris, 1903. 

DOUBLE (Á.-F.-Le) — Traité des variations des os de là face 
de l'homme. —Paris, 1900. 

FARAUKUF (L.-H.) — Précis de manuel opératoire. — i.™" éd. 
Paris, 1893-1895. 

FORGUI: (E.) — Précis de pathologie externe.*— 3.™ éd. Pa-
. î vols. 190(i. 

GODINHO (Francisco) — /)» enucleaçao, da exeuteração c das 
resecções parciaes do globo ocular. — These de Lisboa, 
1907 - (off.). 

GOMES (Alberto)— Valor da anhtalmo-rcacçfio no diagnostico 
da tuberculose,— These de Lisboa, 1908>—(off.). 

GOHES TEIXEIRA (F.)— Obras sobre mathematica, publicadas 
pàr ordem do Governo português. —Vol. c2.". Coimbra, 
1906—(off.). 

GjiAMAS (J. A. Ismael)—Assumptos demographies — Rela
tório do inquérito quo. por ordem de Sua Ex.» o gover
nador geral, conselheiro José Marin de Sousa Horta e 
Costa, se realisou no Estado da India em 1907. — Nova 
Goa, 1908—(oil'.). 
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HAUSHAULTER (P., G. Etienne, L. Spillmann et Ch. T i n ) 
— Cliniques médicales iconographiques. — 8 fase. broch. 
Paris, 1901-19O2. 

HÉJDON (E.)—Précis de physiologie.— 5.m« éd. Paris, 1908. 
HÉRAIL (J. et Valère Bonnet) — Manipulât inns de Botanique 

médicale et pharmaceutique. — Paris, 1891. 
HOFFMANN (C.) — Atlas colorié des plantes usuelles. — Paris, 

1901. 
HUCHARD (H.) —Les maladies du cœur et leur traitement. 

— Paris, 1908. 
JAKOU (C.) — Atlas-manuel du système nerveux. 2.»lp éd. fran

çaise.— Trad, par Réniond et Clavelier. Paris, 1900. 
JOUSSËT--Nouvelles leçons de clinique médicale de l'hôpital 

S.»* Jacques. — Paris, 1906. 
KHŒI'KI.IN (iiinil) — Introduction à la psychiatrie clinique.— 

Trad, par Dévaux et Merkleiu Paris, 1907. 
LECLERCQ (Arthur)—Clinique du ccgur d'après l'étude de ses 

divers rythmes. —-'Paris, 1900. 
LITTHÉ (E.) — Dictionnaire de médecine.—2l.»le éd. par A. Gil

bert. Paris, 1908. 
Mappas estatísticos do Hospital de Marinha relativos ao 

anno de 19015. Lisboa, 1907—(off.). 
MARQUES (Arnobio) — Frequência e tratamento dos cálculos 

vesicaes em Pernambuco. — Recife, 1908—(off.). 
Mc CLELLAN — Anatomic des régions en deux vol  

trad, sur l'éd. anglaise par Tollemer. Paris, 1906; 
Me GRATH (John J.) — Surgical Anatomy and operative sur

gery. — London, 1903. 
MENARD (V.) — Étude sur la coxalgie. — Paris, 1907. 
MKVRA (João Monteiro de)— 0 parto cesáreo. —These de 

concurso. Porto, 1908 — (off.). 
Mom,iK (G.) —La moderna terapia nei farmaci e nci metodi 

•li cura. — Dono agli abbonati dei «Policlínico», L908 
-(off.). 

MOTTA (Eduardo A.) — Lições de pharmacologia e therapeu
tical geraes. — 3." edição. Lisboa, 1901. 

OLIVEIRA LIMA (José de)—O problema do cancro. — These de 
concurso. Porto, 1907 —(off.). 

Orações de «sapientia» das Escolas Medicas de Lisboa « 
Porto. — (Collecção de 12). 

OnTUiÃo (Ramalho) — Rei D. Carlos, o mariyrisado. — Lis^ 
boa, 1908-(off) . 
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PARK (Roswell) — The principles of modem Surgery.—% vol. 
London, 1908. 

PAVIOT (J. M.) — Précis de diagnostic médical et de séméiolo-
0Íe .~Par i s , L908. 

PlNHBiRO (Joùo de Moura)— Abcessos quentes do septo nasal. 
— These de Lisboa, 1907—(off.). 

PINTO (Thomaz) — Influencia do thymo na morte súbita.— 
These de Lisbon, 19()7 - (off). 

PLANCHON (Looisjr-Précis de matière médicale.—% vol. 
Paris L906. 

PoiRiBH, CHAHI'Y, Cvwo —Abrégée d'anatomie.-\ oL l i'l U. 
Paris, 1908. 

IÍF.CÍAI.I.A (José Garcia) — 0 diagnostico da febre tgphonle pelo 
methodo de Kayser.-These de Lisboa, 1907-(olL). 

RoGBH (IL) Introduction à l'étude de tu médecine.—A.™ éd. 
. Paris, 1908. 

SANT'ANNA (.losé Firmino)— 'A linguagem e as suas pertur
bações. — These de Lisboa, 1907—(off.). 

ScHULTZE (0.) — Atlasd'anatomie topographique. —m. bane, 
par Paul Lecène. Paris, 1905. 

Siiii-i-Kii (W.)-r Atlas-manuel des maladies nerveuses. - E d . 
liane, de Georges Gasne. Paris, 1905. 

SOBOTTA (J.) — Atlas d'anatomic descriptive —Ed. Iran.;, par 
Abel Desjanlins. il vol, d'atlas, il vol. de texto. Pans, 
1905-1907. 

Stud,,, from Institute for Médicale Besearch - Federated Ma
la , S t a l e s . - V o l . III. Singapore, 1908-(ofl.). 

TKIXKI'HA BASTOS ( A l v a r o J - 0 bocio em Portugal; cirurgia, 
distribuiç&ò geographica.-These de concurso. Porto, 
11)()7. 

TBSTDT (L. et O. Jacob)-2Vo«d d'anatomie topographique 
avec applications medieo-chirúrgicales.—i vol. Paris, 
1905-Í9QÔ. , „ . 

Theses de concurso apresentadas á Escola Medicado Porto, 
desde 18(58 até 1902, (38 ene. em 5 vol. e 1/ em bro-

Théses^inauguraes apresentadas << Escola Medica do^Porto, 
desde L868 até 1902. (592 ene. en. 01 vol. e 24Ç e.n 
broeh.). , . 

Theses de medicos portugueeei defendidas em Escolas estran
geiras, desde 1799 ale 18(58. (27 ene. em 2 vol. e 2 
broeb.). 
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TUFFIER (Th. et P. Desfosses) — Petite chirurgie pratique.— 
2.M10 éd. (2 exempl.) Paris, 1908. 

VEKWOUN (Max)—Pysiologie générale.— Trad, sur la 2.m" éd. 
allemande; par E. Hédon. Paris, 19(X). 

Vimaranis Monvmenta histórica a secvlo nono post Chris-
tvm vsqve ad vicesimvin. Pars I.—Vinarane. 1908 
-(oft.). 

WADDINGTON (Fernando) — Esfalfamento cerebral (nas esco
las). - These de Lisbpa, 1907— (off.). 

WOOLSEY (George) — Applied Surgical Anatomy regionally 
presented — London, 1903. 

Setembro de 1908. 

O Bibllothecarlo, 

' Prof. P I R E S DE L I M A . 



LEGADOS 

Relatórios da Commissão Administrativa 
dos Legados 

Em harmonia com as propostas apresentadas 
nos relatórios do anno anterior e approvadas pelo 
Conselho escolar, convertemos varias quantias em 
inscripções de assentamento, como das respectivas 
contas se verá. E como devêssemos esperar a op-
portunidade para o fazer, conservamos á ordem 
o dinheiro disponível, e não em promissórias, 
d'onde resultou uma diminuição de juro. 

L E G A D O N O B R E 

Este legado está representado pelos seguintes 
valores: 

faBcripções d'ftèsentamento . • • • 7 1 / ' ^ r ' i s 

Acçõea do Banco Commercial «lo l'on». - J^W*» » 
Acções do Manco Allium;" _t^Wo*yuu 

75:482*015 » 

on scia m; 
..mis 969S450 réis de inscripções (2:300$000 

réis nominaes) que foram compradas, paia dar 
cumprimento á resolução do Conselho. 
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Balanço em 30 de junho de 1908 

Act ivo 

Inscripções . . . . 71:037*015 
Acções do Banco 

Commercial . . . 3:270*000 
Acções do Banco 

Alliança 1:175*000 
Caixa 2:469*209 

77:951 ¢224 

P a s s i v o 

Legado Nobre . . 75:482*015 
Lei do 25 de julho 

de 1903 800*000 
Escola Medica . . 1:657*209 
Pensionistas . . . 12*000 

Act ivo 

Inscripções . . . . 71:037*015 
Acções do Banco 

Commercial . . . 3:270*000 
Acções do Banco 

Alliança 1:175*000 
Caixa 2:469*209 

77:951 ¢224 
77:951*224 

A verba de 128000 róis que figura no passivo 
representa uma mensalidade que não foi paga, por 
o Conselho ter resolvido suspender uni pensionista 
por irregularidades commetidas, até resolução ul
terior. 

O saldo de 1:6571209 réis, que o balanço geral 
accusa, resulta da seguinte conta corrente: 

Receita 

Saldo do anuo an
terior . . . 4:212*034 

Juros de inscri-

Juros d'aceoes do 
Banco Commer-

Juros d'aceoes do 
Banco AÚiança . 72*(HK> 

Juros de dinheiro 
á ordem. . 51*410 

Despesa 

Livros, etc. 372*055 
Despezas de admi

nistração ' 327*340 
Laboratório Nobre 1:344*000 
Theatro anatómico 67*500 
Bibliotheca 135*620 
Lei de 25 de julho 

de 1903 (annos 
de 90()-07 e 907 
a OS) 1:()(X)*(XX) 

Inscripções de 3 "/,, 969*450 

(>:45!>*8(55 
Saldo: 

Lei de 25 de julho 
de 1903 8(X)*(XX) 

Pensionistas . . . . I2*(xx> 
Escola Medica . . . 1:657*209 

8:929*074 8:929*074 
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As verbas da receita não exigem explicação; 
glosaremos apenas as da despeza. 

Pensões.Esta verba é inferior á totalidade do 
legado, porque se deixaram de pagar sete mensali
dades, sendo très d'uma vaga, (pie so foi preen
cbida em outubro, très d'uni pensionista que se 
ausentou do reino e uma do pensionista suspens... 

Livros, matriculas, etc.Esta verba foi inferior 
á ,1o anuo passado, apesar de ainda se terem 
dado alguns abusos no fornecimento de livros, 
abusos que já tratamos de evitar. 

Despezas de administração.Decompõèse esta 
verba da seguinte forma: 

Ordenado do escripturario . . . . . . m ^ \ réis 

Esmola d'uma missa *""" 
18*300 » 

Impressos „ »„„ 
. ' . L2rí(10 » 

AnnunciOB ■ • 
Recebimento de juros ' 7 
„ .,, 2*t>») » 
Estampilhas 

387*340 » 

Laboratório Nobre: 
Ordenados ao pessoal . . 
Despezas de Bustentaçaò . 

744$00Ò réis 
(100*000 » 

1:344*000 » 

Bibliotheca.Representa esta somma a impor

tância de encadernações. 
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Deduzida a despeza da totalidade" da receita 
resta um saldo de 2:4691209 réis, do qual temos a 
retirar 800S000 réis para despezas impostas pela 
carta de lei de 25 de julho de 1903; 12S000 réis 
para a conta de pensionistas ; e 95$564 réis para 
converter em inscripcões, segundo a resolução 
approvada pelo Conselho no anno anterior. Esta 
ultima quantia provém de sobras não applicadas 
(()58014 réis) e resto do fundo de reserva conver
tido em inscripcões (30S550 réis). 

Fica, pois, á disposição da Escola, para appli-
car em beneficio do Ensino, a quantia de 1:561 Hi í;, 
réis. 

Porto, 30 de junho de Í908. 

Roberto Bella r mi no do Rosário Frias 
Maximiano Auynslo d'Oliveira Lemos 
José Dias d'Almeida Junior. 

Já depois de encerrado este relatório chegou 
ao nosso conhecimento que os alumnos Armando 
Augusto Leitão Nobre, Engracia Amelia Rodrigues 
Queiroz Nobre, Maria Lopes Nobre e José Cardoso 
de Madureira Nobre perderam o anuo; os dous 
primeiros perdem a pensão por estarem incursos 
no art. 8. °, n.° 2, § único do Regulamento. O alu-
mno Manoel Gomes Breda da Silva Nobre aban
donou o curso. Ha, pois, três vagas, sendo uma 
do sexo feminino. 
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LEGADO ASSIS 

Apresentamos a conta da receita e despeza 
d'esté Legado, no anno de 1907 a 1908: 

Recei ta 

Saldo do anno de 
I!HXi-l!)07 

J u r o s d e r é i s 
tOS ÎXWXXl 110-
ininaes de in-
scripções de us-
sentamento . . . 

Juros de dinheiro 
á o r d e m no 
Banco Alliança 

8:035*100 

2:278*5<X) 

<)3*040 

io:4o<>*550 

Despesa 

Cotnpra de insçri-
pções 4:847^250 

Pensões: 

2 pensionistas — 
12 mezes a réis 
18*000 

I pensionista— 
18 d'outubro a 
30 de .junho. . . 

3 p e n s i o n i s t a s 
( p r o p i n a s ) . . . . 

Despesas de admi
nistração: 

Serviço de escri-
pturação (anno 
e meio) 

Bditaes e despe-
z;is com recebi
mento de j u r o s 

4312*000 

152*120 

57*000 

75*<XX) 

|S.",:ÍII 

5;565»300 

Saldo para 1907-
1908: 

Caixa • 4 : 8 4 1 ^ 0 
10:400*550 

Pela compra de 11:5008000 réis de inscripções, 
segundo resolução do Conselho Escolar, íoi o ca
pital elevado a 120:000$000 réis norainaes. 
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Na conta da despeza figura a verba de 75SOOO 
réis, por serviços de escripturação durante anuo 
e meio para se régularisai' este pagamento, que era 
feito por annos civis e fica presentemente por 
annos económicos. 

Porto, 30 de junho de 1908. 

A commissAo admlniatrallvo, 

Roberto Bellarmino do Rosário Frias 
Maximiano Augusto d'Oliveira Lemos 
José Dias d'Almeida Junior. 
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LEGADO MACEDO PINTO 

Eis a conta corrente d'esté legado no anno de 
1907-1908: 

Receita 
Saldo do anno de 

1906-907 
Juros de 2:000*000 

aominaes em in-
scripçOes de as
sentamento . . . . 

Juros de dinheiro 
á ordem no Ban
co Alliança. . . . 

395*4:50 

1-JsUH) 

lífliO.") 

489|095 

Despesa 

Três prémios a réis 
.HÍIMK) laetooo 

Compra de inscri-
pç&es 295j;050 

4.21*050 
Saldo para 190H-

1909: 
Caixa IfrW"» 

439#095 

Segundo resolução anterior foram comprados 
700*000 réis nominaes de inscripções, que custa 
ram 2958050 réis. 

Porto, 30 de junho de 1908. 

A commissão ndmlntytraliva, 

Roberto Bellarmino do Rosário Frias 
Maximiano Augusto cVOliveira Lemos 
José Dias d'Almeida Junior. 
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LEGADO BARÃO DE CASTELLO 
DE PAIVA 

Coula corrente no anno de 1907-11)08: 

Receita Dcspeza 

Saldo de L906-19O7 
Juros de 1:000*000 

162*450 Premio conferido a 
um alumno em 

réis aominaes de sessão do Conseinscripções d'as-
sentaineuto. . . . 

Juros de dinheiro 
21*000 

lho Escolar de 
27-7-9()7  21*000 

á ordem no Ban
co Alliança. . . . 975 

Saldo para 1907-1908: 

Caixa 1 .->:!» 1A"> 
174*425 

Saldo para 1907-1908: 

Caixa 1 .->:!» 1A"> 
174*425 

1 7 4 Ç 4 2 5 

Porto, 30 de junho de 1908. 

A commissío adiniuintrutira. 

Roberto Bella r mi no do Rosário Frias 
Maximiano Augusto d'Oliveira Lemos 
José Dias d'Almeida Junior. 
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PREMIO RODRIGUES PINTO 

Coula corrente de 1907-1908: 

Recei ta 

Saldo do anno de 
IÍMX)-líX)7 

Juros de 800*000 
42*600 

16|600 

275 

Despesa 

Saldo para 1907-1908: 
Recei ta 

Saldo do anno de 
IÍMX)-líX)7 

Juros de 800*000 
42*600 

16|600 

275 

réis de inscri-
l><;õt'B du assen-

Juros de dinheiro 
a ordem ao Ban
co Alliança. . . . 

42*600 

16|600 

275 
\ 

5Í)$475 59*475 

O saldo insçripto na receita resulta do recebi
mento de cinco semestres, quando se tomou posse 
das inscripções, e de pequenas differences entre os 
juros e a importância dos prémios e d'uni premio 
que ainda não foi reclamado pelo alumno. 

Porto, 30 de junho de 1908. 

A oommissfio iidmiiiisiraliva. 

Roberto Bellarmino do Rosário Frias 
Maximiano Augusto d'Oliveira Lemos 
José Dias d'Almeida Junior. 

M 



^ 7 4 Esool'a MedicoCirurgica do I 'orlo 

PARECER 

Tendo procedido ao exame da escripturáção 
dos différentes Legados, verificou a commissão 
que todas as respectivas contas estavam docu
mentadas em regra, e sem erro as verbas corres
pondentes. N'estas condições, entende que as 
contas devem ser approvadas. 

Escola. MedicoGirurgica do Porto, em L2S de 
julho de 1908. 

Antonio PlaàidÓ da Cosia 
Luiz de /■'ffilits Viegas 
Joaquim Alberto Vires de Lima. 

Este Parecer Foi approvado em sessão de 28 
de julho de Í908, hem como uni voto de louvor 
á Commissão Administrativa, pela regularidade e 
zelo na gerência dos legados. 
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Alumnos pensionistas do Legado «Nobre» 

Nomes 
Estabelecimentos quo 

freonentarain 

João Ferreira da Silva Couto No
bre 

José Cardoso de Madureira Nobre 
João do Patrocínio Correu Alves 

de Madureira Nobre 

Carlos Alberto Vianna Nobre 
Antonio Ignacio Rodrigues Ri-

iilteiro Nobre 
.Maria Lopes Nobre 
Alberto Augusto Maia Nobre 

Armando Augusto Leitão Nobre 
.Manoel Comes Brados da Silva 

Nobre 
Carmina .Maria da Piedade Nobre 
Engracia Amelia Rodrigues Quei

roz Nobre 
Antbero d!Araújo Esineriz Nobre 

Academia Polytechnica 
Lyceu Central do Porto 

Seminário Episcopal dos 
Carvalhos 

Lyceu Central do Porto 

Idem 
Idem 
Universidade de Coim

bra 
Lyceu Central do Porto 

Idem 
Idem 

Idem 
Escola .Medica 

Alumnos pensionistas do Legado Assis 

Nomes 
Estabelecimentos que 

frequentaram 

Angelo Cesar Fernandes das Neves 
Domingos Alves Marinho 
Manoel Pinto 

Escola Medica l."anno 
Escola Medica I.Mnnn 
Escola Medica í . -anno 
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Legado Nobre 

REPRESENTAÇÃO AO PARLAMENTO 

SENHOHRS DKIHITADOS DA NAÇÃO POUTIHIUKZA : 

Perante v. ex.35 vem muito respeitosamente representar 
a Escola Medico-Çirurgica do Porto, afim de ser atl lida 
n'uma sua reclamação, cujo deferimento se lhe afigura de 
toda a justiça. 

Tem esta Escola procurado contribuir, no âmbito das 
suas attribuições e desde a sua creação, para o desenvolvi
mento do ensino medico, sem haver solicitado do poder cen
tral dispendiosos melhoramentos, sem mesmo haver conse
guido os necessários para uma instaliaçâo accoinmodada á 
multiplicidade e natureza dos seus serviços, e antes, pelo 
que respeita á tutella dos governos, vivendo adslricta aos 
minguados recursos de um ratinhado orçamento. 

A sua acção pedagógica e o seu esforço scientilico Iceiu-
se realisado pela dedicação dos seus professores, desajudada 
de protecções ofliciaes, e só acalentada pela attenção que 
tem merecido a cidadãos beneméritos, que o seu nome qut-
zeram honrar, dotando a Escola do Porto com donativos 
valiosos pela importância dos legados e pelo seu alcance 
em favor do ensino. 

Pela acção protectora do Estado tem a Escola de Lisboa 
um amplo e bem architectado edifieio, com as dependências 
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requeridas para o conveniente funccionamento de aulas, 
museus o laboratórios ; pela -acção protectora do Estado 
viu a Academia Polyleehnica alargar o seu edifício, (içando 
dotado com salas vastíssimas e gabinetes numerosos; e a 
Escola Medico-Cirurgica do Porto, a despeito da elevada 
frequência de alumnos, a despeito de constituir um centro 
de irradiação clinica para uma zona importante, como é o 
norte do paiz, não obteve ainda dos governos aquella soli
citude, cuidada e constante, que tão necessária se torna 
n'uni regimen cehtralisádor, para que dia a dia sejam be
neficiadas as suas installações, e mais profícuo resulte o seu 
ensino. 

E, como se não bastasse a modéstia do seu edifício, 
como se não bastasse não possuir hospital próprio, como 
succède ás escolas congéneres, e para o ensino clinico viver 
era concordata com a Santa Casa da Misericórdia, determi
nante de muitos embaraços è difliculdades, é onerada com 
uma contribuição humilhante, que desde 1903 peza sobre a 
herança legada pelo illustre Bruno Alves Nobre, que temos 
como base de importantes melhoramentos, e á custa da (piai 
foi organ isado o laboratório de analyses, que largamente 
tem aproveitado ás nossas funcções docentes. É com as 
sobras d'esté legado que a Escola do Porto vae gradual
mente desenvolvendo os seus serviços, esperando só que o 
governo ordene a immediata construcção de mais uni pavi
mento para proceder a melhor disposição e maior desenvolvi
mento dos seus laboratórios e museus. Mas para que re
gular e legalmente sejam applicadas as sobras dos seus le
gados, para que a Escola do Porto possa utilisai- por com
pleto, como é de boa razão e de toda a justiça, o beneficio 
inhérente aos donativos (pie recebeu e aos compromissos 
que tomou, por completo lhe devem ser deixados os seus 
rendimentos, que tão cuidadosamente tem administrado 
n'unia gerência meticulosa. Não succède assim desde a pu
blicação da carta de lei de 25 de julho de 1903. 

Creou esta carta de lei os logares de chefes de clinica, 
preparador de histologia e prosector de anatomia nas Es
colas Medicas de Lisboa e Porto, mas desde logo (artigo 5.» 
da citada carta de lei) foi a do Porto tributada com o 
imposto annual de 800$(KX) réis por conta das sobras do 
legado «Nobre» para as despezas exigidas pelo augment o 
de pessoal das duas Kscolas. 
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Resalta evidente a injustiça d'aquelle preceito da lei, 
sendo obrigada a Eseola Medico-Cirurgica do.Porto a dis-
traliir aiinualinente da applicação dos legados, pautada por 
bem expressas determinações testamentárias, a importante 
quantia de 800#(XX) réis. Similhante tributo representa sem 
sombra de duvida uma iniquidade e uma violência: uma 
Iniquidade, porque não é razoável que para augmento de 
pessoal de dois institutos similares só um d'elles seja pre
judicado nos seus redditos, em inacceitavel excepção; uma 
violência, porque é contraria á letra do testamento que 
esta Escola acceitou com prévia auctorisação superior, e 
devendo elle ser rigorosamente observado. Desrespeitar a 
vontade do testador, sobre constituir unia flagrante illega-
lidade, que pôde trazer mais gerues prejuízos, se surgirem 
reclamações pela falta de cumprimento fiel do testamento, 
é circumstancia a influir para afastar da Escola o altruísmo 
de cidadãos illustres que, como o benemérito Nobre, a quei
ram proteger com os recursos da sua fortuna. 

Senhores! Não vem por agora a Escola do Porto lem
brar ao governo a rápida construcção do projectado accres-
cimo no seu edifício; não vem por agora reclamar us atten-
ções officiates para as necessidades crescentes do ensino que 
n'ella é professado. Tudo isto préoccupa com certeza a 
actividade das instancias tutelares, n'este momento em que 
a serio parece pensar-se em estatuir em bases solidas a au
tonomia das escolas superiores, autonomia que se não com-
prebeude sem apropriados edilieios para o regular e pro
gressivo exercício de todos os trabalhos escolares, e sem as 
<lotai,ões indispensáveis para poderem ser satisfeitas as exi
gências actuaes do ensino, e poder ser acompanhado o 
movimento, que dia a dia se opéra nos domínios da medi
cina. 

A Escola do Porto vem somente, escudada na justiça 
da sua causa e na sã razão das suas reclamações, impetrar 
de v. ex." que promovam na actual sessão legislativa a 
revogação do artigo 5.° da carta de lei de 25 de julho de 
1903, sendo libertada da onerosa contribuição animal de 
800$(XX) réis, que para a sua existência económica repre
senta um duro e incomportável sacrifício. 



Legut lnn 279 

Senhores! O Conselho da Escola MedicoCirurgiea do 
Porto espera SIM .atendido na sua petição, como é de toda 
a "justiça. 

Escola MedicorCirurgica do Porto, em 5 de agosto de 
1908. 

A»1 onto Joaquim de Moraes Caldas 
Augusto Henrique de Almeida Brand&o 
Cândido Augusto Correia de Pinho 
Antonio Placido da Cosia 
Roberto Bellarmino do Rosário Prias 
Maximiano Augusto <!<■ Oliveira Lemos 
Jo&o Lopes da Silva Martins Junior 
Alberto Pereira Pinto de Aguiar 
Carlos Min'ri o de Lima 
Luie de Freitas Viegas 
José Dias de Almeida Júnior 
José Alfredo Mendes de Magalhães 
Antonio Joaquim de Soma Junior 
Joaquim Alberto Pires de Lima 
Álvaro Teixeira Bastos 
Th ia i/o A injusto de Almeida. 



CONCURSOS 

Logares de substitutos e demonstrador 
da secção cirúrgica 

S E S S Õ E S DO J U R Y 

Ia Sessão—31 de outul.ro de 1907.—Presi
dente, o director. Voga™ presenteai Professores 
Augusto Brandão, Cândido de Pinho, Placido da 
Costa Roberto Frias, Maximiano Lemos, Lopes 
Martins. Carlos de Lima, Dias d'Almeida, Souza 
ju n i o r ) Pires de Lima e Thiago d'Almeida, aecre-
tario. 

Resoluções : 

GoNSTiTUiçSo no JUHY: O director da Escola, 
Moraes Caldas. Vogues effect ivos: Professores 
Thiago d'Almeida, secretario do jury; Plácido « a 
Costa. Carlos de Lima, Sou/a Junior. Cândido de 
1'inrio, Dias d'Almeida, Azevedo Maia, Roberto 
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Frias, Augusto Brandão, Maximiano Lemos, Al
berto d'AgUiar, Lopes Martins, Alfredo de Maga
lhães e Pires de Lima. Supplentes: Professores 
Pedro Dias', Agostinho do Souto, lllidio do Vaíle. 

ADMISSÃO DOS CANDIDATOS: Foram admitlidos 
por unanimidade os candidatos João Monteiro de 
Meyra, Álvaro Teixeira Bastos e .lose id'Oliveira 
Lima. 

Foi approvado o edital programma, segundo o 
qual devem ser prestadas as provas dò concurso, 
no 2.° trimestre do anuo lectivo. (Vide secção 
— EDITA lis— ). 

2.a Sessão —5 de dezembro de 1907. —^Presi
dente, o director. Voguas présentes: Professores 
Augusto Brandão, Placido da Costa, Roberto 
Frias, Maximiano Lemos. Alberto d'Aguiar, Carlos 
de Lima, Dias d'Almeida, Souza Junior, Lires de 
Lima. Thiago d'Almeida, secretario. 

O sur. presidente communicou que o prof. 
Azevedo Maia deixou de lazer parte do jury do 
concluso, por motivo da sua aposentação. 

Approvados por unanimidade os pontos paia 
as lições do concurso, que são os seguintes: 

P o n t o s pa ra o c o n c u r s o de cirurgia 

I— 1." cadeira (Anatomia descriptiva) 

Lição tbeorica : 

1 —Segmentação metamerica do esqueleto humano. Theoria 
vertebral do cráneo. 

2—Homologjàa dos ossos dos membros. 
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8  A p p a r e l h o hyoideo. Vestígios, no homem adulto, dos 
.arcos e lendas branchiaes. 

4rApparelho génitourinario; morphologie embryogénie 
e differenciaçãò sexual. 

5—Conforrâaçfip interior da medulla e bolbo. 
0 —Origens reaes dos nervos çraheanos. 
7  N e r v o s de Wrisberg. Apparelnq gustativo e sua inner

vaç&o. , 
8  C o r a r ã o e grossos vasos: n.orphologia e evolução onto

genica e pbylogenica. ■». 
Q_SvBtema lymphatico: gãnglios e vasos lymphatlcos. 

lOAppare lho visual: morphologi. volucao ontogenica 
e phylogenica. 

Lição p r a t i c a : 

L—Músculos, vasos e nervos da laryngé. 
2Múscu los , vasos e nervos da lingua. 
3 —Região supraclavicular. 
4  R e g i ã o inguinal; triangulo de Scarpa 
5 _ M „ ; , , l o s e aponévroses da parede anterior do abdomen: 

canaes inguinal e crural. 
6_Esternòcleidomastoideo e suas relações. 
7 _ Músculos, vasos e nervos do globo ocular. 
8Múscu los , vasos e nervos das l a c s anterior B externa 

do antebraço. 
9 —Músculos, vasos e nervos da perna. 

IO Região axillar. 

11 — 15." cadeira (Anatomia topographica) 

| _ C r a n e o ósseo em geral. Regiões das paredes craueanas. 
Topographia craneoencephahca. 

2 _ Face em geral. Suas regiões profundas. 
3—Apparélho da visão. 
•1—Rachis. 
5 — Pescoço. 
6 Thorax. 
7 —Membro thoracico. J L „ M « , 

■ , • , Mi.ir*uw inranc toneaes. 8  P a r e d e s jibdominaes. Oigaos mua p 
g Órgãos relroperiloneaes. Bacia. 

10—Membro pélvico. 
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III — 5." cadeira (Medicina operatória) 

P a r t e t beo r i ca : 

1 — Anesthesia cirúrgica. 
2—Hémostase. 
3—Cálculos vesicaes no homem. Operações e critica. 
4—Tratamento cirúrgico dos aneurismas. 
5—Tratamento cirúrgico da appendicite. Opportunidade 

operatória nas diversas phases. 
0 —Tratamento medico-cirurgico dos fibro-myomas uteri

nos. Escolha de methodos e processos subordinada 
ás diversas modalidades clinicas. 

7 — Nephrotomia e nephrectomia. Suas indicações e con-
tra-indicações. 

8 — Entero-synthese e diversas espécies de anus artificial. 
Suas indicações. 

9—Resecções. 
10—Craniotomia e craniectomla. Suas indicações. 

P a r t e p r a t i c a : 

1 — Resecção total definitiva do maxillar superior. 
2 —Desarticulação coxo-1'emural pelo methodo d'Ollier. 
3—Esophagotomia externa. 
4—Amputação tibio-tarsica osteoplastica de Wladimiroff-

Mickulicz. 
5—Nephrectomia. 
0 —Ablação total do seio em caso de tumor maligno pelo 

processo de Halsted modificado por Chulot. 
7 —Desarticulação escapulo-himieral pelo methodo de Wyeth. 
8—Resecção total do cotovello pelo processo transolecra-

neano. 
9—Gaslro-enterostomia anterior ou precolica simples pelo 

processo da sutura. 
10 — Laqueação da lemural no canal de Hunier e da sub-cla-

via fora dos escalenos. 

IV 4.» cadeira (Pathologia externa) 

1 — Corpos estranhos em cirurgia. 
2 —Ulceração e ulceras. 
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8—Complicações não infecciosas dos traumatismos. 
4— Gangrenas. 
5—Feridas por armas de fogo. 
6—Fracturas em geral. 
7 —Tuberculose óssea. Coxalgia. 
8 —Septicemia traumatica aguda. 
9—Ostéomyélites infecciosas. 

10— Hernias em geral. 

V — 6.« cadeira (Obstetrícia) 

1-Ovogenese; fecundação; primeiros liniamentos da dife
renciação Histológica. 

2 —Pelvimetria e qephalometria. Angustia pélvica. Va
riações dos diâmetros da bacia. Indicações que es
tes elementos fornecem. 

3—Hemorrhagic do trabalho. Dequitadura, seus acciden
tes e tratamento. 

* -Aborto espontâneo e provocado. Indicações e trata
mento. 

5—Auto-intoxicações gravidjeas. Eclampsia puerperal. 
6—Asepsia e antisepsie em obstetrícia, Infecção puerpéral. 
7-Pelvitomias e operação cesariana; seu confronto e indi

cações. 
8 - 0 segmento inferior do utero sob o ponto de vista 

obstétrico. Processos de dilatação do collo uterino. 
9-Hyslcreclomia nas BUas relações com a gravidez e O 

10-Alimentação (lo receimiascido. Enterites infecciosas. 

VI —10.a cadeira (Anatomia pathologica) 
l — ínflammàçfio. Pneumonia. 
2-Inllainmação. Tuberculose pulmonar. 
3 - [nflammaçao. Bròncho-pneumonia. 
4-Lesões inflammatorias do coração e das aderias. 
5-Inflammações chronica». lOseleroses hepat.eas. 
G-inllammações chronicas. ^scleroses renaes. 
7-Inflammaçao. Tuberculoses cirúrgicas. 
8-Tumores. Tumores do typo conjunctive 
9 —Tumores. Tumores do typo epithelial. 

10-Processos regressivos. Degeneração do ligado e dos rins. 
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3.a Sessão — 17 de janeiro do 1908. — Presidente, 
professor Almeida Brandão. Vojgaes j»-cscntes: 
Professores Roberto Prias, Carlos de Lima, Souza 
Junior, Pires de Lima, Placido da Gosta, Maxi
miano Lemos, Lopes Marlins, Alberto d'Aguiar, 
Dias d'Almoida, Thiago d'Almeida, secretario. 

Faltou o professor Alfredo de Magalh9.es por 
motivo justificado. 

— O professor A. Brandão disse ter assumido 
a direcção da Escola, o por conseguinte a presi
dência do jury, na qualidade de professor mais 
antigo, e em virtude da communicação de doente 
que recebera do professor Moraes Caldas. 

— O jury approva a resolução tomada pela pre
sidência, de ter addiado o começo das provas do 
concurso para o dia 17 de janeiro, em virtude da 
falta de numero legal de vogues para se constituir 
o jury no dia 13, dia que tora designado para a 
primeira prova. 

—Resolvou-se que o 2.° candidato defendesse 
a sua dissertação no dia L2I de janeiro, o '.)." can
didato no dia 25, e que as restantes provas fos
sem prestadas nos dias o boras designadas no 
edital de 31 d'outubro de 1907. 

- O candidato João Monteiro do Meyra défende 
a sua dissertação intitulada — O Parto Cesáreo — 
sendo interrogado durante hora e meia pelos pro
fessores Souza Junior e Pires do Lima. 

4.a Sessão 21 de janeiro de 1908. — Presidente, 
professor Almeida Brandão. Vogaes presentes: os 
mesmos da sessão anterior. 

O candidato José d'Oliveira Lima defendo a 
sua dissertação intitulada— 0 Problema do cancro — 
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sendo interrogado durante hora e meia pelos pro
fessores Roberto Frias e Carlos de Lima. 

5." Sessão uir> de janeiro de L908.—Presidente, 
secretario e vogaes; como na sessão anterior. 

0 candidato Álvaro Teixeira Bastos defende a 
sua dissertação intitulada-- 0 Bocio em Porh«j«l 
sendo interrogado durante hora é meia pelos pro
fessores Souza junior e Pires de Lima.; 

6.a Sessão 28 'I'' janeiro de 19Ò8.- Presidente, 
secretario e VOgaes, COmo na sessão anterior. 

0 candidato João Monteiro de Meyra fez a sua 
primeira lição oral durante uma hora sobre o as
sumpto do ponto n." 10 de anatomia descriptiva: 
«Apparclho visual-morphologia e evolução onto-
genica e phyíbgenica*, sendo interrogado em se-
guida pelos ' professores Roberto Frias e Carlos 
de Lima, meia hora cada um. 

7." Sessão- :il de janeiro de 1908.-Presidente, 
secretario e VOgaes como na sessão anterior. 

O candidato Oliveira Lima fez durante uma 
hora a sua primeira lição oral sobre o assumpto 
do ponto n." 8 «I,- anatomia descriptiva: «Coração 
e grossos vasos- morpbologia e evolução onto-
genica e plivlogenica». Em seguida foi interrogado 
durante uma hora pelos professores Souza Junior 
e Pires de Lima. 

8.« Sessão--Li de fevereiro de 1908. Presi
dente, secretario e vogaes, coino na sessão anterior. 

O presidente commnniea ao jury que, por mo
tivo de luto nacional, tivera de addiar as provas 
do concurso, tendo sido annullado o ponto tirado 
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para a l.a lição oral, no dia 1 de fevereiro, pelo 
candidato Teixeira Bastos. Esta resolução foi com-
municada aos interessados j>or edital affixado no 
logar do costume. 

— O candidato Teixeira Bastos fez durante unia 
hora a sua primeira lição oral, sobre o assumpto 
do ponto n.° 3 de anatomia descriptiva: «O appa-
relho hyoideo—Vestígios no homem adulto das 
fendas e arcos brançhiaes». Seguidamente foi in
terrogado durante uma hora pelos professores Ro
berto Frias e Carlos de Lima. 

9.a Sessão —21 de fevereiro de 1908.'—Presi
dente, vogaes e secretario, como na sessão ante
rior. 

O candidato Monteiro de Meyra fez durante 
uma hora a sua segunda lição oral sobre, o as
sumpto do ponto h.° 8 de anatomia palhologica: 
«Tumores — Tumores do.typo conjunctivo», sendo 
em seguida interrogado por espaço de uma hora 
pelos professores Souza Junior e Pires de Lima. 

10.a Sessão —25 de fevereiro de 1908. — Presi
dente, secretario e vogaes, como na sessão ante
rior. 

O candidato Oliveira Lima fez durante uma 
hora a sua segunda lição oral sobre o assumpto 
do ponto ii." 0, de anatomia pathological «lnllam-
mações chronicas — Escleroses renaes». 

Em seguida foi interrogado por espaço de uma 
hora pelos professores Roberto Frias e Carlos de 
Lima. 

11.a Sessão —29 de fevereiro de 1908. —Presi
dente, secretario e vogaes, como na sessão ante
rior. 
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O candidato Teixeira. Bastos fez durante uma 
hora a sua segunda lição oral, sobre o assumpto 
do poíito n.° 3. de anatomia pathologica : «inflain
mação— Bronchopneumonia», sendo interrogado 
durante uma hora pelos professores Souza Junior 
e Pires de Lima. 

12." Sessão — 5 de março de 1908. — Presidente, 
secretario e vogaes, como na sessão anterior. 

Os candidatos Monteiro de Meyra. Oliveira 
Lima e Teixeira Bastos fazem a leitura dos rela
tórios das provas praticas de medicina operatória 
e clinica cirúrgica. 

Votação em sessão secreta, a qual deu o se
gúinte resultado: o candidato João Monteiro de 
Meyra foi classificado para a vaga de primeiro 
substituto; o candidato José d'Oliveira Lima para 
a vaga de segundo substituto ; o candidato Álvaro 
Teixeira Bastos para a vaga de demonstrador. 

'.( 



EDITAES 

Escola Medicoeirurgica do Porto 

EDITAL 
Antonio Joaquim de Moraes Caldas, medlcoclrurgHo pela 

Escola MedicoCirurgica do Porto, lente jubilado e di

rector da mesma Escola, etc.: 

Paco saber oue, em conformidade do Regulamento appro, 
vado po, J e o de 28 de fevereiro de 1884, esta aberto 
otur'o para admise de um alumuo pensiono »■. * 

c o l a Uedic
P

0.Cirurgica do Porto, o qua tem a receber pelo 
leKado da benemérita D. Rita d'Assis de bou/a Vaz, a 
5 S . annual de 816*000 réie em  ^ ¾ ¾ ¾ ^ m a Í B 

ío8sdper:íd!       i , ; ; : ; : , ; ; : : , , % : = 



2<)i2 Racola Ufldico-Cirurgica do Porto 

1.° --Certidão por onde provem (jne são cidadãos por-
t uguezes ; 

8.0—Attestadoa de bom comportamento; 
3.° — Attestados de que não possuem, nem seus pães, 

rendimentos suflicientes para supprirem as despeitas do ti
rocínio escolar. 

Os attestados de bom comportamento e de deficiência 
de meios pecuniários serão plissados pelas cantaras inuni-
cipaes e pelos administradores dos concelhos a que os re
querentes pertencerem, tanlo pela sua naturalidade como 
pela sua residência. 

O Conselho Escolar, depois de decidir quaes os reque
rentes que pelas suas circunstancias podem ter direito ao 
beneficio da pensão, concederá esta ao que nos seus exames 
de preparatórios tiver obtido melhores qualificações. 

No caso que dois ou mais requerentes se apresenl 
iguaea em habilitações litterarias, o mais novo em annòs 
será preferido. 

Secretaria da Ëscola MedicoTCirurgica do Porto, 1 de 
agosto de 1907. 

0 Director, 

Antonio Joaquim de. Moraes Calda*. 

EDITAL 

Perante o Conselho da Escola Medico-Girurgica do Porto 
se abre concurso de sessenta dias, coutados do immediato 
áquelle em que o presente edital sair publicado no «Diário 
do Governo», para o provi pto de 1res logares vagos (dois 
de substituto e um de demonstrador) na secção cirúrgica 
d'esta Escola, vencendo os dois primeiros o ordenado de 
4O0S000 réis cada uni, e o terceiro o de 3001()00 réis, afora 
as gratificações ;de exercício a que tiverem direito por Ber-
VÍÇOB de substituiç&o ou outros. 
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I. Quem pretender habiliterse para o provimento dos 
referidos logares deve apresentar na secretaria da Escola, 
dentro do praso do concurso, o seu requerimento dirigido ao 
director, Instruindo a petição com os documentos seguintes: 

l.o—Atteçtados de bom procedimento moral e civil, pas

sados pela camará municipal e administrador do concelho 
ou concelhos onde tiver residido nos últimos três annos; 

2.0—Documento por que prove ter satisfeito ás leis do 
recrutamento ; 

.■{."Certidão de facultativo de não padecer moléstia 
contagiosa c de ter capacidade physica para o magistério:; 

4.»—Certificado do registo criminal; 
5—Carta de doutor, licenciado ou hacharel formado 

,.„, medicina pela Universidade de Coimbra, ou carta do 
curso completo das Escolas MedicoCirurgicas de Lisboa ou 
Porto ou de doutor em medicina pelas faculdades estran

geiras, habilitado nos termos do artigo 2.° da lei de U de 
abril de 1861. . 

Os candidatos podem juntar todos os mais documentos 
que comprove,,, o seu mérito scientific» ou serviços feitos 
ás letras. . „ 

II Findo o praso marcado, o director convocara o Con

selho 'para se constituir o jury do concurso, ao .piai serão 
presentes os requerimentos documentados dos candidatos e 
que v o l M „i sobre a habilitação de cada um, na forma do 
disposto do artigo'...", §§ I.», 8.» e >  do decreto de 82 de 
agosto de I.Stiõ. 

III Na mesma sessão em que se procede a es a vota 
ção, ou em outra immediate* o jury designará os dias em 
q l l ( ; d ° e v J ser dadas as provas do conenrso. a ordem que 
.'.Y.las se l,ade segnir. e as mais disposições regulamente

res que fôr necessário adoptar. 
ó presidente .lo jury fará logo afixar na porta d a ^ a 

destinada para os actos «lo concurso, e n'uni jornal do 1 oito, 
u.nl 'di ta . CC « d o aquellas resoluções os ™ * £ ™ £ 
bros do jury effectives e supplentes, e dos candidatos admit

t Í d 0Um t t cópia authentica d'esté editei é enviada á Direcção 
Cerai «la [nstrucçao Publica, para seu conheemento e para 
se publicar no «Diário do Coverno». 

IV. As provas do concurso consistem: 
l .o_Em duas lições de uma hora cada uma some pon
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tos tirados á sorte quarenta e oito horas antes; das quaes 
lições a primeira poderá versar, conforme der o sorteio, 
sobre anatomia descriptiva ou sobre anatomia topographica, 
OU sobre medicina operatória; 8 a segunda, por igual ma
neira, sobre pathologie externa, ou sobre obstetrícia, ou 
sobre anatomia pathologica ; 

3.0—N'uma dissertação impressa sobre materia escolhida 
livremente pelos candidatos, de entre as questões mais im
portantes da secção cirúrgica. 

D'esta dissertação devem ser entregues na secretaria da 
Escola, quinze dias antes do que fôr designado para a pri
meira prova do concurso, tantos exemplares quantos forem 
os vogaes do jury, além dos dois exemplares que, segundo 
o artigo 27.° do decreto de i~l de agosto de 1865, teem de 
acompanhar o processo de concurso (portaria de (i de abril 
de 1800). 

3.°—Em interrogações sobre o objecto das lições dadas 
e da dissertação apresentada. 

4."—Em trabalhos práticos sobre clinica cirúrgica, e so
bre anatomia se a primeira lição tiver sido de medicina ope
ratória, ou sobre operações se a primeira lição tiver sido de 
anatomia. 

V. Os pontos para cada lição não podem ser menos de 
trinta e eompreliendem as matérias e questões mais impor
tantes de cada sciencia, formuladas como theses, sem refe
rencias a livros de texto. 

^ l.°—Os pontos são ordenados pelo Conselho da Escola. 
e estarão patentes na secretaria por espaço de vinte dias, 
antes de começarem as provas do concurso. 

§ 2."—Nenhum ponto pôde repetir-se no mesmo con
curso. 

§ 3.°—As matérias (pie tiverem sido escolhidas pelos 
candidatos para theina das dissertações não podem ser obje
ctos de lição no mesmo concurso. 

VI. Na forma e processo de prestar as provas, será 
observado o disposto nos §§ I.", 2.", 3." e 4." do artigo 14." 
do decreto de ;>-2 de agosto de 1865. 

Cada lição dada será instruída com a demonstração de 
que fôr susceptível. 

Vil. Em acto contínuo á exposição oral de cada ponto, 
os candidatos são interrogados, por espaço de uma hora. 



Edltaes -2!!.-» 

por dois membros do ju ry por este des ignados , sobre o 
objecto da mesma l ição. 

VIII Em <=ada dia Icem dois ou 1res cand ida tos 
0 ponto é tirado em aresença de 1res membrosidojury 

„., secretaria ,1a Escola, pelo candidato que a sorte decid.r 
mie scia o primeiro a i'azcr a leitura. 
' sftódo' os candidatos lerem no mesmo dfc, o ponto é 

o mesmo para lodos; é, porém, diverso para - « ' ; > " ' ; " 
candidatos forem tantos P ' » ^ ^ ; * dia Quando o ponto é o mesmo para todos os cand.datos, 
nenhum pôde ouvir os que o precedem H Î B B e r t a c 5 o 

| \ No dia destinado para a sustentação da d.sser aVao, 
os c S d i d a L sao interrogados sol,,, a d o u = d Cia por 
dois ou 1res membros do jury por elle nomeados. 

8 l.o_Estas interrogações duram hora e inca 
! 2o_N'esta prova observa-se o que .ca disposto no 

« I » do artigo 15." do citado decreto de 22 d'agosto de 1865. 
* X I . a t e as provas praticas, os membros do jury 
podem d g .os candidato as interrogações que julgarei,, 
neceïïarias- sobre a execução do processo que .o, objecto 

" ' " T S ' p r a t l c a s do concurso são as mesmas para to
dos os candidatos que a elk se Habilitarem c fedas nos 

meBT 5 5 , o candidato que faltar a tirar ponto, ou a 
alguma das provas, no dia e hora marcados, sem ter prevê-

STpresiS <'.y;7;>:;;;:;j::t;/: ,7r:ude 
\ ' | | Se o candidato, antes u< n"» i 

prindpar alguma das provas do concurso• P - ^ ^ 
J e t / d 0 i u n . (1() motivo justificado que o mh.be d, compa 
' , ZLo presidente convoca logo o jury, que verifi-

, - . , , , , , , 1 , , , , , , , , , , é legitimo, pôde espaçar ate quinze 
d Í q

o
UCO„cSo do candidato impedido, continuando sen, 

^ - O ' S ^ T P S Œ ^ I ^ 
a H ão a que houver tir - ponto é obrigado, quando 
:eia\dm5..ido a nova lição, a tirar outro pou-, 

\ l l l Se por alguma causa extraordinária., os actos ao 
concurso fcím Interrompidos, as provas jé dadas nao se 
r ePe îe n 1 , ,., . - . :„ r v ,. fórma das votações, tanto para 

<H Io p « » «ão anal dos concorrentes, 
a admissão como paia a u,' > 

http://mh.be
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se observará o disposto nos decretos de. 22 de agosto de 
1865, 7 de fevereiro de 1866; e 6 de dezembro de 1876, e 
portaria de 19 de abril de 1866. 

Escola Medico-Cirurgica do Porto, 17 de aposto de l!)()7. 

0 Director <ln Esroln, 

Antonio Joaquim de Moraes Caldas. 

EDITAL 

Antonio Joaquim de Moraes Caldas, medico-cirurgiâo pela 
Escola Medico-Cirurgica do Porto, lente jubilado e dire
ctor da mesma Escola, etc.: 

Faço saber que tendo vagado um logar de pensionista 
do legado do benemérito Bruno Alves Nobre, esl.-í aberto 
concurso, até ao dia 30 do oorrente, para o provimento do 
referido logar. 

1.° O pensionista será do sexo feminino e perceberá 
uma mensalidade de i8»000 réis, além de um abono annual 
ale 50$(H)0 réis para matriculas e livros. 

2.0 São candidatos á pensão todos os recolhidos fim 
estabelecimentos de caridade da cidade do Porto e província 
do Minho, (pie tenham dois annos completos de residência 
no respectivo estabelecimento, approvaçao no exame de 
admissão aos Lyccus e menos de quinze annos de idade. 

3." Os directores ou regentes das mencionadas casas de 
caridade enviarão a esta Escola Medico-Cirurgica. dentro do 
praso do concurso, uma relação auiheniica e completa de 
todos os asylados que estejam nas condições exigidas para 
concorrer á pensão, indicando seus nomes, idades e classi
ficação obtida no exame de admissão aos Lvceus e em 
quaesquer outros exames que tenham feito. 

Os directores ou regentes que subscrevem esta relação, 
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darão informações sobre aquelles que mais dignos julgarem 

<ln 'T"SaSno motivos do preferencia a classificação obtida 
„o exame de admissão c a s c l a s s i n g ob .d«s noutros 
exames: em igualdade de condições tó°'Pfe/l^^"S 

velho, e ao caso de idades iguaes a escolha é por sorteio. 
50 Todo <. pensionista tem obrigação de seguir com 

aproveitamento a curso que escolher e de J ^ » ^ J 
seus a llidos a palavra Nobre; os que faltarem a esta 
obrigação perdem o direito á pensão. 

fo ? Os regulamentos respectivos, assim como quaesq^er 
outros esSaSmentos, podem ser solicitados na secretana 
dn Escola Medico-Cirurgica. 

Secretaria da Escola Medico-Cirurgica do Porto, 2 d« 
setembro de 1007. 

O Director, 

António Joaquim de Moraes Caldas. 

EDITAL 

Antonio .oaqnin, de moraes ™»'™£hl™? ° " ^ 
ctor da Escola Medico-Cirurg.ca do Porto, etc.. 

. ,. ml(, ..„ ^8 is d'outubro do corrente anno 

r^íarrjMjg a.. 
d i a a O . d a s . i a h o r a s d a m a n b â á s S d a . ^ . ^ - ^ . 

Este praso é prorogado até < « l a n i e n t o 
mnos que. em bannoma com o .rtigo W. «lo g >o ^ 
da Eecola, provarem perante o director q H 
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Corça maior não puderam matricular-se. no tempo compe
tente. 

Os indivíduos que pretenderem matricular-se deverão 
declinar circumstanciadamente nos seus requerimentos o 
nome, filiação, naturalidade (freguezia, concelho e distri-
cto), instruindo a sua petição com os documentos seguintes : 

Curso medico-cirurgico 

I ANNO 

Certidão de maioridade de II ânuos: 
Certidões dos exames seguintes: 

I ANNO do curso geral dos lyceus: 
1.°— Lingua portugueza : 
á.°— Lingua franceza. 

II ANNO : 
3.°—Geograpliia. 

III ANNO do curso de sciencias: 
4.°—Historia; 
5.° —Latim. 

IV ANNO: 
()." v Mathematics (l.a parte) : 
7 .o_Physica (l.a parte). 

V ANNO: 
8.0— Mathematics (8.« parte); 
!>." Physics (3.« parte); 

lo." Philosõphla elementar, 
VI ANNO: 

II." -Mathematics (8,« parte); 
13,°—Littérature portugueza (decreto de 20 de outuhro 

de 1888); 
I.'!." Desenho (regnlainenlo de li! de agoslo de 1880); 
14,°— Lingua allemfi (regulamento de 13 de agosto de 

18»), decretos de 30 de julho de 1881 e 20 de abril de 
1893 e portaria de 18 de julho de 1«).-)). 

As certidões d'esles exames, quando anteriores ao de
creto de 13 de agosto de 187(>. poderão ser substituídas pe
las dos exames equivalentes, segundo o mappa annexo ao 
decreto de 11 d itubro de 1880, e; quando posteriores, po-
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derao ser suppridas pelas dos exames equivalente inlica
dos no mappa junto ao decreto de 20 de outubro de 1888. 
d 0 9 N B  A 0 8 alumnos habilitados com o ensmo secun
darkestabelecido pelo decreto d e . ■ ã e dezembro de 894, 
„ ^an i sado pelo regulamento de L4 de acosto de 1895, 
„ 2 a a p r e s e X , nos termos «lo adi,,, i:i7,< do criado 

indicadas, a certidão ou diploma do curso complementai 
dos lyceus. 

15,0 — Physica experimental : 
16 o_(;hiniir;i inorgânica; 
17 o_.\nalvse chimica e chimica orgânica. 
F8t,s c mes deverão ter sido feitos na Faculdade de 

PbUosophia! Escol, Polytechnics on Academia Polytechnma. 

II ANNO 

Certidões dos exames do l> anuo do curso medicocirur

^"cer t idão do exame de zoologia, conforme o disposto 
para os exames de physica e clum.ca. 

III ANNO 

à?rsr*Œ' * «rf 
para os exames de physica e chimica. 

IV ANNO 

tica cirúrgica. 
V ANNO 

Certidões dos examesido * | « ^ d p p r o p p . 
Certidões de frequência nos cun 

deuricas medica e cirúrgica. 
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Curso de parteiras 

I ANNO 

Certidão de maioridade de 20 annos; 
Certidão de vida e costumes passada pelo administra

dor do bairro ou concelho onde tenharesidido ultimamente; 
Certidão de exame de instrucçfio primaria, 2.° grau. 

II ANNO 

Certidão do exame do 1.° anno. 

Escola Medico-Cirurgica do Porto, i de setembro de 19()7. 

O Diroolor, 

Antonio Joaquim dp, Moraes Cabins. 

EDITAL 

Antonio Joaquim de Moraes Caldas, lente jubilado da Es
cola Medico-Cirurgica do Porto, presidente do jury do 
concurso para provimento dos Iogares de dois lentes 
substitutos e um demonstrador da secção cirúrgica da 
mesma Escola, etc.: 

Faço saber: 

I." —Que o jury do referido concurso é composto pelos 
professores: Antonio Joaquim de Moraes Caldas, presidente; 
Thiago augusto d'Almeida, l.° substituto da secção módica, 
secretario do jury: rogaes effectivosi Antonio Placido da 
Costa, lente da 2.' cadeira; Carlos Alberto de Lima, lente 
da 4.» cadeira; Antonio Joaquim de Souza Junior, lente da 
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6« cadeira; Cândido Augusto Correia de Pinho, lente da 
(»• cadeira; José Dias d'Almeida Junior, lente da 7/ ca
deira; Antonio d'Azevedo Maia. lente da 8.» cadeira; Ro
berto Bellarminò do Rosário Frias, lente da '.>." cadera; 
Augusto Henri .fAlnieida liran.lão. lente da 10.' cadeira; 
Maximiano Augusto d'Oliveira Lemos, lente da 11.; cadeira; 
Alberto Pereira Pinto d'Aguiar, lente da li . 'cadeira; João 
[,,p,.s da Silva Marlins Junior, lente da 13.» cadeira; José 
Alfredo Mendes de Magalhães, lente da 14.' cadeira; Joa
quim Alberto Pires de Lima, Lente da 15.» cadeira. Sup
lentes: Pedro Augusto Dias. dr. Agostinho Anton.» do 
Souto e lllidio Ayres Pereira do Valle, lentes jubilados. 

o.. .Que o jurv. te»dolhe sido presentes três requeri
mentos de admissão" ao concurso, julgou, porunanimdade, 
habilitados a 1er dar as respectiva* provas, os candidatos 
João Monleiro de Meyra. Álvaro Teixeira Bastos e José de 
Oliveira lama : . 

30 Que èm Harmonia com o decreto de 88 d agosto . e 
1866 e con. ogramma de 17 d'agosto de 1907, publicado 
rXrdoPGogverno^n.ol8*,de20dago8todomesmo 
,,„„„ deverão observarse as seguintes disposições: 

[ Desde o dia 83 de dezembro de 1907 estará.» paten
tes na secretaria da Escola os pontos para ^ Jões^do 
concurso e prov 'atiça de anatomia ou de medicina ope
P a t°na" No dia 86 de dezembro de 1907, ás doze horas da 

,  '. ,. ,w candidatos na secretaria da Escola, peina, lha, deverão os . aiumiaios, 
,,„„„ „ preBidente e o secretario do jury, tirai & sorte os 
„ 0 « que bftode indicar a ordem, segundo a qual cada 
,„„ será chamado a .lar as provas do ^ c u r s o 

Hl Ué ao dia 88 de dezembro de 1007, ...la .... dos 
, \ , • i „. .,,in.senlado na secretaria da hseola, 

S d fl^wLSTpSos »*•*. ,,, »• 
"■Ç.tï i: j >■■ ««* « '":»; » * 

,»„„ ,i..o „.. » dele.d.r. » . u . . H  " '  » * . " ' * '" e ™ 
gado sobre o oÈJeeto d'ella dar.i t» tora « mela po. 
professores. 

http://dar.it�
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VI. No dia -21 de janeiro, ás doze horas da manhã, o 
candidato n.° 3 defenderá, a sua dissertação, sendo interro
gado sobre o objecto d'ella durante hora e meia por dois 
membros do jury. 

VII. No dia 86 de janeiro, ás doze horas da manha, os 
candidatos comparecerão na secretaria da Escola, para ahi 
o candidato n." I, em presença dos outros candidatos e dos 
professores Placido da Costa, Maximiano Lemos e Thiago 
d'Almeida, tirar á sorte Bobre qual das disciplinas (anato
mia descriptiva, ou anatomia topographica, ou medicina ope
ratória) ha-dr versar a l.* lição oral. Feito o que, o mesmo 
candidato tirará á sorte o seu ponto para a referida lição. 

VIII. No dia 128 de janeiro, ás doze horas da manhã, 
fará o candidato n." I a sua primeira lição oral durante 
uma hora, sendo em seguida interrogado durante outra 
hora por dois membros do jury. 

IX. No dia i2'J de janeiro, ás doze horas da manhã, na 
presença dos professores nomeados no n.° VII, tirará o can
didato n." ÏÎ o ponto para a I." lição oral. 

X. No dia 31 de janeiro, ás doze horas da manhã, o 
candidato n." á fará a sua l.« lição oral por tempo de uma 
hora, e será interrogado durante outra hora por dois pro
fessores. 

XI. No dia I de fevereiro de 1908, ás doze horas da 
manhã, na presença dos professores nomeados no n.° VII, 
o candidato a.° 3 tirará ponto para a sua l.« lição oral. 

XII. No dia 3 de fevereiro, ás doze horas da manhã, 
O candidato n.° 3 fará a sua l / lição oral durante uma 
hora, sendo em seguida interrogado durante outra hora por 
dois membros do jury. 

XIII. No dia 7 de fevereiro de 1908; ás dez horas da 
manhã, tirará o candidato n." 1, na presença dos outros 
dois e dos professores nomeados no a." VII, o ponto que 
deve ser objecto da primeira prova pratica (anatomia ou 
operações cirúrgicas) de todos 1res. I'm a d o contínuo da
rão essa prova, para a yual é concedido o praso de seis 
horas, se a prova fôr de anatomia, e uma hora, se fòr de 
operações cirúrgicas, salvo o disposto no n." XVI. 

XIV. Assistem á execução d'esta prova, se lor d'anato-
mia, os professores Souza .11110011 e Pires de Lima; se fòr 
de operações cirúrgicas os professores Roberto Frias e Car
los de Lima. 
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XV Se no acto de começar a prova se reconhecer que 
nfto ha pecas anatómicas nas condições precisas para a exe
cução da respectiva preparação ou para a operação cirúr
gica será a prova adiada para o primeiro dia util em que 
possa dar-se, ficando sem effeito o ponto tirado, quo deve 
tornar a entrar na nina para o seguinte sorteio. 

XVI Se o jury entender necessário mais d,' um dia 
p a r a a execução d'esta prova, indicará por meio de ,,1.1:.1. 
altixadona poria da sala do eonenrso a época para . 0 -
n u a ç a o ,,,, raesma prova e redacçâp do respectivo eiatono 

XVII o relatório de que trata o numero antecedente 
será escripto na sala ,1o concurso, en, presença lios proles-

1 . . ; . l i r , . m •-, Drova os quaes o nil.nearao no alto sores que assist nem a pnn.i , v i 
d C C t j f Z execução concedem-se três horas, findas as 
q u a e 8 o candidato encerrará o seu relatório em sohrescnp ,, 
devidamente Lacrado, rubricado exter ormentepor eUe can-
d i d a t 0 , pelos dois professores assistentes. Este . eiatono 
serfí entreve ao presidente do jury para ulterjprmente ser 
feita a sua leitura com a do relator,,, clinico. 

XVlH No dia 10 de fevereiro de 1<K)3, as doze horas 
d a m a n h a ' precedendo as formalidades exaradas no n» VII, 

„! T a sorte qual das disciplinas (pathologia exlerna. 
o ,1,-1,-1,, ou anal ia pathologic) devexonr t i toa^se-

,• - i «,r„ ..m seu da o candidato n.' 1 lu.u.i o gunda lição. Logo mi s, num„ 
nónio na disciplina sorteada. 
' XIX NO lia 12 de fevereiro, ás doze horas da manha. 
„ , , | a l Mara asna liçâp por espaço de un.a hora. 
°JSÍ dtpois interrogado durante outra hora por dois men, 

' " " V x ' ^ - ' d i a 15 de pereiro, pelas doze horas da manhã. 

, ,1 , , to n o "2 fará durante uma hora a ±- lição 
; ; , r : ^ o ^ : : ; seguida i n t e r r o g o durante ou.ra hora por 

d O Í B X ^ X l J U Í y d e f e v e r e i r o > doze horas da manha 
, , , ,oU os ^ L o r e s nomeados no , , . Vil, o candidato 

„ o S S S l O !> 3 far* * 2 , livao oral por tempo de uma 
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hora, sendo em seguida interrogado durante otitrá hora por 
dois professores. * 

XXIV. No dia' 24 de fevereiro, us dez boras da manha, 
comparecerão na Beeretaria da Escola todos os candidatos, 
c alii o candidato n.° 1, na presença dos outros dois e dos 
professores que se acham designados no n." VII, tirará á 
sorte o nome de unia das enfermarias de cirurgia do Hos
pital Geral de Santo Antonio, escolhidas pelo jury. Em 
seguida os candidatos e os mencionados professores diri-
gir-se-hão á enfermaria e cada um dos candidatos tirará ri 
sorte o nome do doente que ha-de examinar, de entre de/. 
escolhidos pelo jury. 

Em neto contínuo, cada um dos candidatos examinará 
o doente que a sorte lhe tiver designado, para o que se 
concede o tempo de uma hora, que correrá simultânea para 
todos os candidatos. Assistem a esta prova os professores 
Roberto Frias e Cândido de Pinho. ' 

XXV. Terminado o exame do doente, os candidatos 
passam logo á sala (los concursos a redigir um relatório 
d'aquillo que observaram e dos meios de observação de que 
se serviram. Os relatórios serão rubricados no alto de cada 
pagina pelos professores Souza Junior e Pires de Lima, aos 
quaes Incumbe acompanhar os candidatos desde a enferma
ria e durante as três horas que são concedidas paru a ela
boração simultânea dos alludidos relatórios. 

XXVI. Decorrido o tempo fixado para esta prova, os 
candidatos farão entrega dos seus dois relatórios, fechados 
e lacrados, aos professores que assistiram á escripta, os 
quaes os rubricarão exteriormente com os respectivos can
didatos. 

XXVII. No mesmo dia, ás três horas da larde, perante 
o jury reunido na sala dos concursos, fará siiccessivamente 
cada candidato a leitura dos seus dois relatórios; os quaes 
lhes serão entregues pelo presidente do jury, verificando 
n'&sse a d o o candidato a integridade dos sellos com que os 
tiver lacrado. Os ditos relatórios, depois de lidos, serão 
reenlregues ao presidente do jury paia serem incorporados 
no processo do concurso. 

XXVIII. Finda a leitura dos relatórios, pussnr-se-ha 
immediatamente, em sessão secreta, ao julgamento dos con
correntes, conforme o disposto nos artigos 21.", 22.°, 23.", 
24-.", 20.» e 2(>." do decreto de 22 d'agosto de 1865. 
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XXIX. A hypothèse de suspeição opposta aos membros 
do jury, por parte dos candidatos, achase regulada pelo 
decreto de 7 de fevereiro de 1800. 

Secretaria da Escola MedicoCirurgica do Porto, em 31 
d'outubro de 1907. 

6 Director •<« Bscola <• Preeidwte J» ]«ry, 

(a) Antonio Joaquim de Moraes Caldas. 

EDITAL 

Augusto Henrique d'Almeida Brandão, lente cathedratico, 
presidente do jury, do concurso de cirurgia: 

Faço saber que ttâo podendo reunir hoje o jury do con
curso para as vagas existentes na secção cirúrgica desta 
Escola a que são candidatos habilitados João Mon eiró de 
Meyra, José d'Olivelrà Lima e Álvaro Teixe.ra Bastos por 
motivo de doença de alguns dos seus vogaes e em virtude 
do disposto nos artigos 3.», 5.» e 20.» da lei de 22 de agosto 
de 1805, é addiado o começo das provas dos refendos can
didatos para o dia 17 do corrente, ao meio dia. 

As provas serão dadas a seguir, guardandose as d po

sições regulamentares «lo edital de 31 d'outubro de 1907, 
em dias opporlnuamente designados. ,;,,,■•„;,.,, 

1orto e Sala dos Concursos da Escola Med.eoG.rurg.ca, 
em 13 de janeiro de 1908. 

o presidente il" juryi 

Augusto Henrique (VAlmeida Brandão. 

24 

.' 
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EDITAL 

Augusto Henrique d'Almeida Brandão, lente cathedratico, 
presidente do jury do concurso de cirurgia: 

Faço saber que o jury do concurso par;i as vagas exis
tentes na secção cirúrgica d'esta Escola, a <|ue se refere o 
edital de 31 de outubro de 1907, em sessão de hoje, resol
veu: 

1.° — Que nos dias 21 e 25 do corrente, ás doze horas da 
manhã, os candidatos n.06 2 e 3 defenderão respectivamente 
as suas dissertações. 

2.° — Que as restantes provas do concurso para lodos os 
candidatos terão logar nos dias designados no edital de 31 
de outubro de 1907, guardando-se todas as disposieõs regu
lamentares do mesmo edital. 

Porto e Sala dos Concursos da Escola Medico-Cirurgica, 
em 17 de janeiro de 1908. 

O Presidente do jury, 
Augusto Henrique d'Almeida Brandão. 

EDITAL 

Augusto Henrique d'Almeida Brandão, lente cathedratico, 
presidente do jury do concurso de cirurgia: 

Faço saber que não podendo reunir hoje o jury do con
curso para as vagas existentes na secção cirúrgica d'esta 
Escola, por motivo de luto nacional, 6 addiàda para o dia 
13 do corrente, ao meio dia, a 1." lição oral do candialo 
n.° 3, Álvaro Teixeira Bastos, devendo o respectivo ponto 
ser tirado no dia 11. 
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.\s restantes provas de eaacurso serão prestadas a se
guir em dias opportunaménte desîgnadoa pelo jury. 

Porto <• Sala dos Concursos da Escola KedieoCirurgica, 
(>in ;i de fevereiro de 1908. 

O Presidente do jury, 

Augusto Henrique d'Almeitla Brandão. 

EDITAL 

Augusto Henrique d'AImeida Brandão, lente cathedratico, 
presidente do jury do concurso de cirurgia: 
Faço saber quo o jury do concurso para as vagasexis

teotes na secção cirúrgica d'esta Escola, a que se refere o 
e d i t a i ( | , ;ÍI d'outubro de 1907, em Bessao .1.' hoje resolveu, 
,,„ virtude .la interrupção dos actos «lo concurso por mo

^ 0
V

d ™ e
0 nflCÍonal, que as restantes provas tenham logar 

nos dias e horas abaixo designados: 

í« prova praticaMedicina operatória.Candidatos V 1, 3, 3 
—17 fevereiro —10 b. m. 

Í f Ponto, 19 fevereiro—12 b. m. 
Candidato n.° 1 1 prova, 81 » — » » 

/ Ponto, 23 » — » » 
Candidato n .°2 |p r o v a > . 25 »  » » 

/ Ponto, 27 » — » » 
Candidato n.° 3 { p r o v a , 29 » — » » 

2. prova praticaClinica.Candidatos ■■•' 1, 3, 3  6 n.arço10 h. nt 

feitura dos relatórios e votação5 março3 h. t. 

Porto e Sala dos Concursos da.Escola MedicòÇirurgica, 
em 13 de fevereiro de 1908. 

O Presidente do Jury, 
Augusto Henrique d'Almeida Brandão. 

ii." lição oral • 
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EDITAL 

Perante o Conselho du Escola MedicoCirurgica do Porto 
se abre concurso de noventa dias, contados do immediato 
áquelle em que o presente edital sair publicado no «Diário 
do Governo», para o provimento de très lugares vagos (dois 
de professores substitutos e.um de professor proprietário) 
na secção medica da mesma Escola, vencendo os dois pri
meiros o ordenado de 4008000 réis, e o terceiro o de réis 
700$()00 afora as gratificações de exercício a que tiverem 
direito por serviços de substituição ou outros. 

I. Quem pretender habilitarse para o provimento dos 
referidos logares deve apresentar na secretaria da Escola, 
dentro do praso do concurso, o seu requerimento dirigido ao 
director, instruindo a petição com os documentos seguintes: 

1.°—Attestados de bom procedimento moral e civil, pas
sados pela camará municipal e administrador do concelho 
ou concelhos onde tiver residido nos últimos 1res annos; 

2.0—Documento por que prove ter satisfeito ás leis do 
recrutamento ; 

3."Certidão de facultativo de não padecer moléstia 
contagiosa e de 1er capacidade physica para o magistério; 

♦.•—Certificado do registo criminal; 
5.°—Carta de doutor, licenciado ou bacharel formado 

em medicina pela Universidade de Coimbra, ou carta do 
curso completo das Escolas MedicoCirurgicas de Lisboa ou 
Porto, ou de doutor em medicina pelas faculdades estran
geiras, habilitado nos termos do artigo 2." da lei de M de 
abril de 1801. 

Os candidatos podem juntar todos os mais documentos 
que comprovem o seu mérito scientlfico ou serviços feitos 
ás letras. 

II. Findo o praso marcado, o director convocará o Con
selho para se constituir o jury do concurso, ao qual serão 
presentes os requerimentos documentados dos candidatos e 
que votará sobre a habilitação de cada um, na forma do 
disposto do artigo 9.», §§ 1.«, ±« e 3.° do decreto de 22 de 
agosto de 1805. 
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III. Na mesma sessão em que se proceder a esta vota
ção, ou em outra immediata, o jury designará os dias em 
que devem ser dadas as provas do concurso, a ordem que 
nVilas se ha-de seguir, e as mais disposições regulamenta
res que fôr necessário adoptar. 

O presidente do jury fará logo aflixar na porta da sala 
destinada para os actos do concurso, e n'uni jornal do Porto, 
mu edital contendo aquellas resoluções, os nomes dos mem
bros do jury effectivos e supplentes, c dos candidatos admit-
tidos. 

Uma cópia authehtica d'esté edital é enviada á Direcção 
Geral da Instrucção Publica, para seu conhecimento e para 
se publicar no «Diário do Governo». 

IV. As provas do concurso consistem: 
l.o—Km duas lições de uma hora cada uma sobre pon

tos tirados á sorte quarenta e oito horas antes; das quaes 
lições a primeira poderá versar, conforme der o sorteio, 
sobre histologia, ou sobre physiologia, ou sobre materia 
medica e lherapeulica: e a segunda, por igual maneira, 
sobre pathologia geral e semeiologia, ou sobre medicina 
legal, ou sobre pathologia interna, ou emíim sobre hygiene 
publica. 

2.0—N'unia dissertação impressa sobre materia escolhida 
livremente pelos candidatos, de entre as questões mais im
portantes da SeCÇ&O medica. 

D'esta dissertação devem ser entregues na secretaria da 
Escola, quinze dias antes do (pie fôr designado para a pri
meira prova do concurso, tantos exemplares quantos forem 
<»s vogaes do jury, além dos dois exemplares que, segundo 
o artigo 37.» do decreto de 22 de agosto de 1805, teem de 
acompanhar o processo de concurso (portaria de <> de abril 
de 18()(i). 

8.« -Km interrogações sobre o objecto das lições dadas 
e da dissertação apresentada. 

4 .0-Era duas provas de trabalhos práticos, versando a 
primeira sobre histologia, ou sobre materia medica, ou so
bre hygiene, ou a a sobre medicina fcgal; o a segunda 
sobre clinica interna. 

V Os pontos para cada lição não podem ser menos de 
trinta e comprelieiidem as matérias e questões mais impor
tantes de cada SCiençia, formuladas como theses, sem refe
rencias a livros de texto. 
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§ I.0—Os pontos são ordenados pelo Conselho da Escola, 
e estarão patentes na secretaria por espaço de vinte dias, 
antes de começarem as provas do concurso. 

§ 2."—Nenhum ponto pôde repetirse no mesmo con

curso. 
§ 3.0—As matérias que tiverem sido escolhidas pelos 

candidatos para thema das dissertações não podem ser obje

cto de lição no mesmo concurso. 
VI. Na forma e processo de prestar as provas, será 

observado o disposto nos §§ 1.", 2.», 3." e 4.° do artigo 14.» 
do decreto de 22 de agosto de 18()5. 

Cada lição dada será instruída com a demonstração de 
que tor susceptível. 

■ VII. Em acto contínuo á exposição oral de cada ponto, 
os candidatos são interrogados, por espaço de uma hora, 
por dois membros do jury por este designados, sobre o 
objecto da mesma lição ; 

VIII. Em cada dia lê um candidato. 
0 ponto é tirado em presença de três membros do jury 

na secretaria da Escola, pelo candidato que a sorte decidir 
que seja o primeiro a fazer a leitura. 

IX. No dia destinado para a sustentação da dissertação, 
os candidatos são interrogados sobre a doutrina (Telia por 
dois ou três membros do jury por elle nomeados. 

§ l.o—Estas interrogações duram hora e meia. 
g 2.°—N'esta prova observase o que fica disposto no 

§ l.o do artigo 15.» do citado decreto de 22 d'agosto de 18()5. 
X. Durante as provas praticas, os membros do jury 

podem dirigir aos candidatos as interrogações que julgarem 
'essarias sobre a execução do processo que fôr objecto 

d'essas provas. 
As provas praticas do concurso são as mesmas para to

dos 08 candidatos nue a elle se habilitarem e feitas nos 
mesmos dias. 

XI. Todo o candidato que faltar a tirar ponto, ou a 
alguma das provas, no dia e hora marcados, sem ter preve

nido o presidente do jury, perde 0 direito ao concurso. 
XII. Se o candidato, antes de tirar o ponto ou de 

principiar alguma das provas do concurso, prevenir o presi

dente do jury do motivo justificado que o inhibe de compa

recer, o mesmo presidente convoca logo o jury, que, verifi

cando que o Impedimento é legitimo, pôde espaçar até quinze 
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dias o concurso do candidato impedido, continuando sem 
Interrupção as provas dos outros concorrentes. 

8 único O candidato que por justificado motivo faltar 
á lição para que houver tirado ponto, é obrigado, quando 
seja admittido a nova Liç&O, a tirar outro ponto. 

XIII Se por alguma causa extraordinária, os actos do 
concurso forem interrompidos, as provas já dadas não se 

^ ^ c o n s t i t u i ç ã o do jury e forma das votações, tanto para 
a aihnissão como para a graduação toados j ™ ™ * * 

P ^ ï ^ ^ ^ ^ 0 , ^ de maio de 1,08; 

O lliroctor da Escola, 

Antonio Joaquim cie Moraes Caldas. 

EDITAL 

n n,« A; Rscola Medico-Cirurgica do Porto, PeranteoCon lo aCscoaM do immediate «quelle 

pieziaa onde tiver residido nos uumm 
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2.° — Documento de haver satisfeito ás leis do recruta
mento; 

3.° —Attestado medico de não padecer moléstia conta
giosa e de ter aptidão physica para exercícios anatómicos; 

4.° — Certificado do registo criminal; 
5.° —Certidão de idade; 
ti." —Carta de doutor, licenciado ou bacharel formado 

em medicina pela Universidade de Coimbra, ou de inedieo-
eirurgiáo pelas Escolas Medico-Cirurgicas de Lisboa ou Porto, 
ou de medico formado por universidades estrangeiras, habi
litado em Portugal nos termos do artigo 2." da lei de til 
de abril de 18(51; 

7." — Poderão os candidatos instruir as petições com 
outros documentos que provem a competência em dissecção 
anatómica e trabalhos congéneres. 

II. Findo o praso do concurso ps documentos dos can
didatos hão-de ser remedidos ;u>s lentes proprietários da 
1." e 15.-1 cadeiras, e no demonstrador da secção cirúrgica 
(ou quem o substitua), os quaes, reunidos com a possível 
brevidade, accordarão unanimes ou por maioria no candi
dato a propor ao Conselho Escolar, ou porventura na rejei
ção de todos. 

III. Em sessão do Conselho será apresentada, discutida 
e votada a proposta, dos três professores acima designados. 
Em caso de rejeição d'esta proposta, o Conselho deliberará 
ou escolher por si outro dos candidatos ou mandar abrir 
novo concurso. 

IV. O prosector de anatomia é provido por três ânuos. 
ao cabo dos quaes poderá ou não ser reconduzido, conforme 
deliberar o Conselho da Escola, precedendo informação dos 
professores de anatomia. 

Escola Medico-Cirurgica do Porto, 97 de maio de 1908. 

O Director, 

Antonio Joaquim de Moraes Caldas. 
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EDITAL 

Antonio Joaquim de Moraes Caldas, medicocirurgião pela 
Escola MedicoCirurgica do Porto, lente jub.lado e di

rector da mesma Escola, etc . : 

Faço saber que, em conformidade do Regulamento a p r o 

vado o V d e J o de « de fevereiro de 1884, está aberto 
,.,,„,„ s o p a r a admistóo de um «lun.no p e n s . o n a n o a , 
C0la MedicoCirurgica do Porto, o qua tem a ^ , j e l o 

da b e n e m e r i t a D. Rfta d'Assis de Souza Va/, a 
quant mui de íiôtOOO réis em ™ n f ^ ° mi" s 

19,200 réis para abertur. ncerramento de matricula. 
" os pretendentes teem dé apresentar os requerimentos, 

devidamente documentados, até ao dia8.de novembro do 
corrento anno, para serem presentes ao Conseco Escokr 
(l! ,,,,,,,,„ uJu, Além .los documentoslegaJmente « . 
idos para a primeira matricula, terfio de instruirás «eus 
Suèrimentbs com a certidão eattestadossegumtes: 

l . o Cer t idão por onde proven, que são cidadãos por

tuguezes; . . . 
8o_At t e s t ados de bom comportamento, 
3 o  a t e s t a d o s de que não possuem, nem seus pães, 

renaimentos sullieien.es para supprirem as despezas do ti

' ' ' " "^ fitados * bom comportamento e de deficiência 
u s awesiuuu „,,ccados nelas camarás muni

de m6i0s i';;;;;;;;;,: i r í Juce.iH,s. que os,,

;;:;:;:^:j;:r;™ 
^ ^ i T é s c o l a r , depois de decidir quaes os reque

■'■■^"T::^z^^^ 

http://�lun.no
http://dia8.de
http://sullieien.es
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iguaes em habilitações litterarias, o mais novo em annos 
será preferido. 

Secretaria da Escola Medico-Cirurgica do Porto, 3 de 
agosto de 1908. 

O Director, 

Antonio Joaquim de Moraes Caldas. 

EDITAL 

Antonio Joaquim de Moraes Caldas, ntedico-cirurgiao pela 
Escola Medico-Cirurgica do Porto, lente jubilado e dire
ctor da mesma Escola, etc.: 

Faço saber que tendo vagado três logares de pensionistas 
do legado do benemérito Bruno Alves Nobre, está aberto 
concurso, até ao dia 30 de setembro proximo, para o pro
vimento dos referidos logares. 

1.° — Os pensionistas serão um do sexo feminino e dois do 
sexo masculino, e perceberão uma mensalidade de 12$000 
réis, além de um abono annual até 50«000 réis para matri
culas e livros. 

2.o — São candidatos á pensão todos os recolhidos em 
estabelecimentos de caridade da cidade do Porto e provinda 
do Minho, que tenham dois annos completos de residência 
no respectivo estabelecimento, approvação no exame de 
admissão aos Lyceus e menos de quinze annos de idade. 

3.° —Os directores ou regentes das mencionadas casas de 
caiidade enviarão a esta Escola Medico-Cirurgica, dentro do 
praso do concurso, uma relação authentica e completa de 
todos os asylados que estejam nas condições exigidas para 
concorrer á pensão, indicando seus nomes, idades e classi
ficação obtida no exame de admissão aos Lyceus e em 
quaesquer outros exames que tenham feito. » 
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Os directores ou regentes que subscrevem esta relação, 
darão informações sobre aquelles que ma,s d.gnos julgarem 

daP4eo!!°São motivos de preferencia a classificação obtida 
no exame de admissão e as classificações obtidas noutros 
S S T é ! igualdade de condições ^ e f e n d o s os ma* 
velhos, e no caso de idades iguaes a escolha e porwrtjto. 

5 o-Todo o pensionista tem obrigação de seguir com 
aproveitamento o'curso que escolher e de J g ^ - h M J 
seus appellidos a palavra Nobre; os que faltarem a esta 

° b 1 S 5 i S ^ S Í assim como quaesquer 
outros ^ d J e S e n t o s , podem ser solicitados na secretana 
da Escola Medico-Cirurgica. 

Secretaria da Escola Medico-Cirurgiea do Po. to, 
agosto de 1008. 

O Director, 

Antonio Joaquim <le Moraes Caldas. 



ESCOLA DE PHARMACIA 

necessidade da ampliação do esiudo da CDlmlca poarmaceullca 
e da creação tía cadeira de cdi i ica Dloíogica 

ORAÇÃO 
I>H(11'HH1DA PELO 

Prof. A. CARVALHO DA FONSECA 

na sessão solemne da abertura das aulas 
da Escola de Pharmacia do Porto, 

em 17 de outubro de 1907. 

SBNHOB DIRECTOR. 
MEUS SENHORES. 

IESBJOSO dé acquiescer ao honroso con-
J? vite (iue o Conselho Escolar me diri-

ghTpa™ que pronunciasse a oração inaugural dos 
trabalhos académicos d'esta Escola, no actual 
anno lectivo, venho cumpri.- essa elevada tarefa, 
esperando de V. Ex.", a quem rendo o meu preito 
de homenagem, o favor da sua attenção. Afas
tado das lides escolares, porque outros encargos 
officiaes, complexos e variados, me desviam da 
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regência da minha cadeira, a oração que vou ter 
a honra de fazer não pode de certo corresponder 
em luzimérito áquellas que, aqui teem sido profe
ridas pelos illustres collegas que me antecederam. 
0 dever, porém, impõe-me corresponder á genti
leza do convite, embora os bons desejos de que 
estou animado sejam entravados pelos minguados 
recursos de que disponho para o desenvolvimento 
do them a que vou tratar: A necessidade da am
pliação do estudo da chimica pharmaceutica e da 
creação da cadeira de chimica biológica. 

SKNIIOIÍKS. 

Foi durante a Idade Media e a Renascença 
que «e reflectiu entre nós a influencia dos alchi-
mistas arabes. Abertos novos horizontes ás Uni
versidades da Europa, nomeadamente ás escolas 
da llcspanlia musulmana e ás de Cordova, que 
foram procurar nas tradições persas e arabes tudo 
o que se tinha perdido no período mais bárbaro 
da Idade Media, entrou-se na época gloriosa que 
na Peninsula teve o seu termo no século xvir; ao 
passo que nas demais nações se iniciaram in
vestigações verdadeiramente scientificas, principal
mente na França, onde LAVOISIER, DALTON, BBR-
THOLLET e GAY-LUSSAG firmavam as primeiras pe
dras que serviram de alicerce ao monumental edi
fício que se denominou a Chimica. 

Sem perder de vista este período de civilisação 
scientiíica, sempre triumphante com novas desco
bertas que se alastraram prodigiosamente até ao 
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século pastoreano, em que a intensidade do trabalho 
scientifiço se multiplica pelas revelações do grande 
PASTEUH e da plêiade brilhante dos seus discípu
los, baseadas em factos experimentaes que derru
baram theorias que cederam o seu logar a outras, 
cujas bases são indestructiveis, - entre nós não se 
nota o brilho d'esse movimento. 

O foco luminoso que fulgiu scintillante por 
toda a Europa, extinguiu-se ante a brutalidade 
dos inquisitoriaes sacrifícios da Ideia, servidos em 
Portugal pela plianlasia do fanático D. João 111 e 
sua corte, e em Hespanba pela de Fernando e 
Isabel que tão barbaramente mutilaram a liber
dade 'do pensamento. Abafada a investigação 
scientifica pela Inquisição, os pharmaceutics, mio 
podendo reivindicar para a pharmacia uma parte 
dos progressos humanos, limitaram-se a uns ridí
culos herbolarios. 

A chimica, essa sciencia tão bella e tao pro
funda, ainda continua envolta em densas nuvens, 
impenetrável aos conhecimentos humanos pela 
in1fuencia perniciosa da tutela da 0 W « * ™ > 
ferida de morte pela portaria de 23 de feve
reiro de 1835. Despedaçados os elos que subju
gavam e opprimiam a pharmacia desde o remado 
de D. Manoel, pela celebre instituição de 25 de 
fevereiro de 1521 e ainda pelo bárbaro alvará de 
22 de janeiro de 1810 que se estendeu ate ao fim 
do reinado de D. Miguel, inicia-se o cycle, mais 
completo dos conhecimentos chim.cos e botânicos 
da nossa terra. Como povo m e r i d i o n a l . ¾ 0 ^ 
foi preciso, para tentar aquella iniciativa do pro
cesso que se operassem grandes transformações 
na vida social e politica, as quaes tanto desperta
ram e orientaram o espirito portuguez. Ao ter-
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minarem as guerras entre os dois pretendentes ao 
throno portuguez, começou-se, ainda em época 
notavelmente inquietadora (1823), a reconhecer a 
necessidade de reabrir a cadeira de chimica que 
tinha sido creada em 1801, na Casa da Moeda. 

Foi MOUSINHO D'ALBUQUERQUE quem ministrou 
as primeiras lições de chimica, ouvidas com o 
maior interesse pelos pharmaceutics, que a ellas 
concorriam pressurosos, para colher o que então 
já julgavam indispensável para o desempenho do 
seu nobre mister. 

A Flora Liii/ltanica de BHOTERO e a Flora 
pharmaceutica e alimentar de JERONYMO JOAQUIM 
DE FIGUEIREDO vieram enriquecer e completar os 

. estudos pharmaceuticos de tal forma, que se crea-
ram prolissionaes que tanto illustraram os logares 
que occuparam nos nossos institutos superiores. 

Mas a instrucção, que era facultativa, sem pro
gramma de exames nem escolas especiaes onde o 
ensino fosse ministrado uniformemente, não podia, 
sem prejuízo das aspirações sempre crescentes dos 
verdadeiros pugnadores do progresso scientifico, 
ser util e profícua para todos aquelles que na 
vida pratica tinham iguaes responsabilidades. 

Deu-se então o grito de revolta após o qual 
se travou uma lucta tremenda. Na data memorá
vel de 24 de julho de 1835, segundo anno da 
constituição, fundou-se a Sociedade pharmaceuticçt 
lusitana, por iniciativa dos discípulos de MOUSINHO 
D'ALBUQUERQUE, «com o fim de, trabalhando em 
commum, se occuparem com mais vantagem não 
só do progresso da Pharmacia em toda a sua 
extensão, mas de tudo que nos limites da sciencia 
fosse concernente á saúde publica». Entrincheira
dos n'um baluarte quasi invencível, as escaramu-
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ças sucoederam-se em prol dà reivindicação d'uni 
direito sagrado e humanitário. Tantos foram os 
discursos violentos, mas graves e profundos, e as 
representações, repassadas de verdade, dirigidas 
ao governo, que PASSOS MANOEL publicou um di
ploma de ensino pharmaceutics que tinha por 
base a chimica e a botânica. 

Não foi, por certo, este diploma a ultima pala
vra sobre iristrucção, mas esse pouco, que já 
muito valia, foi a breve trecho adulterado com 
unia série de medidas proteccionistas, que só ser
viram para envenenar todas as iniciativas é dese
jes de reforma do ensino, dando logar á duali
dade do diploma que tanto se fez sentir até á 
promulgação da actual reforma do ensino phàr-
inaceutico (1). 

Baldados foram, pois, os esforços dos discqju-
los de MOUSINHO. 

Emquantû na Allemanlia, n'uma época muito 
próxima (1827), LrísBlG iniciava sobre bases solidas 
0 ensino da chimica, boje tão lloresceine no im
pei,» allemão. entre nós os iniciadores d'esse pro
gresso, desalentados uns e mal compreliendidos 

(i) A esta deficiência se refere <> relatório que precede 
o projecto do lei actual. . 

[ n i c i a d 0 „m curso regular do pharmacie junto 
«las escolas medicas pela reforma de 1836, assim se manteve 
até agora, na mesquinhez primitiva, este singular- curso 
con, ,„„ unir ofessor, sem cathegoria, tie* Vencimento 
Condigno e mal dotado des meios práticos de ensino. 

g p o r outro lado o regimen, qye.naodeveria^sei s ao 
tllll;l fedida transitória para bahilitaç&o de pharmaceutiços 

reo regular, perpetuou-se até hoje.» sem eui 
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outros, iam perdendo o enthusiasmo, e a pharma-
cia entrava n'um período de decadência até 1891. 

Com o ultimatum inglez dá-se uma nova phase 
no nosso povo. Os que então se tinham deixado 
Subjugar, n'uina indolência revoltante, agitam-se; 
e, impellidos pela corrente de protesto, olham 
para os minguados recursos de que podem dispor, 
para o estado cahotico a que se deixaram arras
tar e vêem que a industria não existe, que o com-
mercio definha e que a nossa agricultura rasteja e 
se contorse em crises mpnumentaes. 

Estimulados os espíritos, olha-se com especial 
attenção para o desenvolvimento das industrias, 
para o que se decretaram varias medidas protec
cionistas, figurando como principal a remodelação 
das pautas; mas a industria chimica nada apro
veita, porque sendo a chimica a hase fundamental 
da instrucção pharmaceutica, não era estudada 
de molde a produzir os seus effeitos benéficos, á 
mingoa de escolas que podessem fornecei- proíis-
sionaes habilitados condignamente. 

E assim nos mantivemos durante mais de onze 
annos até que a almejada reforma do ensino de 
pharmacia, de iniciativa do fallecido estadista 
HINTZE RIBEIRO, veio fazer uma revolução na nossa 
vida social e intellectual. Seja-me permittido, Se
nhores, fazer uma pausa, e consagrar uns breves 
momentos de saudade e gratidão á memoria do 
illustre estadista, que por tão intima forma ligou 
a sua ultima phase politica á classe a que me 
honro de fazer parte. Pertence-lhe o galardão de 
se promover a actual lei que regula o ensino phar-
maceutico, e a nós, professores d'uma Escola de 
Pharmacia, cumpre-nos o dever de tributar since
ras e gratas homenagens á sua memoria. O seu 



Bsoola d" Pharmacia um 

nome está indelevelmente inscripto em fulgentes 
letras de ouro nos nossos fastos: o estadista Hw- j 
TZB RlBEIRO, pertence á Historia da nossa classe. 
Se a foice da morte não o houvesse já roubado 
ao numero dos vivos, estas palavras poderia... ser 
julgadas filhas (rum facciosismo politico; hoje, que 
HlNTZE RIBEIRO já não vive, ningucn. poderá es
tranhar que sobre a sua sepultura verta uma la
grima un. pharmaceutico portuguez. lenaz, rei-
| ;,„ l ( | ( ) e paciente foi o esforço empregado para a 
conquista gloriosa de um documento que, se outro 
valor não tivesse, bastaria, para os que teem aspi
rações legitimas, o de ter uniformisado o ens.no  
pharmaceutico e o de tão honrosamente o haver 
elevado á cathegoria de superior. Levantado, pois, 
0 d v e ] intellectual, a classe pharmaceutics entra 
„•„,„ novo período de illustraçao agora baseada 
nos conhecimentos das «ciências apphcadas as 
artes com especialidade a chim.ca, alicerce funda-
„„,,„;,, e m (jue assenta Ioda a educação phar.na-

CeUÍCa;emodelaçao do ensino de pharmacia pela 
lei de 19 de julho de 1J02_ e regulamento de 27 
de novembro do ...csmTanno, que» ^ e s e n t a 
indisculivelmente um melhoramento de ha tanto 
ambicionado e solicitado, marca a ransiçao d 
u m a uístrucçao desconnexa, s e , a s e e m qu< 
s amente assentasse, para um période» pura 
m e n te scientific que, se ainda n&o acompanha 
S e n t e os progressos das e s c o l a s > « * W " 4 
todavia serviu para o inicio de ^v^aperfeiçoa 
mentos De facto, as nossas Escolas de I barma 
"S ^stalladas ainda que modestamei c e com 

; o d e c a d e i r a s bastante l.m.t a » em 
darem uma retribuição condigna aos trabalhos 

http://ens.no
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docentes adstrictos administrativamente ás Escolas 
medicas, não podem cabalmente desciivolver-se 
com a intensidade com que progridem as suas 
congéneres estrangeiras. Todas as nossas escolas, 
porém, tiveram os mesmos princípios, eririque-
cendo-se pouco a pouco conforme as necessidades 
se tornavam inadiáveis perante o movimento pro
gressivo da sciencia. 

São, sem duvida, as Escolas de Pharmacia as 
instituições scientificas mais modernas em Portu
gal. Desenvolvêl-as, augmentando-lhes os corpos 
docentes pelo desdobramento e creação de cadei
ras indispensáveis ao bom fuuccionamento e pra
tica do ensino, que, pelas suas relações intimas. 
constituem a principal preparação pbarmaceutica; 
dar-lhes a autonomia que se faz mister, dada a 
circumstancia muito favorável de terem um rendi
mento sufficiente para poderem viver livremente, 
eis o que compete ás escolas attender. D'estas 
medidas, qual d'ellas a mais importante sob o 
ponto de vista pedagógico, resalta sem duvida a 
ampliação do estudo da ohimica pharmaceutica e a 
creação da cadeira de chimica biológica. 

I 

Vastíssimo é o campo da chimica, onde se 
debatem theorias e se formulam hypotheses que 
as mais das vezes saem triumphantes da lueta 
entre os cultivadores da sciencia chimica, outras 
vezes desapparecem para não mais serem lembra
das. Mas as que ficam, baseadas pelos factos 
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observados nos phenomenos naturaes, teem de 
presidir necessariamente aos trabalhos laborato
r i e s e de gabinete, como explicação da causa, da 
essência e de tudo quanto se passa no mundo 
material. 

Aos progressos da investigação scientifica se 
deve a creação da phijsico-chimka que, rasgando 
novos horisontes, nos veio dar o conhecimento e 
a verdadeira interpretação dos phenomenos bioló
gicos, apesar da lucta travada entre atomistas e 
aquellès que desejaram explicar pela mechanica 
lodos os phenomenos physicõs conhecidos. 

Criada a noção de energética por MAYER, em 
1842, depois de ter descoberto as différentes for
mas ' da energia, a theoria mechanica de HEL-
MHOLTZ, GLAUSIUS e W. THOMSON, é fortemente 
contestada por CORNU e BRILLAIN, sustentando 
OSTWALD que a theoria mechanica das affinidades 
clumicas só é possível quando se renunciar a 
toda a analogia mechanica. 

A thermo-chimicu de BEHTHELLOT, que e uma 
consequência da lucta travada, «apoia-se na .iden
tidade da mechanica clhmica, independentemente 
das concepções e fórmulas atómicas ou algébricas 
que n'ella se podem fazer intervir». Mas as leis 
da thermo-chimica são a expressão de factos, 
como diz D. RICARDO DE BENGOA; OS dados nu
méricos são conio uma descripção concreta dos 
resultados dos mesmos, em que as hypotheses 
teem de ser postas de parte. A explicação dos 
phenomenos physicõs e chimicos encontrou-se na 
thermo-ãynamióa, base para a comprehensão do 
grande problema das combinações da energia, que 
anima a materia e as qualidades do seu equilíbrio 
apparente. 
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Mas apesar dos esforços empregados pára sus
tentar a energia, como causa dos phenomenos 
physico-chimicos, a energética tende a ceder o seu 
logar á radioaotividade geral, lida por uni grande 
numero de physicos como o principal agente da 
desaggregação atómica. 

Após reiterados esforços dos experimentalistas 
consegue-se estabelecer a união intima da physica 
e da chimica com a famosa theoria da dissociarão 
electrolytica, demonstrada por VANT'HOKK, em 1885, 
que veio confirmar a lei de ELAOULT, para a deter
minação dos pesos moleculares, estabelecendo que 
a variação do ponto de congelação e de ebullição 
constitue a medida da pressão osmotica. 

Gomo para alguns corpos o ponto de congela
ção não correspondia ao peso molecular, deduzido 
por processos cbimicos, ARRIIKNIUS veio explicar 
estas anomalias pela sua theoria da dissociarão 
electrolytica e da .ionisação, sendo levado a admit-
tir, depois das observações de HITTORF, que nos 
electrolytos os saes se acham em solução aquosa 
em determinada e notável proporção desdobrados 
nos seus constituintes ou iões, carregados de ener
gia eléctrica, conduelora da corrente, e movendo-se 
cm sentido opposto aos eléctrodos. O ião não 6 
uma concepção moderna. BERZELIUS, LIEBIG, bem 
como DAVV em 1808, e FARADAY em 1833, formu-
laram-n'a nas suas pesquizas sobre electrolyse, e 
HiTToiii'. em seguida, exprimiu a ideia da desag
gregação das moléculas que foi continuada pelos 
trabalhos experimenlaes de BUFF em 1855, pelas 
considerações de Gi.Ausius em 1857 e por HEL-
MHOLTZ, em 1880; d'ella resultou qué os produetos 
de desaggregação das moléculas durante a elèctrp-
Ivse se moviam em sentido contrario e sem ne-
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nhum dispêndio de energia. FARADAY foi o pri

meiro que deu o nome de iões aos productos de 
desagregação dos saes, metal e resíduo halogemco, 
chamando cathiões aos iões positivos, constituídos 
por metaes e grupos de elementos de caracter 
metaJlico, e aniões aos negativos, constituídos pelos 
elementos tialogenicos e resíduos halogenicos. 

Yêsc que a theoria da dissociação de ha muito 
que germinava no espirito dos experimentalistas, 
mas sem uma demonstração segura. Cabe sem 
duvida a gloria da creação da chimicophysica a 
.\HIUIKN.US, OSTWALD, VAHT'HOFFO NERNST, que 
vêem abrir novos caminhos de investigação scien

Mica. 

II 

Os trabalhos de BECQUEREL e de CURIE, n'estes 
últimos tempos, teem feito uma verdadeira révolu 
cão, encontrando adeptos, cada vez mais numeio 
sos em face da resolução dos grandes problemas 
T — . O phenomeno da r a d H . c U v . d a d ^ 
riateriai como tudo leva a crer. esidmdo na des

ZregaÇao ^adua l e contínua dos átomos mai,

riïï vem descobrir, d'uma forma maravilhosa, 
; ; ; ; ; ; r n 0va chimica, Se se estabelecer o accordo 
e n t r e chimicos e physicos, crearseha uma nova 
terapêutica, que se reflectirá na pharmacia, aba

lando extraordinariamente a aUopathia. 
Todas as attenções, pois, se estão dniginao 

hoje p t a o estudo e descoberta das substances 
I,,, d e radioactividade, sendo a pnncpal 

!■„ « tentativa da transmutação dos [ireoccupaçao a tcnuun.i 

file:///hiuikn.us
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elementos. A forma brilhante como, em 1904, foi 
acolhida a transformação do radio em hélio, des
coberto por MM. WILLIAM RAMSAY, SODDY e COL
LIE, foi o inicio de novas investigações. Sir W. 
RAMSAY (1) acaba de communiçar ao Congresso de 
Leicister os primeiros resultados das suas expe
riências que, segundo a opinião do Prof. OSTWALI), 
são de «fazer arrepiar os cabellos aos chimicos 
orthodoxos». 

Trata-se de produzir o litliio pela acção da 
emanação do radio sobre a solução do sulfato de 
cobre, isto é, de transmutar o cobre em lithio; 
sendo o cobre eliminado pelo. hydrogenio sulfu
rado, obtem-se, depois da evaporação, um resíduo 
imponderável, assignalado somente por vestígios 
brancos, que dão sobre o fio de platina incandes
cente o espectro do lithio, 

RAMSAY na sua memoria, que ha pouco apre
sentou, confirma as suas primeiras experiências e 
acerescenta: «quando a emanação é abandonada 
só ou com o hydrogenio, observa-se, ao fim d'al
gum tempo, a formação do hélio; mas se a ema
narão se effectua em presença da agua, o gaz que 
se produz 6, segundo lhe parece, o neon ao lado 
de vestígios de liciio. Se substituir a agua por 
nina solução d'uni sal d'uni melai pesado (como 
o azolato de prata ou o sulfato de cobre), reco-
nhece-se a formação do xenon e talvez do krypton 
e do argon». 

Pôde calcular-se a impressão causada por esta 
noticia, não si'» pelo interesse que despertou em 
lado o mundo scientifico, mas ainda pelas verda
deiras auetoridades que a tornaram conhecida. 

(') Revue scientifique, n.° 7, 17 août l!M)7. 
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I I I 

É, pois, bastante complexo e demasia.lamente 
transcendente o estudo da chimica; e torna-se 
indispensável conhecêl-a d'uma forma sufficiente-
mente completa, e em harmonia com os vastos 
conhecimentos a exigir ..a chimica pharmaceut.ca, 
nas analyses chimica e microscópica, indispensá
veis á medicina e á pharmacia. 

On, se a chimica pharmaceutica é de especia-
lisaçâo,' comprehendendo as espécies chimicas de-
Bnidas embora seja manifesta a analogia com 
nutras, que, pela sua nulla importância therapeu-
tica, teem de ser collocadas cie P ^ ^ J ^ S 
,1o contrario, seria entrar nos domínios da clnm.ca 
K era l : -o estudo isolado dos compostos mraeraes 
e orgânicos impõe-se. Estudar os corpos d uma 
n J e i r a racional e pratica, partindo dos elemen
tos mais simples para os mais complexos, e pas, 
,ndn gradualmente ás complicações crescentes 

|, * H^postos or,a,neos. nao pôde fazer-se JKU-
m l l i l ( ) intensos que sejam os esforços empregados, 
sTâo Por grupos isolados, em ^ / ¾ ¾ 
mica só servirá de laço para manter a unidade do 

do Com o progressivo numero de novos 
. . . ehimicos que aunualmente invadem o 

prodUCtOS ClIlllUCOh, ijUL i i m í t o o n ã n 
fá K r a nde arsenal therapeut.co, cujos limites 
s o laceis de assignalar (taes são os recursos 
n L S i s da chimica), torna-se indispensável e 

,:.n e dividir esta n.onlanlia,le agentes ,.ao só 
para os-déscreyer com a: maior clareza possível. 
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Accresce que, a sobrecarregar a cadeira de chi
mica pharmaceutica, lia ainda o estudo da ana
lyse chimica e microscópica, assumpto dos mais 
importantes, e que só muito ao de leve pode ser 
tratado dentro do período escolar. Seleccionando 
o estudo da chimica, a analyse, quando nfio fi
zesse parte de uma outra cadeira, poderia ficar 
naturalmente inclusa na chimica orgânica. Conhe
cidas as particularidades technicas, conj linda
mente com as indicações geraes, serviria de pre
paração para os trabalhos analyticos, onde os 
aluamos precisam colher pratica bastante em 
assumpto tão melindroso pelas responsabilidades 
que lhe andam inhérentes. Com esta preparação 
e attentas as ligações intimas que ha entre todas 
as matérias professadas nas Escolas de Pharma
cia, preenche-se uma das lacunas que tanto se 
tem feito sentir na habilitação profissional. Sendo 
a chimica a base do actual curso de pharmacia, 
indispensável se torna desenvolvél-a em toda a 
sua plenitude, e de tal modo que não fiquem 
esquecidas as applicações industriaes relacionadas 
com a pharmacia, que também vão merecer a 
nossa attenção n'este momento. 

IV 

As industrias, que indiscutivelmente são um 
manancial de riqueza, verdadeiros elementos de 
transformação natural e base do commercio que 
as serve; que são elementos preponderantes de 
prosperidade de todos os paizes, havendo alguns. 
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muitos já, onde elks attingem o mais alto grau 
de aperfeiçoamento ; - t eem tido um incremento 
extraordinário, principalmente na Allemanha, onde 
assumem proporções gigantescas. Evoluções pro
fundas na scienciá e na arte, provocadas por 
questões internas ou externas ou ainda pela ne
cessidade de acompanhar os progressos das outras 
nações, fizeram uma transformação completa na 
industria chimica, cuja importância é fácil de 
comprehender. 

lUler-se-ha julgar que este assumpto, impor
tantíssimo sob todos os aspectos, fique deslocado 
n'este momento; mas se attendermos aos ddata-
dos campos que a chimica invade, nao sera dt-
nis en-randecer a sua utilidade pratica, quando 

0 s co X .en.os de tão vasta sciencia teem con
t r i b u a para o engrandecimento das nações cul-
S T L Por i a s habilmente ministradas nas esco
as' preparatórias superiores servem, innegavel-

ente, orno ponto de partida para os trabalhos 
1 applicação, c,ue teem necessariamente de ser 
fornecidas nas escolas de especiahsaçao. 

, () q u e os governos estrangeiros reconhecem 
e uTuitO especialmente o da Allemanha onde os 

h vão encontrar nas Universidades e nas 
l>olvtechnicas os conhecimentos suffiçien-

r -, da'rein in-resso nos Institutos chimicos, 
H l S e c f d o s de material, como no 
£ £ T 5 r * H " E' ^Udversid̂ e Z 

. ., nn Instituto cumico da Unnersuiaac uc 
I u,; „ L Û o ehimieo belga da Umversid, 

, ' r Í cola teetaica de Charkoff, na R«e-

Ï » A « T&& » w * * 
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da America do Norte. A Suissa, apparentemente 
isolada no velho continente, sera portos nem ma
rinha, dá lições ao mundo industrial, pela excel-
lencia dos seus productos chimicos. As suas Es
colas'de chimica são admiráveis, e até na Escola 
PolytechnTca de Zurich a chimica industrial é am
plamente estudada. 

A industria chimica que, pôde dizer-se, teve p 
seu começo sob a influencia dos chimicos france-
zes, deixou-se absorver pela actividade da AUema-
nha, onde se cultiva a chimica industrial de tal 
1'órma que enche de assombro as demais nações. 
Estes progressos, estas verdadeiras revoluções, 
muito principalmente pelo desenvolvimento dos 
compostos orgânicos, perfeitamente desconhecidos 
nos séculos passados, representam para a Allema-
nha maior engrandecimento do que o résultante 
da sua supremacia, marcial. Perante este esti
mulo germânico, a França, sua rival, esforça-se 
por acompanhar o movimento, tentando substituir 
os velhos processos pelos da electro-chimica. 

Ora, quando eutre estas duas nações as ener
gias se manifestam d'uma forma assombrosa, para 
a prosperidade do seu nome e para o desenvolvi
mento da sua industria chimica, nós podíamos 
colher elementos n'estes grandiosos exemplos, visto 
que, nos limites das nossas forças, alguma coisa 
podíamos produzir. 

Temos espalhados por todo o paiz jazigos de 
diversos productos mineraes, que desde o sul 
(Alemtejo) até ao norte (Bragança) teem dado um 
rendimento annual, cm média, de mil e quinhen
tos contos. Se a industria chimica entre nós se 
desenvolver, como tudo leva a crer que succéda, 
se se ampliar o estudo (pie deve abranger os 
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processos de preparação dos vários produetos chi-
micos pharmacëuticos, escusado será importar um 
grande numero de saes d'arsenio, de cobre, de 
estanho, de zinco, de alumínio, de magnésio, de 
antimonio, de manganesio, de ferro, etc. Com 
a quantidade apreciável de pyrites, que nos an-
nos de 1904-1905 (') deram um rendimento ap-
proximado a 400 mil toneladas, podia-se facd-
mente preparar cm larga escala 0 acido sulfúrico, 
que seria utilisado em parte no fabrico do acido 
chlorhydrico, e por consequência no do suliato de 
sódio.' Uma outra applicaÇão da industria ; chi-
mica está no aproveitamento dos resíduos do vinho. 

O commercio dos tártaros brutos tem grande 
importância, mui principalmente na Italia,_ onde 
atlinge proporções invejáveis. A preparação em 
,,.,,,,,,1,, d 0 crémor de tártaro, do acido tartanco, 
do tártaro emético e de tantos outros compostos, 
e m que o acido intervém, seria uma outra fonte 
de riqueza. Vê-se, pois, quão importante é o es-
tu( | ( ) d'esté ramo da sciencia clumica, e qual a 
necessidade He se ministrar, a propósito de cada 
um dos produetos chimicos, as noções dos mé
thodes induslriaes, chamando a attenção mu, 
principalmente para os produetos que sejam de 
facil fabricação, e que não exijam o dispêndio de 
importação da materia prima. 

(i) Boletim Commercial e Marítimo. 
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V 

Na cadeira de Pharmacotechnia, que é essen
cialmente pratica, estudam-se a destillação, a. ex-
tracção de suecos, as preparações de extraclos. 
etc., operações mechanicas e physicas que. á pri
meira vista, parecem não ter relação com o que 
venho tratando, quando afinal são umas operações 
preliminares, sem as quaes não se poderia dar 
Um passo no vasto campo da chimica, quer de
baixo do ponto de vista analytico, quer industrial, 
na extracção dos princípios activos (alcalóides e 
glycosides) e dos óleos essenciaes que a cellula 
vegetal encerra. D'estas operações physico-chimi-
cas deriva, sem duvida, uma outra industria per
feitamente adaptável ao nosso meio, e que, bem 
estudada, podia largamente prosperar. 

Portugal, pela sua situação geographica, pelo 
seu bello clima e ainda pelas condições naturaes 
do seu terreno, presta-se para a cultura de varias 
espécies de plantas aromáticas, não falando nas 
que germinam espontaneamente! nos campos ver
dejantes, nas regiões montanhosas e nos valles. 
que a ellas tanto amenisam não só pelo seu natu
ral embellezamento, como pelo seu perfume tão 
suave e embriagante. 

0 uso dos perfumes é dos tempos mais remo
tos da antiguidade. Não é intento meu historiar 
a perfumaria, mas desejo, todavia, mostrar que, 
sendo conhecida já da mythologica Grécia, nunca 
o seu estudo mereceu tantas attenções como no 
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momento actual, e que por isso se podo dizer que 
|(.,ii a consagração de um grande numero de chi-
mioos. 

Estudadas as essências primitivamente por 
ÇAHOURS, GERHARDT e LAURENT ( '), foram por 
estes Classificadas em séries pela natureza das 
suas funcções apesar d'uni grande numero delias. 
serem ainda mal conhecidas. Este estudo, porem, 
paralysou-se durante alguns annos, visto a preoc-
cupaòão dos clhmicos, empenhados em procurar 
desenvolver as doutrinas da theoria atómica. 
Quinze annos depois WALLACH, VON BABYER, TIE-
MANN WAGNER, BOUVEAULT, BARBIER, BOUCHARDAT, 
etc abriram um novo camp.) experimental, ainda 
não explorado, fazendo uma colheita abundante 
de factos novos, com a descoberta «le novas espé
cies chimicas. _ 

D'aqui veio o natural enriquecimento de novos 
capítulos, qual d'elles o mais importante da chi-
mica orgânica, não só debaixo ,1.» ponto de nata 
sçientíflco, mas ainda sob o ponto de vista mdns-
trial Se compulsarmos vários tratados de cln-
,„;,,,' c omo o Diccionario de WURTZ, a CMmica 
orgânica de GERHARDT e o Tratado de BEILSTEIN, 
oude estão condensadas todas as descobertas, 
vê-se quanto progrediram, no meado dum século, 
as investigações sobre as essências, que se acna-
v a m dispersas em memorias, boje habilmente col
h i d a s por GHARABOT e DUPONT. 

I.]m quanto se multiplicam e aperfeiçoam os 
processos de extracção das essências vegetaes, 

(« EDOtJABD GHIMAUX, no Palácio do livro - / ^ *«'-
los L U I Z , Por E. GHARABOT, J. DUPONT et L. Pnxsr. 
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em ([ue a mechanica tem prodigiosamente aperfei
çoado a industria perfumista, a chiinica, a par e 
passo, tem procurado fornecer essências arlifi-
ciaes parallelamente ás matérias corantes, que 
constituem o mais rico património (pie a humani
dade, inquestionavelmente, deve aos progressos da 
chimica moderna. E' a Allemanha que tem a glo
ria de abrir novos caminhos para a reproducção 
synthetica das essências, que, se outra vantagem 
não tivesse, bastaria tornal-as accessiveis ás clas
ses modestas, dàndò-lhe um bem-estar, um certo 
luxo talvez, que só estava reservado ás classes 
privilegiadas. Mas apesar do_ exiguo preço dos 
produetos cbimicos, que traz o acerescimo de 
producção e consumo, o coinmercio dos produetos 
naturaes augmenta consideravelmente. 

\ : 

Em seus estudos notaram TDBMANM é HAARMANN 
que alguns d'estes produetos se modificavam, ori
ginando compostos debaixo da influencia dos 
agentes oxydantes. Como vimos, a planta, além 
das essências que produz de uma forma interes
sante sob o ponto de vista physiôlogico, como 
verdadeiros pbenomenos de elaboração, forma os 
alcalóides e glycosides que teem também unia 
importância capital; e, por ser um assumpto pro
fessado na minha cadeira (Historia natural das 
drogas), desejo dedicar-Ibc algumas palavras, lauto 
mais porque a cliimica entra aqui como resul
tante das transformações mais ou menos comple-
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xas das substancias pela acção d'um fermento que 
tanto pôde ser organisado como solúvel. Se CHA-
RABOT (1) tirou conclusões interessantes sobre as 
modificações que experimentam os compostos per
tencentes ao grupo linalol no mesmo órgão, se
gundo a vegetação e portanto a trajectória atra
vés das diversas partes da planta; e mostrou 
que o linalol dá origem a etheres compostos de
baixo da influencia dos ácidos livres e dos terpe-
nos por deshydratação, quando os órgãos no meio 
dos quaes se deu a evolução são providos do 
rliIom|>l.vlla;-não pôde também deixar de se 
reconbecer a importância das cryptogamicas, em 
regra desprovidas de cbloropbylla, que fornecem 
um grande numero de princípios alcaloidicos, 
bastante enérgicos. Nas suas recentes investiga
ções o snr. CHATUHOT estabeleceu que as condi
ções' do meio tornam uma planta mais apta para 
a funcçao cbloropbylliana, favorecendo ao mesmo 
tempo a etberificação. Estudando depois o me-
chanismo da etberificação nas plantas, os snrs. 
CHARABOT e HÉBERT verificaram que este pbeno-
meno se produz nos órgãos verdes, debaixo da 
influencia d'um agente particular, que lhe parece 
ser uma diasuise de acção reversiva. 

Mais tarde, depois de attenderem aos .pheno
m e n a cbimicos da vida vegetal, encararam o pro
blema da influencia dos saes mineraes sobre estes 
plienomenos. Estas conclusões tão sensacionaes 
teem bastante interesse scientifico. E , ao que 
parece, sob a influencia dos saes mineraes, corpos 

(i) Annales de chimie et de physique, 7.' série. t. JOCl, 
pag. 207. 26 
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inoxydaveis, que a planta procura tanto no solo 
como na atmospliera, que se dão as transforma
ções no seu protoplasma cellular. Mas admittindò 
esta acção, em que a actividade chimica tem o 
principal papel, não se pôde pôr de parte a ideia 
fermento, para produzir a oxydação por uma acção 
combinada da luz e da chlorophylla, dando os 
princípios immédiates, como os hydratos de car
bono, gorduras, corpos amidados, alcalóides e 
substancias proteicas. I)ão-se, portanto, phenome-
nos de bydratação e de desdobramento, resultan
tes, como diz A. GÀUTÍER, de phenomenos de reda
cção, exercendo-se nu parte mais. profunda do pro* 
loplasma das cellutas. 

Não ha duvida que os metaes, até hoje conhe
cidos, em numero de vinte e um, são em quanti
dades infinitesimaes, elementos biogenicos, que 
parecem desempenhar um papel importante na 
acção diastasica d'alguns fermentos, como as oxy
dases. Reconheceu GHARABOT que os alcooes se 
transformam em etberes, pela acção dos ácidos, 
principio geral da preparação dos etberes salinos, 
e que estes oxydando-se nas flores; fazem conver
ter os alcooes primários em aldbeydos correspon
dentes e os alcooes secundários em açétonas. 

A. (JAUTIER toma como ponto de partida p 
aldbeydo fórmico ou seus polymeros; e, por liy-
drogenações ou deshydratações sm cessivas e pelos 
fermentos que as cellulas segregam, explica a for
mação dos princípios immediatos. Tanto um 
como outro não collocam de parte a acção dos 
saes, nem a influencia d-um fermento. E assim é. 

Se os elementos biogenicos são essenciaes para 
o desenvolvimento dos pequenos seres que andam 
universalmente espalhados na natureza viva, a 
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acção diastasica de alguns d'elles;, como são as 
oxydases, não poderia exercer-se nas espécies ve-
getaes e animaes, onde ha uma -mude analogia 
entre as suas cellulas, porque umas e outras teem 
a propriedade de elaborar alcalóides; e quanto 
mais. se approximám aqúellas espécies dos seres 
uiii-ccllularcs (algas inferiores, leva.luras ou bacté
rias), mais os produetos tendem a confumlu -se 
com OS alcalóides animaes (plomaiuas e leucomai-
nas) que são igualmente de origem cellular. Os 
phenómenos de elaboração «los princípios immé
diates teem, pois, uma explicação tû chimica bio
lógica, em que as diastases, fermentos on onzy-
mas, provocam as reacções que se réalisai., uns 
protoplàsmas. Assim o demonstrou, para os olear 
loides vegetaes, o insigne prof BUCHHK.M, que 
attribue a sua formação á actividade biochimica 
da eellula ( ' ). A sua acção Lenta e serena tem 
prodigiosamente resolvido problemas que só á 
c ín ica era licito explicar. A sáponificaçao dos 
corpos gordos, a sàccbarificação dos amidos, a 
formação do alcool por meio'da glucose, a inver
são dos assucares, etc., etc., realisam-se hoje pòr 
meio de fermentos; estes são aproveitados pela 
industria, que os antepõe aos processos ebúrn
eos E' preciso assignálar que d'esses progressos 
sobresaem os estudos que actualmente se es ao 
fazendo sobre a transformação do assacar _em 
a c i d 0 e i t r i c o > pela influencia das enzymas cytro; 
mycetas (C. pfferiianwt e C. glaber). 

" E' a WiaiMKu que se deve o mico destes tra
balhos, e, segundo os seus estudos, poder-se-ba 

(i) EGÏMO POLLACI, Chimica medico-pharmaccutica, 1907. 
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obter um rendimento de mais de 50 % d'acido 
cítrico. E' natural e até muito possivel que o as-
sucar também so possa transformar em acido tar-
trico pela acção de uma diastase —a Tartaro-»!//-
cetus, cujo estudo estou fazendo. 

BASSE e NAQURT, quasi ao mesmo tempo, apre
sentaram cada um o seu processo de preparar 
artificialmente o acido tartrico, processos muito 
idênticos, variando só na substancia oxydante, 
empregando BASSÉ O acido azoticp e NAQUET O 
azotato de sódio. 

O radical de acido sendo o mesmo, pouco im
porta esta variante. O fim principal é o acido, 
que exercendo as mesmas funcções das oxydases, 
como o acido sulfúrico na inversão do assinar, 
opéra como uma invertina, dando acido tartrico 
e acido oxalico. Vê-se, pois, a importância das 
wwymaa pelas reacções chimicas que provocam, 
como agentes hydratantes, oxydantes e reductoivs, 
dando origem a transformações moleculares e a 
desdobramentos da substancia sobre a qual elles 
actuam. Estas acções tão variadas suscitam a 
ideia de que aí enzymas são especificamente dif
férentes. E', porém, uma questão bastante deli
cada. Por um lado o DR. GAUBE, admitte que a 
enzyma não é senão o resultado d'uma molecula-
fermento única, combinada segundo os casos e 
segundo as propriedades, isto é que as acções 
proteolyticas e amyolyticas variam com o acido 
da base, e que portanto os saes carbonatados 
seriam amyolyticos e os pliosphatados proteolyti-
cos, quando n'uin fermento nitidamente pepsico 
se substitue ao carbonato de cal, que elle contém, 
o phosphato de cal. ARTHUS appvoxima-se d'esta 
theoria, sendo a sua opinião que as enzymas são 
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propriedades de substancias e não substancias. 
Mas DUCLOS, apoiando-se sobre as suas experiên
cias reãlisadas n'uni meio cultural do Penicillin» 
glaucum, reconheceu a sua individualidade. EF-
1'RONT, seguindo as mesmas investigações, pôde 
averiguai- a presença, na saliva, d'uni fermento 
actuando sobre o amido sem produzir a menor 
transformação de saccharose. 

P'aqui duas opiniões oppostas; querendo uns 
que as diastases sejam corpos definidos actuando 
chimicamente sobre o meio, outros que ellas 
actuam simplesmente como uma força ou uma 
propriedade, e não como substancia. De facto, é 
a theoria da individualidade que prevalece, pois 
que assenta em factos que demonstram que os 
fermentos são corpos e não propriedades d'esses 
corpos. D'uma forma propria nola-se que as dias
tases, quando actuam uma sobre a outra, provo
cam ' um desdobramento, e a resultante d'essa 
modificação cbimica determina a destruição total 
d o principio fermentativo desdobrado. Este facto 
é d'uma grande importância pbarmacoteclinica. 

\ mistura de vários fermentos, como a pepsma 
com a pancreatina n'uni meio liquido (vinhos, 
elixires, xaropes bidigestivos) dão produetos que 
não devem merecer a menor confiança na thera-
neutíca O estudo da acção dos fermentos çhran-
cos sobre as culturas microbianas é d'uni grande 
interesse scientific», e talvez o ponto de partida 
de novos methodos therapeuticos. 

Conhecida a resistência das cellulas microbia
nas 1 èm como das toxinas, que d'ellas provêem, 

i d' icularmente as toxinas glandulares, DAS-
! „, VLOHRBCO e DKNAKVKR,' aprove,tando-se d cos

ias'propriedades utilisaran»-nas para a preparação 
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dos extractos opotherapicos e levaram IÍ\I:MAXN ;'I 
descoberta da ihyroiodina. 

Depois que BROWN-SEQUARD fez as suas inves
tigações, reconheceu que as glândulas eliminavam 
productos tóxicos, e que a glândula elabora certos 
productos anlitoxicos ou excitantes, de natureza 
as mais das vezes albuminóide. 

Os albuminóides lêem propriedades ehimicas e 
physicas que os tornam importantes debaixo do 
ponto de vista biológico e, como nem lodos são 
crystallisaveis, foram por GRAHAM incluídos na 
classe dos colloïdes, que elle creou. 

Maus conduetores do calor, da electricidade, 
neutros e levogyros, a principal característica que 
teem é a sua natureza colloidal, razão por que elles 
nâo atravessam as paredes das cellulas (pie os 
encerram. K como são maus conduetores do ca
lor ,e da electricidade e porque a neutralidade e 
indiferença ehimicas supprimein igualmente as 
bruscas transformações, resultam d'aqui as pro
priedades especiaes e únicas do meio, no intimo 
do (piai "se produzem os phenomenos vitaes os 
mais delicados e os mais elevados. 

As toxalbuminás, muito próximas dos albumi
nóides, e que tomam o nome de toxinas, pela ra
zão de ainda não estar determinada a sua natu
reza, constituem um grupo em cujos limites se 
incluem outros muitos já estudados. As toxinas, 
que teem propriedades muito similhantes dos 
albuminóides e também das niicleinas, approxi-
mam-sc muito dos alcalóides cadavéricos, cuja 
actividade é muito variável. Mas ha a notar que 
certos fermentos, á parte a sua fuuccão physiolo-
gica, parecem gosar de propriedades antiloxicas. 
Outros fermentos solúveis se teem encontrado nas 
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culturas do bacillo tetânico, toxalbuminas que 
a S n t a m as propriedades das diatases capazes 
; H " ,a i ibr inaedel iquifazeragela.ua; a 
Î L S S nas bacterideas carbunculosas, etc., etc. 

vilhoso, para uão dizer do inverosímil, tem a 
therapeutica orgânica, pelas experiências^agon 
corroboradas nas observações clinicas reconhe

c i d a a eíficacia em um grande numero de affec 
coes ora applicando as glândulas antitoxicas, 
ora as glândulas vivificantes. A similbaiiea n o 
vel dos'productos elaborados ás enzymes deu lo 
Kar á (íreaçâo da orgcwtheraput, que pela sua 
imoortancia merece ser por nós estudada. 

' , sendo as Escolas de Pharmacia o ponto 
coniïù *on se condensam os estudos da chimica 
P i f a d a á pharmaoia que se espalham por oda. 

is cadeiras actuaes, licito é que a clnmica moio 
! • .■ poïae suas relações em todas as materia 
a s s a r i a s , fosse estudada em cade.ra especial 

S mais poderia adduzir em gu.za de 

" ' " " : ; „ ; : " : , i à S f r V » * * novidade aos 

frs^Sí —— 

http://iibrinaedeliquifazeragela.ua
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SENHORES. 

Ás Escolas de Pharmacia está reservado um 
papel importante no meio portuguez: produzir 
profissionaes que, ou exercendo o seu nobre mis
ter na mais pequena aldeia sertaneja, ou tendo a 
seu cargo a mais delicada incumbência na capi
tal ou nas cidades do reino, onde teem sobre o 
seu trabalho os olhos perscrutadores de todo o 
paiz, o façam sempre de modo que a Sciencia lhes 
chame filhos e a Sociedade úteis e prestimosos 
cidadãos! Unâmo-nos todos, e, convencidos dos 
reparos que hz, procuremos aperfeiçoar as nossas 
escolas e o papel, então, que nos pertencerá, scrfi 
incontestavelmente bem mais importante, por isso 
que os cidadãos que diplomarmos, além de bem 
servirem a saúde e a hygiene, contribuirão sobre
maneira para o augmenta da riqueza pública de 
que a nossa terra tanto lia mister. 

S E N H O R D I R E C T O R , 

Ao lindar esta oração permitia V. Ex.a que 
lhe enderece as saudações respeitosas que lhe 
devo e lhe garanta a ininterrupçãq dq acatamen
to a que me obriga a amistosa subordinação a 
V. Ex.» 
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SENHORES PROFESSORES. 

No arrazoado que acabo de proferir diligen
ciei corresponder ao convite que me fizestes para 
n'esta solemnidade vos representar. Helcvae a 
imperfeição que atraiçoou de certo o vehement,. 
empenho que tinha de honrar a nossa Escola. 
Hoje como sempre, encontrareis da minha parte 
«, inabalável propósito de augmenta*,, se possível 
ainda o é a minha estima e lealdade para com-

vosco. 

SENHORES ESTUDANTES. 

Vie começar o novo anno lectivo, o que quer 
dizer a época do vosso mais intenso e methodico 
estudo Escutae attentos, assimilae, a hçao de 
vossos Mestres, não vos esquecendo nunca de que 
é na pratica efectiva e diária que se recebe o 
mais util e fecundo ensinamento das sciencias 
oue professaes; consagrae aos laborator.os e ga
metes da nossa Escola, não só as horas £ que & 
sua frequência sois obrigados, como as folgas «los 
vossos labores. 

DISSE. 
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PESSOAL 

DIRECTOR 

() D I R E C T O R DA ESCOLA NÍEDICA—Antonio Joaquim 
de Moraes Caldas ( 1 ) . 

SECRETARIO 

O SECRETARIO DA ESCOLA MEDICA Thiago Augusto 
d'Almeida (1). 

CORPO DOCENTE 

LENTES EFFECTIVCS 

Nuno Freire Dias Salgueiro. - - Filho de Nuno 
Freire Dias Salgueiro, natural de Elib de Janeiro, 
Estados Unidos do Brasil, onde nasceu a 13 do. 
outubro de 1850. 

(') Pelo art. 10." da Carla de lei de Id dé julho de 
MXfcí desempenham as lïmccoes de Director e Secretario do 
Escola de Pharmacia os lentes Director e Secretario da 
Escola Medico-Cirurgica. 
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E' pharmaceutic de 1. classe pela Faculdade 
,le Medicina da Universidade de Coimbra. 

Foi nomeado, precedendo concurso, professor 
do antigo Dispensatório pharmaceutic, annexo á 
Escola MedicoCirurgica do Porto, por decreto de 
21 de fevereiro de 1894, e tomou posso deste lo
gar em 7 de março de 1894. Foi transferido para 
a nova Escola de Pharmacia por decreto de %i 
de novembro de 1902, tomando posse em 17 de 
dezembro do mesmo anno. Rege a 3.» cadeira, 
Pharmacotechnia e esterilizações. 

E' preparador de mineralogia do Instituto In

ãu8irial do Porto, Director da ^ í 7 f ° * ^ 
,,„,,„,,« do Porto, Socio honorário da J « 
Phartnacwtica Lusitam e cavalleiro da Ordem d< 
S. Thiago. 

Morada
Rua da Portei do Sol, n.» 6. 

Antonio Joaquim Ferreira ^ ^ ^ ^ ^ 
tonio ■•«««•»»" F e r r e i r a , l a S I ' " ' ]UT s de 
jaés, Oliveira d'Azemeis, onde nasceu a 28 de ju 

^ ^ S e l ' pela faculdade de Philosophia da 
Universidade de Coimbra. Pharmacia! 

Foi nomeado lente da Escola de 1 hainiaca 
, ,.,lln r|(. 27 de novembro de 190¾. e em 

'"", ? f d f a r t W" da carta de te Wda julho 

° v s £*££%*»•* * r<;, 
, , „;,„i,«i;ww™. chimie íalysta 

'l"""!'"' £ Î ,, »  circimscripgâo do 
t t S d e l ^ C o l as, hnicadO, 
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thodos chiniico-analystas, vogal do Conselho do 
fomento commercial dos prodnctos agrícolas, mem
bro da Gommissão internacional de analyses e da 
Commissão internacional de unificação de metlio-
dos de analyse dos géneros alimentícios. Tem a 
carta de Conselho e é socio' da Academia Real das 
Sciencias, da Real Academia das Sciencias exactas, 
physicas e naturaes de Madrid, do Instituto de 
Coimbra, socio honorário da Sociedade das Scien
cias Medicas de Lisboa, da Sociedade Pharmaceu-
tica Lusitana, da Real Associação Central de Agri
cultura Portuguesa, da Associação Commercial e 
Centro Commercial do Porto. 

Publicações. — 0 reconhecimento analyst a da cocaína 
e dos seus saes. 2." ed. Porto, 1891. 

0 estado actual da questão do gonococco em me
dicina legal. 2." ed. Porto, 1899. 

O exame medico-legal das manchas de sangue 
e o methodo de Uhlenhut (em collaboraçao com o 
dr. Alberto Aguiar). 

Contribuição para a hygiene da cidade do Porto. 
Hygiene municipal. Porto, 1899. 

O acido salicylico e a quentão dos alcooes porlu-
guezes no Brasil (em colla.boração com Pellet). 
Coimbra. Publicação do governo portuguez. 

Chimica orgânica. 2." ed. Porto, 1900. 
Chimica mineral. 3." ed. Coimbra, 1903. 
Processos elementares de chimica analylica. mi

neral e orgânica. 

Munida — HUM de Santa Cátharino, 846. 



jincolu do Charmai [a :•/,'.> 

Antonio Carvalho da Fonseca.Filho de José Car
valho Z Fonseca, natural do Vizeu, onde nasceu 
a I.") de setembro de 18()(). 

V Lrmaceutico de l.classe pela Faculdade 
«le Medicina da Universidade de Coimbra. , • 

F,,; nomeado lente da Escola de Phdimacui 
d 0 Porto por decreto de 3 de setembro de 1903, 
t o m a n d ó (l e m 14 do mesmo mez. E pro

prietário da 1.» cadeira, Historia Natural de dro

% e m o curso de chimica industrial da Escola 
Brotero, de Coimbra, é Inspector teclunco do sello 
sobre as especialidades pbarmaceuticas, e forno
j lo, precedendo concurso de provas pubhcas 

1 , de serviço pharmaceutico do Instituto .de 
■ FvMnària E' redactor da Iievista 

A(iroiio»ua e Vettínnatia. r, CnnipAàãe 
dl Pharmacia e Chimica e soco da Sociedade 
Pharmaceutica Lusitana. 

Pnhiirarões — Vinhos medicinaes (1903). 
X " e acção therapeutica do leite fuma ca

oraZolettiãa <«> tratamento do iodeto de potassto 

lavagem do centeio^ Iievista de Chimica 
pura e applicada, 190a). 

tforadaAventda Antonio Augusto Aguiar, 60, LM, 
^Lisboa. 

n*„ HAniiiap —Foi nomeado, 
Alberto Pereira Pl" ° * ^ d r a t i c o da Escola 

P r e C e d e n d ° C 0 1 1 C U 1 ' d e c ^ d ^ iunho de 1904, 

aniRege a 2.» cadeira, Chimica pharmaceutica. 
(Vide pag. 38). 
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LENTE SUBSTITUTO 

Eduardo Augusto Pereira Pimenta. — Filho de Eduárr 
(lo Pereira Pimenta, natural do Porto, onde nasceu 
em 7 de janeiro de 1865; 

Diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do 
Porto, onde concluiu o curso de medicina pela 
defesa da dissertação em 80 de julho de 1889; e 
concluiu o curso de pharmaeeutico de 1." classe 
na mesma Escola em 2 de julho de 1887; 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente sub
stituto da Escola de Pharmacia do Torto por de
creto de 25 de junho de 1904% tomando posse 
d'esté logar em 5 de julho do mesmo anno. Tem 
regido, no impedimento do lente proprietário; a 
1." cadeira. Historia natural de drogas, e em vir
tude do art. 104.° do Reg. rege o curso auxiliar 
de Deontologia e legislação phaYmabeutiCa. 

E' capitão-medico, socio correspondente da As
sociação dos Archeologos e arçhitectos civis portn-
guezes e da Sociedade de Geograpliia. E' official 
de S. Thiago, tem a medalha de comportamento 
exemplar e é cavalleiro da Ordem militar de Aviz. 

Dissertação inaugural. — Resecçõcs sub-periosseas. (Porto, 
1889). 

Dissertação île concurso. — Saccharomyces cerevisice 
Fermento therapeutico. (Porto, 1903). 

Publicações diversas. - Delírio dos impalúdados. — 
Opúsculo. (Porto, 1903). 

Uma variante das fibres palustres. Estudo 
apresentado ao Congresso Nacional Colonial de 
1903. (Edição da Sociedade de Geographia). 
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Duas palavras acerca dd tuberculose. (Confe-
r e n c i a pubUcada polo Instituto Portuense de Es
tudos e Conferencias, 1900). 

Hygiene na Africa Oriental portuguesa. (In 
A Medicina Militar). 

A febre gaslro-UUosa de Goxaue. (In a <-a~eta 
Medica do Porto). . . 

A peste. Conferencia publicada na Revista A 
Medicina Militar. n r n „s n 

Consequência* do method* experunerUal Oração 
inaugural do anno lectivo de 1906-1007. 

Morailn - Cadoúços; 23 - Foz. 

PESSOAL AUXILIAR 

SECRETARIA 

SECRETARIO -Thiago augusto rrAlnici.la. 
vm.|1P,.|n Teixeira da Suva. ESORIPTURARIO - r> oi be to U M 

SERVENTE -Antonio José Ferreira. 

LABORATÓRIO CfilMICO 

O lente da &• cadeira, Alberto DIRECTOR r-U lenu « 
Pereira Pinto <i Aguiar. 

PREPARADOB 
' -Annibal Augusto Cardoso Fernan-

les Leite da Cunha. 
SERVENTE -Antonio José. 



352 Ë h c o l a M e d i c o - C i r u r g i c u d o 1'orto 

LABORATÓRIO PHARMACEUTIC© 

DIRECTOR —0 lente da 3." cadeira, Nuno 
Freire Dias Salgueiro. 

PREPARADOR —Annibaí Augusto Fernandes Leite 
da Cunha. 

SERVENTE —Antonio José. 

BIBLIOTHECA 

BIBMOTHECARIO—0 lente substituto Eduardo Au
gusto Pereira Pimenta. Nomeado interinamente 
por decreto de 22 de fevereiro de 1907. 

Q U A D R O DO P E S S O A L D O C E N T E 

DIRECTOR 

(Antonio Joaquim de Moraes Caldas 

PROFESSORES PROPRIETÁRIOS 

CADEIRAS 

N." Titulo 

l.« Historia natural das 
drogas. Posologia. Antonio Carvalho da Fonseca 

a.a Pharmacia chi mica, 
Alberto Pereira Pinto de Aguiar 

it." Pb.armacoteob.nia e es-
Nuno Freire Dias Salgueiro 

4." Toxicologia. Chimica 
legal e sanitaria . . Antonio Joaquim Ferreira da 

Silva. 

http://Pb.armacoteob.nia
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Professor substituto 

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA 1'IMENTA 

Lente de materia medica da Escola Medico-Cirurgica 

O lente de materia medica da Escola Medico-Cirurgica 
l,.m 11,1 Escola de Pharmacia as seguintes attribuições: 

—Preside aos exames geraes do curso de pharmacia 
(art. 65.° do regulamento). 

- F a z parte do Conselho Escolar (art. 87.» do regula
mento). 

—Preside aos exames de pharmacia, 2." classe, pe-
riodo transitório (Diário do Governo, n.° 48, de 3 
de março de 1903). 

« 
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Distribuição das cadeiras pelos annos 

1.° anno 

I —l.a cadeira -Historia natural das drogas. Posolo
gia. 

H—8." cadeira —Pharmacia chimica, analyses micro
scópicas e chimicas applicadas á 
medicina e á pliarmacia. 

Pratica nos respectivos laboratórios. 

2.° anno 

I_3.a cadeira — Pharmacotechnia e esterilisações. 
H_4> cadeira -Analyses toxicológicas, chimica legal, 

alterações c falsificações de medi
camentos e alimentos. 

Ill —Curso auxiliar —Deontologia e legislação pharmaceu-
tica. 
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Documentos necessários para matriculas 

I anno 

Certidão de approvaç&o uos Beguintes exames: 
1." —Chi mica inorgânica; 
2.0—Analyse chimica e çhimica orgânica; 
3.°— Botânica. 

Estes exames devera., 1er sido feitos na Faculdade de 
Philosophia, Escola PDlytechnica ou Academia Wfâg»*? 

Certificado de approvaçáo no exame de validaçfio de 

^ Í í t e s t a d o em que provem não Bpfirer de doença conta
giosa nem „ossuir defeito ou deformidade physic* incom
patível com o bom exercício da pratica phormaceutiea. 

II anno 

Certidão de approvação nas cadeiras do 1.° anno. 

PERÍODO TRANSITÓRIO 

Os aspirantes de pharmacia, segundo a lei de 18 de 
In î f « M q»e tiverem seis annos de pratica, podem 

T l n 1 P H n o l.o anno do enrso (artigo 137« do regula-
2 K Ï Ï Ï d" novembro de 19(H), apresentando os segu.n-

tes documentos: filiação e naturalidade 

dencia no Porto; 
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8.° — Certidão de idade; 
3,o — Attestado de bons costumes passado pelo adminis

trador do bairro ou concelho ; 
4.° —Certidão de approvação no exame de iustrucção 

primaria ; 
o.0 — Certidão de approvação no exame singular de fran-

cez ou inglez; 
0.° — Certidão de approvação no exame singular de ari-

thmetica ; 
7.o — Certidão de approvação no exame singular de phy-

sica; 
8.0—Certidão de seis annos de pr-atica pharmaceutica. 

Para matricula no 2.° anno terão de apresentar certidão 
de frequência nas cadeiras do l.o anno. 

Aos aspirantes de phannaeia que tiverem sete ou mais 
annos de pratica é facultada a assistência cni todas as ca
deiras da Escola (artigo 138.° do citado regulamento), me
diante apresentação dos documentos acima indicados, suh-
stituindo-se a ultima certidão pela de pratica de sete annos. 

Os actuaes pharmaceuticos podem matricular-se nas ca
deiras do I.0 anuo do curso (artigo í l .o da carta de lei de 
19 de julho de 1902), apresentando os seguintes documentos: 

1.°—Carta de pharmaceutico, ou respectiva publica for
ma, por qualquer das três Escolas do continente do reino; 

2.° — Attestado em que provem não soffrer de moléstia 
contagiosa ou possuir defeito ou deformidade physica incom
patível com a disciplina escolar. 

Para matricula no 2.° anno, certidão de approvação nas. 
cadeiras do 1." anuo. 

A todos os requerimentos será colhida a estampilha de 
5$785 réis por cadeira. 
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Livros de texto adoptados no anno lectivo de 1907-1908 

l.« CADEIRA 

Historia natural das drogas. Posologia 

Louis PLANCHON. Précis de Matière médicale. 3 vol. — 
Paris, 19()(5. 

COLLIN. Précis'de Matière médicale. Ultima edição. 
MAURICE THOUNESSIN. Précis de microchimie végétale. 

— Paris, 1904. 
PELTRIBOT. Les applications courantes du microscope, 

-19()7. 

a.» CADEIRA 

Pharmacia chimica, analyses microscópicas e chimicas applicadas 
a medicina e á pharmacia 

F. CHOI,AS ET B. MOREAU. Précis dr pharmacie chimi-
gjtei 1 vol.—Paris, l'.Kfâ. 

N. SCHULZ. Aide-mémoire de chimie physiologique, Ira-
tluii par F. X. GOURAND — Paris, 1906. 

ALBERTO D'AOUIAR. Questões de Urologia. I vol. 
Porto. 

8"> CADEIRA 

Pharmacotechnia e esterilisaçôes 

EDMOND DUPUY. Pharmacie galénique. 2 vol.— Paris. 
E. GÉRARD: Précis de Pharmacie galénique, I vol. — 

Paris. 
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G Roux. Technique bactérioscopique. 1 vol. — Pans. 
E." GÈRARD. Technique de stérilisation A l'usage des phar

maciens. 1 vol. —Paris. 

4.» CADEIRA 

Analyses toxicológicas, chimica legal, alterações e falsificações 
de medicamentos e alimentos 

PBBBBIRA DA SH.VA (A. .1.). Primeiros elementos de thi

,„/,,, analytica, mineral e orgânica: 
I. Analyse qualitativa. 3 , M d ^  P o * . » 

llAnalyse quantitativa. 3.» ediçãoPorto, 1907. 

FONZESDIACON. Traité de toxicologie.Paris, 1903. 

h,se et données sur Vappréciation des dun 
objets d'usage domestique.Berne, 1900. 

Trabalhos da commisse encarregada do estudo e unificar 

çao rsss * ^ÀrsraKï î 
í/e J0M.—Lisboa, 1903. 

TVaBilftos da còmmtesfto technica dos méthodes chimiu» 

dos lacticínios, approvadas por decreto de U de setembro. 
Lisboa, 1900. 

• *„ rim mrttfeOT de fomento commercial dos pro

*£Z&Vr*. '■"■"""" * """ '"'"" 

V 
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mum nos matriculados no anno lectivo do 1907-1908 

* s 

i 
9 

Nomes, filiação e naturalidade 

CURSO SUPERIOR 
1.° anno 

Adolpho Ribeiro de Macedo, lilho de Antonio José 
de Macedo, natural do Porto. 

Antonio da silva Guimarães Junior, filho de Antonio 
da Silva Guimarães, natural do Porto. 

2.° anno 

João Julio Franchini, filho do Julio Estevão Fran
chini, aatural do Porto. 

José d'Oliveira Pinto, filho de Victorino Pinto, natu
ral de Guimarães, districto administrativo de Braga. 

PERÍODO T R A N S I T Ó R I O 

Alumnos praticantes 

Manoel da Silva Passos, filho de Manoel Passos, na
tural de S. Cosine, concelho de Gondomar, districto 
administrativo do Porto. (l.«, 8.a, 8.a e 4." cadei
ras). 

Anlonio Dias Pereira dfl Graça, filho de Antonio 
Dias Pereira da Graça, natural da ilha de S. Tho
me— Africa. (2.« e 3." cadeiras). 

Sophia Magdalena Agrebom Gonçalves, filha de João 
Augusto Gonçalves, natural de Oliveira do Hospi
tal, districto administrativo de Coimbra. (:t.« e 4." 
cadeiras) . 

Elisa Saraiva, filha de Antonio de Sousa Saraiva, 
natural do Porto. (3." e 4.» cadeiras). 

Alumnos de 1." classe 

Antonio Teixeira da Silva, lilho de Manoel Teixeira 
da Silva, natural de Tropeço, concelho d'Arouc.a, 
dislrico d'Aveiro. (l.« e 2.a cadeiras). 
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PONTOS PARA EXAMES 

CURSO SUPERIOR 

I A N N O 

1.» cadeira (Historia natural das drogas) 

Parte pratica: 

1 o—Analyse de pó d'opio (microscópico). 
2 Q_Analyse dos pós de ipecacuanha (microscópico). 
3.0- Knsams do óleo de «gado de bacalhau.' 
4.0 —Coloração simples d'uni hacillo. 

Parte theorica: 

l.o—Productos das papavareuceas. 
«2 o—Rubiaceas. _ 
s!o_01eo de ligado de bacalhau; mel e cera; Prepara-

.•-m do soro antiopnidico. (Conservação). 
Ç 4 o-í lgafl cyanophyceas. Cogumelos Claviceps purpurea. 

2." cadeira (Pharmacia chimica) 

Parte pratica: 
1 o_Ensaio e pureza d'uni cacodylato; dosagem do ferro 

O X y ? r d Eh8a io d'uni salol; dosagem d'uma antipyrina. 
YZiSSm d'um hydrato de chloral; preparação do 

bromoibrmio. 
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5.° —Ensaio d'um sulfato de quinina; preparação da 
apomorphina. 

0.° —Dosagem d'um iodo; preparação do bi-iodelo de 
mercúrio. 

Parte theorica: 

1.° —Ferro e arsénio; compostos chimicos d'estes ele
mentos; sua acção physiologica è doses; estudo especial 
dos compostos orgânicos do ferro e arsénio. 

2.° —Antisepticos chimicos; funcções chimicas a que 
pertencem; seus principaes representantes; acção physiolo
gica e doses; estudo especial do ehloro; da agua oxygenada 
e dos phenoes antisepticos. 

3.0 — Antithermicos chimicos; funcções chimicas a que 
pertencem, seus principaes representantes, acção physiologica 
e doses; estudo especial do acido salicylico; seus saes e 
etheres, e da antipyrina. 

4.° —Anesthesicos e hypnoticos chimicos; sua classifi
cação chimica; principaes representantes; acção physiolo
gica e doses; estudo especial' dos etheres anesthesicos; das 
snlphonas e da morphina. 

5.° — Alcalóides vegetaes; caracteres e reacções geraes; 
classificação ; acção physiologica e doses. 

6."—lodo, mercúrio e cálcio; seus respectivos compostos 
pharmaceuticOB; acção physiologica e doses; estudo espe
cial dos iodetos; combinações orgânicas do mercúrio e gly
cerophosphate de cálcio. 

II ANNO 

3 / cadeira (Pharmacotechnia) 

Parte pratica: 

i.»—Emulsão cyario-hydrargirica 
Pomada de oxydo de mercúrio composto. . 
Massa das pilulas de acetato de chumbo 

opiadas 
Dividida em 10 pilulas. 

120 gr. 
i!(l gr. 

á gr. 
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2.0—Pomada citrina 30 gr. 
Emulsão de óleo de ricino 150 gr. 
Vinho antimonial • 100 B1'-

;}.o_ Óleo phospliorado a uni por cento 50 Sr-
Glycerado de belladona • ~° £r-
Xarope de iodeto ferroso 'M tfr-

Parte theorica: 

l.o_Segunda classe das operações pharmaceuticas. 
Noções geraes sobre asepsia e antisepsia, 

8o_SextO grupo das formas pharmaceuticas. 
Processos geraes de esterilisaçâp. Suas vantagens e 

Inconvenientes. 
3.0—/órmas pharmaceuticas obtidas por destillaçfto. 

Noções geraes sobre fermentações. 

4.» cadeira (Analyses toxicológicas) 

Parte pratica: 

I o—Investigação do arsénio n'unia farinha. 
Dureza total permanente <• temporária d uma agua e 

determinação tios chloretOB. 
3,o-.Investigação do phosphoro no leite. 

Analyse siunniaria d'uni vinagre. 
3 o_Investigação da estrychnina n'unia cerveja. 

Analyse d'um leile sol. o ponto de visla liygiemeo. 

Parte theorica: 
l.o _ A toxicologia do arsénio. 

Analyse das aguas potáveis sob o ponto de nsta by, 
gienico. 

,\ acidin.et.ia e suas applieaç.oes. 
8 „ _ A toxicologia do phos >ro j> venenos volate.s. 

' A analyse dos vinagres. A oxyd.n.elr.a. 
;j.o_A toxicologia dos alcalóides. 

Analyse dos vinhos. 

http://acidin.et.ia
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E X A M E S G E R A E S 

PARTE ESCRIPTA 

1." cadeira 

1.°—Valor da alcaloido-therapia. 
2."—Valor para a sua diagnose do exame histológico das 

quinas. 
3.°—Phases evolutivas da cravagem do centeio. 
4."!—Producções mycelicas dos hydrolalos. 
5.° —Fermentos do leite. 

2.* cadeira 

1.°—Antithermicoe cliimicos. Generalidades sobre a sua 
constituição e funcções chimicas a que pertencem. Acção 
physiologica e doses; enumeração e classificação dos seus 
principals representantes. Em especial antipyrina, cryoge-
nina e quinina. 

2."—Albuminóides. Bases da sua classificação; genera
lidades da sua composição. Acção physiologica e doses. 
Estudo especial dos alimentos pharmàceuticos de natureza 
albuminóide. 

3.° —Assucares e amylaceos. Generalidades sobre a sua 
classificação e constituição. Acção physiologica e doses. 
Em especial: glucose e farinhas alimentares. 

'.." Etheres medicamentosos. Generalidades sobre a sua 
classificação e constituição ehimica; prineipaes representan
tes. Acção physiologica e doses. Em especial: etheres de 
glycerin a. 

5.°—Iodo e ferro. Seus prineipaes representantes. 
Acção physiologica e doses. Estudo especial dos iodetos e 
compostos orgânicos do ferro. 

3." cadeira 

1.° —Aguas destilladas. Noções geraes sobre bactérias 
e suas prineipaes funcções. 

2.°— Extractos. Aseplisação pelo calor. 
3.° —Tinturas. Esterilisação pelos agentes chimicos. 
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4.» cadeira 

! .o_A distribuição da materia orgânica nas investiga
ções toxicológicas. . . 

Q O _ A pesquiza do phosphor.) na toxicologia. 
Jo _ A investigação toxicológica e o doseamento do 

arsénio * . . 1 A pesquiza (los alcalóides vegetaes, especialmenle 
da estriclinina. 

5 ." -A pesquiza dos conservadores nos alimentos. 

P A R T E P R A T I C A E O R A L 

1.» cadeira 

1.»— Analyse microscópica d'uni pó d'opio. 
Relatório respectivo. • 

2.0-Caracteres distinclivos entre os pos de Quina calll 
saya e Q. nuanuco. 

Relatório respectivo. 
•)..>_Exame do pó de folhas de belladona. 

Relatório respectivo. -«rhiin-
4.B_Methodo de Gram. Coloração dum baclllo carbun 

culoso. 
Relatório. , 

B..._Exame microscópico dum pôde carne. 
Relatório. 

2." cadeira 

. o nistinccão de três antitérmicos pelas suas reacções 
K e S c a s . Preparação do sa.icylato de methylo. 
oo Do S "O azote total „',.... albuminp.de, 

,1,. [erro ummoniMOl. 
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3.a cad< 

l.° — Laranjada çitro-magnesica 
Algodão iodado a 8 %. 

2.° — Soluto de pyro-phosplialo 
Licor de Fowler . . . 
Agua esterilizada \ 
Glycerina / a a 

3.» — Electuario de cubebas. . 
Glycerc-phosphato de cal 
lodetQ de ferro . . 
Arseniato de soda . 
Agua 

4.a cadeira 

l .°—Â deternrinaçfio da dure/a e da materia orgânica das 
aguas potáveis. Elementos necessários para ajuizar da 
qualidade das aguas sob ò ponto dé vista hygienico. 

S2.°—Determinação das forças alcoólicas, acida e extractivas 
dos vinhos. Analyse summaria dos vinhos e basé da 
sua apreciação. 

it." — Determinação da materia gorda e do extracto do leite. 
Analyse do leite. 

*.°—Determinação toxicológica do phpsphoro. 
Pesquiza dos venenos voláteis. 

•">." 1'esquizas d'uni arsénio n'uni vinho. 
O envenenamento arsenical. 

;ira 

180 gr. 
15 gr. 

de ferro e soda . Iõ0 gr. 
. . . . . . . . 10 gr. 

• • • 6 gr, 

30 gr. 
r> gr. 
2 gr. 

0,1 gr. 
:(()() gr. 
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•RESULTADO DOS EXAMES 

CURSO SUPERIOR 

1.° anno 

Cadeiras 
Nomes 1.» 2." 

Adòlpho Ribeiro de Macedo 

Antonio da Silva Guimarães Ju
nior 

Approvadò 
com 15 vai.6 

Distincto 
com 1(5 vai." 

Approvado 
com 15 vai.5 

Approvado 
com 15 vai.» 

2.° anno 

tfomOS 

João Julio l'i-iiiicliini 

José d'Olivëira Pinto 

Cadeiras 

Distincto 
com 16 val.? 

Distincto 
com IS val.? 

í.« 

D i s t i n c t o 
com IS val.s 

Distincto 
com 18 vaL* 

EXAMES GERAES 

(fomes 

.tório Julio Franchlni 
Jose d'Olivcirii Pinto 

Classificações flnaes 

Distincto com 17 val.5 

Distincto com 18 val.5 

PERÍODO TRANSITÓRIO - A l u m n o s praticantes 

Sophia Magdalena Agrebom Gon
çalves 

Elisa Saraiva . 
Antonio Dias Pereira da Giaça 

Sufflciente —13 vai.5 

liom -16 vai.5 

Sufflciente —I8:val.« 
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EXAMES VAGOS —Periodo transitório 

Praticantes de Pharmacia 

f 

o ° 
Data 'In ; 

Nomos oxftmefl 
« 

Observações 

l Antonio da Silva Guima-
11-10-907 B-15 

2 José Emílio Queiroz Ri-
14-10-907 S-14 

3 Antonio Carlos Quintans. 4-11-907 S-12 Porta 17-10-907 
4 José Luiz da Costa. . . 5-12-907 S-lt 
5 Carlos Vieira da Silva Tel-

S-ll Port.a 17-7-907 
6 Alberlo Augusto de Souza 17-1-2-907 S-12 
7 Joaquim Augusto Pinto de 

18-12-907 li. Port.» 17-7-907 
8 Antonio da Costa Coelho. 18-12-907 S-10 Port.» 8-7-907 
9 Manoel P i n h e i r o . . . . 19-12-907 R. Port.-" l-Ki-907 

10 Antonio Marcolino Nozes. 19-1-2-907 S-ll 
11 José d'Alnieida Leitão. . 20-12-907 li-15 
12 José Madeira Nobre Tei-

20-12-907 B-15 Port.» 30-11-907 
13 A u g u s l o Francisco Ar

teiro 
A u g u s l o Francisco Ar

teiro 1(1-3-908 S-13 Port.-' 11-12-907 
14 José Maria Nunes Correia. 16-3-908 S-13 Port.» 9-1-908 
15 Augusto Cesar da Costa . 17-3-908 S-13 
16 Joaquim da Silva Araújo. 17-3-908 S-lt 
17 Rodolnho Peixoto Veiga . 

Arnaldo Narcizo da Fon
2 i -3-908 S-13 Port.a 10-2-908 

18 
Rodolnho Peixoto Veiga . 
Arnaldo Narcizo da Fon

seca e Silva Junior . . 21-3-908 S-14 
19 Alberto d'Araujo e Silva. 

Mario Joaquim Trigo . . 
-23-3-908 S-12 

20 
Alberto d'Araujo e Silva. 
Mario Joaquim Trigo . . 23-3-908 S-12 

21 Eulália da Silva Barros . 24-3-908 B-15 
22 Ema Camilla de Paiva Rua 24-3-908 S-ll Port.» 2742-907 
23 E d u a r d o Pereira d'Al-

-2(1-3-908 S-10 
24 A b i l i o da Silva Vieira 

26-3-908 S-12 
25 Manoel Antonio do Rego. 2-4-908 S-10 
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Ontíi dos 
exnmes 

20 Manoel Araújo da Cunha. 23-5-908 
27 José .Manoel Queiroz de 

Noronha . . . . . . 26-5-908 
28 A n t o n i o Clemente Ana

cleto 26-5-90S 
29 Antonio Caetano Carvalho 

de Queiroz 27-5-908 
30 João Alaria da Fonseca e 

Pinho 27-5-908 
31 Casimiro Gonçalves da Sil

va 30-5-908 
32 Victor Manoel de Carvalho 

Salazar 30-5-908 
33 Maria da Gloria da Costa 

Pombeiro 18-0-908 
34 Emília Leite dos Passos 

Paes Moreira . . . . 18-0-908 
35 Umhellina Archangcla de 

MagalhfiesBarreto faria 25-6-908 
30 J o r g e C a r l o s Antunes 

Queiroz 25-0-908 
37 Antonio Cândido Rodri 

guês 27-0-90S 
38 Francisco da Costa Ma

cedo 
39 José Augusto Proença. . 
40 Antonio de Mello Pereira 

Pinto d'Azevedo . . . 
11 Antonio Alberto da Silva. 
42 José dos Santos Barreira. 
43 Dionysio de Paula da Sil

veira 
44 A d e l a i d e Thalia Soares 

Santos 
15 , Belmira Dulce Soares San

tos • 
46 C i a u d e m i r o Augusto de 

Freitas • • • • • • 
47 José Maria Ribeiro da Cu-
48 Eugénio Augusto Torres 

de Lima • • • • • • 
49 Manoel da Silva Passos . 
50 Á l v a r o de Serpa Pinto 

Soares de Castro Miran- _,m 

da ' " 

ObnervBçoe.i 

27-()-908 
13-7-908 

13-7-90S 
13-7-908 
14-7-908 

14-7-908 

15-7-908 

15-7-908 

15-7-908 

17-7-908 

17-7-908 
18-7-908 

S-10 

S-10 

S-ll 

S-14 

S-14 

S-ll 

R. 

S-13 

S-13 

S-11 

S-13 

S-13 

B-15 
li-15 
S-12 
S-II 
S-ll 

S-13 

S-13 

S-10 

S-10 

S-14 

B-16 
B-16 

S-12 

Port.» 9-1-907 

Port.» 21-3-908 

Port .»4-5-908 

Port.» 12-(WM)8 
Port." 12-6-908 

Port." 1-5-9( IS 
Port» 12-6-908 

Port." 17-6-908 

Port.» 17-6-908 
Port.» 17-6-908 

5¾ 
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1 
s 

Nomes 
Dnln dos 

exames 

o 

1 Observações 

51 

52 

53 

54 

55 

5(5 

Francisca Alves Correia 

Etelvina d'Oliveira Hi

Antonio Bernardo Soeiro 
Junior  

Constança Maria dos Pas
sos Paes Moreira ■ • 

Joaquim José dos Heis 

Amelia Augusta da Silva. 

207908 

207908 

217908 

217908 

227908 
227908 

812 

S10 

su 
S10 

S10 
S10 

Port." 19490S 

Port.» 126908 

Port.'276908 

Por t / 305908 
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EDITAL 

Antonio Joaquin, de Moraes Caldas, lente jubilado da Es
cola Medico-Cirurgica e director da Escola de Pharmac.a 
do Porto: 

Faço saber que no dia li» de outubro do corrente anuo 
s«. realisará a abertura das aulas para «» anuo lectivo de 
1907-1908, e que as respectivas matriculas começarão no dia 
l 6 d 0 co r rente me? e continuarão até 17 de outubro, das ia 
limas da manhã ás .'t da tarde. 

Os indivíduos que pretenderem matricular-se deverão 
d e c l a r a r eircumstanciadamente nos seus requerimentos o 
n o m e auaçáo e naturalidade (fretfuezia, eoucell d.stn-

cto), instruindo a sua petição eon. os documentes seguintes: 

I onno 

Certidão de approvaç&O nos seguintes exames: 
l.o—Chimica inorgânica; 
2.0—Analyse chima e chimica orgânica; 
8.0—Botânica. _. . . . ;_ 
Ltes exau.es deverão ter sido feitos na a.,, dad, ,li 

,.,,il sonl.ia, Escola Polytechnic* ouacademiaPolytechnic*. 
P GeÏÏc ido de approvaçao no exame de validação de pra.-
t ÍCa,Ane9taao em que provem nfto softrer.de, doença conta-
e i o s f S % Z S defeito ». tormidade phys ica ncom-
R e l c o m 5 bomexercício dapratica pharmaceutica. 

II anno 

Certidão de approvaçao nas cadeiras do l.o anuo. 

PERÍODO TRANSITÓRIO 

http://exau.es
http://softrer.de
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mento de 27 de novembro de 1902), apresentando os seguin
tes documentos: 

l.o—Requerimento com o nome, filiação e naturalidade 
(freguezia, concelho e districto). 

2.0 — Certidão de idade; 
3.o—Attestado de bons costumes passado pelo adminis

trador do bairro ou concelho; 
4.0—Certidão de approvação no exame de instrucç&o 

primaria; 
5.0 — Certidão de approvação no exame singular de fran-

cez ou inglez; 
(5.0 — Certidão de approvação no exame singular de ari-

thraetica; 
7.0 —Certidão de approvação no exame singular de phy-

sjca : 
8.0 —Certidão de seis annos de pratica pharmaceutics. 

Para matricula no 2." anno terão de apresentai' certid&o 
de frequência nas cadeiras do 1." anno. 

Aos aspirantes de pharmacia que tiverem sete ou mais 
annos de pratica é facultada a assistência em todas as cadei
ras da Escola (artigo 138.° do citado regulamento), mediante 
apresentação dos documentos acima indicados, substituindo-
se a ultima certidão pela da pratica de sete annos. 

Os actuaes pharmaceut ics podem matricular-se nas ca
deiras do 1." anuo do curso (artigo 21." da carta de lei de 10 
de julho de 1902), apresentando os seguintes documentos: 

l .o—Carta de pharmaceutico, ou respectiva publica-
fórma, por qualquer das 1res Escolas do continente do reino: 

2.0 —Attestado em que provem não solfier de moléstia 
contagiosa ou possuir defeito ou deformidade physica incom
patível com a disciplina escolar. 

Para matricula no 2." anno, certidão de approvação nas 
cadeiras do 1.° anno. • 

N. li.—A todos os requerimentos será collada a estam
pilha de 5(785 réis por cadeira. 

Escola de Pharmacia do Porto, 4 de setembro de 1907. 

o Director, 

Antonio Joaquim de Moraes Caldas. 
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