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Dr. Agostinho Antonio do Souto

Á medida que vamos passando pelos olhos os Anuários, em que se regista o movimento da nossa Escola, invade-nos uma profunda tristèsa. Se neles se afirma o
progresso dum estabelecimento a que démos amor e entusiasmo, emquanlo dum e outro éramos susceptível, a
lista dos companheiros tombados avulta, e com eles vái-se
uma parte da nossa vida. Não tardará muito que mâo amiga
escreva aqui duas linhas muito fugidias a explicar a razão
porque outra pena se encarregou do registo obituário
desse ano.
Ho professor Agostinho Antonio do Souto pôde dizerse o mesmo que a respeito de nós todos: estudou, trabalhou e . . . morreu. Como, porém, a sua vida foi longa e ha
muito estava afastado da vida académica, desapareceu
'Iuaudo a sua memoria estava quasi de todo apagada.
A excepção dos seus, e dos poucos amigos que podia contar em tão prolongada vida, só o animo agradecido de
algum discípulo guardaria ainda a lembrança do homem
digno, honrado e bondoso que era, do espirito culto que
foi sempre e sempre se evidenciou. Dos que haviam sido
seus colegas no professorado poucos restavam, e esses já
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ao vêl-o desaparecer do seu convívio tinham sentido a
falta que lhes fazia.
O Dr. Agostinho Antonio do Souto nasceu em Guimarães a 25 de fevereiro de 1825, sendo seu pai um clinico
que ali adquirira grandes créditos, o Dr. Manuel José do
Souto. Muito novo, veiu para o Porto frequentar as aulas
da Politécnica e da Escola Médico-Girurgica, fazendo os
respectivos cursos corn a maior distinção e concluindo o
último em 1845, apenas com 20 anos. A sua dissertação,
que não existe no Arquivo da Faculdade de Medicina do
Porto, intitulava-se: Acerca da influencia da imaginação
na producçrto e terapêutica dos acidentes consecutivos ás
grandes operações cirúrgicas, e foi defendida a 20 de novemhro desse ano.
Terminado o curso, foi estabeleeer-se na sua terra
natal e ahi exerceu a clinica, mas é de crer que um rapaz
de 20 anos não conseguisse grangear grande e remuneradora clientela. Este seria o motivo, além do desejo de ampliar a sua instrução e educação, que o levou a ir frequentar as aulas da Universidade de Coimbra, onde fez o
curso de Filosolia e Medicina que deve ter concluído em
1858.' Parece que o Ur. Souto se destinava ao professorado naquele estabelecimento scientifico, visto que nesse
ano de 1858 andava frequentando o sexto ano de Filosolia, quando, abrindo-se concurso na Escola MédicoGirurgica do Porto para o lugar de substituto da secção
cirúrgica, apresentou-se como concorrente e por decreto
de 26 de junho de 1858 foi nomeado lente substituto, tomando posse a 10 de agosto do mesmo ano. A sua dissertação versou sobre Gangrena e também se não encontra
no Arquivo da Escola.
Goube-lhe, em 1802, pronunciar a oração de sapientia
que era da praxe confiar ao mais novo dos substitutos.
Não a publicou o autor por então, mas dez anos depois,
como o Conselho tivesse resolvido que estes discursos
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tossem impressos, o Dr. Souto deu-a á estampa, embora
contrariado ( ' ) . Ocupou-se principalmente da cirurgia conservadora e das indicações operatórias e comemorou o
passamento de um ornamento do professorado desta casa,
o Dr. Luiz Antonio Pereira da Silva.
Em 21 do setembro de 1863 foi nomeado secretário
e bibliotecário, e por decreto de 16 de junbo de 1867 foi
promovido a lente proprietário da 9.a cadeira (Clinica cirúrgica) que já tinha regido como substituto, assim como
a de Anatomia. Sucedendo a um mestre ilustre, certamente o que levantou mais alto a cirurgia no Porto, Antonio Bernardino de Almeida, seria difícil ao professor Souto
grangear logo a autoridade que tinha adquirido o seu antecessor. Todavia, desde logo mostrou que havia a contar
com um cirurgião distinto e bem o provou um fado arquivado por Antonio Maria Barbosa. A primeira laqueação da
carótida primitiva feita no Porto foi praticada pelo professor Almeida por motivo de um aneurisma da subclávia,
mas a operação foi seguida de morte. Não assim a segunda
que foi coroada de pleno êxito e essa foi levada a cabo
precisamente pelo professor Souto. Faltam-nos quaesquer
informações sobre o caso.
Não se demorou muito tempo o nosso colega na regência desta cadeira. Por alturas de 1871, foi encarregado pelo governo português de uma viagem de estudo ao
Brasil e exerceu clínica no Rio de Janeiro, para o que teve
de repelir as provas de habilitação scientifica. Passando
ao Chili, documentou com provas publicas as suas aptidões
profissionaes, acabando por tomar o grau de licenciado, a

(' ) Discurso lido aos 5 de outubro de 1862 em sessão solemne
d'abertura do curso medico-cirurgico de 1862-1863 na Eschulu Medico-Cirurgica do Porto pelo substituto da secção cirúrgica da mesma
Eschola Agostinho Antonio do Souto. Porto, Typographia de Antonio
José da Silva Teixeira, 1872.
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que era inerente •> titulo de doutor, de que recebeu o respectivo titulo em 8 de novembro de 1872. De regresso ao
Hio do Janeiro, atai adquiriu larga clínica, nias foi atacado
pela febre amarela e viu-se forçado a recolher á pátria.
Por decreto de 13 de agosto de 1874 transitou da
cadeira de Clínica cirúrgica para a de Obstetrícia, que regeu ininterrompidamente durante vinte e cinco anos. e
nela deu provas de competência e saber. Não existem trabalhos escritos a demonstrál-o, como os não tia a respeito
de muitos professores e clínicos que no Porto tiveram reputação e créditos, mas teve a fortuna do fazer discípulos que
honraram o seu nome. Se o prof. Cândido de Pinho e os
nossos ilustres colegas Franchini e Maia Mendes deveram
muito ao seu esforço pessoal, a sua orientação partiu cm
grande parte do seu mestre.
O único fruto da sua actividade que existe Impresso
é um trabalho modesto mas util, um Matinal dè tocologia ( ' ) para uso das parteiras, que vinha substituir o de
Mazarem que já não havia meio de obter. 0 livro levava
evidente vantagem ao que vinha substituir.
Desde que se fixou no Porto depois do regresso do
Brasil, além das suas ocupações do professor e clínico, o
Dr. Souto foi encarregado de serviços médico-legais importantes. No edilicio do Hospital da Misericórdia, onde
tinha assento a F.scola Médico-Cirurgica, levaram-se a efeito
durante muitos anos as análises toxicológicas o outras reclamadas pelos tribunaes do Porto e das províncias do
Norte. Com tão acanhado material como aquele de que
dispunham, o Dr. Souto e o preparador do anatomia patológica, Dr. Joaquim Pinto de Azevedo, atai realizaram
grande número de análises em que se evidenciou a coni( ' ) Manual de tocoloyia. Compendio d'obstetricu para thema
das lições do curso de parteiras da Escola Medico-Oirunjica do Porto
pelo Dr. A. A. do Souto — Porto, Typographia elzeviriuna. 1882.
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petência de um e outro e o desejo de prestarem á justiça
devotada colaboração. Alguns dos respectivos relatórios
estão publicados, os referentes a investigações sobre óleos
e vinbos, certamente as primeiras que foram feitas no
Porto ( ' ).
Dessas.investigações médico-legais a mais importante
foi aquela a que deu lugar um processo célebre que muito
agitou a opinião por essa época, o do professor Urbino de
Freitas. Os numerosos exames a que esta causa deu lugar
foram confiados aos peritos Drs. Agostinho Antonio do
Souto, Joaquim Pinto de Azevedo, Manuel Rodrigues da Silva
Pinto è Antonio Joaquim Ferreira da Silva. As investigações químicas é corrente que foram levadas a cabo pelo
eminente professor inscrito em último logar.
Os relatórios e conclusões dos peritos foram combatidos pelo prof. Augusto Rocha e pelos snrs. Joaquim
dos Santos e Silva, Rosa e Mastbaum, e mais tarde por
alguns sábios estrangeiros, os snrs. Beckurts, BischolV
e Rrieger, aderindo aos seus reparos, mais ou menos
abertamente, em cartas ou curtos pareceres, os snrs. Dragendorff, Stevenson, Husemann e Lewiu. Por esta ocasião
os peritos portuenses publicaram um trabalho magistral
para sustentarem os seus pareceres e defendél-os das críticas que a defesa tinha suscitado (""'). A redação do livro
( ' ) FaUificaçòçs de género* alimentícios — Analyst de óleos,
na Sfiúde Publica de 1884, n.«> 4, o. 6, 12. 13, 14, 20 e 23.
Analyse de vinhos, no mesmo periódico, n. os 46, 47, 51 e 52.
( ' ) O caso medico-leijal Urbino de Freitas, pelos peritos Agostinho Antonio do Souto, Joaquim Pinto d'Azevedo, Manuel Hodrigues
da Silva Pinto e Antonio Joaquim Ferreira da Silva. — Porto, Imprensa
Portugueza, 1893.
2.» edição portugueza — mesmo ano e tipografia.
Relation medico-l/t/ale de l'affaire Urbino de Freitas, par 1). A.
Antonio do Souto, .1. Pinto de Azevedo, M. R. da Silva Pinto, A. J.
Ferreira da Silva — Traduit sur lo deuxième edition portugaise.
lîdition française — Porto, Typographia Occidental, 1893.
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pertenceu quasi exclusivamente ao professor Ferreira da
Silva.
Era o Dr. Agostinho Antonio do Souto de génio combativo e melindroso, em pontos que visavam o seu pundonor, e sentiu-se pouco á vontade para extériorisai- a indignação de que estava possuído em publicação em que a
propria natureza do assunto convidava á ponderação e
gravidade de que o redator dos trabalhos acima apontados se não afastou nunca. Reputando provavelmente pouco
o publicado para sua desafronta, saíu-se com um outro
livro, de sua exclusiva responsabilidade, que apareceu
pouco tempo depois do acima apontado ( ' ) ; Efémera é a
duração de escritos como este em que na maior parte dos
casos ha apenas que apreciar o brilho da forma em quem
dispõe de recursos literários notáveis. Neste mostra-se por
vezes que o autor conhecia o assunto que versava, mas a
paixão que lhe guiava a pena era manifesta e talvez prejudicasse a causa que defendia, a da verdade.
Não era a primeira vez que o Dr. Souto vinha á imprensa para justificar o seu procedimento. Por ocasião da
abertura do Hospital de alienados do Conde de Ferreira,
uma questão viva so suscitou com a não admissão de
um internado de Santo Antonio, que para ali foi enviado.
Doeram-se os colegas que intervieram na remessa do doente
e dahi resultou uma série de publicações cuja leitura salienta que houve apenas um mal entendido no que foi julgado menos corréção de procedimento por parte do Diretor
daquele estabelecimento. Como quer que seja, também o
Dr. Souto interveiu na contenda, embora não o tivesse

( ' ) f)r. Agostinho Antonio do Souto — Exume c refutação dos
pareceres constante* dos supplementos â Coimbra medica acerca do
processo-crimc
Urbino de Freitas — Porto, Imprensa Portugueza
1892.
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feito com o ardor que manifestou anos depois na questão
Urbino ( ' )
Nos últimos anos do seu professorado, o Dr. Souto
foi chamado por direito de antiguidade a dirigir o estabelecimento de que era professor. Muito havia a esperar da
sua experiência, em anos já adiantados. Circunstancias diversas, estranhas á sua vontade, impediram-no de manifestar em tào espinhoso cargo as qualidades distintas que
possuía. É que o-Dr. Souto desmentia a certidão de idade
no ardor que manifestava nas pendências em que se envolvia ou que o envolviam.
Retirou-se então para a Figueira da Foz, de onde raras
vezes volvia a visitar a terra em que tantos anos vivera e
onde era geralmente estimado. Ahi se extinguiu a 11 de
fevereiro de 1911, no seio da família que o respeitava e
amava, cercado da estima que inspirava aos que o conheciam uma vida honrada e laboriosa.

MAXIMIANO LEMOS.

(') A verdade dos factos restabelecida nu questão do alienado
A. Bessa — Porto, Typographia Occidental, 1883.
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Director
Antonio Joaquim de Souza Junior. — Filho de Antonio
Joaquim de Souza, natural da Villa da Praia da Victoria,
ilistiicto d'Angra do Heroísmo, ilha Terceira, onde nasceu
a 15 de dezembro de 1871.
Diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 9 de janeiro de 1900.
' '
Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto da
secção cirúrgica por decreto de 10 de junho de 1903,
tomando posse em 22 do mesmo mez, e foi promovido a
lente cathedratico por decreto de 14 de dezembro de 1906,
ficando na propriedade da 5. a cadeira, Medicina operatória.
Foi nomeado director da Escola Medico-Cirurgica do
Porto, por decreto de 1 de novembro de 1910.
É chefe do Laboratório de Bacteriologia e clinico
do Hospital do Bomfim, vogal da Junta districtal de
hygiene, professor da 5." secção, Bacteriologia, do Curso
de medicina sanitaria, socio da Sociedade de Medicina e
Cirurgia do Porto, membro da Sociedade internacional de
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Cirurgia de Brucellas, socio da Sociedade portugueza de
Sciencias Naturaes e redactor do jornal de medicina Gazeta dos Hospitaes do Porto. Tem a medalha d'ouro da Real
Sociedade Humanitária do Porto, por serviços prestados
no Hospital do Bomíim. Foi o chefe da missão sanitaria
encarregada de estudar a epidemia de peste nos Açores
(1908-1909).
Ê deputado á Assembleia Nacional Constituinte.
DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Contribuição para o diagnostico da tuberculose urinaria (Porto, 1900).
DISSERTAÇÃO DO CONCURSO. — Peste

bubonica. Estudo

da epidemia do Porto (Porto, 1903).
PuçLlOAÇOès DIVERSAS. — Febres paratyphoides (Porto,
1907).
— Ueber das Vorkommen von Spirochaete pallida (in
«Berliner klin. Wochenschr.», n.° 44 de 1905).
Morada — Hospital do Homfim.

Corpo docente
LENTES

PROPRIETÁRIOS

Augusto Henrique d'Almeida Brandão. —Filho de José
d'Almeida Brandão, natural de Santa Cruz do Douro, Daião,
onde nasceu a 9 de janeiro de 1847.
Diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 26 de julho
de 1871.
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Foi nomeado, precedendo concurso, lente demonstrador da secção cirúrgica por decreto de 10 de março de
1875, tomando posse a 15 do mesmo mez, e por decreto
de 19 de novembro de 1885 foi promovido a lente proprietário da 10. a cadeira, Anatomia pathologica.
É membro effectivo do Conselho medico-legal e foi
presidente de honra da m Secção do xv Congresso internacional de Medicina.
DISSERTAÇÃO INAUGURAL.—Do maravilhoso

em medi-

cina (1871).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Breves considerações sobre a natureza do virus syphilitica c theoria dos seus diversos modos de acção (1875).
Morada — Rua da Boavista, 166.

Cândido Augusto Corrêa de P i n h o . — F i l h o

de Fran-

cisco Corroa de Pinho, natural de Fornos, Villa da Feira,
onde nasceu a !) de maio de 185:5.
Diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do PortOj onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 14 de julho
de. 1877.
Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 27
de abril de 1880, lente demonstrador da secção cirúrgica,
tomando posse a 14 de maio do mesmo anno. Foi promovido a lente substituto da mesma secção por decreto de
19 de novembro de 1885, e a lente proprietário da õ. a cadeira, Medicina operatória, por decreto de 14 de novembro
de 1895.
Transitou em 16 de abril de 1896 para a 0.a cadeira,
Obstetrícia, por jubilação do professor Dr. Agostinho do
Souto.
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Foi presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do
Porto, e é membro adjunto do Conselho medico-legal, socio
correspondente da Sociedade das Sciencias 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.
Foi também o presidente da xm Secção (Obstetrícia e
Gynecologia) do xv Congresso Internacional de Medicina
(Lisboa, 1906).
Foi vice-presidente da Gamara Municipal do Porto e
foi agraciado com a Grã-Cruz da Conceição.
DISSERTAÇÃO INAUGURAL.— O principio da hereditarie-

dade (1877).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — As localisações cerebraes
e a topographia cérebro-cr aneana sob o ponto de. vista das
indicações do trépano (1880).

Morada — Travessa «la Cerca — Foz.

Antonio Placido da Costa. — Filho de Raphael da Costa,
natural da Covilhã, onde nasceu a 1 de setembro de 1848.
Diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 15 de julho
de 187!).
Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto da
secção medica por decreto de 10 de maio de 1883, tomando posse a 2 1 . Por decreto de 16 de junho de 1894
foi promovido a lente proprietário da 2. a cadeira, Physiologia.
Premiado pela Academia Polytechnica em 1867 por
ter apresentado na aula de Botânica uma collecção, trabalho original, de preparações de histologia vegetal e animal.
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Ainda quartanista do curso medico, regeu em 1878 um
curso pratico particular de Histologia, de cujos estudos
práticos foi o iniciador no Porto. Em 1884 e annos subsequentes abriu na Escola Medica um curso pratico de Histologia, livre e gratuito, offerecido aos alumnos da mesma
Escola. Desde dezembro de 1894 a maio de 1902 regeu o
curso Nobre de Histologia, e desde 1903 que rege o curso
elementar livre e gratuito de Ophialmologia, para os alumnos do 4.° e 5.° annos.
DISSERTAÇÃO INAUGUHAL.— Apontamentos
gia medica (1879).

de microlo-

DISSERTAÇÃO DE CONCUHSO.— Physiologia do punctum
cœcum da retina humana. Estudos experimentaes (1883).
PUBLICAÇÕES DIVERSAS.—Foi collaborador e redactor do

Periódico de ophialmologia pratica, dirigido pelo dr. Vau
der Laan (Lisboa, 1880-1881). Merecem especial menção
•pela sua importância os artigos :
O crystallocone polar anterior, descoberta d'uma anomalia rara do crystallino.
Novo instrumento para investigação rápida e completa
das irregularidades de curvatura da cornea,—o astigmatoscopio. (Este instrumento está vulgarisado no estrangeiro
com a designação— «Keratoscopio de Placido»).
Morada — Rua do Hreyner, 168.

Roberto Bellarmino do Rosário Frias. — Filho de Francisco Antonio de Frias, natural de Bardez, India portugueza, onde nasceu a 5 de junho de 1853.
Diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto, onde
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concluiu o curso pela defesa da dissertação em 15 de outubro de 1880.
Foi nomeado, precedendo concurso, lente demonstrador
da secção cirúrgica, por decreto de 2(5 de maio de 1887,
tomando posse em 15 de julho do mesmo anno. Foi promovido a lente substituto por decreto de 18 de abril de
1895, e a lente proprietário por decreto de 26 de maio de
1898, sendo collocado na 5.a cadeira, Medicina operatória.
Em outubro d'este anno transitou para a propriedade da
9.a cadeira, Clinica cirúrgica.
De 1882 a 1887 serviu como facultativo no quadro de
saúde da índia, desempenhando durante parte d'este tempo
uma commissão de estudo no estrangeiro. Era facultativo
de 1." classe quando pediu a exoneração, por ser nomeado
professor da Escola Medica do Porto. Foi nomeado lente
auxiliar das sciencias 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
dus Sciencias de Lisboa.
DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — O crime. Apontamentos para
a systematisação da criminalidade (1880).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Systema therapeutico dos
cálculos vesicaes (clinica e critica) (1887).
PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — A

thermodynamica e a alimentação do operário. Dissertação de concurso ao Instituto Industrial e Commercial do Porto (Porto, 1890).
Compendio de chimica (Porto, 1891).
Gastroenterostomia. Memoria de candidatura á Academia
Real das Sciencias (Porto, 1905).
Morada — Avenida da Boavista.
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Maximiano Augusto d'OHveira Lemos. — Filho de Ma
ximiano Augusto d'Oliveira Lemos, natural da Regoa, onde
nasceu a 8 de agosto de 1860.
Diplomado pela Escola MedicoCirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 10 de julho
de 1881.
Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto
da secção medica, por decreto de 4 de abril de 1889, e
tomou posse d'esté logar em 1 de maio do mesmo anuo;
foi promovido a lente proprietário para a l l . 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 1895, iicou lente da
ile Pathologia geral, em que serviu até que, por decisão do
Conselho Escolar de 31 de maio de 1900, foi collocado na
l l . a cadeira.
É tenentecoronelmedico graduado, por decreto de 29
de junho de 1911, e como professor de Medicina legal
compotelhe a direcção da Morgue. É redactor dos Ar
chivos de ■ Historia da Medicina Portugueza e da Gazeta
dos H ospitaes do Porto, e foi também redactor da Gazeta
Medica do Porto. E socio effectivo da Sociedade de medi
cina e cirurgia do Porto, de que foi presidente, socio cor
respondente da Academia das Sciencias de Lisboa, da Aca
demia das Sciencias de Portugal, da Sociedade das Sciencias
Medicas de Lisboa, da Sociedade portugueza de Sciencias
Naturaes, da Sociedade de medicina e cirurgia da Bahia e
da Saciedade allemã de historia da medicina e das scien
cias naturaes, de Leipzig.
DISSERTAÇÃO INAUGURAL.—A medicina em Portugal até

ao fim do século XVIIJ (tentativa histórica) (Porto, Im
prensa Commercial, 1881).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. —

O problema da immuni
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dade da tuberculose (Porto, Typographia de Arthur José de
Souza & Irmão, 1889).
PUBLICAÇÕES DIVERSAS. —Lições sobre a tuberculose. 0
contagio e sua prophylaxia, in «Medicina Contemporânea»
de 1883.
Medicina portugueza. As cruzadas. In «Medicina Contemporânea» de 1884.
Medicina portugueza. O Hospital Real de Todos os
Santos. In «.Medicina Contemporânea» de 1886.
Annuarto dos progressos da medicina em Portugal:
l.° anno, 1883; Porto, 1884.
2.° anno, 1884; Porto, 1885.
3." anno, 1885; Porto, 1886.
Nova serie: 1.° anno —1910 (Porto, 1911). A publicação continua.
O professor José Carlos Lopes (Porto, Typographie de
Arthur José de Souza & Irmão, 1895).
O professor José d'Andrade Gramaxo (Porto, Typograpliia de Arthur José de Souza ik Irmão, 1897).
Historia da medicina em Portugal. Doutrinas e instituições (Lisboa, Manoel Gomes, editor, 1899). 2 volumes.
Amato Lusitano — A sua vida e a sua obra (Porto,
Eduardo Tavares Martins, editor, 1907).
Zacuto Lusitano — A sua vida e a sua obra (Porto,
Eduardo Tavares Martins, editor, 1909).
Portuguezes illustres em Paris, no «Boletim de 2."
classe da Academia Real das Sciencias»—1910.
Ribeiro Sanches —A sua vida e a sua obra (Porto,
Eduardo Tavares Martins, editor, 1911).
Ribeiro Sanches à Leyde, publié dans le Janus, 1911.
Morada — Avenida da Kepublica —Gava.
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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-Cirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 10 de dezembro de 1888. Tem o 1.° arino matbematico da Academia Polytechnica do Porto (1885), e foi alumno em 1889
e 1890 das Faculdades de medicina das Universidades de
"Vienna d'Austria (ausserordentlicher Iliirer) e Berlim.
Nomeado, precedendo concurso, por decreto de 14
de junho de 1895, lente substituto da secção medica, logar
de que tomou posse a 26 do mesmo mez, foi, por decreto
de 5 de julho de 1900, promovido a lente'proprietário,
sendo collocado na 13." cadeira, Hygiene, creada pelo
desdobramento da antiga 11.* cadeira—-Hygiène e Medicina legal. Regeu como substituto esta ultima cadeira, e
as de Materia Medica, Pathologia interna e Clinica Medica, tendo sido sob a sua superintendência e quando regia a 11." cadeira, que se installaram no Porto os novos
serviços medico-forenses (1899), lendo sido assim o 1.° director da Morgue d'esta circumscripção medico-legal. Na
sua promoção a cathedratico, foi collocado, % seu desejo,
na nova cadeira de Hygiene publica, creada por aquelle
desdobramento, por decreto de 5 de abril de 1900. Regeu
também nos annos lectivos 1895 a 1900, 1903 a 1906,
1907 a 1911 o Curso auxiliar de Propedêutica medica, e,
de 1895 a 1898,' fez a regência gratuita d'um curso de
Nevropathologia e Psychiairia. Fundou na Fscola, desde
1908, como annexo á sua cadeira, o Muzeu de Hygiene,
que dirige.
Gomo lente da cadeira de Hygiene teve a missão de
installar e dirigir no Porto os serviços especiaes de inslrucção sanitaria technica (Lei de 12 de junho e Decreto de
24 de dezembro de 1901), exercendo os cargos de director
do Curso de Medicina Sanitaria do Porto e do Obserra/n-
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rio Meteorológico da Escola Medico-Cirurgica, presidente da
Junta districtal de hygiene e membro do Conselho Superior
ãe Hygiene Publica. Por decreto do Governo da Republica
de 17 de julho de 1911, é, como prof, de Hygiene, vogal
da Commissão Permanente de Prophylaxia da Tuberculose e Presidente da Direcção da Assistência Nacional aos
Tuberculosos no Porto.
É capitão-medico do Exercito, socio correspondente
da Academia das Sciencias, da Sociedade das Sciencias
Medicas e da Sociedade de Geographia de Lisboa, e do
Instituto de Coimbra, membro da Deutsche Gesellschaft
fiir õffentliche Gesundheitspjtege de Berlim, da Société
Médico-psych%logiqtte de Paris, e da Sociedade bellenica
Tl sv 'Aâ-ïjVaiç 'loufitXTj 'Etatpsía, membro titular da
Kaiserlich-konigliche zoologisch-botunische Gesellschaft de
Vienna d'Austria, honorary Fellow do Royal Sanitary
Institute de Loudres.
É cavalleiro e official da ordem de S. ïhiago, cavalleiro da
Ordem Militar de Aviz, tem a medalha militar de comportamento exemplar, a Cruz de 2." classe da Sociedade Portugueza da Cruz Vermelha, a Cruz branca de 1." classe do
Mérito Militar de Hespanha, a medalha d'oiro da Cruz Vermelha de Hespanha e a Cruz-insignia da Sociedade frauceza de Soccorros aos feridos militares dos Exércitos de
terra e mar. E membro titular da Cruz Vermelha do Japão,
com a medalha de prata jubilar e a medalha commemorativa da guerra russo-japoneza (1904/5). Foi delegado official
do Governo e presidente d'honra das Secções de Bacteriologia e Epidemiologia e de Hygiene militar no Congresso Internacional de Hygiene e Demographia de Buda-Pesth (1894),
director dos serviços sanitários na fronteira de Barca d'Alva
na epidemia de cholera-morbus de 1892-1893, e inspector
geral dos serviços de desinfecção ferro-viarios do Porto,
na epidemia de peste de 1899-1900.
Presidente da Secção Bacteriológica da Commissão
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nomeada pelo Governo, em setembro de 190-L para a regulamentação do serviço de íiscalisação dos géneros alimentícios, installação de laboratórios regionaes e programmatisação do respectivo ensino teclmico, foi vice-presidente da
Secção de Epidemiologia do lõ.° Congresso internacional
de Medicina de Lisboa em 1906, membro do Comité
d'honra do 4." Congresso da Liga Nacional contra a tuberculose (Porto, 1907), membro do Comité portuguez d'orpanisação do Congresso internacional de Hygiene e Demographia de Berlim (1907), membro honorário do Congresso
internacional de Physiotherapia de Paris em 1908.
Foi vereador da Gamara Municipal do Porto no quadriennio 1908-1906, dirigindo os pelouros de Instrucção e
Hygiene.
DISSERTAÇÃO INAUGURAL. —

A Hysteria e as suas localisações motrizes. (Porto, 1888).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Os Epilépticos em Medi-

cina legal. (Porto, 1895).
PUBLICAÇÕES DIVERSAS.—lieobachtungen iiber abnorme
Atheminnervation. (Basiléa, 1889).
Dysphasias vocaes amnésicas. Casos clínicos. (Lisboa,
1892).
Da Saxonia ao Sclilesiriy-Holstein. Impressões d'ioiia
excursão medica na Allemanha. (Lisboa, 1892).
I 'm caso de mordedura de vibora, no dorso do pé direito d'um pastor de 10 annos, tetulo originado angioleucite troncular suppurativa de todo o membro respectivo e
da região hypogastrica, com cellulite séptica subaponevroUca, gangrena pútrida secundaria e toxi-infecção geral
aguda gravíssima. Cura em 50 dias de tratamento. (Caso
clinico do Auctor. em 1893, na povoação raiaua de Marca
d'Alva). —Lisboa, 1894.
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L'épidémie de cholerine à Lisbonne en 1894.
Les services de prophylaxie internationale et locale en
Portugal contre les maladies contagieuses.
La constitution géologique du sol dans ses rapports
avec le développement et la prophylaxie du paludisme.
(Comraunicações ao 8.° Congr. Intern, de Hygiene e Demogr. de Buda-Peslh de 1891).
O Congresso International de Hygiene e Demographia
em Buda-Pesth (Relatório official ao Governo portuguez.
Lisboa, 1897).
O novo systema de c.analisação dos esgotos do Porto e
o contracto municipal com a empreza constructora Hughes
& Lancaster, de Westminster, Londres. (Discurso na
Camará Municipal. — Porto, 1903).
Orientações novas em Biologia. (Oração inaugural do
anno lectivo 1904-1905, na Escola Medico-Cirurgica do
Porto. — Porto, 1904).
O ensino da Hygiene na Escola Medico-Cirurgica do
Porto e as inslallações especiaes adstrictas. A organisação
do Curso de Propedêutica Medica. (Porto, 1910).
Morada— Itua Antliero de Qu'entai, 338.

Alberto Pereira Pinto d'Aguiar. — Filho de I). Anna
Emilia d'Aguiar, natural do Porto, onde nasceu a 22 de
setembro de 1808.
Diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 22 de dezembro de 1892.
Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto da
secção medica por decreto de 18 de junho de 1896, tomando posse no dia 25 do mesmo mez, e promovido a
lente proprietário da 12.a cadeira, Pathologia geral, por
decreto de 5 de julho de 1900.
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É professor da õ.a cadeira, Chimica pharmaceutica, da
Escola de Pharmacia, diplomado em philosophia pela Academia Polytechnica e em pharmacia pela Escola de Pharmacia do Porto, socio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, da Sociedade Chimico-Pharmaceutica do
Porto, da Sociedade Portugueza de Sciencias Nataraes, da
Sociedade Chitnica de França, da Real Academia de Medicina e Cirurgia de Madrid e socio correspondente da
Academia das Sciencias de Lisboa. É director e collaborador da Revista de chimica pura e applicada e Presidente
da Direcção da Associação dos medicos do Norte de Portugal.
DISSERTAÇÃO INAUGUIUL. — As leucomainas
Toxicidade urinaria (Porto. 1892).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Cellula

urinarias.

hepática e crase

urinaria (Porto, 1890).
PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — Questões

de urologia (Porto,

1903).
Technica urológica (Dissertação de concurso a Escola
de Pharmacia — Porto, 1903).
Influencia da chimica em medicina (Oração inaugural
do anno lectivo de 1905-190«, da Escola Medico-Cirurgica
do Porto).
Communicações ao xv Congresso Internacional de Medicina de Lisboa (Abril-1906):
Sur

l'importance

du soufre urinaire en semeiologte

hépatique (Porto, 1906).
Sur une nouvelle forme d'évolution de la flâna
guinis (filaria Brancofti'OMorada - ttuu da Restauração, 356.

san- '
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Carlos Alberto de Lima. — Filho de Antonio Joaquim
■de Lima, natural do Porto, onde nasceu a 22 de dezembro
de 1866.
Diplomado pela Escola MedicoCirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 9 de outu
bro de 1891.
Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 27
de agosto de 1896, lente demonstrador da secção cirúrgica,
e tomou posse d'esté logar em 8 de setembro do mesmo
anno. Por decreto de 26 de maio de 1908 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 IA 
dicina Operatória, e actualmente tem a propriedade da
4." cadeira, Patholoyia externa.
É medico do Instituto de SurdosMudos do Porto, so
cio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, de que
foi vicepresidente, e 1.° Secretario da Associação dos me
dicos do Norte de Portugal. Foi presidente da secção de
cirurgia pediátrica no xv Congresso internacional de Me
dicina (Lisboa, 1906).
biSSERTAÇio INAUGURAL. —Melhoramento da raça pelo
exercício physico (1891).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Contribuição para o es
tudo da tuberculose óssea (1896).
Morada — Itua Miguel Ijombarda, S i .

Luiz de Freitas Viegas.—Filho de Luiz de Freitas Vie
gas, natural do Porto, onde nasceu a 14 de julho de 1869.
Diplomado pela Escola MedicoCirurgica do Porto, onde
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concluiu o curso pela defesa da dissertação em 26 de julho
de 1893.
Foi nomeado, precedendo concurso, lente demonstrador
da secção cirúrgica por decreto de 23 de março de 1809,
logar de que tomou posse em 11 de abril do mesmo anno;
foi promovido a lente substituto por decreto de i l d'agosto
de 1900, e a lente proprietário da l. a cadeira, Anatomia
descriptiva, por decreto de 25 de agosto de 1903.
É director do Posto anthropometric junto das cadeias
da Relação, membro adjuncto do Conselho Medico-legal,
socio da Sociedade de Medicina e Cirurgia, e clinico do
Hospital Geral de Santo Antonio. Foi governador civil do
iHstticto de Villa Heal. Tem a commeuda de S. Thiago.
DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — A immunidade. Estudo de

pathologia geral (Porto, 1893).
-A tuberculose e as suas
manifestações cirúrgicas (Porto, 1896).
O gonococco — Racterioscopia cirúrgica e medicina legal
DISSERTAÇÕES DE CONCURSO.

(Porto, 189!)).
Morada — Una da Duqueza de llragança, 532.

José Dias d'Almeida Junior. —Filho de José Dias d'Almeida, natural do Porto, onde nasceu a 1 de novembro
de 1854.
Diplomado pela-Escola Medico-Cirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 13 de julho
de 1877.
,
Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de i
de junho de 1901, lente substituto da secção medica, tomando posse em 11 do mesmo mez, e por decreto de òb
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de agosto de 1903 loi promovido a lente proprietário da
7.a cadeira, Pathologia interna.
É socio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto,
da qual foi presidente, é clinico director de enfermaria no
Hospital Geral de Santo Antonio, e foi director clinico do
mesmo hospital; socio correspondente do Instituto de Coimbra, membro da Société Internationale de Chirurgie, de
Druxellas, e redactor da Gazeta dos Hospitaes do Porto.
DISSERTAÇÃO INAUGURAL. '—Hospitaes. Necessidade d'uni

hospital para a pratica de operações (1877).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO.—Heredo-syphilis (1901).

Morada — Rua da Duque/.a de Bragança, 340.

José Alfredo Mendes de Magalhães. — Filho de Francisco de Paula Mendes dè Magalhães, natural de Gandra,
Valença do Minho, onde nasceu a 20 de abril de 1871.
Diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 28 de julho de 1896.
Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 21
de abril de 1902, lente substituto da secção medica, sendo
investido na posse d'esté logar no dia 19 de maio do
mesmo anno; foi promovido a lente proprietário da 14. a
cadeira, Histologia, por decrejo de 25 de agosto de 1903
e, por deliberação do conselho escolar de 25 de outubro
de 1909, foi collocado na 3. a cadeira, Materia Medica.
Foi nomeado director da Cadeia Penitenciaria de Lisboa por decreto de 24 de outubro de 1910. (Diário do
Governo n.° 17).
Por Portaria de 11 de novembro de 1910, foi auctori-
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sado a exercer o logar de Governador Civil de Vianna do
Castello. (Diário do Governo a." 33).
Foi nomeado Commissario do Governo no districto do
Funchal por occasião da cholera na Ilha da Madeira, por
decreto de 15 de dezembro de 1910. (Diário do Governo
n.° 62).
É deputado á Assembleia Nacional Constituinte.
E socio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto,
da Sociedade das Sciencias medicas 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 Escola, e director e collaborador
do jornal de medicina Porto Medico. Foi o secretario geral
do 4.° congresso da Liga Nacional contra a tuberculose
(Porto, 1907).
DISSERTAÇÃO INAUGURAL —

Os milagres de Lourdes

(Porto, 1896).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Problema da vida. Ensaio critico de biologia geral (Porto, 1902).
Morada — Na Cadeia Penitenciaria de Lisboa.

Thiago Augusto d'Almeida. — Filho de José Bernardino d'Almeida, natural de Santa Maria de Gandra, concelho de Espozenda, onde nasceu a 11 de dezembro de 1864.
Diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 27 de julho
de 1893.
Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto 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 3 de julho do mesmo anno.
2
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Por decreto de 21 de novembro de 1910, foi exonerado
d'esté cargo.
Foi promovido a lente proprietário por decreto d e , l á
de novembro de 1907, logar de que tomou posse no dia
25 do mesmo mez, sendo collocado pelo Conselho Escolar
na 3. a cadeira, Materia Medica. Regeu interinamente a 8.a
cadeira, Clinica Medica, desde 11 de novembro de 1907
até 25 de outubro de 1909, sendo então nomeado pelo
Conselho Escolar proprietário d'esta cadeira.
É socio correspondente da Sociedade das Sciencias Medicas de Lisboa, e da Associação Internacional contra a
tuberculose, de Berlim. Foi o secretario geral do 3.° congresso da Liga Nacional contra a tuberculose (Vianna do
Castello, setembro de 1902). Foi professor do Lyceu Nacional de Vianna do Castello (agosto de 1894 a julho de
1899), e professor e director da Escola de Ensino Normal,
da mesma cidade (fevereiro de 1897 a março de 1906).
DISSERTAÇÃO INAUGURAL. —

O liquido orchitic.o. Estudo
da medicação seqnardiana (Porto, 1893).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — A febre na

tuberculose

pulmonar (Porto, 1906).
• PUULICAÇOES DIVERSAS. — Les hemoptysies dans la tuberculose pulmonaire, in 'Bevue Internationale de la Tuberculose „.
O ensino da clinica medica no anno *lectivo de 19071908, in "Annuario da Escola Medico-Cirurgica do Porto,.
Morada — Rua de Cedofeita, 55(5.

Joaquim Alberto Pires de Uma. —Filho de Fernando
Pires de Lima, natural de Areias, concelho de Santo Thyrso,
onde nasceu a 7 de março de 1877.
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Diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 14 de julho
de 1903.
Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto
da secção medica por decreto de 29 de março de 190G,
tomando posse do logar em 7 d'abril de 1900; por decreto
de 22 de fevereiro de 1907 foi transferido para a secção
cirúrgica, sendo promovido a cathedratico por decreto de
25 de abril de 1907, e ficando na propriedade da 15. a cadeira, Anatomia topographica.
Foi alumno interno do Hospital de Santo Antonio, l.°
secretario da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto,
secretario da redacção e collaborador do Porto Medico, e
é actualmente redactor da Gazeta dos Hospitaes do Porto
e biblíotheoario da Faculdade de Medicina. N'esta qualidade
coordenou o Catalogo Geral da Bibliotheca (1 vol. de XVII
-f- 4(51 pag. — Porto, 1910). Exerceu o logar de chefe de
Clinica cirúrgica, para que foi nomeado, precedendo concurso documental, por decreto de 19 de fevereiro de 1904.
DISSERTAÇÃO INAUGURAL.—Estudos

sobre a conjuncti-

vae granulosa (1903).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO.—A

medicina forense em

Portugal, Esboço histórico (1906).
PUHLICAÇÕES DIVERSAS. — A operação de Poncet no tratamento da bypertrophia da prostata (Porto Medico, setembro de 1905).
Notas de anatomia—1 — Sobre anomalias das válvulas
sigmoideas (Gaz. dos Hospitaes do Porto, l-ui-911).
II — Sobre algumas variações musculares e sua importância anthropologica e cirúrgica (Gaz. dos Hospitaes do
Porto, l-iv-911).
Morada — Rua de Alvares Cabral, 348.
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Julio Xavier de Mattos. — Filho do advogado Joaquim
Marcellino de Mattos. Nasceu no Porto em 2G de janeiro
de 1856 e diplomou-se na Kscola Medica da mesma cidade em julho de 1880.
Foi nomeado, precedendo concurso, medico adjuncto
do Hospital d'alienados do Conde de Ferreira em marco
de 1883 e medico director em 1892, fazendo n'este anno
e nos dois immediatos conferencias publicas de psychiatria, aos domingos, no salão nobre do mesmo hospital.
Foi nomeado em 1899 medico alienista da circumscripção medico-legal do Porto.
A convite da Escola de Medicina do Porto iniciou em
outubro de 1909 um curso clinico de doenças mentaes e
nervosas, destinado a medicos e estudantes do 4.° e 5.°
annos de medicina.
Foi nomeado professor de Psychiatria da Faculdade de
Medicina do Porto, por decreto de 10 de maio de 1911,
tomando posse a 13 do mesmo mez, logar creado por decreto de 22 de fevereiro de 1911.
É socio da Academia das Sciencias de Lisboa, da Sociedade Medico-psychologica de Paris, e da Sociedade de
Medicina Mental da mesma cidade. Foi eleito em 1910
presidente da Associação dos Medicos do Norte de Portugal.
Estudante ainda, redigiu com Theophilo Braga a revista
philosophica «O Positivismo» e escreveu parte da «Historia Natural Illustrada».
DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — As allucinações (1880).
OBRAS PUBLICADAS. — Manual das Doenças Mentaes,
1884.
A loucura (Estudos clínicos e medico-legaes), 1889.
Este livro tem uma traducção italiana de C. Lombroso.
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Allucinações e Illusões (Estudo medico-psychologico),
1892. Tem uma traducção hespaahola. Estado mental dos neurasthenicos, 1897.
A Paranoia (Ensaio sobre os delifios svstematisados),
1898.
As doenças infecciosas na etiologia da alienação mental (Communicação ao Congresso nacional de medicina de
Lisboa, 1898).
A Questão Calmon (Reflexões sobre um caso medicolegal), 1900.
Os Alienados nos Tribunaes, 3 volumes, 1902, 1903
e 1907.
L'Assistance des aliénés criminels au point de vue législatif (Communication ao XTVme Congrès International de
Médecine), 1903.
Contribution à l'étude de l'amnésie visuelle (Communication au xvme Congrès International de Médecine), 1906.
Elementos de psijchiatria, 1911.
Morada — Rua de Cosia Cabrai.

Antonio de Souza M a g a l h ã e s e Lemos. — Filho de João

Antonio de Magalhães e Lemos. Nasceu em Margaride aos
18 de agosto de 1855 e diplomou-se na Escola MedicoCirurgica do Porto, onde concluiu o curso pela defesa da
dissertação em 17 de outubro de 1882.
Foi nomeado, precedendo concurso, medico ajudante
do Hospital do Conde de Ferreira em 28 de junho de
1883; e medico-adjuncto em 12 de maio de 1892. Em 15
de fevereiro de 1887, foi nomeado lente auxiliar das 7.a,
8.a, 9.a, 10.a e 11." cadeiras no Instituto Industrial e Commercial do Porto e a 10 de maio de 1911 foi nomeado professor de neurologia da Faculdade de Medicina do Porto.
É membro da Sociedade medico-psychologica de Paris,
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da Sociedade de anthropologia, da Sociedade de neurologia, da Sociedade de psychiatria, da Sociedade de clinica
de medicina mental da mesma cidade, etc.
PUBLICAÇÕES DIVERSAS.—A regido psycho-motriz (1883).

Visite psychiatrique à la colonie de Gheel (1886).
Les congestions cérébrales d'après la méthode de Mendel (1887).
A paralysia geral (1889).
Lição de abertura do curso clinico de doenças mentaes
e nervosas (1890).
L'épilepsie sensitive et la dementia paralytique (Com.
ao Gongr. de Berlin 1890).
Contribution à l'étude de Vépilepsie symptomatique des
neoplasies corticales (1898).
Aphasie motrice pure avec lésion corticale circonscripte
(1900).
A caimbra dos cigarreiras.
L'évolution des idées délirantes dans quelques cas de
mélancolie chronique <) forme anxieuse (1903).
Perte de la vision mentale des objets dans la mélancolie anxieuse (1906).
Infantilisme et dégénérescence physique (1906).
Assistance des aliénés en Portugal (1906).
Note sur Vassistente des aliénés en Portugal (1908).
Gigantisme, infantilisme et acromègalie (1911).
Etc.
Conferencias clinicas sobre doenças mentaes e nervosas.
Conferencias sobre as causas das doenças mentaes e
nervosas (1904).
Morada— Rua de Costa Cabrai, 1218.
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LENTES SUBSTITUTOS
joSo Monteiro de Meyra.—Filho de Joaquim José de
Meira, natural de Guimarães, onde nasceu a 31 de julho
de 1881.
Diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 30 de janeiro de 1907.
Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 7
de maio de 1908, lente substituto da secção cirúrgica, tomando posso d'esté 1ogar no dia 14 de maio do mesmo
anno.
DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — O concelho de Guimarães.
Estudo de demographia e nosographia (Porto, 1907).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — O parto cesáreo,

sua historia, sua technica, seus accidentes e complicações, suas indicações e prognostico (Porto, 1908).
Aforada— Rua rio Valle Formoso, 490.

José d'Ollveira Uma.—Filho de Antonio Maria Lima,
natural de Lisboa, onde nasceu a 27 de novembro de
1875.
Diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 28 de julho de 1900.
Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de
7 de maio de 1908, lente substituto da secção cirúrgica,
tomando posse d'esté logar em 14 do mesmo mez e anno.
Foi facultativo do quadro de saúde de Angola e S. Thomé
e Principe, cargo que exerceu desde julho de 1900 a
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março de 1901. Exerceu o cargo de medico municipal de
Mossamedes desde outubro de 1901 a abril de 1907.
Exerceu o cargo de Reitor do Lyceu Central D. Manuel ii.
É socio da Sociedade de Geographia de Lisboa, e tem
a commenda de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa.
DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — O Hypnotismo e a suggestão em therapeutica (Porto, 1900).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — O problema do cancro.
Etiologia e tratamento (Porto, 1908).
PUBLICAÇÕES DIVERSAS.—Le lait aigri et la longévité
dans les tribus du Sud d'Angola — Communication à Mr.
le prof. Metchnikoff (Mossamedes, 1905).
Morada — Rua da Boavista, 444.

Álvaro Teixeira Bastos.— Filho de Francisco José Teixeira Bastos, natural do Porto, onde nasceu a 6 de fevereiro de 1879.
Diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação inaugural em
8 de outubro de 1903.
Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 7
de maio de 1908, lente demonstrador da secção cirúrgica,
sendo investido na posse d'esté logar no dia 14 do mesmo
mez e anno.
Exerceu o logar de Prosector de anatomia, para que foi
nomeado, precedendo concurso documental, por decreto
de 17 de dezembro de 1903, sendo reconduzido n'este lo-
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gar por deliberação do Conselho Escolar de 10 de dezembro de 1906.
Foi nomeado secretario interino da Escola MedicoCirurgica do Porto em substituição do prof. Thiago d'Almeida.
DISSEUTAÇÃO INAUGURAL.

— A tatuagem nos criminosos

(Porto, 1903).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — O bócio em

Portugal

(Porto, 1908).
Morada — Rua do Moreira, 42.

LENTES JUBILADOS
José d'Andrade Gramaxo. — Filho de Ghristovam José
Rebello de Souza Guerrido, natural do Porto, onde nasceu
a 25 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 demonstrador da
secção medica por Carta de Mercê de 2 de maio de 1855,
<f 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 proprietário da cadeira de Physiologia, que vagara por fallecimento de Luiz Antonio Pereira da Silva. Por decreto de 16 de julho de 1867 transitou para a cadeira de Pathologia interna, na qual se jubilou
por decreto de 8 de novembro de 1876.
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. —

Febres esserwiaes (Manus-

cripto, 1855).
Morada — Hua dos Martyrei da Liberdade, 120.
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Pedro Augusto Dias. — Filho de José Caetano Dias,
natural de Valença do Minho, onde nasceu a 10 de abril
de 1835.
É bacharel formado pela Faculdade de Medicina e bacharel pela Faculdade de Phliosophia da Universidade de
Coimbra.
Foi nomeado, precedendo concurso, lente demonstrador
da secção medica por decreto de 14 de março de 1864»
tomando posse a 28 do mesmo mez e anno; foi promovido
a lente substituto da mesma secção por decreto de 12 de
janeiro de 1865 e, havendo transitado para a secção cirúrgica, foi promovido a lente proprietário da 5. a cadeira,
Medicina operatória, por decreto de 14 de maio de 18G8.
Foi jubilado por decreto de 14 de setembro de 1895. É
clinico do Hospital de S. Francisco.
— Movimentos: ciliar; muscular; mecânica animal (Xfanuscripto, 1864).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO.

PUHLIGAÇOES DIVERSAS. - Catalogo da collecçdo de moedas e medalhas portuguezas e outras, pertencentes a Eduardo
Luiz Ferreira Carmo (Porto, Typ. Central, 1877).
O ensino actual da medicina operatória na Escola Medico-Cirurgica do Porto (1885).
Rodrigo de Castro — Apontamentos para a biographia
do creador da Gynecologia (in «Archivos de historia da
medicina portujmeza», 1886-1888).
Archeologia politico-lilieraria, 1828-1834 (Porto, Typ.
Central, 1888).
A Universidade de Coimbra — Os primeiros mestres da
Faculdade Medica [1537-1556] (in «Arch, de hist, da medicina port.», 1885).
Subsídios para a historia politica do Porto (Porto,
Typ. Central, 1896).

Morada — Campo Lindo, Paranhos.

Pessoal
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Antonio Joaquim de Moraes Caldas. — Filho de João
Antonio de Moraes Carneiro, natural de Montalegre, onde
nasceu a 13 de fevereiro de 1846.
Diplomado pela Escola MedicoCirurgica do Porto, onde
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 22 de julho
de 1872.
Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 12
de março de 1873, lente demonstrador da secção cirúrgica,
logar de que tomou posse em 19 do mesmo mez e anno;
por decreto de 3 de setembro de 1873 foi nomeado lente
substituto da mesma secção, e promovido a lente proprietá
rio da 10." cadeira, Anatomia Pathologica, em 20 de novem
bro de 1874. Em julho de 1876 passou a reger a 4. a cadeira,
Pothologia externa, na qual se conservou até à jubilação, j
concedida por decreto de 29 de agosto de 1906. Foi no
meado director por decreto de 5 de setembro de 1900.
É clinico director de enfermaria do Hospital Geral de
Santo Antonio.
DISSERTAÇÃO INAUGURAL. —

Anesthesia cirargica (Porto,

1872).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO.

— Casamentos consanguíneos

(Porto, 1873).
Morada— Avenida Rodrigues de Freitas, 336.

Antonio de Azevedo Mala. — Filho de Manoel de Aze
vedo Maia, natural de Fajozes, Villa do Conde, onde nasceu
a 9 de fevereiro de 1851.
Diplomado pela Escola MedicoCirurgica do Porto, onde.
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 24 de julho
de 1874.
Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto da
secção medica por decreto de 10 de março de 1875, e
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tomou posse d'esté logar a 16 do mesmo mez. Por decreto
de 1 de abril de 1880 foi promovido a lente proprietário
da 2. a cadeira, Physiologia. Logo após a nomeação regeu
o curso de Pathologia geral (gratuitamente), e depois, no
impedimento do professor João Xavier de Oliveira B arros,
regeu a 3." cadeira, Materia Medica. Em outubro de 1887
passou a proprietário da 8." cadeira, Clinica Medica.
É clinico do Hospital de Santa Maria e foi presidente
de honra da secção de gynecologia e obstetrícia do xv
Congresso Internacional, de Medicina (Lisboa, 1906).
Foi jubilado por decreto de 21 de novembro de 1907.
DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Nem o organicismo, nem o

vitalismo exclusivos são verdadeiros. Criticas de doutrinas
medicophilosophicas (1874).
DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Fontes do calor animal e

modos dynamicos definitivos na economia humana (1874).
Morada — Rua do Rosário, 155.

Pessoal auxiliar
SECRETARIA

LENTE SECRETARIO INTERINO—Prof. Álvaro Teixeira B astos.

l.°

OFFICIAL

GUARDA
PORTEIRO INTERINO
CONTÍNUO
SERVENTE

»

—Norberto Teixeira da Silva.
— Olympio Vieira Pinto dos Reis.
—Annibal Jorge Marques Malta.
—Emílio Cesar Carviçaes.
— Victorino Mendes.
—José Soares Correia.

Pessoal
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BIBLIOTHECA
BIBLIOTHECARIO
AMANUENSE

— Lente da 15. a cadeira, Joaquim Alberto Pires de Lima.
—Virgílio Victor de Castro Fernandes.

G A B I N E T E D E PHYSIOfcOGIA

DIRECTOR—Lente da 2. a cadeira, Antonio Placido da Costa.
PREPARADOR INTERINO — Antonio da Costa Portella.
G A B I N E T E D E HISTOLOGIA
DIRECTOR—Vaga.
PREPAUADOR INTERINO—Antonio

da Costa Portella.

T H E ATRO ANATÓMICO

DIRECTOR—Lente da 1.» cadeira, Luiz de Freitas Viegas.
DEMONSTRADOR—Álvaro Teixeira Bastos.
Gomes d'Araújo, filho
de Francisco Pereira Gomes, natural de Teixeiró, concelho de Baião, onde nasceu a 14 de fevereiro de 1881.
É diplomado pela'Escola Medico-Cirurgica do Porto,
onde concluiu o curso pela defesa da dissertação em 12
de março de 1908.
Foi nomeado para este logar em sessão do Conselho
Escolar de 8 de outubro de 1908, tomando posse a 5 de
novembro do mesmo anno.

PROSECTOR DE ANATOMIA—Henrique

Dissertação inaugural. — "Sobre ionotherapia eléctrica „—
Breves considerações theoricas e praticas (Porto, 1908).
Morada — Rua d'Alegria, 784.

Manoel Ferreira.
— Jeronymo .losé da Silveira.

SERVENTE-

j,
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M U S E U ANATÓMICO
DIRECTORES:

Anatomia normal—o lente da l. a cadeira, Luiz de Freitas
Viegas.
Anatomia pathologica — o lente da 10." cadeira, Augusto
Henrique d'Almeida Brandão.
E CONSERVADOR — Arthur Salustiano Maia
Mendes, filho de Tibério Augusto Pereira Mendes, natural do Porto, onde nasceu a 8 de junho de 1856.
É diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto,
onde concluiu o curso pela defesa da dissertação em 16
de julho de 1881. Por decreto de 9 de dezembro de 1899
foi nomeado para este logar, vago desde o falleci mento
de Joaquim Pinto d'Azevedo.
É clinico director de enfermaria do Hospital de Santo
Antonio e foi chefe de clinica obstétrica da Escola Medica.

PREPARADOR

Dissertação inaugural. — Esboço etiológico na emoção.
Morada — Largo do Coronel Pacheco, 33.
CLINICAS ESCOLARES

Cosme do Carmo Cardoso, filho de Cosme Martins Cardoso, natural da Villa das
Vellas, ilha de S. Jorge, onde nasceu a 23 de abril
de 1878.
É diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto,
onde concluiu o curso pela defesa da dissertação em
7 d'outubro de 1908. Foi nomeado para este logar em
sessão do Conselho Escolar de 8 de março de 1910.

CHEFE DE CLINICA MEDICA —

Dissertação inaugural. — Prenhez
Aforada — Rua do Rosário, 209.

ectopica,

1908.

Pessoa 1

:n

CHEFE DE CLINICA CIRÚRGICA — Carlos José d'Azevedo Al-

buquerque, filho de Joaquim d'Azevedo Souza Vieira da
Silva Albuquerque, natural do Porto, onde nasceu a 7
d'agosto de 1874.
É diplomado pela Kseola Medico-Cirurgica do Porto,
onde concluiu o curso pela defesa da dissertação em 14
de janeiro de 1903. Foi nomeado para este logar em
sessão do Conselho Escolar de 12 de março de 1907, e
tomou posse em 17 d'agosto do mesmo anno.
Dissertação inaugural. — Endoscopia do apparelho urinário. Urethroscopia, cystoscopia, catheterismo cystoscospico dos ureteres (Porto, 1903).
Morada —'Rua dos Fogueteiros, 1.

GUARDA DM ARSENAL CIRÚRGICO—Albertino Pereira.

CHEFE DE CLINICA OBSTÉTRICA — Manoel Antonio de Mo-

raes Frias, filho de André de Moraes Frias Sampaio e
Mello, natural de Linhares (Carrazeda de Anciães), onde
nasceu a 19 de janeiro de 1885.
É diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto,
onde concluiu o curso pela defesa da dissertação em 11
de janeiro de 1910. Foi nomeado para este logar em
sessão do Conselho Escolar de 8 de março de 1910 e
tomou posse em 11 do mesmo mez e anno.
Dissertação inaugural. —

Parathjroideias.

Morada — Rua do Almada, 514.

82

F a c u l d a d e de M e d i c i n a do P o r t o

LABORATÓRIO N O B R E
CHEFE DE SERVIÇO —

Manoel Augusto Pinto, filho de Augusto Cesar Barbedo Pinto, natural do Porto, onde nasceu a 11 de dezembro de 1879.
É diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto,
onde concluiu o curso pela deíesa da dissertação em 9
de outubro de 190G. Foi nomeado para este logar por
deliberação do Conselho Escolar de 16 de fevereiro de
1907.

Dissertação inaugural. — Sobre os modernos processos de
analyse bacteriológica das aguas (Porto, 1906).
Morada — Rua do Almada, 456.

Tendo sido nomeado alferes-medico do exercito, foi
substituído interinamente pelos alumnos :
Arthur Mendes Leal e
Américo Pires de Lima.
EMPREGADO AUXILIAR — Ignacio

de Oliveira.

Morada — Hospital do Romflm.

SERVENTE-AJUDANTE—Antonio d'Oliveira.
Morada — Hua dos Caldeireiros, 214.
OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO

—Lente da 13. a cadeira, João Lopes da Silva
Martins Junior.
AJUDANTE — Raphael Maia.
DIRECTOR

M U S E U DE H Y G I E N E

Lente da 13. a cadeira, João*Lopes da Silva
Martins Junior.
GUARDA — Victorino Mendes.

DIRECTOR —

Pessoal
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Quadro do pessoal docente
DIRECTOR

Antonio Joaquim

de Souza

Junior

PROFESSORES PROPRIETÁRIOS
CADEIRAS
NOMES
Titulo

l.a
2.»
3.»
4.»
5.a
6.»
7.»
8.»
9.»

Anatomia descriptive
Physiologia . . .
Materia medica. .
Pathologia externa
Medicina operatória
Obstetrícia . . .
Pathologia interna.
Clinica medica . .
Clinica cirúrgica .

10.» Anatomia pathologica
li.»

Medicina legal . . .

12.»
13..-14.»
15.»

Pathologia geral . .
Hygiene ptihlica . .
Histologia
Anatomia topographica
Psychiatria
. . . .
Neurologia
. . . .

Luiz de Kreitas Viegas
Antonio Placido da Costa
José Alfredo Mendes de Magalhães
Carlos Alberto de Lima
Antonio Joaquim de Souza Junior
Cândido Augusto Correia de Pinho
José Dias d'Almeida Junior
Thiago Augusto d'Almeida
iioberto Bellarmino do Rosário
Krias
Augusto Henrique d'Almeida Brandão
Maximiano Augusto d'Oliveira Lemos
Alberto Pereira Pinto d'Aguiar
João Lopes da Silva Martins Junior
Vaga
Joaquim Alberto Pires de Lima
Julio Xavier de Mattos
Antonio de Souza Magalhães e Lemos.

PROFESSORES SUBSTITUTOS

Secção medica
1.° substituto — Vago
2.o substituto — Vago

Secção cirúrgica
I." substituto — João Monteiro de
Meyra
2,o substituto — José d'Oliveira
Lima
Demonstrador — Álvaro Teixeira
Bastos.
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Relação dos professores proprietários
e substitutos por ordem e antiguidades

Augusto Henrique d'Almeida Brandão
Cândido Augusto Correia de Pinho
Antonio Placido da Costa
líoberto 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 Souza Junior
Thiago Augusto d'Almeida
Joaquim Alberto Pires de Lima
João Monteiro de Meyra
José d'Oliveira Lima
Álvaro Teixeira Iiastos
Julio Xavier de Mattos
Antonio de Souza Magalhães e Lemos.
Secção cirúrgica

Secção medica

Augusto Brandão
Cândido de Pinho
Hoberto Frias
Carlos de Lima
Luiz Viegas
Souza Junior
Pires de Lima
João de Meyra
Oliveira Lima
Teixeira Bastos.

Placido da Costa
Maximiano Lemos
Lopes Martins
Alberto d'Aguiar
Dias d'Almeida
Alfredo de Magalhães
Thiago d'Almeida
Julio de Mattos
Magalhães Lemos.

Pessoal
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Quadro do pessoal auxiliar
Títulos dos logarcs

NOMES

Secretaria:

Secretario interino
1.° official
Guarda
Porteiro interino
Continuo
Servente
"

. . . .

Lente demonstrador — Álvaro Teixeira Bastos.
Norberto Teixeira da Silva.
I Olympio Vieira Pinto dos Reis.
j Annibal Jorge Marques Malta.
! Emílio Cesar Carviçaes.
í Victorino Mendes.
José Soares Correia.

Bibliotheca:

Bibliothecario . .
Amanuense . . .

Lente da 15.a cadeira — Joaquim
Alberto Pires de Lima.'
Virgílio V. de Castro Fernandes.

Gabinete de physiologia:

Director

. . . .

Preparador interino

Lente da 2.» cadeira — Antonio
Placido da Costa.
Antonio da Costa Portella.

Gabinete de histologia:

Director

. . . .

Preparador interino

Vaga.
Antonio da Costa Portella.

Theatro anatómico :

Director

. . . .

Demonstrador .
Prosector

Servente

Lente da 1.» cadeira — Luiz de
Freitas Viegas. '
Álvaro Teixeira Bastos.
[Henrique Gomes d'Araújo.
Manoel Ferreira.
Jeronymo José da Silveira.

Museu anatómico:

Director (anat. normal) . . .'Lente da 1.« cadeira — Luiz de
Freitas Viegas.
Director (anat. patbologica) . Lente da 10.a cadeira —Augusto
Henrique d'Almeida Brandão.
Preparador e conservador . ,| Arthur Sallustiano Maia Mendes.
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Titulo dos logares

NOMES

Clinicas escolares:

Chefe de clinica medica . . Cosme do Carmo Cardoso.
Chefe de clinica cirúrgica . . Carlos José d'Azevedo Albuquerque.
Chefe de clinica obstétrica. .1 Manoel Antonio de Moraes Frias.
Laboratório Nobre:

Chefe de serviço
Manoel Augusto Pinto.
Alumno assistente
, Mendes Leal.
Alumno assistente
A. Pires de Lima.
Empregado auxiliar . . . . Ignacio d'Oliveira.
Servente
• Antonio d'Oliveira.

-

Observatório meteorológico:

Director
Ajudante

Lente da 13.a cadeira—João Lopes da Silva Martins Junior.
Raphael Maia.

Museu de Hygiene:

Director
Guarda

Lente da 13.a cadeira —João Lopes da Silva Martins Junior.
1 Victorino Mendes.

0RGAN1SAÇÃ0

•

ORGANISAÇÃO
Cursos professados
na
Escola Medico-Cirurgica do Porto

15 cadeiras distribuídas por 5 annos.
Curso auxiliar de propedêutica cirúrgica nos 3.° e 4.° annos.

Gurso medico-cirurgico

Curso auxiliar de propedêutica medica no 4.° anno.
Cursos especiaes de doenças mentaes
e nervosas para os alumnos dos 4.°
e 5.° annos.
Dissertação inaugural com proposições depois dos actos do 5.° anno.

Curso de parteiras .

l.o ANNO — Frequência do 1.° curso
de partos para parteiras com exame
de passagem.
2.° ANNO — Frequência do 2.° curso
de partos para parteiras com exame
final.
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Distribuição das cadeiras pelos annos

CURSO MEDICO-CIRURGICO
1.0 anno
l. a cadeira —Anatomia descriptiva
14.a cadeira — Histologia.
2.o anno
2.a cadrira —Physiologia
12.» cadeira — Pathologia geral e semiologia
15.» cadeira — Anatomia topographica. '
3." anno
3. a
4.a
a

cadeira — Materia medica
cadeira — Pathologia externa
10. cadeira—Anatomia pathologica
Curso auxiliar—1'ropedeutica cirúrgica.
4.» anno
o.a cadeira — Medicina operatória
7.a cadeira — Pathologia interna
13.a cadeira — Hygiene publica
Curso auxiliar — Propedêutica cirúrgica
Curso auxiliar — Propedêutica medica
Cursos especiaes — Doenças mentaes e nervosas.
5.o anno
6.a
8.a
a

cadeira — Obstetrícia
cadeira — Clinica medica
9. cadeira — Clinica cirúrgica
11.» cadeira —Medicina legal
Cursos especiaes—Neurologia e Psychiatria.
CURSO DE PARTEIRAS
l.o anno
I-.-1.° curso de partos para parteiras.
2.o anno
II—2.0 curso de partos para parteiras.

Organisação
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Distribuição das cadeiras pelas secções

SECÇÃO CIRÚRGICA

1;« c a d e i r a - Anatomia descriptiva
4.a
» —Pathologia externa
5. a
»
—Medicina operatória
6,a
i
—Obstetrícia
9.»
»
—Clinica cirúrgica
10.»
»
—Anatomia pathologica
15.a„
— Anatomia topographica.
SECÇÀO MEDICA
2.a cadeira— Physiologia
3.»
— Materia medica
7.a
— Pathologia interna
8.»
— Clinica medica
11.« »
— Medicina legal
12.a
.
— Pathologia geral
13.» »
— Hygiene publica
14.»
.— Histologia.
ESPECIALIDADES
Psychiatria
Neurologia.
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Documentos necessários para as matriculas
da Escola

CURSO MEDICO-CIRURGICO
I anno
Certidão de maioridade de 14 annos;
Certidão dos exames seguintes :
I ANNO do curso geral dos lyceus:
l.° — Lingua portugueza;
2.°—Lingua franceza.
II ANNO:

. 3.° — Geographia.
III ANNO do curso de sciencias:
4.o— Historia;
5.° — Latim.
IV ANNO:

6.° — Mathematica (1.» parte);
7.°—Physica (1.» parte).
V ANNO:

8.° — Mathematica (2.» parte);
9.° — Physica (2.» parte);
10.° —1'hilosophia elementar.
VI ANNO:

11.° — Mathematica (2." parte);
12.° — Litteratura portugueza (decreto de 20 de outubro de 1888) ;
13.° —Desenho (regulamento de 12 d'agosto de 1886);
14.° —Lingua allemã (regulamento de 12 d'agosto de 1886, decretos de 30 de julho de 1881 e 20 de abril de 1893 eportaria de 18 de julho de 1895).

Organisaçâo
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As certidões d'estes exames, quando anteriores ao decreto de
12 d'agosto de 1876, poderão ser substituídas pelas dos exames
equivalentes, segundo o mappa annexo ao decreto de 14 d'outubro
de 1880, e quando posteriores poderão ser suppridas pelas dos exames equivalentes indicados no mappa junto ao decreto de 20 d'outubro de 1888.
N. B. — Aos alumnos habilitados com o ensino secundário estabelecido pelo decreto de 22 de dezembro de 1894, e organisado
pelo regulamento de 14 d'agosto de 1895, bastará apresentar, nos
termos do art. 137.° do citado regulamento e em substituição das
quatorze certidões acima indicadas, a certidão ou diploma do curso
complementar dos lyceus.
15.°— Physica experimental;
16.°— Chimica inorgânica;
17.° — Analyse chimica e cbimica orgânica.
Estes exames" deverão ter sido feitos na Faculdade de Philosophia. Escola Polytechnicn, ou Academia Polytechnica.
II anno
Certidões dos exames do 1." anno do curso medico-cirurgico ;
Certidão do exame de Zoologia, conforme o disposto para os
exames de physica e chimica.
III anno
Certidões dos exames do 2.° anno;
Certidão do exame de Botânica, conforme o disposto para os
exames de physica e chimica.
IV anno

gica.

Certidões dos exames do 3.° anno;
Certidão de frequência no curso auxiliar de propedêutica cirúrV anno

Certidões dos exames do 4.° anno;
Certidões de frequência nos cursos auxiliares de propedêuticas
medica e cirúrgica.
CURSO DE PARTEIRAS
I anno
Certidão de maioridade de 20 annos;
Certidão do vida e costumes passada pelo administrador do
bairro ou concelho onde tenha residido ultimamente;
Certidão do exame de instrucção primaria, 2.° grau.

II anno
Certidão do exame de passagem do 1.° anno.
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Ser>

Horário das aulas' e distribui^ °

viço pelos professores

1
A n n o LectiV 6

Annos

Cadeiras

19

«M911

Dias

Disciplinas

Lentes

Gurso MedicoGirurgico
i.«

. 2 r" n « l M , quartas e sextas .
»s, quintag e sal)bados

10 ás 12
9 Vi âs 11 '/ s

Luiz Viegas.
Placido da Costa

Physiologia
. . . .
Pathologia geral . .
Anatomia topographica

■ I K " ' l e r i a s e sextas .
• & a S ' . q u a r t a s e^xtas.
| r « a s , quintas e sabbados .

9 Vi ás 11 V,
12 ás 2
11 á l

Placido da Costa
Alberto d'Aguiar.
Pires de Lima.

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

ftllll'

14.=>

Anatomia
Histologia

II

2.»
12.»
15.*

III

3.*
4.»
10.»

IV

rtpscriptiva.

5.»
7.»
13.a

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

6.»
8.»
9.*
11.»

Obstetrícia . .
Clinica medica .
Clinica cirúrgica
Medicina legal .
Psychiatria . .

Gurso de Parteiras
Cadeira do I anno .
Cadeira do II anno

qU ntas e

'

sabbados .

qUartaS e sexlas
SeSXf'
•
bunaas, q u
arlas e

sextag

Terças
t a 8 e sabba
Segun,inq <IUartas
e s e<>°s
xlas

Segunda' q U a r t a s

e sexta
Sef nn '
s
• l & d a S ' . f ' u a r t » s e sextas,
qi nlas e
Ouin? ' "
sabbados .
^«•ntas e domingos .

Hiarias

Q,1

'ntas e do mingos

í e r c a « , quintas o sabbados.
lerca
s e sabbados !

10 l /i ás 12 '/., João de Meyra.
12 '/, ás 2 Vi
Carlos Lima.
11 '/., á 1 '/• í Augusto Urandão.
10 ás 11 '/..." i Carlos Lima.
12 ás 2
12 ás 2
2 ás 4
10 ás 11 V,
10 '/., ás 12

Souza Junior.
Dias d'Almeida.
Lopes Martins.
Oliveira Lima.
Lopes Martins.
Julio de Mattos.

12 ás 2
8 ás 9 Vu
10 Vi as 12
2 ás 3 Vi
2 ás 4

Cândido de Pinho.
Thiago d'Almeida.
Roberto Frias.
João de Meyra.
Julio de Mattos.

12 ás 2
12 ás 2

Teixeira liastos.
Cândido de Pinho

ALUMNOS

ALUMNOS
Relação nominal dos alumnos matriculados
no anno lectivo de 1910-1911
CURSO MEDICO-CIRURGICO

•#*c

Nomeã, filiações c naturalidades

*g
I anno
Saul Allyrio Pereira da Conceição, filho de Accacio Pereira,
natural do Porto.
Antonio Lopes Junior, filho de Antonio d'Oliveira Lopes, natural do Porto.
Hernâni Bastos Monteiro, filho de Joaquim Monteiro Rebello,
natural do Porto.
José Pereira da Silva, filho de João Miguel Pereira, natural de
S. Faustino, concelho da Regoa, districto de Villa Heal.
Alfredo da Silva Veiga, filho de Alfredo Augusto Ferreira e
Silva, natural de Paranhos de Besteiros — Caparosa —
concelho de Tondella, districto de Vizeu.
Miguel Alexandre de Magalhães, filho de Miguel Alexandre de
Magalhães, natural do Porto.
Moria do Patrocínio Thomaz, filha de José Maria Thomnz, natural de Bua, concelho de Moimenta da Beira, districto de
Vizeu-.
Antonio Julio Carlos Ribeiro, filho de Manoel Carlos Ribeiro,
natural de S. Mamede de Riba-Tua, concelho de Alijó,
districto de Villa Real.
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Nomes, filiações c naturalidades

í)
10
11
12
13
14
If)
16
17
18
19
20
21

22
23
24

Vicente de Paula de Moura Coutinho d'AImeida d'Eça, filho
de Pedro Eugénio de Moura Coutinho d'AImeida d'Eça,
natural do Porto.
Victor da Cunha Ramos, filho de Augusto Cândido Ramos,
natural do Porto.
Guilherme d'Azevedo Lima, filho de Manoel de Souza Lima.
natural do Porto.
Joaquim Rodrigues, filho de Augusto Rodrigues, natural de
Sapiãos, concelho de Roticas, distrfeto de Villa Real.
Arthur Guilhermino de Carvalho, filho de Adelaide Guilhermina de Carvalho, natural do Porto.
Antonio Ignacio Rodrigues Pinheiro Nobre, filho de José
Ignacio Rodrigues, natural do Porto.
João Erancisco Vieira Trocado, filho de Francisco Manoel Trocado, natural da Povoa de Var/.im, districto do Porto.
Manoel Netto Cahral, filho de Maria Deolinda da Silva Netto,
natural de Penafiel, districto do Porto.
I Francisco Augusto de Souza Sanches, filho de Luiz Augusto
de Souza Sanches, natural de Lisboa.
Antonio de Vasconcellos Lopes, filho de Manoel Ferreira Lopes, natural de Azurara, concelho de Villa do Conde, districto do Porto.
Jayme Eilippe Santiago, filho de Antonio Eilippe dos Santos
lieis, natural do Souto, concelho de Villa da Feira, districto de Aveiro.
João Teixeira Larangoira, filho de Victorino Teixeira Larangeira, natural do Porto.
Cassiano do Amaral Campello, filho de Joaquim do Amaral
Pinto Botelho, natural d'Olivoira, concelho de Sinfães,
districto de Vizou.
Rodolpho Augusto de Sampaio e Mello, filho de José Leopoldino de Sampaio e Mello, natural de Rragança.
Diogo San Romão, filho de João San Romão, natural de
Braga.
Manoel Joaquim de Freitas Velloso Junior, filho de Antonio
de Freitas Velloso, natural de Jurimaguas — Peru.

Alumnos

Z

Nomes, filiações e naturalidades

|

25

26

27

28 i

29
30 |
"1 j

32
33
3*

""

36
"'

3"

51

I

I'rimuvera do Jesus Rodrigues, filha de Antonio José Rodrigues, natural do Porto.
José Azevedo da Silva Arozo, filho de José da Silva Arozo,
natural de Avelleda, concelho de Villa do Conde, districto
do Porto.
Antonio Marques Martins da Silva, filho de José Martins da
Silva, natural do Pecegueiro, concelho de Sever de Vouga,
districto de Vizeu.
João Manoel Moutinho de Gouveia, filho de Luiz Pedro Moutinho de Gouveia, natural de Numão, concelho de Fozcôa,
districto da Guarda.
Antonio Ferreira Machado, filho de José Augusto Ferreira
Machado, natural do Porto.
Manoel Barreiros da Cunha, filho de José Frederico da Cunho,
natural do Vianna do Castello.
Antonio José d'Almeida e Souza, filho de Jeronymo Duarte
Ferreira de Souza, natural de S. Pedro d'Alva, concelho
de Penacova, districto de Coimbra.
Manoel Augusto de Sá Azeredo, filho do José Maria de Sa
Fernandes, natural do Sabroza, districto de Villa Heal.
José Fernando Pinho Morales, filho de Manoel Morales Cardoso, natural de Olhão, districto de Faro.
Arnaldo do Franca Castro e Moura, filho de Joaquim de França
Castro e Moura, natural de S. Cosme, concelho de Gondomar, districto do Porto.
José Martins de Alte, filho de Augusto Martins, natural do
Porto.
João Vianna Neves d'Oliveira, filho de João Nunes d'Oliveira,
natural de Victoria — Maranhão — Brazil,
Manuel Alvos Machado, filho de José liernardino Alves, natural de Cerva, concelho de Ribeira de Pena, districto de
Villa Heal.
Maurício Maia Ramos, filho de Manoel Francisco Ramos, natural de Gião, concelho de Villa do Conde, districto do
Porto.

&2
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Manoel Alvares Pereira Carneiro Leal, natural de Tresouras,
concelho de Baião, districto do Porto.
José Alvares de Souza Soares Junior, filho de José Alvares de
Souza Soares, natural de Pelotas — Rio Grande do Sul —
Brazil.
Joaquim Gomes d'Oliveira e Silva, filho de Manoel Gomes
d'Oliveira e Silva, natural do Porto.
João da M«ia Romão, filho de Augusto da Maia Romão, natural de Sobrado de Paiva, concelho tie Castello de Paiva,
districto de Aveiro.
Augusto Leite dos Santos, filho de Bernardo Leite dos Santos,
natural de Villa Real.
Maria Etelvina Pinto d'Azevedo Taveira, filha de José Antonio
d'Azevedo Taveira, natural do Porto.
Luiz Francisco Fernandes, filho de Francisco José Fernandes,
natural de Ronfe, concelho de Guimarães, districto de
Braga.
Domingos Alves Pimpão, filho de José Augusto Alves, natural
de Carlão, concelho de Alijó, districto de Villa Real.
Manoel José da Costa Junior, filho de Manoel José da Costa,
natural de Braga.
Antonio Ignacio Coimbra, filho de Antonio Ignacio Coimbra,
natural de Borba de Godim, concelho de Felgueiras, districto do Porto.
II anno
Antonio da Costa Portella, filho de Rosa da Silva Monteiro,
natural de Mafamude. concelho de Gaya, districto do Porto.
Eduardo Ayres de Vasconcellos, filho de Seraphim Ayres de
Vasconcellos, natural do Rio de Janeiro.
Francisco Nunes Guimarães Coimbra, filho de Francisco Nunes Ferreira Coimbra, natural do Porto.
Angelo Rarbedo Soares, filho de Antonio da Costa Soares Junior, natural do Porto.

Alumnos

o °c

*!

Nomes, filiações e naturalidades

Manoel Correia de Carvalho, filho de José Antonio de Carvalho, natural de Vizeu.
Jorge Mariz Petit de Barcellos Pinheiro, filho de Manoel
Pinheiro, natural de Angra do Heroísmo — Ilha Terceira
— Açores.
Carlos Faria Moreira nanialhão. filho de Antonio Faria Moreira
Ramalhão, natural de Moreira, concelho da Maia, districto
do Porto.
Abel de Lima Salazar, filho de Adolpho Barroso Pereira Salazar, natural de Guimarães, districto de Braga.
Antonio Gomes Ferreira Lemos, filho de Francisco Ferreira
Lemos, natural de Canellas, concelho da Begoa, districto
de Villa Real.
10
Joaquim Francisco dos Santos Graça, filho de Manoel Francisco dos Santos Graça, natural da Povoa de Varzim, districto do Porto.
11
Armando Gomes d'Almeida e Silva, filho de João Gomes d'Almeida e Silva, natural do Bio de Janeiro— Brazil.
12
Armando Gonçalves de Souza, filho de Domingos Gonçalves de
Souza, natural de Caminha, districto de Vianna do Castello.
13
Hernâni Jorge Lobo da Costa, filho de José Lobo da Costa,
natural de Lisboa.
14 j Manoel da Costa Portello, filho de Rosa da Silva Monteiro,
natural de Mafamude, concelho de Gaya, districto do Porto.
15
Aurélio Augusto de Queiroz, filho de José Joaquim de Queiroz,
natural de Aldreu, concelho de Barcellos, districto de
Braga.
16
João Lopes da Cruz Junior, filho de João Lopes da Cruz, natural de Linhares, concelho de Carrazeda de Anciães,
districto de Bragança.
17
Avelino José Vieira, filho de Manoel José Vieira, natural de
Fragoas, concelho de Barcellos, districto de Braga.
18 : João Maximino Villaça de Carvalho, filho de João Maximino
de Carvalho, natural do Porto.
19 j Vasco Henriques Verdial, filho _de Miguel Henriques Verdial,
natural do Porto.

M
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Antonio Alves Pinheiro, filho de Abel Alves Pinheiro, natural de Lustoza, concelho de Louzada, districto do
Porto.
Ill anno
João Maria de Faria e Vasconcellos, filho de Florido Telles de
Menezes e Vasconcellos, natural do Porto.
Anthero Augusto da Cunha Brochado, Olho de Francisco Alberto da Cunha Coutinho, natural de Travanca, concelho
de Amarante, districto do Porto.
João Saavedra, filho de João Clemente de Carvalho Saavedra,
natural do Porto.
Miguel Pinto Vallada, lilho de Antonio Gonçalves Vallada, natural do Porlo. .
João Ferreira da Silva Couto Nobre, filho de Delfina Rosa de
Jesus, natural de Gaya, districto do Porto.
Alfredo Gomes da Costa, filho de João Manoel da Costa Peres, natural de Recardães, concelho de Águeda, districto
d'Aveiro.
Jorge de Azevedo Maia, filho de José d'Azevedo Maia, natural
de Fajozes, concelho de Villa do Conde, districto do Porto.
Carlos de Castro Henriques, filho de Anlonio Augusto Henriques, natural do Porto.
Alvarim Ferreira da Silva, filho de Manoel Ferreira da Silva,
natural de Rio Tinto, concelho de Gondomar, districto do
Porto.
José Augusto de Castro Corte Real, filho de Francisco de
Paula Corte Real, natural da Cortiçada, concelho de
Aguiar da Beira, districto da Guarda.
Carlos Bento Ribeiro, filho de Manoel Carlos Ribeiro, natural
de S. Mamede de Riba Tua, concelho de Alijó, districto de
Villa Real.
Armando dos Santos Pinto Pereira, filho de Luiz dos Santos
Pinto Pereira, natural do Porto.

Alumnos

Nomes, filiações e naturalidades

18
14
15

1C

17
18
19

Antonio Placido da Costa Junior, lilho de Antonio Placido da
Costa, natnrul do Porto.
Antonio Vieira Narradas, filho de Ludgero Vieira liarradas,
natural do Porto.
Antonio Correia de Souza, filho de Manoel José Gomes de
Souza, natural de Iialazar, concelho da Povoa de Varzim,
districto do Porto.
Amadeu Ferreira da Encarnação, filho de Francisco Ferreira
da Encarnação, natural d'Oliveira d'Azemeis, districto
d'Aveiro.
José Monteiro d'Oliveira, filho de Fortunato Monteiro de Oliveira, natural de Fafe, districto de Braga.
Antonio de Souza Campos, filho de Bernardino Netto lirandão, natural de Paços de Ferreira, districto do Porlo.
Antonio Pedro d'Aleantura Ferreira e Costa, filho de João Pedro d'Alcantara Ferreira e Costa, natural de Bragança.

IV a n n o

l.uiz Gonçalves de Souza Machado Junior, filho de Luiz Gonçalves de Souza Machado, natural de I.oamla—Angola.
Alfredo dá Costa Fernandes, natural de Pinheiro, concelho de
Vieira, districto de Iiraga.
José Martins Barhosa, filho de Adolpho Fernandes Barhosa,
natural do Porlo.
José Hermínio Cardoso Correia, lilho de José Guilherme Correia, natural do Porto.
Maria Amelia Antunes Teixeira, filha do Joaquim l.uiz Antunes Teixeira, natural de Villa Heal.
Joaquim Alves Ferreira da Silva, filho de Manoel Pereira da
Silva, natural do Mozellos, concelho da Feira, districto
d'Aveiro.
Antonio I^elix Machado, lilho de José Felix Machado, natural
de Quintães, concelho de Barcellos, districto do Braga.
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8

Eduardo Alberto Ferreira d'Almeida, filho de Antonio Augusto
de Lima e Almeida, natural de Miranda do Douro, districlo
de Bragança.
José Gomes da Costa Carneiro, filho de Antonio Domingues
da Costa, nntural de Fradellos, concelho de Famalicão,
districto de Braga.
Álvaro Ramos Pereira de Magalhães, filho de Francisco Xavier Pereira de Magalhães, natural de Guimarães, districto
de Braga.
Francisco Augusto Monteiro do Amaral, filho de José Augusto
Monteiro do Amaral, natural de Atalaia, concelho de Pinhel, districto da Guarda.
João Cândido da Silva Bacellar, filho de Antonio José da Silva
Bacellar, natural de Cervães, concelho de Villa Verde, districto de Braga.
Albino da Silva e Souza, filho de Joaquim da Silva e Souza.
natural de Custoias, concelho de Mattosinhos, districto do
Porto.
Luiz Maria de Figueiredo Cabral, filho de Francisco do Valle
Coelho Cabral, natural do Porto.
Alexandre Taveira Cardoso, filho de Antonio Taveira Cardoso,
natural de Sande, concelho de Lamego, districto de Vizeu.
José Fernandes Dourado, (libo de Francisco Fernandes Dourado, natural de Villar do Paraizo, concelho de Gaya, districto do Porto.
Francisco José Gonçalves Rebello, filho de Delfim José Gonçalves Rebello, natural de Mosteiro, concelho de Vieira,
districto de Braga.
José Vianna Correia, filho de João Pires Correia, natural do
Porto.
Antonio Cardoso Fanzeres, filho de Gabriel d'Araujo Fanzeres, natural de Santo Thyrso, districto do Porto.
Francisco Gonçalves d'Araujo, filho de Estevão Gonçalves
de Araújo, natural de Fortaleza, concelho do Ceará —
Brazil.

9
10

11

12
13

14
15
16
17
18
19
20

Alumnos

r.T

Nomes, filiações c naturalidades

21
22
23
24
25
26
27
28

Arthur da Cunha Araújo, lilho de José Luiz da Cunha Araújo.
natura] do Porto.
Celeste Monteiro d'Azevedo, filha de Antonio Monteiro d'Azevedo, natural do Porto.
Armando Amadeu Ennes Ramos Fontainhas, filho de Domingos Ennes Ramos Fontainhas, natural de Monsão, districlo
de Vianna do Castello.
Domingos Alves Marinho, filho de José Alves Marinho, natural
de Rastuço, concelho de Rarcellos, districto de Draga.
' Antonio Monteiro d'Aguiar, filho de Ramiro Monteiro de Aguiar,
natural de Gallogos, concelho de Penafiel, districto.do
Porto.
: José Ferreira Henriques dos Reis e Castro, filho de José Antonio da Costa e Castro, natural de Lourosa, districto do
Vizeu.
João Mendes d'Araujo Junior, filho de João Mendes d'Araujo.
natural do Porto.
Álvaro Ribeiro de Mattos, filho de Joaquim Duarte de Magalhães Junior, natural do Porto.
V anno

1
2
3
4
5

Antonio Augusto Esteves Mendes Correia, filho de Antonio
Maria Esteves. Mendes Correia, natural do Porto.
Alfredo Julio d'Oliveira, filho de Albino José d'Oliveira, natural de Mogadouro, districlo de Rragança.
Alberto José Alves Ferreira de Lemos, filho de José Antonio
Alves Ferreira de Lemos, natural de S. Filippe, Ilha do
Fogo, Cabo Verde.
Antonio Gonçalves da Silva Aroso, filho de Antonio Gonçalves
da Silva Aroso, natural de Avelleda, concelho de Villa do
Conde, districto do Porto.
Américo Pires de Lima, filho de Fernando Pires de Lima, natural de Areias, concelho de Santo Thyrso, districto do
Porto.
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Joaquim .Moraes de Souza, filho de Joaquim Antonio de Moraes, natural de Sanfins do Douro, concelho de Alijó,*diatricto de Villa Real.
Abel Teixeira da Costa Tavares, filho de José Teixeira da
Costa e Souza, natural de Felgueiras, districto do Porto.
Francisco d'Araujo Castro Coutinho, filho de Francisco José
Coutinho, natural cie Candelária — llio de Janeiro —
íirazil.

10
11

12
13
14
15
16
17

18

19
20

Sebastião Casimiro d'Azevedo Lopes, filho de Sebastião José
Lopes, natural de Seixo d'Anciàos, concelho de Carrazeda
d'AnciSes, districto do Hragançn.
Eduardo Fonseca d'Almeida, filho de José Francisco d'Almeida,
natural do Rio de Janeiro — Hra/.il.
Eduardo da Silva Bastos, filho de Manoel Nunes de Bastos
Diniz, natural do Vallongo do Vouga, concelho de Águeda,
districto d'Aveiro.
Alfredo da Rocha Pereira, filho de Manoel da Hocha Pereira,
natural do Porto.
Sebastião Feyo Gomes d'Azevedo, filho de Antonio Albino
Gomes d'Azevedo, natural de Villa Real.
Humberto Ferreira Rorges, filho de Manoel Ferreira llorges,
natural do Porto.
Manoel Pinto, filho de Francisco Marques Pereira, natural
d'Agueda, districto d'Aveiro.
Alberto Pereira de Macedo, filho de Eduardo Pereira de Macedo, natural do Porto.
Manoel Joaquim da Cunha Gonçalves, filho de João du Cunha
Gonçalves, natural d'Arnozella, concelho de Fafe, districto
de liraga.
Vito do Carmo José da Cunha Chaves, filho de José Maria da
Cunha Chaves, natural de Rio Torto, concelho de Valpassos, districto de Villa Real.
Antonio Casimiro Pereira de Carvalho, filho de José Casimiro
Pereira de Carvalho, natural do Porto.
Cesar Augusto Fernandes Torres, filho de Maria Fernandes
Torres, natural de U m a r e s , districto de Villa Real.

Alumnos
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Nomes, filiações e naturalidades
r

l
Alexandre Queiroz, filho de Francisco Queiroz, natural d'Amarante, districto do Porto.
Claudio Kilippe d'Oliveira Hasto, filho de Francisco Costa
d'Oliveira Hasto, natural de Santa Maria Maior, districto
de Vianna do Castello.

CURSO DE PARTEIRAS
I anno

Candida da Purificação Miranda de liarros, filha de AntonioJosé de Barros, natural de Vizella, concelho de Guimarães,
districto de Braga.
Elisa Ferreira da Silva Porto, filha de Joaquim Alves da Silva
Porto, natural de Uio Tinto, concelho de Gondomar, districto do Porto.
Laura Pinto Marques, filha de Theodora da Conceição Marques, natural do Porto.
Laurinda Candida Lebreiro, filha de Paes incognitos, natural
do Porto.
Olivia d'Assumpçâo Marinho, filha de Francisco Lopes Marinho, natural do Porto.
Dranca Sanches da Gama, filha de Miguel Augusto Gomes
d'Azevedo, natural de Figueiró dos Vinhos, districto de
Leiria.
II a n n o

Adelaide Joaquina dos Santos, filha de José Joaquim dos Santos, natural do Porto.
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Resumo estatistico das matriculas

Cursos

Annus

N."
de alumnos

Total

I
II
III
IV
V

48
20
19
28
22

137

I

6

II

\

1

61

Alumnos

Quadro estatístico dos alumnos matriculados
em 1910-1911
distribuídos segundo a naturalidade
CURSO MEDICO-CIRURGICO
N.»
de alumnos
Districtos

Concelhos

Águeda
. . . .
Castello de Paiva .
Feira
Oliveira d'Azeméis

Aveiro

Por
conceIhos

1
4
2
2
1
3
2
1

Bragança
Carrazeda d'Anciães
Miranda do Douro.
Mogadouro
. . .

2

Bragança

Coimbru.

Penacova.

Faro .

Olhão .

Guarda

Lisboa

.

.

Total

2

Bareollos.
Braga . .
Fafe . .
Famalicão
Guimarães
Vieira . .
Villa Verde

Braga

Por
districtos

a

15

35

í
í

.

Aguiar da Beira
Fozcôa. . . .
Pinhel . . . .
I Lisboa.
A transportar.

35
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N."
(Jc alumnos
Districtoj

Concelhos

Por

Por

Total

lho. 1 Ct03

'

35

Bouças (Mattosinhos).

Louzada

Porto

Paços de Ferreira.

.

Povoa de Varzim .
Santo Thyrso . .
Villa do Conde. . . .

2
1
1
2
4
2

M

• 66

2
39
3
2
5
1 1
1
4
2

Villa Real

. . .

4
1
2
1
1
1
4

Moimenta da Beira
Sever do Vouga . . .

1
1
1
1
1

Itibeira de Pena
Vai passos
Villa Heal

í
Vizeu

. . .

1

94
14

'

2
Angra do Heroísmo . .

Cabo Verde. . . .

1

1

1

1

1

1
129
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Alumnos

N.

Total

de alumnos

129

Transporte.

Rra/.il

Ceará . . .
Maranhão. .
Rio Grande do
Rio de Janeiro

. ,
. ,
Sul
.

Peru

Juriraáguas . .

: !I
: lI
137

Somma total

CURSO DE PARTEIRAS
N."
de alumnos
)istrictos

Concelhos

Rraga.
Leiria.
Porlo

Figueiró dos Vinhos . .

:.:■■;..{
1 Porto

Por

l'or
distri
cts

1

1

1

1

1
4

}*

Total

l 7

EXAMES

5

EXAMES

2. a É P O C A — O U T U B R O D E 1910
Quadro de distribuição
OUTUBRO
DISCIPLINAS

10 11 12 13 14
1.» Anatomia descriptiva . . 19 11
II

12.» Patliologia geral . . . . 5 11

JURY

Viegas, Pinho,
O. Lima
Aguiar, Placido

(IS
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Resultado dos exames
I ANNO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
18
14
15
16
17
18
19

Avelino José Vieira
João Teixeira Larangeira
Manoel da Costa Portella
Manoel Joaquim de Freitas Vellozo Junior
Alberto de Madureira de Carvalho Osório
Aurélio Augusto de Queiroz
João Maximino Villaça de Carvalho. . .
Jayme Filippe Santiago
Vasco Henriques Verdial
João Lopes da Cruz Junior
Diogo San Romão. . . '
Pedro d'Alcantara d'Andrade Moraes . .
Antonio Ignacio Coimbra
José Cabral d'Abreu Victal
Rodolpho Augusto de Sampaio e Mello. .
Manoel Alves Machado
Anthero Mendes Moreira Seabra e Souza.
Abel de Rarros e Mello
Antonio Lopes Guedes

S-14
lt.
S-14
Faltou
Faltou
S-12
S-12
Faltou
S-13
S-12
Faltou
Faltou
Faltou
R.
Faltou
Faltou
Faltou
Faltou
Faltou

Licenceado

Licenceado

Licenceado
Licenceado
Licenceado
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ANNO

José Monteiro d'Oliveira
Amadeu Ferreira da Encarnação . . . .
Antonio de Souza Campos
Francisco Fortunato de Moraes Sarmento.
Antonio Pedro d'Alcantara Ferreira e Costa

S-10
S-12
S-12
S-13
S-ll

Exames
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no

ann

III

14.»

1.»

2.»

12."
Pathologia
externa

Is
•5
S «i
E«
z

•jjS

10.»
Anatomia
pathologica

4.a
o

° activo de 19091910

IV

li

ANNOS

71

5.a

1
2

l

V

7."

13.*

6.a

8.»

1

2

3
õ

11.«
., <
O

S

|

t

9.»

1-

Medicina legal

Movimento geral da frequência dos a l i W a t r Í C u l a d o 8

Pathologia
interna

70

õ

o
Approvados :
Com 10 a 14 valores
Com 15 a 17 »
Com 18 a 20
•

19

27

19

'21

1

Reprovados
Perderam o anno

. . . .

Faltaram ao ponto ou exame

11

Matriculados por cadeiras. .

33

» annoB

. .

'2J 5I

33

28

19

I

19
18
16
20
213]
7 27 7 ■27 5 27 9 27 107 354
8 20 1
2
2
2
34]

3

-

—

J—

—

—

—

—

—

—

—

27!

27

27
21

9

—
2

Não encerraram matricula .

>

13
18
9
•12 27 7 27 5 20 5 20
2
6

20

—

—

—
•
1

—

—

—

— .

—

20 j 20
20

28

—

1

1
—

—
1
—

1
8
—
11

28
28

28

28

374
129
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Exames

Serviço de exame^*dro

3
5

1
<

u

3:

01W1

^/

a

Disciplinas

distribuição

l9,

ANNO LEJF

<

da

73

JULHO

JUNHO

■M 1

2

3 5 t> 7 S

4»

6»

i

TH

2" 3" 4»

li)

,81 22 28 3 4 5 6 7 8
12 IS 14 16 16

r>.> 6» ■á
■ 2« 8« 4* 6»

' 4" 5. 6 2" 3" 4« 5» 6«

10 11 12 13 14 15 17 18 IH •20 21

■1URYS

à
2« 8« 4» 5" 6" a 2" 8« 4« 5" 6»

1.» Anatomia d e s 

M114."
II

. . 38

11

2 a Physiologia . . 17
12." Pathologia ge

11

Histologia

16.» Anatomia topo
graphica . . 17

Parteiras J J'° '

 ——— ———

21
22

12
11

21
21

11
11

5
1

12
12

——  —

————— ——

12

5." Operações . . 27 12 —
7.» Pathologia in
terna . . . 27 11 v,
13." Hygiene . . . 27 11

6.» Partos . . . .
8." Clinica medica.
V 9." Clinica cirúrgi
ca . . .
.
11.a Medicina legal .

J_

Aguiar, Maximiano, Dias.

3." Materia medica. 19 l i V,
Pathologia ex
in 4.»
terna . . . 19 12
Anatomia patho
10.»
logica . . . 19 12
IV

Viegas, Pinho, 0 . Lima.
Placido, Aguiar, Meyra.

1

P. Lima, C. Lima, Viegas.

—
————————

—

Meyra, Aguiar, Thiago.
C. Lima, P. Lima, O Lima.

—
——

—

—

—

—

——

—

— Brandão, Souza, B astos.
Souza, B astos, P. Lima.

— 

—
—

— —— ——

—
__ :

—

—

Dias, Thiago, 0 . Lima.
Martins, Placido, Souza.
Pinho, B randão, Krias.
Thiago, Frias, Martins.

———
—
———

Krias, C. Lima, Viegas.
Maximiano, Pinho, Meyra.
Bastos, B randão, Pinho.
Pinho, B randão, B astos.
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Pontos para exames

CURSO MEDICO-CIRURGICO

I ANNO
1.«

CADEIUA (ANATOMIA

DESCRIPTIVA)

1.° —Sphenoide; articulação scapulo-humeral; músculos mastigadores; estômago.
2.° — Ilíaco; articulação temporo-maxiliar; músculos do braço;
fígado.
3.°—Maxillar superior; articulação do joelho; mnsculos da
nuca; baço.
4.0—Ethmoide; articulação tibio-tarsica; músculos da m ã o ; intestino.
5.0 — Femur: articulações da mão; músculos do perineo; pulmão.
(>." — Occipital; articulação coxo-femural; músculos da face;
músculos da pharyngé; rim.
7.0 —Maxillar inferior; articulação do cotovello; músculos da
lingua; laryngé.
8.° —Ossos da mão e articulações do p é ; músculos da coxa;
pancreas.
9.0 — Ossos da perna; articulações do thorax; músculos dn pescoço; órgãos genitaes do homem.
IO. 0 —Palatino; articulação sternoclavicular; músculos da perna;
utero e annexos.
14.»

CADEIUA

(HISTOLOGIA)

Parte commum — Technica histológica: instrumentos e methodos — Cellula e tecidos—Dlastoderma.
l.o - T e c i d o epithelial. Glândulas.
2.° —Tecidos conjunctivos.
3.0 — Tecidos cartilaginoso e ósseo.
4.° — Tecido muscular.

Exames
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5.° ■* Tecido nervoso.
6.0 — Sangue e lympha — Coração e vasos.
7.° — Mucosas buccal, gástrica e intestinal.
8." — Pelle.
9.0— Rins. Pulmão.
10."— Terminações nervosas.
II A N N O
'2.' CADEIRA

0'HYSIOLOGIA)

1.° — Funcções cellulares e orgânicas.
2.»  Sangue — Circulação.
8.° — Respiração — Innervação respiratória.
4.° — Calor animal.
5.o — Digestão.
6.0 — Absorpção e nutrição.
7.o — Secreções — Figado — Rim.
8.o—Physiologia geral dos músculos.
9.° — Innervação cardíaca e vascular.
lO.o — Physiologia geral dos nervos.
12."

CADEIRA (i'ATIIOLOOIA GERAI.)

Parte vaya: Distincção entre physiologia e pathologia; doutri
nas de pathologia; elementos mórbidos. — Classificações etiológicas;
noções geraes sobre as différentes causas mórbidas. —Princípios e
pratica da immunisação; resultados práticos da immunisação. — Vi
rulência e modo de acção microbiana. — Rases do diagnostico ba
cteriológico. — Noções geraes da technica bacteriológica. Noções ge
raes sobre processos mórbidos.
l.o — Immunidade e unaphylaxia.
2.°—O bacillo da tuberculose; diagnostico bacteriológico.
3.° — Insectos e infecção.
4.0 — Os processos mórbidos; inflammação.
5.0 —Os bacillos typhico e paratyphico; diagnostico differencial.
G.0 — Protozoários infecciosos.
7.°—Anticorpos: propriedade e preparação.
8.° — Cogumelos pathogeneos.
9.° — Os processos mórbidos; tumores
IO.0 — Helminthiases—eschniococcoses e filarioses.
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15.» CADEIRA (ANATOMIA TOPOGRAHHICA)

Parte commutn:
Divisão do corpo humano em regiões. Seus limites e descoberta
dos principaes órgãos de cada uma d'ellas.
1.° —Cranio e face, excepto apparelhos sensoriaes.
2. c — Apparelhos sensoriaes; rachis.
3.° — Pescoço.
4.° — Membro superior.
5.0 — Thorax.
6.0 — Abdomen.
7.° — liacia.
8.0 —Membro inferior.
Ill A N N O
3.» CADEIRA (MATERIA MEDICA)

Parte commum a todos os pontos:
Lições de Pharmacologia.
l.o — Ferruginosos— quina.
2.° — Anesthesicos — chloroformio.
8.° — Anesthesicos —ether.
4.° — Quina o quinina.
5.o--0pio e morphina.
6.o — Ferruginosos — alcool.
7.° — Mercuriaes — évacuantes simples.
8.o — Purgantes derivativos — anticatbarticos.
4.» CADEIRA (PATIIOLOGIA EXTERNA)"

Parte vapa: Generalidades sobre inllammação e infecção.
l.o —Affecções das artérias. Tétano. Appendicite.
2.0 — Septicemia e pyoemia. Feridas e suas modalidades, segundo o instrumento vulnerante. EfTeitos produzidos pelo excessivo
calor ou frio. Cicatrização e cicatrizes.
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3.° — Gangrenas, ulceras e Ustulas. Luxação da espaiiua e co
tovêllo. Furúnculo e anthraz. Kystos sebaceos e unha encravada.
4.° — Erysipela. Lymphangites e adenites agudas e chronicas,
adenite tuberculosa. Angiomas. Orchite e hydrocelo.
• 6.° — Carbúnculo e pústula maligna. Complicações não infec
ciosas nos feridos e nos operados. Abcessos quentes, phleimões e
abcessos frios.
6.» — Fracturas em geral; pseudarthroses; calos viciosos; fra
cturas expostas. Tuberculose.
7.° — Hernias em geral. Ostéites em geral, ostéomyélites dos
adolescentes. Ulcera varicosa, varizes.
8.° — Fracturas do membro inferior. Osteoarthrite tuberculosa.
Lesões inllammatorias do membro superior. Occlusão e obstrucção
intestinal.
9.° — AlTecções cirúrgicas do thorax. Luxações coxofemural.
Osteoarthrites tuberculosas do membro inferior. Anus contrana
tura e fistulas estercoraes. Kistos congénitos do pescoço.
10.° — Aífecções do cranio. Deformidades congénitas e adquiri
das do pé. Cancro molle. Arthrite blennorrhagica.
11.° — Contusões e feridas do abdomen. Fracturas do humero.
Cystites e urethrites. Affecções da região anorectal (abcessos, fistu
las e lissuras).
12.» — AlTecções da columna vertebral. Apertos de urethra.
IO.» CADEIRA (ANATOMIA P A T H O L O G I C A )

Parte eommum a todot os pontos: Processos mórbidos geraes.
— Autopsias e sua technica. — Diagnostico anatomopathologico.
1.°—Anatomia pathologica do apparelho circulatório.
2.° —
»
»
»
»
respiratório.
3.»—
»
»
» systema lymphatico e seroso.
4.°—
»
»
• apparelho digestivo.
5.0—
i
»
■> fígado e rins.
6.°—
»
»
» systema nervoso.
7.°—
»
»
» apparelho locomotor.
IV A N N O
5 . a CADEIRA (OFKHAÇftES)

Parte caga: Anesthesia. — Antisepsia e asepsia.— Laqueações
das artérias dos membros e do pescoço. — Thoracentess e para
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I

centese. — laparotomia. — Sutura do tubo digestivo. — Hémostase
em geral.
1-° — Tracheotomia na creança e intubação da laryngé. Anus
contra-naturam. Amputação do braço. Appendieectomia a frio.
2.°— Intervenção nas pleurisias purulentas. Gastrotomia. Amputação dos dedos da mão. Castração no boniom.
8.° —Amputação interscapulo-thoracica. Gastro-enteroslomia.
Sutura do ligado. Resecção costal.
4.° — Gastrostomia. Amputação do antebraço. Inversão da vaginal. Trepanação do fémur.
5.° —Talha vesical bypogastrica. Amputação da perna. I.aqueação das artérias ilíacas por via sub-peritoneal. Resecção do intestino delgado.
6.o — Tracheotomia no adulto. Amputação da coxa. Intervenção
de urgência n'uni caso de facada no abdomen. Sutura intradermica.
7.°—Resecção da espádua. Cystostomia supra-pubica. Pleurotomia. Ablação dos dedos dos pés.
8." — Arthrotomia do joelho. Amputação total do pé. Ablação
total do seio. Intervenções nas péritonites appendiculares.
7.» CADE1I1A (l'ATIIOLOGlA I N T F . H N A )

1.° —Itheiímatismo articular agudo e pseudo-rheumatismo infeccioso, ^stomatites.
2,° — Escarlatina. Esophagite e estreitezas do esophago.
8.°—Varíola e vaccina. Dyspepsias.
4.o— Sarampo e rubeola. Appendicite g perfurações intestinaes.
5.° — Febro typhoide e typho exantbematico. Anginas agudas.
G.» — Sezonismo. Enterites agudas e chronicas.
7.° — Dipliteria. Ulcera redonda e cancro do estômago.
8.o — Pneumonia flbrinosa. Estreiteza do pyloro. Ulcera do duodeno.
9.° — Tuberculose pulmonar. Perturbações da secreção gástrica.
IO.0— Estreptococcia e especialmente erysipela da face. Pleurisias sero-librinosas.
13.a CADEIRA (HYGIENE)
l.o — Abastecimento de agua potável nos grandes povoados —
Hygiene das regiões palustres.
2.° — Salubridade das habitações — Hygiene escolar.
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8.° — Defeza sanitaria, maritima e internacional — Hospitaes
geraes
4.° — Hygiene da via publica — Saneamento dos pântanos.
5.°—Habitações collectivas — Prophylaxia das doenças pestilcnciaes.
6.0 — Hospitaes de isolamento — Esgotos.
7.° — Hygiene militar — Institutos para tratamento de tuberculosos.
8.° — Hygiene naval — Inspecção sanitaria dos géneros alimentícios.
9.° — Aguas potáveis — Desinfecção sanitaria.
IO.» — Salubridade thermica dos edifícios — Purificação das aguas
de esgoto.
11.° — Pedagogia e hygiene — Demograpliia.
12.° — Hygiene da primeira infância — Prophylaxia das doenças
infecto-contagiosas.
18.° — Prophylaxia do impaludismo — Demograpliia estática.
14.o — Pavimentação das ruas em hygiene — Demograpliia dynamics,
15.° — Climatologia medica — Hygiene das habitações operarias.

V ANNO

6.» CADEIRA (PARTOS)

1,° — Dimensões da bacia e da cabeça fetal : pelvimetria ti bacia rachitics — conjunctivae dos recemnascidos (a).
2.°— Dequitadura artificial — inversão do utero — hemorrhagias
da dequitadura e do pósparto—icterícia dos recemnascidos.
3.° — Hemorrhagias durante a gravidez— processos de dilatação
do collo uterino — hydrocephalia (a).
4,o — Albuminuria gravidica e eclampsia — hydramnios — ruptura do perineo — farfalho (a).
5." — Versão por manobras interna, externa e mixta — suas indicações — syphilis congenita (a).
6.°— Forceps — lymphangite do umbigo dos recemnascidos (a).
7.° — Symphyseotomia e embryotomia—diarrhea verde infantil (a).

80

F a c u l d a d e de Medicina do Porto

8.° —liacias viciadas — operação cesareana — asphyxia dos recemnascidos (a).
9.° — Ruptura uterina— hyslerectomia em obstetrícia—curati vo do cordão (a).
IO.»— Infecção puerperal — asepsia e antisepsia em obstetrícia
— etiologia geral teratologica (a).
(a) Parte pratica na enfermaria: Diagnostico da gravidei — Mechanismo gerai do parto —Diagnósticos de apresentações c posições.

11.» CADEIRA (MEDICINA LEGAL)

l.° — Signaes de morte.
2.° — Offensas corporaes.
3.o — Asphyxia por submersão e por enforcamento.
4.°—Asphyxia por estrangulação e por suffocação.
5."— Morte súbita.
6.° — Attentados ao pudor.
7.° — Gravidez e parto.

CURSO DE PARTEIRAS

I ANNO
Parte eommum a todos os pontos : Asepsia e antisepsia. Enfermagem ás mulheres gravidas, ás parturientes e aos recemnascidos.
l.° — Estructura e funecões do corpo humano em geral. Gravidez em geral. Evolução regular do ovo.
2.° — Macia da mulher. Signaes da gravidez. Exame das mulheres gravidas.
3.0 —Órgãos genitaes femininos, internos e externos. Noções
de physiologia sobre menstruação, ovulação e gravidez. Deveres da
parteira durante a gravidez.
4.o — Mechanismo do parto. Apresentações, posições e trabalho.
Deveres da parteira durante o parto.
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II A N N O
1.° —Heinorrhagias do utero durante a prenhez (§§ 159 a 186)
— Signaes de prenhez e calculo da sua duração (§§ 63 a 67) (a).
2.° — Forças expulsivas no parto (§§ 73 a 77) — Dores irregulares (§§ 205 a 219) (a).
3." — Apresentações irregulares (§§ 262 a 303) (a).
4.° — llacia mal conformada (§§ 236 a 219) — Posição natural
da creança e sua passagem pela uacia (§§ 88 a 94) (a).
5."--A creança recemnascida (§§ 138 a 142) — Enfermagem
das creanças recemnascidas (§§ 143 a 147) fa).
6.o — Condições irregulares da placenta (§§ 326 a 328) — Morte
apparente da creança (§§ 355 a 361) —Descida do cordão (66 319
a 322) (a).
(a) Parte pratica na enfermaria: Meclianismo geral do parto — Deveres da
parteira em relação com o parto r e g u l a r - Enfermagem das mulheres p a r i d a s Diagnostico de apresentações e posições.

I,
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Resultado dos exames
CURSO

MEDICO-CIRURGICO
I ANNO
Valore:

S

Nomes

z

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Saul Allyrio Pereira da Conceição . . . .
Antonio Lopes Junior
Hernâni íiastos Monteiro
.lose Pereira da Silva
.'
Alfredo da Silva Veiga
Miguel Alexandre de Magalhães
Maria do Patrocínio Thomaz
Antonio Julio Carlos Bibeiro . . . . . .
Vicente de Paulo de Moura Coutinho d'Almeida d'Eça
10 Victor da Cunha Bainos
11 Guilherme d'Azevedo Lima
12 Joaquim Bodrigues
13 Arthur Guilhermino de Carvalho
14 Antonio Ignacio Bodrigues Pinheiro Nobre .
15 João Francisco Vieira Trocado
16 Manoel Netto Cabral
17 Francisco Augusto de Souza Sanches . . .
18 Antonio de Vasconcellos Lopes
19 Jayme Filippe Santiago
20 João Teixeira Larangeira
21 Cassiano do Amaral Campello
22 Bodolpho Augusto de Sampaio e Mello. . .
23 Diogo San Bomão
24 Manoel Joaquim de Freitas Vellozo Junior. .
25 Primavera de Jesus Bodrigues
26 José Azevedo da Silva Aròso
27 Antonio Marques Martins da Silva . . . .
2 8 ' João Manoel Monteiro de Gouveia . . . .
29 Antonio Ferreira Machado
30 Manoel Barreiros da Cunha
81 Antonio José d'Almeida e Souza
32 Manoel Augusto de Sà Azeredo
33 José Fernandes Pinha Morales
'
1(4 Arnaldo de França Castro e Moura . . . .j
85 , José Martins d'Alte
!

I

1."
Anatem

11.
S-13
MB-18
S-12
B-16
MB-18
S-13
B.

S-10
H-14
S-10
11-15
li-lõ
B-14
S-12

B-10
B-lõ
B.
S-13
Faltou
S-12
Faltou
B.
B-14
Faltou j
S-12
S-12
B.
S-13
Faltou
B.
S-13 ,
B-14
R.
S-12
B-14

B-14
B-15
B-14
S-13
S-12
S-ll
B-14
S-ll
S-13
S-10
—
—

Faltou
B.

B-14
S-ll

Faltou j
Faltou

S-10
S-10

—
—
S-10
S-10
S-10
S-ll
S-12
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Valores por cadeiras
Nomes

1."
14."
Anatomia
descriptiva ' Histologia

1
■e.

30
37
38
39
40
41
42
43
44
45
4i;
47
•IS

João Vianna Neves d'Oliveira
Manoel Alves Machado
Maurício Maia Ramos
Manoel Alvares Pereira Carneiro Leal .
José Alvares de Souza Soares Junior .
Joaquim Gomes d'Oliveira e Silva . .
Ãtlgusto Leite dos Santos
Maria Etelvina Pinto d'Azevedo Taveira
Luiz Francisco Fernandes . . .
Manoel José da Costa Junior .
Antonio Ignacio Coimbra

.

.
.

.

Faltou ' S10
Faltou
S10
S12
S10
. Faltou
S10
. Faltou
S10
Faltou
S12
R.
U.
R17
H15
. Faltou
S13
Faltou
Faltou
li15
R14
S.19,
«19
R14
—

Ois.— Os alumnos n.os 30 e 33 não encerraram matricula.
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II

ANNO
Valores por cadeiras

Nomes

1 | Antonio da Costa Portella
. . . .
2 Eduardo Ayres de Vasconeellos . .
3 ' FranciscoNunesGuimarãesCoimbra
4 Angelo Barbedo Soares
") Manoel Correia de Carvalho . . .
6 Jorge Mariz Petit de Barcellos Pinheiro
7 Carlos Faria Moreira Hamalhão . .
8 Abel de l.ima Salazar
9 Antonio Gomes Ferreira Lemos . .
10 Joaquim Francisco dos Santos Graça
11 Armando Gomes d'Almeida e Silva.
12 Armando Gonçalves de Souza. . .
13 Ernani Jorge Lobo da Costa . . .1
14 Manoel da Costa Portella . . . .
15 Aurélio Augusto de Queiroz . . .
16 João Lopes da Cruz Junior. . . .
17 Avelino José Vieira
|
18 João Maximino Villaça de Carvalho .
19 Vasco Henriques Verdial . . . .
20 Antonio Alves Pinheiro

15."
2..
12."
Physiolo- Pathologia Anatomia
gie
geral
topogr.a
B-15
B-14
B-16
B-17
B-14
fl-15
S-13
B-16
S-13
B-14
S-13
B-14
B-14
S-13
B-15
S-ll
S-13

"
° _:

•§ 5
ã X
If

|

5 "S

s8 -

. -S
*, S S
3 "2 &
SHc

si™

B-17
B-15
B-17
B-17
B-16
B-17
B-17
B-17
S-ll
B-17
S-ll

B-16
B-16

Igs

°£ o

S-ll

5=-°
.2»S

B-15

O^Z

Ml

S-10

Obs. — Os alumnos n. os 13, 16 e 20 não encerraram matricula.

Exames
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III A N N O

Valores por cadeiras
E

Nomes

1
2
3
4
5
(>
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1

João Maria de Faria e Vasconcellos
Anthoro Augusto da Cunha Rrochado.
João Saavedra,
!
Migue) Pinto Vallada
João Ferreira da Silva Couto Nobre .
Alfredo Gomes da Costa
Jorge d'Azevedo Maia
Carlos de Castro Henriques . . . .
Alvarim Ferreira da Silva
José Augusto de Castro Corte Real .
Carlos Rento Ribeiro
Armando dos Santos Pinto Pereira .
Antonio Placido da Costa Junior . .
Antonio Vieira Rarradas
Antonio Correia de Souza
Amadeu Ferreira da Encarnação . .
José Monteiro d'Oliveira
Antonio de Souza Campos . . . .,
Antonio Pedro d'Alcantara Ferreira e
Costa

3."

Materia
medica
S-13
S-13
R-17

10."
4."
Pathologia Anatomia
externa jathologica

MH-18
S-12
MR-18
MR-IS
R-14
R-15
R-14
R-14
MR-18
R-14
MR-18
S-12
S-10
S-10

R-14
S-13
MR-18
R-l(j
MR-18
S-13
MR-18
MB-18
B-16
R-15
R-14
R-15
MR-18
R-1G
MR-19
S-12
S-12
S-13

Faltou

Faltou

R-14
S-13
MR-18
R-14
MR-18
S-ll
MR-18
MR-18
R-14
B-14
R-14
R-14
MR-18
S-10
MR-18
S-ll
S-10
S-10

F a c u l d a d e de M e d i c i n a d o

Porto

IV ANNO

Valores por cadeiras
Nomes
Hygiene

1

Luiz Gonçalves de Souza Machado Junior .
2 i Alfredo da Cosia Fernandes. . . .
8 José Martins Rarboza
4 i José Hermínio Cardoso Correia . .1
G Maria Amelia Antunes Teixeira. . .
6 Joaquim Alves Ferreira da Silva . .
7 Antonio Felix Machado
8 Eduardo Alberto Ferreira d'Almeida .
9 José Gomes da Costa Carneiro . . .
10 Álvaro Ramos Pereira de Magalhães .
11 Francisco Augusto Monteiro do Amaral
12 João Cândido da Silva fiacellar. . .
13 Albino da Silva e Souza
14 Luiz Maria de Figueiredo Cabral . .
15 Alexandre Taveira Cardoso . . . .
16 José Fernandes Dourado
17 Francisco José Gonçalves Rebello . .
18 José Vianna Correia
19 Antonio Cardoso Fanzeres . . . .
20 Francisco Gonçalves d'Araujo . . .
21 Arthur da Cunha Araújo
22 Celeste Monteiro d'Azevedo . . . .
23 Armando Amadeu Ennes Ramos Fontainhas
24 Domingos Alves Marinho
25 Antonio Monteiro d'Aguiar . . . .
26 José Ferreira Henriques dos Reis e
Castro
27 João Mendes d'Araujo Junior . . .
28 Álvaro Ribeiro de Mattos

li-15
S-13
MB-18
B-17
S-13
B-16
B-16
15-16
S-12
B-15

R-16
B-14
MB-18
M1S-18
S-12
B-15
B-16
B-15
S-13
B-17

B-15
B-15
MB-18
B-17
B-15
B-15
B-15
R-16
B-15
R-16

B-16
S-12
Faltou
S-13
B-16
B-14
S-12 i
S-13
S-13
B-14
B-15
B-14

B-15
S-13
Faltou
11-16
R-14
R-15
S-13
S-13
S-13
B-14
B-14
B-15

R-15
S-13
Faltou
S-13
R-16
S-13
R-14
S-13
R-14
R-14
B-16
B-15

R-16
B-15
R-16

li-15
B-15
B-15

R-15
B-15
B-15

B-15
B-15
S-13

S-13
B-15
S-18

B-15
B-16
B-15
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V ANNO

8.*
Clinioa
medica

2

5
6
7

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
'-0
21
22

A n t o n i o A u g u s t o Esteves
Mendes Correia . . . .
B-17
Alfredo Julio d'Oliveira . . B-15
Alberto José Alves Ferreira
de Lemos
S-10
Antonio Gonçalves da Silva
Aròso. .
B-14
Américo Pires de Lima . . MB-18
Joaquim Moraes de Souza . MB-19
Abel Teixeira da Costa Tavares
S-12
Sebastião Casimiro d'Azevedo Lopes
B-15
Eduardo Fonseca d'Almeida. B-10
Eduardo da Silva Bastos . . S-13
Alfredo da Rocha Pereira
MB-18
Sebastião Feyo Comes d'Azevedo
B-15
Humberto Ferreira Borges . S-10
Manoel Pinto
MB-19
Alberto Pereira de Macedo . S-18
Manoel Joaquim da Cunha
Gonçalves
S-12
Vito do Carmo José da Cunha Chaves
I s-13
Antonio Casimiro Pereira de
Carvalho
| B-15
C e s a r Augusto Fernandes
Torres
S-10
Alexandre Queiroz . . . .
S-10
C l a u d i o Filippe d'Oliv
Basto
S-12
F r a n c i s c o d'Araújo Castro
Coutinho

9.»
Clinica
cirúrgica

MB-18
B-16
B-15 I B-14

II.*
Medicina
legal

B-17
B-15

S-ll

B-14

S-10

B-15
MB-18
MB-18

B-14
MB-18
MB-18

B-14
MB-18
MB-18

B-14

S-12 !

S-12

B-14
B-15
B-17
B-17
B-15 ! S-12
MB-19 MB-18

B-14
B-15
B-14
MB-18

B-17
S-ll
MB-19
B-14

B-16
S-10
MB-19
S-18

B-15
S-10
MB-18
S-12

B-14

S-12

S-12

B-14

B-15

S-12

B-14

B-15

B-14

S-ll
S-12

S-ll
S-10

S-10
S-10

I| S-12
S-12 I S-12

S-12

1

í S-ll
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1910 1911

"

f a l h o d e 1911
1.» É P O C A 

III
ANNOS

IV

II
4."

S3
En
3¾

10."

6.»

7.a

2.» , 12.'

f

fa

18.«

6.a

l.«

9.a : n . a



Anatomia
pathologica

14."

Pathologia
externa

3 <f)

1.»

5
7 18
6

6
G 18
6

—

1

—

—

1

—

1

1

1

19

Ill

28

2S

28

o

=5
E

8

S

Z
Approvados :

I

Com 10 a 13 valores
Com 14 a 17
Com 18 a 20 «

Reprovados
Não encerraram matricula .

(b)

251
28 11 36

9

1

•i

2

Faltaram ao ponto ou exame

14

1

Matriculados por cadeiras. .

48

40

48

(a)
(b)

17

8
_

20

19
20

Vide Decreto de 23 de fevereiro de 1911 (Diário do Governo 11.0 46)
Dispensados os actos d'esta cadeira (Nota da Direcção Geral de 10 de ju"1''

! 8
4
27 17 27 22| 27
2

0
(i
7 21 11 22
4
5

8

!l

9 21 8 21
4
■l

119)
154 313
:

401
11
13

28

37
21

22
22

21

21

374
137
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Exames do curso de parteiras
N."

Valores

NOMES

1 anno
1
2
3
4
5
6

Candida da Purificação Miranda de Rarros . . .
Laurinda Candida Lebreiro

R.
li.
S-13
Faltou
S-13

II anno
1

S-13

Exames de dentistas
N.""

Nomes

|
>

X

exames

1

l í l e u t e r i o Augusto
d'Oliveira . . . . S-13 24-x-lO

2

Vicente Cadea de .luan. S-14 28-x-lO

8

Izidro Pazos Iglezias . S-10 8-xi-lO

4

Frederico Jnvme de
Carvalho Aldim . .

5

Vicente Rodrigues Chaves
S-12 9-xii-lO

R.

9-xii-lO

Observações

Filho de Victorino Augusto d'Oliveira,
natural de Lisboa.
Filho de Vicente Cadea y (ioitre, natural de Madrid.
Filho de Manuel l'azos, nutural de Saleedo — Pontevedru
— liespanha.
Filho de Krnesto Jayme Aldim, natural
de Caramujo, concelho de Almada,
districto de Lisboa.
Filho de Francisco
José dos S a n t o s
Chaves Junior, natural de Lisboa.
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Exames

N.«"

Data dos
exames

Nomes

<>

Arthur 1'erreiru de Souza e Castro. . . .

7

Carlos Arthur d'Almeida Aflonso . . . . P-15

H.

Observações

8-ii-H

Filho de Carlota Joai|iiina, natural de
Valpassos, districto
de Villa Real.

8-n-ll

Filho de Carlos Arthur Alfonso, natural de Azeitão, concelho de Setúbal,
districto de

UBIJOO.

8

Manoel Pereira de Souza
S-10

17-ii-H

9

M a r i o Abel da Silvu
Duarte
S-14

Filho
de
de
lho
cto

17-n-ll

10

Henry Suder

18-ii-H

11

Álvaro Castello .

.

. B-16 28-vn-ll

12

Manuel Pinheiro.

.

. S-ll

Filho de João Duarte,
natural de Lisboa.
Filho de Stanislas Suder, natural de Péri g u e u x — Dordogne — França.
Filho de Francisco de
Paula Oliveira Cast e l l o , natural de
Pouso Alegre — Sul
de Minas — lirazil.
F i l h o de Yasco Pinheiro, natural de
Moimenta da lieira,
districto de Vizeu.

S-ll

28-vn-ll

de José Pereira
Souza, natural
Oleiros, conceda Feira, distride Aveiro.

Vide Decretos de 18 de janeiro de 1911 {Diário tio Oorerno
n." 15) e de 25 de maio de 1911 (Diário do Governo n.o 122).
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Relação dos alumnos
que terminaram o curso no anno lectivo
de 1910-1911
N.°"

1
2
3
4
5
(5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nomes

;
;

!

|

Raimundo Antonio Ramos
Joaquim Pedro Victorino Ribeiro
Eduardo Pinheiro da Moita Coelho
. . . .
Cândido Adelino de Mattos Vieira
Modesto Pereira Coelho
Antonio Maria Pinto Fontes
José Peixoto Pinto de Faria
Fernando da Veiga Cabral Belleza dos Sanlos
Manoel da Costa Abrantes
Manoel í.onrenço Gomes
Américo Pires de Lima
Alberto d'Oliveira Maia
Manoel Arthur Alves Machado Pereira . . .
Manoel Pinto
Antonio Gonçalves da Silva Aròso
. . . .
Augusto Lourenço Simões
Alberto Pereira de Macedo
Joaquim Moraes de Souza
Antonio Augusto Esteves Mendes Correia . .
Alfredo Julio d'Oliveira
Abel Teixeira da Costa Tavares
Eduardo Fonseca e Almeida
Vito do Carmo José da Cunha Chaves . . .
Manoel Dias Leite Machado
Antonio Casimiro Pereira de Carvalho . . .
Joaquim Gomes Ferreira Alves
Humberto Ferreira liorges
Francisco Marques Rodrigues Moreira . .
José Maria Rodrigues Pereira Junior. .

Qualificações
finaes

S-ll
S-13
S-12
S-14
S-13
S-ll
S-14
S-13
S-12
iMB-18
iMR-18
S-13
B-14
MR-18
B-14
B-14
S-13
MR-18
B-17
B-14
S-12
B-17 11-14
S-13
B-14
S-12
s-ll
B-15
S-12

Classificações
approvadas em sessão do Conselho escolar de 29 de julho de 1911

Pelo decreto de 23 de fevereiro de 1911, são considerados
distinctes todos os alumnos que obtiveram pelo menos 16 valores.
P R E M I O « R O D R I G U E S PINTO»
Américo Pires de Lima
Manoel Pinto.
Sorteado entre os dois alumnos, coube ao segundo.
P R E M I O MACEDO P I N T O »
Manoel Pinto.

Exames

'.IT

Resumo estatístico
das qualificações dos actos grandes e das médias finaes
no anno lectivo de 1910-1911

Valores

S

'

10
11
12
13
14

IA (a)
li.

15
16
17

I18
M. li.

19
| 20

Total . . .

Actos grandes

2

Médias finaes

3 |
5
16
6
2

3

•J

6]
2
7
4

1
13

9

2

-j

4

4

2 * õ

3

J

29

29

(a) Decreto de 23 de fevereiro de 1911 (Diário do Goven
n.o 46).

TRABALHOS ESCOLARES

Conferencias e sessões de demonstração
de

Technica Sanitaria

R E L A T Ó R I O DE SERVIÇO DE 10IO-I911

Segui ainda n'este anno lectivo, essencialmente, os
planos de trabalho que para o Curso de Propedêutica
Medica e a cadeira de Hygiene deixei apontados no meu
Relatório do anno transacto, com as modificações que o
regimen de cursos livres, adoptado na maior parte da
sua duração, motivou.
Em Propedêutica, numerosos foram os casos cliuicos
que perante o curso examinei, nas seis salas do Hospital
Geral em que habitualmente tenho feito as minhas lições,
e embora a frequência escolar se haja resentido um tanto,
uma ou outra vez, da adopção d'aquelle regimen docente,
auctorisado desde as férias de dezembro, — o que é bem
naturalmente explicável tratando-se do 1.° anno do seu
ensaio official, quando lá fora, em vários paizes, depois de
muitos annos de existência, elle oflerece ainda nos seus
resultados fmaes, múltiplos e interessantíssimos themas de
analyse e de discussão, — certo é, ainda assim, que com
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regular assiduidade foram frequentadas as aulas, tendo
sido a exposição dos diversos assumptos de tirocínio ahi
versados, seguida pela generalidade dos estudantes inscriptos. E egual nota devo archivar no respeitante á aula de
Hygiene.
Sem me demorar por agora na referencia pormenorisada dos différentes casos, que successivamenle' foram
examinados sob o ponto de vista especial do Curso de
Propedêutica, n'este meu 12.° anno da sua regência, attento
o que citei já n'aquelle Relatório, direi que applicação
muito reiterada foi feita dos diversos methodos e processos de investigação clinica alli especificados, aliás sensivelmente na mesma ordem de sequencia, visando-se
sempre a actualisação da respectiva technica e a utilisação das novas acquisições semeioticas de opportunidade
provada.
De resto, — não é, de certo, supérfluo accentuar,—
mais uma vez tive em vista, tanto no ensino da Propedêutica Medica, como no da pratica da Hygiene, ainda mesmo
no regimen de frequência discente em ensaio no presente
anno lectivo, que em cursos d'esta natureza só um ellectivo e bem perseverante learning by doing, para o qual
insistentemente guiei os alumnos, e que a cada momento
consegui que por elles fosse posto em pratica, permitte
uma aprendizagem profícua e verdadeiramente fecunda.
Como os pontos versados n'aquelle Curso auxiliar, e
bem assim os da parte geral da minha cadeira, hajam sido
fundamentalmente os do ultimo anno lectivo, e portanto
referidos estejam já, limitar-me-hei aqui a um relato-synopse, em que summarío especialmente as series de conferencias e sessões de demonstração experimental que realise! este anno na regência de Hygiene, constituindo como
que a introducção ao Curso de Medicina Sanitaria, curso
complementar de technisação integrado nos serviços de
Sa,ude publica, e cuja direcção assumi também por lei no

T r a b a l h o s escolares
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actual anno lectivo, oitavo e, ao que já decretado está, o
ultimo da sua vigência com essa organisação.
Segundo o critério adoptado nos anteriores annos da
minha direcção d'esta cadeira, acompanhei as lições de
demonstrações em modelos de estudo e outros exemplares das collecções expostas no Muzeu, que d'anno para anno
se teem ampliado, intervallando essas lições de conferencias especiaes de technica meteorológica, laboratorial, de
desinfecção sanitaria, etc., que realisei, quer no amphitheatre de Hygiene e Muzeu respectivo, quer no Observatório meteorológico, laboratório de histologia e outras
dependências da Faculdade, quer ainda no Posto de desinfecção publica.
Eis a enumeração d'essas conferencias e sessões de
demonstração, referentes á technica sanitaria:
28 e 31 de outubro —Sessões de demonstração pratica sobre os CARACTERES GEO-MORPIIOLOGICOS DA METROPOLE PORTUGUEZA E OS UISTINCTIVOS DOS PR1NCIPAES ESPÉCIMENS DE TERRENOS, visando especialmente os dados
hypsomelricos, orologicos, geognosticos e hydrographicos.
A demonstração foi feita baseando-me na carta geológica de Portugal de J. F. Delgado e P. Choffat (Direcção dos
trabalhos geológicos, 1899), nas cartas orographicas e geológicas da Direcção Geral dos trabalhos geodésicos, nas
planchas muraes de reconstituição geológica de von Zittel
e Haushofer, nos exemplares de terrenos das collecções
Pichler, de Vienna d'Austria, e em différentes cartas em
relevo e cortes eschematicos demonstrando a permeabilidade das diversas estrucluras geológicas, as diaclases, o
poder thermico dos terrenos, etc.
Examinaram-se os seguintes espécimens geológicos,
cujos caracteres foram demonstrados : — schistos argilosos e
micaceos e ardósia cinzenta; barro argiloso; marnes argilosos e calcareos; areia solta, areia vermelha; turfa, terre-
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nos paludosos; terrenos calcareos; tufo; basalto, porphyro e
melaphyr.
23 de novembro — Conferencia sobre

METEOROLOGIA,

HYDROGHAHIIA E TELLUROLOGIA CLIMATOLÓGICAS.

A explanação é realisada em face das cartas oro-hydrographicas de Berghaus e von Zittel, mappas meteorológicos
de Harm e ethnographicos de Gerland, e d'uma série de projecções a arco voltaico de diapositivos referentes aos effeitos dos diversos elementos climáticos. Visam-se em especial
os resultantes das precipitações aquosas da atmosphera e
das violentas correntes aéreas na desagregação das rochas
(paisagens do Kentucky), as correntes de derivação e de
precipitação de celebres cursos d'agua (quedas do Niagara,
do Columbia e do Zambeze, em confronto, mostrando a
destruição dos respectivos terrenos de thalweg, e as variações hygrometricas d'essas regiões; os rápidos de Victoria
no Iguazú, de S. Luiz no Canadá e do Guayra no Paraná;
a cachoeira de Paulo Alfonso; as cem quedas do Oranje,
a cascata de Steinbach, na Prussia, procedente d'uma geleira; etc.). Estudo da distribuição das zonas pluviometricas, com quadros comparativos das cifras udomotricas em
diversas zonas da India (Tscherrapundslii (max.), no planalto de Chassia Hills, a 1250"' d'altitude, a NE. do Calcutta;
Mahableshwar, Baura, Matheran, etc.); nas regiões dos
grandes' lagos da Suissa e do Canadá; e em Portugal,
metrópole. — Abrangeu ainda a conferencia o estudo das
nascentes d'agua, com exemplificação em différentes eschemas e projecções referentes á formação das nascentes,
categorisação das emergências, o terrenos bons e mãos
filtros; pesquizas geológicas, chimicas e bacteriológicas no
perímetro d'alimentação das emergências, para a captação
da agua potável. Nascentes do Rhodano (d'uma geleira do
S.' Cothard, 1000'" acima do nivel do Mediterrâneo). Poços
artesianos. Aguas mineraes. Nascentes thermaes; Geysers
da California e da Islândia.
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19 de dezembro — Visito com os alumnos o Observatório meteorológico, realisando ahi uma sessão sobre
TECHNICA METEOROLÓGICA E ALTIMETRIA.

Exercícios de pluviometria (udometro de Babinet) e
evaporimetria, tirocínio de technica no altímetro compensado Casella, de Londres, no anemómetro Robinson e anemograplio eléctrico, no barómetro Adie e barographo Richard; exercícios de psychrometria (psychrometro de
August) e thermographia; redacção de telegrammas meteorológicos, etc.
21 de dezembro — Conferencia sobre CLIMATOLOGIA,
com demonstração de diapositivos no projector Zeiss, e dos
mappas e diagrammas geographico-meteorologicos de Em.
Leloschek e Berghaus. Calegorisação dos climas segundo
as zonas climalo-thermicas e as oscillações thermicas máximas e mínimas; confronto com a climatologia porlugueza,
baseando-me nas cartas udometricas e das linhas isothermicas, isotéricas e isochimenicas da metrópole (Relatório
da Administração Geral das Mattas do Estado, 1881).
Exercícios de leitura de altura barométrica apparente
e correcta no barómetro Fortin. Tirocínio nas taboas
de Haeghens barometricas e psychrometricas. Variações
do estado hygrometrico do ar o sua relacionação com as
mutações climáticas regionaes.
18, 23, 25 e 27 de janeiro — Série de conferencias
sobre CANALISAÇAO DE ESGOTOS, com demonstração numa
extensa documentação grapbica, dos traçados geraes e dos
planos e modelos especiaes adoptados nas canalisações antiga e moderna do Porto. Estudo pormeuorisado dos traçados dos variados typos de secções dos aqueduetos, das
camarás de inspecção e limpeza dos mesmos e de concordância dos alinhamentos de cotas diversas, camarás de expulsores conjugados, para elevação do seivage pelo ar
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comprimido, systema Shone, (com demonstração no modelo especial, reduzido, d'uma camará d'esses ejectores
Shone). Tanques automáticos, para lavagem. Detalhe das
columnas de ventilação e das camarás d'expansao e tubagem respectiva, cora exame de variados modelos de grès,
em miniatura, dos tubos de canalisação.
20 e 24 de fevereiro e 8 de março —HYGIENE
DA ALIMENTAÇÃO. — Demonstração em múltiplas séries de
eschemas e diagrammas referentes ao valor nutritivo e
supplencia iso-dynamica dos alimentos das diversas categorias; composição de rações alimentares segundo a natureza dos seûs elementos constitutivos e adaptadas a varias
idades, e a variadas classes de trabalho, em différente»
paizes.
IO de março — Sessão de demonstração pratica referente ás AGUAS D'ALI.\IKNTA<;ÃO, com projecção de prepa-

rações micrographicas, a diversas ampliações, mostrando a.
polluição das aguas de superficie, por larvas de entomostraceos [Cyclops (larvas tetra- e hexa-podas), Cypris e Colurrlln], indicativas de putrefacção avançada e existindo profusamente nas aguas gravemente inquinadas; pela existência
d'ovos de vermes nematoides (ascaris, anguillula) e d&
plathelminthos trematodos (distomas) e cestoides (teniadeos); e ainda pela presença de infusorios ciliados (vorticellideos, paramecias), e nudollageilados, e de numerosas
bactérias.
Incluo n'esta sessão, seguidamente, o estudo da purilicação das aguas destinadas á alimentação, examinando directamente o trabalho de depuração em différentes modelos- de filtros existentes no Muzeu, e demonstrando-se num
estudo de confronto, a série de aperfeiçoamentos que no
ponto de vista da purificação das aguas a technica sanitaria tem realisado.
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fc assim que são descriptos em detulhe os processos
de esterilisação da agua pela ozonisação, pela alta temperatura sob pressão, e pelos raios ultra-violetas, com estudo
dos modelos e diagrammas das respectivas installações
hodiernamente em uso. — A demonstração faz-se para a esterilisação pelo ozono, nn exame de pormenor do gerador
eléctrico (allernador-transformador da corrente, em tensão
elevada a 30.000 volts, 80 períodos de frequência; deflagrador em derivação), dos ozonadores (discos-electrodos
metallicos, separados por dieléctricos de vidro, para a producção dos effluvios), e das camarás e columnas de esterilisação, realisando o contacto intimo da agua com o ozono.
— Na purificação da agua a altas temperaturas, sob pressão, são expostos os modelos dos esterilisadores typo
Cartault, e do systema Vaillard-Desmaroux com dispositivo
especial para os calefactores, os permutadores-recuperadores da temperatura e os purificadores.—Na esterilisação
pelos raios ultra-violetas, é demonstrado o funecionamento
nos respectivos modelos e escliemas, do apparelho NogierCourmont, em que se utilisam aquelles raios de tão intensiva
acção chimica, emittidos por lâmpadas de quartzo, de vapores de mercúrio, trabalhando a corrente continua e immersas completamente na agua a esterilisar, permiltindo assim
operar com a agua sob pressão e não necessitando portanto
o emprego de reservatórios, causa bem frequente de inquinações da agua.
13 de março — Sobre AUMENTOS VEGETAES E ANIMAES. — Conferencia acompanhada de demonstrações em
projecção de preparações microscópicas de farinhas alimentares, e de quadros relativos ao trabalho de panificação nas suas différentes phases, á colheita do arroz,
etc. Ainda exame directo de preparações microscópicas de
leite, de planos descriplivos de estabelecimentos industriaes
para a venda de leite e preparação de lacticínios, procès-
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sos de investigação das fraudes e alterações diversas d'esses
géneros d'alimentaçào. Em tal sentido são vistas as installações figuradas d'alguns dos interessantes estabelecimentos Milcherzeugungs-Anstalten. — A fiscalisação sanitaria
das carnes, com as suas installações especiaes em vários
dos principaes matadouros modernos de França, Inglaterra,
Allemanha e Estados-Unidos da America do Norte, é seguidamente demonstrada em séries de projecções, assim como
as installações de camarás de refrigeração para a conservação das carnes, os grandes hangars de exposição e preparação de carnes para exportação, etc.
20 de março — Sessão technica de

EXAME MIGROGRA-

1'IIICO DE 1'RODUCTOS ALIMENTARES DIRIGEM VEGETAL, q u e

realiso no laboratório de histologia, com o respectivo estudo demonstrativo de confronto.
São vistas successivamente ahi, a ampliações de 350
a 400 diâmetros, algumas das preparações de micrologia
sanitaria pertencentes ao Muzeu de Hygiene, entre as quaes
as de farinhas puras de trigo, milho, centeio, aveia e cevada, e de substancias que teem sido empregadas para a
falsificação d'esses e outros productos, algumas d'ellas reveladas bem impressivamente aqui no Porto, em especial
na memorável campanha de policia sanitaria de 1902, campanha essa, aliás, que lamentável é não haja sido bem a
•miude repetida; véem-se assim espécimens d'estas substancias de fraude: curcuma, gengibre, sândalo vermelho,
casca pulverisada d'arroz, kaolino, serrim de madeira.
É feito também o exame microscópico, de confronto,
no estado de pureza e de alterações e falsificações varias,
do café (albumen verde e torrefacto, elementos do pó de
café), raiz de chicorea (tecido cortical e o cylindro axial),
cacau (corpúsculos de Mitscherlich), mostarda, pimenta, etc.
29 de março — Sobre

METHODOS DE EDUCAÇÃO PHY-
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SICA, HYGIENE DO SPOKT, SPORTS D'INVERNO ESPECIAES A

CLIMATÉRICAS. — Conferencia com demonstração em projecções, visando especialmente os methodos mais práticos de cultura physica, e olhando como
resultado interessante da vida habitual em certas estações
d'inverno, o poder d'adaptaçào do organismo humano ás
exigências de variados, e por vezes muito violentos,
exercícios desportivos. É relativamente grande a série
de documentos graphicos que se exhibem ahi, permitUndo uma visão bem concreta da vibrante actividade
d'esses exercícios. Referencia mais demorada é feita aos
methodos japonezes de cultura physica e a gymnastica
sueca, demonstrando o valor educativo que lhes cabe,
nomeadamente no que respeita a esse radicado methodo
de gymnastica e de combate japonez o jiu-jitsu (ou Jiudo)
dotado de tão altas qualidades d'adestramento e que
precedeu de séculos a gymnastica sueca de Ling; é citado
n'essa opportunidade o methodo reviviíicante, derivado como
uma ramificação bem individualisada d'aquelle meio oriental de desenvolvimento physico, methodo baseado em rigorosas noções de anatomia e physiologia humanas, universalmente praticado nas academias e demais institutos
ofticiaes japonezes, e que em numerosos casos d'accidenté,
com perda de conhecimento e estado de morte apparente,
presta serviços d'um alto valor. — Passam depois s u o
cessivamente no projector aspectos variados dos exercidos de sport na Suissa, Àllemanha, Austria, Escandinávia
e America do Norte, colhendo em tal sentido episódios
múltiplos das celebres estações climáticas dos Grisões —
Davos e S.' Moritz, das de Leysin e Caux, ainda das que
movimentam a linda região do Oberland em Adelboden e
Grindelwald, e da estancia americana de Saratoga, e mostrando bem a grande affluencia de enthusiastas d'estes géneros de sport na Floresta-Negra, no Tyrol, no Harz, etc.,
mais rara, embora tendendo egualmente a ampliar-se, em
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França, e cujo notável desenvolvimento pouco conhecido
é em Portugal.
Seguem assim diapositivos marcando: excursões em
toboggan e em luge ou pequenos trenós com patins de
ferro; em rennwolf e em bobsleigh, longo trenó, em que se
attingem velocidades de 80 a !)0 kil. á hora (Leysin); a
luge -A vela (no Canadá, bania Toronto) permittindo lambem as grandes velocidades, o que constitue o seu grande
attract!vo; a patinagem, sport d'inverno dos mais vulgarisados
em França, cujos movimentos em figuração contam já também cultores entre nós, mas que nas. margens do Báltico e
nos arredores de Vienna e Berlim tem uma larga expansão, até mesmo com a sua interessante modificação de patinagem á vela (nos lagos visinhos de Berlim, especialmente
no Muggelsee); a corrida e o salto em ski, sport que na
Escandinávia faz parte da educação infantil geral, e na Suissa,
Allemanha e Austria é também muito apreciado, permittindo à descida vertiginosa dos mais escarpados declives, cobertos de neve longo tempo. É exemplilicado em
quadros graphicos o auxilio de valor que o ski presta em
alguns exércitos (Suécia, Noruega, Russia e Suissa), nos
serviços de exploração e informação dos postos avançados,
nos de communicação urgente, nos serviços de saúde, de
segurança e d'abastecimentos, etc., recordando-se como na
Mandchuria, os russos o utilisaram muito em tal sentido,
no começo das operações da guerra russo-japoneza, e como
na Suissa as tropas do S. Gothard tirocinam constantemente
n'esses exercícios especiaes.—U'alguns jogos de campo anglo-americanos como o hockey, o curling, o base-ball, o football, etc., são seguidamente exhibidas projecções.
Na restante parte da Conferencia, em que versei o
thema da hygiene sanatorial, com referencia a algumas das
principaes estações climáticas nacionaes e estrangeiras,
passo em revista muitos dos assumptos já enumerados
a tal propósito no meu Relatório do anno passado (Cfr.
Annuario 1909/1910).
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3 e 8 de maio — HYGIENE INDUSTRIAL. — Consideram-se especialmente os accidentes do trabalho, visando os
meios de prevenção d'esses accidentes, com demonstração
em séries de projecções e em quadros parietaes de technologia, dos desastres e outros riscos de trabalho profissional
que incidentam variadas industrias, das quaes se exemplificam: o fabrico do gaz d'illuminaçao, o trabalho nos altosfórnos e nas minas de hulha, o fabrico do papel, a industria
do vidro, a do phosphoro, etc., estando o desenvolvimento
d'estes themas egualmente archivado já n'aquelle meu Relatório citado.
10 de maio — HYGIENE NAVAL E COLONIAL. — Na 1."
parte ria conferencia versando-se os pontos de maior interesse na hygiene a bordo, acompanhando-a da demonstração em modelos e múltiplos desenhos relativos á technica
moderna da conslrucção naval, etc. A. propósito é rememorado o incentivo que adveio a tal technica da Deutsche
Schiffbauausstellung de Berlim, em 1908, certamen que
marcou uma verdadeira época na architectura naval allemã,
não só no referente á conslrucção propriamente dita e ú
decoração interior do navio, como á evolução d'um grande
numero de industrias subsidiarias a esses trabalhos. Desde
as secções ou compartimentos das caldeiras, installação
eléctrica das hélices, ancoras e leme, d'aquecimento, illuminução, ventilação, lavandaria e ascensores, aos da télégraphia sem íio e camarás frigorificas e ás installações luxuosas
e de conforto dos seus salões de reunião e das cabines para
passageiros e officiaes, tudo tem necessitado uma grande
expansão d'essa espécie de construcções, em que á hygiene coube um vasto campo d'applicação, aliás attentamente visado em regra. — Estas disposições especiaes
são exemplificadas na conferencia em face dos amplos e
muito elucidativos cortes lougitudinaes e transversaes de
grandes transatlânticos do Lloyd norte-allemão, publicados
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no esplendido trabalho — Die Fortschritte des Deutschen
Schiffbaues tinter besonderer Beriicksichtigung der Entwicklung der Flotte des Norddeutschen Lloyd — Berlim, 1909.
Na 2. a parte da conf.a, (HYGIENE COLONIAL), faço em primeiro logar uma demonstração de estudo em alguns exemplares de insectos transmissores de doenças especiaes aos
paizes tropicaes ou n'elles predominantes, ou ainda por
outro motivo prejudiciaes ao homem, mostrando-se assim
espécimens da mosca tsé-tsé (glossina palpalis) de Cazengo,
Loanda, para a doença do somno ou trypanosomiase gambiense; d'um outro muscideo, a calliphora anthropophaga,
também de Cazengo, análoga nos seus hábitos profundamente malelicos, pela destruição que as suas larvas causam
no corpo humano (accidentes de myasis), á Lucília hominivora da America Central e Guyanas e á SarcqphUa
Wohlfarti da Russia; e seguidamente uma sérié de exemplares de mosquitos, interessantes para o estudo da morphologia comparada dos Culicideos e Anophelídeos [Culex
malarias, G. elegans, C. annulatus, Anopheles superpictus
africanus (todos de MossamedesjJ. É exhibido também um
typico exemplar de fêmea fecundada de Salaló, do grupo
das Formigas brancas ou Termites, com os sómitos do
abdomen enormemente distendidos, e colhido no planalto de
Mossamedes, insecto pseudo-nevroptero cujo papel destruidor nos madeiramentos das habitações é bem conhecido.
— Por ultimo, como espécimens ainda da fauna arthropoda
africana, mostram-se exemplares do escorpiões, grandes
arachnideos estes provindo do interior de Novo Redondo.
12 de maio — Demonstração de series de diapositivos,
em còr, referentes á VARÍOLA E VACCINA e á PIIODUCÇÂÒ
EXPERIMENTAL DA VACCINA «ESPONTÂNEA OU PRIMITIVA»,

segundo as planchas clássicas de Chauveau. Exhibem-se
assim no respeitante á Vaccina primitiva nos bovideos,
aspectos de pústulas de Cow-pox em différentes períodos
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•le evolução, em bovideos das raças schwitz, bretã e ayr
cruzada. Ainda a apparencia da Vaccina humana transportada á espécie bovina, evidenciando o aspecto de seis pústulas (oitavo dia), n'um bovideo de raça ayr cruzada, e
procedentes duas d'ellas da inoculação da vaccina humana,
directamente originaria de Cow-pox; duas de vaccina jenneriana; as outras duas de Cow-pox verdadeiro (test.).
Por fim é demonstrado n'essas planchas o aspecto
dos botões vaccinaes na creança (7.° e 9.° dias), o da
erupção variolosa na espécie bovina (começo do 6.° dia), o
da Variola e Vaccina inoculadas simultaneamente n'essa
espécie, e ainda o do exanthema vaccinal, produzido nos
equídeos por injecção de horse-pox, em exemplares distinctos, no systema lymphatico, por via sanguínea e no tecido
cellular subcutâneo.
24 de maio—TECHNICA DA DESINFECÇÃO SANITÁRIA,

no Posto de desinfecção publica.
Sessão pratica, tirocinando-se no trabalho das estufas
de vapor d'agua saturado sob pressão Geneste-Herscher
(typos fixo e locomovei) e das estufas de vapor tluente sem
pressão; dos formolisadores Trillat, Eimes e WaltherSchlossmann (constr. Lingner) ; puiverisadores de solutos antisepticos, modelos Syphonia, portuense e Geneste-Herscher;
estudo pratico do coefficiente-phenol, para ensaio comparativo da actividade dos diversos desinfectantes («carbolic
acid coefficient»); fiammejamento; technica da desinfecção
pelos gazes Clayton e Marot, e d a improvisação de meios
de desinfecção em localidades desprovidas de recursos especialisados de defeza sanitaria.
Porto, 29 de julho de 1911.
0 prof, da cad.* dg Hygiene
e em regência de Propedêutica Medica,

João Lopes da Silva Martins Junior.
8

Movimento
da Enfermaria de Clinica Obstétrica
DURANTE O ANNO LECTIVO DE 1910-1911
(14 de outubro a 8 de julho)

Entraram :
de
de
de
de
de
de
de
de
de

14
15
15
15
15
15
15
15
15

de
de
de
de
de
de
de
de
de

outubro a 14 de novembro . .
novembro a 14 de dezembro
dezembro a 14 de janeiro . .
janeiro a 14 de fevereiro . . .
fevereiro a 14 de marco . . .
marro a 14 de abril . . . .
abril a 14 de maio
maio a 14 de junbo
junho a 8 de julho

tolal

tendo a edade de :

79
91
96
87
84
103
71
77
49

737 mulheres
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23 annos
24
25
•
26
»
27
• ' . . . . "
28
29
»
30
»
31
i
32
»
33
»
34
»
35
»
36
»
37
38 »
39
»
40
»
•41
42 »
43
»
44
i
45
- . ;
46
»
47
»
Edade ignorada

'. .

• • •
.• • •
" . . .

55
53
45
57
42
46
35
37
12
23
21
9
18
10
11
6
4
8
2
3
2
2
1
0
1
2

e sendo:
solteiras
casadas
viuvas.

482
239
16

Eram :
primiparas

251

multiparas

486

Deram ã luz:
feto masculino
feto feminino

366
331
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Tiveram parto gemellar, sendo:
ambos os fetos masculinos
ambos femininos
de sexos différentes

■. . .

total

5
1
1
7

i

Abortaram expontaneamente,. durante a gestação:
de 1 a 2 mezes
de 2 a 4 mezes
de 4 a 6 mezes

3
8
fi

Tiveram parlo prematuro:
durante o 7." mez

8

durante o 8.° mez

32

Nasceram:
fetos vivos .

(515

fetos mortos

82

Operações realisadas:
Annexectomias
Basiotripsias . . .
Cesareanas abdominaes intraperitoneaes.
Colpoperineorraphias
Dequitadura artificial
Desbridamento de trajectos flstulosos do
seio
Embryotomia
Extracções e forceps
Extracções de pelve
tiebotomia
Hysterectomies abdominaes totaes. . .
Incisões e drenagens de abcessos main
marios

2
2
3
4
1
1
1
19
5
1
2
4
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Incisão e drenagem de abcesso da face
externa da perna
Laparotomia seguida de ablação de volumoso bematocelo retro-uterino . . .
Laparotomias para drenagem abdominal.
Metreuryseo-hysterotomia e applicação de
forceps
Parto provocado (balão de Champetier) .
Raspagens uterinas digitaes
Raspagens uterinas instrumentnes . . .
Versão de Rraxton — Hicks
Versões podalicas por manobras internas,
seguidas de extracção
Total

1
1
2
1
1
3
8
1
12

75 operações

Porto, julho de 1911.

0 chefe de Clinica Obstétrica,

Manuel Antonio de Moraes FYias.

Movimento
das enfermarias de Clinica Medica

A N N O LECTIVO DE

1910-1911
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Asthma
Pneu mo
Tubercu
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Grupos nosologicos

sojuoog

Tuberculose laryngopulmonar
Tuberculose pleuropulmonar
Tuberculose pleuropulmonar
Tuberculose pleuropulmonar
Tuberculose pleuropulmonar
Tuberculose pleuropulmonar
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar



Homens

SALA DO SENHOR DOS AFFLICTOS

Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar

Mulheres

SALA DA SENHORA DA 8AUDE
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Distribuição dos doentes pelos alumnos
Doentes
Alumnos

Mendes Corrêa

.

.

.

Diagnostico»

N.°

Sexo

1
26
36
73
13
23

H
H
H
H
M
M

±7

M

Sezonismo
Bronchite chronica
Acromegalia
Entérite
Pleurisia purulenta
Envenenamento agudo
sublimado corrosivo
Tuberculose pulmonar

M
11
11
II
M
M
M

Tuberculoso pulmonar
Sezo.nismo
Mal de Bright
Sezonismo
Nephrite syphilitica
Pneumonia lobar
Gastrectasia

pelo

.

;

2
16
31
49
22
24
45

Ferreira de Lemos .

.

3
64
65
48

H
H
II
M

Arterio-esclerose
Tuberculose plouro-pulmonar
Tuberculose pleuro-pulmonar
Syphilis hepática

4
19
42
56
75
19

H
II
11
II
H
M

Tuberculose peritoneal
Pneumonia lobar
Gastrite ulcerosa
Rheumatismo articular agudo
Myocardite
Tuberculose pleuro-pulmonar

5
27
54
78
15
30

II
H
II
II
M
M

Hemiplegia direita
Tuberculoso pulmonar
Arterio-esclerose
Cirrhose de Làennec
Gastrite ulcerosa
Grippe

6
20
40
63
76
21
29

II
II
II
H
11
M
M

Cirrhose do Làennec
Tuberculose pleuro-pulmonar
Pleurisia tuberculosa
Pneumonia lobar
Hemiplegia direita
Grippe
Icterícia catarrhal

Julio d'Oliveira

Pires de Lima.

.

.

.

.•

'
Moraes de Souza.

.

.

Trabalhos escolares

133

Doentes

Diagnósticos

Alumnos

N.°

Sexo

Abel Tavares

7
23
71
25
36
41

li
Gastrite alcoólica
>{ I Mal de Rright
Il
Tuberculose pulmonar
M Coxalgia
M
Grippe
M Pleurisia tuberculosa

Sebastião Lopes

12
41
70
14
37
42

Il
H
II
M
M
M

Doença de Weil
Tuberculose pulmonar
Gastrite ulcerosa
Tuberculose pulmonar
Grippe
Pleurisia tuberculosa

Fonseca de Almeida.

8
21
30
46
61
85
43
49

li
li
II
li
II
li
M
M

Myocardite
Esclerose lateral amyotrophica
Cirrhose de Laennec
Pneumonia lobar
Mal de Iiright
Pneumonia lobar
Febre typhoide
Ptoses abdominaes

Silva Rastos

9
24
52
68
28

M
II
II
II
M

Mal de Rright
Tuberculose pulmonar
Rheumatismo articular agudo
Estenose do pyloro
Chlorose

13
18
25
44
55
72

II
»
H
H
H
H
M

Syphilis cerebral
Asthma
Hemiplegia esquerda
Mal de Rright
Tuberculose pulmonar
Purpura infecciosa
Febre typhoide

f "

H
H
H
II
H
M
M
M

Estenose do esophago
Febre typhoide
Insufflciencia mitral
Pneumomia lobar
Mediastinite syphilitica
Pleurisia secca
Tuberculose pulmonar
Tuberculose intestinal

Rocha Pereira.

l 26

Sebastião Feyo

.

15
43
51
69
20
27
44
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Doentes
Alumnos

Diagnósticos

N.'

Sexo

33
34
45
3
34
51

H

M
M

Tuberculose pulmonar
Aneurisma da aorta
Hyperchlorhydria
Enterite
Pneumonia lebar
Ilronchite chronica

Manuel Pinto

17
28
38
50
58
66
11

II
H
H
II
H
II
M

Tuberculose pulmonar
Mal de Brigth
Sezonismo
Broncho-pneumonia
Tuberculose pulmonar
Gastrite alcoólica
Paraplegia espasmódica

Pereira de Macedo

39
60
12
18
38
89

II
II
M
M
M
M

Nephrite syphilitica
Cancro do estômago
Gastro-enterite
Febre typhoide
Cancro do estômago
Doença mitral

Cunha Gonçalves.

22
29
53
57
2
53

H
<>
H
H
M
M

Myocardite
Myocardite
Syphilis
Tuberculose pleuro-pulmonar
Grippe
Tuberculose pulmonar

Vito Chaves.

10
35
47
74
10
40
46

H
H
II
11
M
M
M

Tumor do pancreas
Myocardite
Gastrite ulcerosa
Doença mitral
Febre typhoide
Pneumonia lobar
Mal de Bright

Pereira de Carvalho.

48
59
4
9
16
50

M
H
M
M
M
M

Hyperchlorhydria
Pneumonia lobar
Tuberculose pulmonar
Myélite syphilitica
Tuberculose peritoneal
Dyspepsia nervosa

Humberto Borges.

.

.

11

11
M
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Doentes

Aluimios

Cesar Torres . . .

Alexandre Queiroz .

1
| N.°

Diagnósticos
Sero

i

32
8
17

H
M
M

Bronchite aguda
Myocardite
Febre typhoide

í

67
7
31

H
M
M

Tuberculose pulmonar
Icterícia catarrhal
Adenopathiatracheo-hronchica

1

1

Claudio Rastos. . .

6

Francisco Coutinho .

62
5
33

1

M Chlorose
H
M
M

Pneumonia lobar
Mal de Bright
Tuberculose pulmonar

.
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Necropsias
Doente» fallccidos
Casos clínicos

Numero

2
27
40
44
50
55
58
60
72
82
87
22
23
24
56
59

II.
II.
H.
II.
H.
II.
H.
H.
II.
H.
H.
M.
ÍM.

M.
M.
M.

Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Pleurisia tuberculosa
Mal de Bright
Broncho-pneumonia
Tuberculose pulmonar
Tuberculose pulmonar
Cancro do estômago
Purpura infecciosa
Bronchite chronica
Gastrite ulcerosa
Nephrite syphilitica
Envenenamento agudo pelo sublimado corrosivo
Pneumonia lobar
Cancro do pancreas
Envenenamento agudo pelo phosphoro
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Doentes sorteados para os actos
DESDE 3 A 8 DE JULHO

N."

Alumnos

Diagnósticos

Enfermaria

1
2
3
4

Mendes Corrêa
Julio d'Olivfiira
Ferreira de Lemosj
Silva Aroso

Tabes
Aneurisma da aorta
Nephrite tuberculosa
Pleurisia purulenta

Sala do Senhor
dos Afflictos
— Homens

5
6
7
8

Pires de Lima
Moraes de Souza
Sebastião Lopes
Abel Tavares

Mal de Bright
Myocardite
Mal de Rright
Tuberculose pulmonar

| Sala do Senhor
> dos Afflictos
— Homens

g

Fonseca de Almeida Tabes
Silv.-i Bastos
Tuberculose pulmonar
Rocha Pereira
Myélite
Sebastião Feyo
Ptoses abdominaes

Sala da Senhora da Saúde
— Mulheres

10
íi
12

16

Humberto Horges
Gastrite alcoólica
Francisco Coutinho Cancro do estômago
Sala do Senhor
Pereira de Macedo. R h e u m a t i s m o articular dos Afllictos
agudo
— Homens
Cunha Gonçalves
Mal de Bright

17
18
19
20

Vito Chaves
Insufficiencia aórtica
Pereira de Carvalho Hyperchlorhydria
Cesar Torres
Gastrite ulcerosa
Alexandre Queiroz Mal de Bright

Sala ilo Senhor
dos Afllictos
— Homens

21
14

Claudio Bastos
Manuel Pinto

Sala do Senhor
dos Afllictos
— Homens

13
22
15

Paraplegia espasmódica
Myélite

Faculdade de Medicina do Porto, 9 de julho de 1911.
O chefe de clinica medica,

Cosme do Carmo Cardoso.

Pathologia interna

ANNO LECTIVO D E

19ÍO-1G11

Com a nova feição dada aos estudos medicos pela reforma que vae entrar em plena execução no proximo anno
activo, a regência da cadeira de pathologia interna foi feita
de
maneira a estabelecer a transição para a nova cadeira
UQ
1 a vem substituir: a de l. a clinica medica.
Assim, além das lições theoricas sobre febres eruPtivas, doenças infecciosas bacterianas, doenças parasitadas, doenças da nutrição, doenças do apparellio digestivo
e
doenças do apparelho circulatório, foram feitas numerou s lições clinicas nas enfermarias do Hospital de Santo
Antonio e Hospital do Bomíim, versando especialmente
sobre variola e varioloide, typho exanthematico, febre tyP«oide, rheumatismo polyarticular, syphilis hereditaria, raCn
'Usrao, dyspepsia com hyperchlorhydria, dilatação gáspea, ulcera do estômago, cancro do estômago, enterites,
Péritonites, appendicite, pleurisia tuberculosa, tuberculose
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pulmonar e varias cardiopathias (tachycardia, bradicardia,
asystolia, myocardites, insufíiciencia mitral e aperto mitral).
Comparado o ensino com o do anno anterior, distingue-se pela multiplicidade de lições clinicas que substituíram as theoricas e pelo estabelecimento de cursos livres, auctorisado pelo director, sendo para notar que a
frequência de alumnos não foi menor.

O professor da 7." cadeira,

J. Dias d'Almeida.

Curso de Dermatologia e Syphiligraphia
1910 a 1911

RELATÓRIO APRESENTADO AO CONSELHO DA FACULDADE DE MEDICINA

Ao Conselho da Faculdade de Medicina do Porto, tenho
a honra de apresentar a nota succinta dos trabalhos realizados no presente anno lectivo no Curso de Dermatologia
e Syphiligraphia que á semelhança dos annos anteriores
graciosamente regi.
Seja-me, porém, permittido preliminar a presente nota
°ora a indicação, ignorada talvez pela maioria do Conselho,
da causa originaria d'esté curso que quero deixar registrada por envolver a memoria d'um collega já fallecido.
Vae para 11 annos que o finado Prof. Oliveira Monteiro, lente de Pathologia interna, me dizia que bom serviço prestaria ao ensino quem lizesse um curso regular de
Syphiligraphia; que o vasto programma da sua Cadeira lhe
n
ão permittia occupar-se d'esse estudo e que em nenhuma
°utra a syphilis era estudada no seu conjuncto, como cumpria que o fosse. Que era necessário ensinar praticamente
a
conhecer as múltiplas manifestações d'essa doença e
que porisso me aconselhava a que inaugurasse essas liÇ^es, já qUe me especialisara na Dermatologia e Syphiligraphia e que assim prestaria um bom serviço ;í Escola e
ao ensino medico. O respeito que eu votava ao meu
autigo mestre e a comprehensão do alcance das suas
considerações determinaram-me a seguir-lhe o avisado
conselho e n'esse mesmo anno fiz o primeiro Curso de
Syphiligraphia.
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Nos annos seguintes a iniciativa partiu dos alumnos,
que successivamente me pediram, até ao presente anno,
que lhes fizesse lições sobre Dermatologia e Syphiligraphia,
pedido a que sempre accedi procedendo a esse ensino em
face de exemplares colhidos na minha consulta especial
de doenças de pelle e syphiliticas no Hospital Geral de
Santo Antonio.
Tenho a satisfação de registrar que me não escassearam as mais lisonjeiras provas de attenção e agradecimento da parte dos alumnos nem as manifestações d'esté
Conselho que muito me penhoraram, inserindo nas suas
actas votos de louvor pelo meu desinteressado trabalho.
No presente anno lectivo o ensino pratico da Dermatologia continuou a ser feito na minha consulta especial
de doenças da pelle e syphiliticas, que teve, durante o anno
lectivo, isto é, de 1 de outubro de 1910 a 30 de junho
de 1911, o seguinte movimento:
CONSULTA DE DERMATOLOGIA
E SYPHILIGRAPHIA DO HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTONIO
Director—Prof.

Luiz de Freitas Viegas

MEZES

H." DE CONSULTAS

391

Outubro .
Novembro
Dezembro"
Janeiro
Fevereiro.
Março . .
Abril . .
Maio . .
Junho . .

378
305
318
418
406
499
580
447
Total.

. . . . .

3742
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Foi sobre este abundante material que íiz o ensino
pratico da especialidade.
Cinco vezes por semana (salvo quintas e domingos)
se realiza esta consulta onde compareciam sempre alumnos do 4.° e 5.° annos, na presença dos quaes eu fazia
o diagnostico da doença, justificando-o, ensinava a conhecer as lesões elementares, as lesões secundarias e dava
noções sobre a etiologia, pathogenia e principal symptomatologia de cada caso, instituindo o tratamento apropriado.
Repetidas vezes convidava os meus ouvintes a fazer
o diagnostico dos casos mais simples e a justificar esse
diagnostico. Via então com prazer que muitos aproveitavam bem do meu ensino, não se mostrando hospedes nos
assumptos versados em dermatologia.
Durante o anno íi/.cram-se variadas colheitas de sangue, em suppostos syphiliticus, para a reacção de Wassermann, que foi praticada no laboratório do Prof. Aguiar:
colheitas de muco nasal para a investigação do bacillo da
lepra, investigação da sensibilidade nos leprosos, etc. Trabalhos estes destinados á confecção de theses inauguraes.
Devo a alguns alumnos e medicos que frequentavam
o meu curso a captivante amabilidade de photographar
muitos casos interessantes que era pena não licarem no
nosso archivo. Devo especificar entre elles os alumnos
Castro Henriques, Ferreira Alves e o medico Victorino
Ribeiro, que puzeram á minha disposição a sua competência de hábeis operadores photographicos, o que muito me
penhorou. Outros alumnos se encarregaram de dar injecções mercuriaes aos syphiliticus da nossa consulta;
muitos assistiram á pratica de cauterisações, galvanocauterisações, escarificações, ablações de molluscum contagiosum, etc.
Os dias em que não havia consulta eram destinados
ás minhas lições. No principio do anno lectivo realiza-
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vam-se todas as quintas e domingos, mas desde que começou o Curso de Medicina Sanitaria passaram a ser apenas aos domingos por incompatibilidade de horário.
Estas mesmo foram muito irregulares por motivo do
Curso de Psychiatria que, professando-se muito longe, não
permittia que as minhas lições se realizassem por falta de
tempo entre os trabalhos operatórios de Clinica Cirúrgica
e a hora de Medicina Psychiatrica.
Apesar d'estas difficuldades de horário ainda consegui
realizar 16 conferencias sobre os seguintes assumptos:
1."—Tuberculoses cutâneas — com apresentação de
doentes.
2." — Lupus vulgar — com apresentação de doentes.
3." — Lupus (variedades clinicas) — Lupus vorax —
com apresentação de doentes.
4." — Tratamento do lupus — com apresentação de
doentes.
5." — Lepras (variedades clinicas) — com apresentação
de doentes.
6." — Lepra tuberculosa — com apresentação de doentes.
7." — Lepra anesthesica— com apresentação de doentes.
8.a — Sarna (variedades clinicas) — com apresentação
de doentes.
9.a — Molluscum contagiosum — com apresentação de
doentes.
10.a — Vitiligo — com apresentação de doentes.
11." — Eczemas em geral.
12.a — Eczemas (etiologia e pathogenia).
13.a — Eczemas (symptomatologia) — com apresentação de doentes.
14 a —Eczemas (tratamento) — com apresentação de
doentes.

•
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lí).1 — Impetigo e eczema impetiginoso — com apresentação de doentes.
16.a — Zona Zoster — com apresentação de doentes.
Eis em resumo mencionado o que foi no anno lindo
o ensino da Dermatologia. Não fiz licções especiaes de
Syphiligraphia porque a irregularidade d'um curso extraofficial como este, que ha annos venho fazendo por mero
amor ao ensino, irregularidade dependente dos acanhados
limites de tempo que o horário do ensino official deixa aos
alumnos, não permittiu fazer-se maior numero de licções.
Tenho no entanto a convicção que os estudantes que seguiram com assiduidade a minha consulta, colheram larga
copia de conhecimentos de Syphiligraphia que_se não foram ordenados na sequencia scientifica que as licções magistrats permittem, foram no entanto administrados em
face dos casos que passaram sob a nossa observação, e
apesar de não seriados, devem ter deixado bem impresso
no espirito dos observadores as noções que exemplificavam.
Se a lei de 22 de fevereiro vier a ter realidade pratica e se o Conselho d'esta Faculdade entender dever
confiar-me, como até agora, o ensino da Uermatologia e
Syphiligraphia, espero que, o que este anno é uma ligeira
nota de trabalhos feitos por dedicação ao ensino, se volverá em relatório circumstanciado dos trabalhos executados em face d'um programma preestabelecido, das investigações scientificas realizadas, dos trabalhos publicados e
das licções magistraes que me cumprirá fazer.
Prof. Luiz de Freitas Viegas.

Kl

Clinica Cirúrgica
MOVIMENTO DAS E N F E R M A R I A S ESCOLARES

Anno lectivo de 1910-1911
Relação das operações praticadas nas enfermarias de clinica
cirúrgica da Faculdade de Medicina do Porto, durante o
anno lectivo de 1910 a 1911 (outubro a junho).

Descripçâo e resultados therapeuticos

Enfermaria n.° N (Mulheres)
1
2
3
4
5
6
7
fi

Desbridamento, curelagem e drenagem de peri-arthrile coxofemural direita suppurada — muito melhorada.
Abertura, curetagem e dtenagem de abcesso frio da região infra-coslal direita — curada.
Extirpação de polypo (fibroso) uterino — curada.
Laparotomia e extirpação de kysto para-ovarico esquerdo —
curada.
Desbridamento e drenagem por via vaginal de pyo-salpingite
esquerda multilocular— no mesmo estado.
Dilatação forçada d'anus, extirpação o thermocauterisação de
hemorrhoidas internas — curada.
Desbridamento de phlogmão extenso da região escapulo-axillar
direita — curada.
Extirpação de lipoma da face posterior da perna direita (terço
medio) — curada.
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9 Lithotricia per urethram por calculo vesical secundário — melhorada— alta por o exigir.
10 Desbridamentos, trepanação larga da face posterior do sacro,
curetagens e thermocautcrisações por osteite com necrose
do iliaco direito e sacro com fistulas na face posterior do sacro e na fossa iliaca direita, sendo esta communicante com
a bexiga (tuberculose) — melhorada
11 Colporraphia anterior por prolapso utero-vaginal completo com
ulceração — curada.
12 Marsupialisação abdominal de bolsa salpingiana (pyosalpingile
multilocular volumosa) — melhorada.
13 Hystero-pexia e desinserção de adherencias (metrite chronica
com adherencias posteriores direitas) — curada.
14 Avivamento e sutura de fistula urethro-vaginal com destruição
da parede inferior — melhorada.
15 Trepanação, etc., por osteo-myelite do femur com sequestro —
melhorada.
16 Hysterectomia abdominal total por fibroma uterino sub-seroso
multilobulado com fibroma do ovário direito — fallecida.
17 Trepanação, etc., osteo-myelite do terço superior do femur —
em tratamento (melhorada).
18 Extirpação de polypo sarcomatoso da fossa nasal direita—melhorada.
19 Perineorraphia por laceração antiga vulvo-perineal — curada.
20 Extirpação de epulide sarcomatosa (reproducção) do maxillar
superior e resecção parcial do rebordo alveolar—curada.
21 Aberlura, curetagem e drenagem d'abcessos pericoxaes direitos
(peri-arthrite coxo-femural direita suppurada) — muito melhorada.
22 Trepanação e curetagem do canal medullar por osteo-myelite da
tibia esquerda—muito melhorada — alta por o exigir.
23 Laparotomia mediana exploradora por tuberculose intestinal
com pachyperitonite — no mesmo estado.
24 Abertura e drenagem por via vaginal de infiltração nodular cicatricial do fundo da vagina—melhorada.
25 Curetagem uterina por endometrite hemorrhagica — melhorada.
26 Autoplastia com retalhos dermo-epidermicos por ulcera atonica
da coxa direita (tuberculose e syphilis) — curada.
27 Avivamento dos bordos de ulcera e curetagem por motivo de
rhinite complicada de osteo-periostite suppurada (tuberculose)— curada.
28 Resecção parcial do maxilar esquerdo e resecção total do ma-
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xillar direito por volumoso sarcoma (reproducção) naso-pharyngeo direito, com invasão de rebordo gengival — no mesmo
estado.
29 Amputação do seio direito e esvasiamento axillar por sarcoma
ulcerado — curada.
30 Laparotomia e desinserção de adherencias e arejamento e lavagem do peritonei! por tuberculose intestinal e pachyperitonite
com adherencias — muito melhorada.
31 Amputação do seio e esvasiamento axillar por carcinoma com
invasão axillar—curada.
32 Arthrectomia typica por osteo-arthrile do joelho esquerdo (tuberculose)— curada.
33 Nephrostomia por pyo-nephrose fechada multilocular de grande
volume e com ectopia do rim direito (blenorrhagia) — melhorada ( ' ).
34 Restauração da uretbra por listula urethro-vuginal com destruição da pareda — no mesmo estado.
35 Amputação pelo terço infeTior do antebraço por gangrena secca
da mão direita — no mesmo estado.
3(i Perineorraptiia por laceração perineal antiga —curada.
37 Laparotomia e extirpação de kysto ovarico volumoso multilocular em parte adhérente; disseminação geral de granulações
tuberculosas com ascite — curada.
38 Abertura, curetagem digital e drenagem de phlegmão da região
submaxillar—curada.
39- Extirpação e curetagem do ponto d'inserçâo de polypos uterinos (mucosos) — curada.
40 Resecção atypica de sarcoma naso-pharyngeo reproduzido — no
mesmo estado.
41 Extirpação de hygroma do joelho direito — curada.
42 Desbridamento, drenagem e curetagem digital de trajectos flstulosos ao longo do llanco esquerdo com peri-nephrite (tuberculosa) suppurada — no mesmo estado.
43 Nephrostomia por pyonephrose direita — curada.
44 Laparotomia e extracção de laço de seda enkystado em cavidade suppurada junto e adhérente ao intestino e communicando com a vagina (hysterectomia abdominal total por libroma uterino) —curada.

(')
curada.

Esta doente sofi'reu mais tarde uma nephrectomia, sahindo
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45 Amputação de seio e esvasiamcnto axillar por sarcoma do seio
direito com adenite — curada.
46 Abertura e esvasiamento do pus de abcesso da cornea esquerda— melhorada.
47 Arthrectomia atypica, trepanação da extremidade inferior do
femur, curetagem e drenagem por osteo-arthrite tuberculosa
— muito melhorada.
48 Operação de Stacke por osteite da apophyse mastoideia direita
(otite media) — melhorada.
49 Desbridamento, curetugem e reapplicação dos retalhos por ferida incisa e suppurada do couro cabelludo com grande descolamento — curada.
50 Desinserção de bridas vaginaes—muito melhorada —alta por
o exigir.
51 Desbridamento largo a curetagem de osteite da.apophyse mastoideia com trajectos flstulosos—muito melhorada.
52 Curetagem uterina por metrite — curada.
53 Laparotomia e extirpação de kysto ovarico direito com ascite
symptomatica— curada.
54 Cura radical de hernia crural direita—curada.
55 Cura radical de hernia crural direita (livro) — curada.
56 Heslauração da urethra por fistula urethro-vaginal com destruição da parede —no mesmo estado.
57 Extirpação de kysto do corpo thyroideu —curada.
58 Arthrectomia atypica com resecção da rotula por osteo-arthrite
do joelho direito (tuberculose) —em tratamento.
59 Annexectomia total e desinserção por hydro-salpingite esquerda
e kysto paraovarico direito com muitas o fortes adherencias
— curada.
60 Amygdalotomia direita por amygdalite hypertrophica —melhorada— alta por o exigir.
61 Hyslerectomia sub-total por fibroma uterino volumoso —curada.
62 Extirpação e desinserção por via abdomial de bolsa salpingiana
marsupialisada e em suppuração com fortes adherencias (pyosalpingite multilocular volumosa —em tratamento.
63 Arejamento do peritoneu e resecção da capsula de kysto ovarico suppurado e tuberculose intestinal extensa —fallecida.
64 Colporraphia anterior por prolapso uterino e cystocéle—muito
melhorada.
65 Desbridamento, curetagem, cauterisação, sutura das partes
molles e drenagem —Otite media suppurada (oli-osteotoma) —
curada.
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66 Laparotomia, extirpação e drenagem abdominal de volumosíssimo kysto ovarico (myxoma) com ascite symptomatica—em
tratamento.
67 Restauração de urethra por fistula urethro-vaginal com destruição da parede — melhorada.
68 Desbridamento, curetagem digital e reapplicação das partes
molles por periarthrite do joelho direito e communicando
com a articulação — no mesmo estado.
69 Hysterectomia vaginal por degenerescência carcinomatosa do
utero — curada.
70 Abertura, curotagem, etc., por carie do pubis com trajectos fistulosos (tuberculose) —em tratamento (em via de cura).
71 Laparotomia, drenagem abdominal e annexectomia direita por
sarcoma dos ovários com ascite; granulações suspeitas no
peritoneo — no mesmo estado.
72 Annexectomia esquerda e desinserção de adherencias do utero
aos órgãos visinhos (ovarites de repetição) —curada.
73 Colporraphia complementar por prolapso da mucosa vaginal
(parede anterior) — curada.
74 Amputação de seio com esvasiamento axillar e resecção do
grande peitoral por volumoso sarcoma do seio direito —
curada.
75 Ovariotomia esquerda por kysto paraovarico com muitas adherencias e envolvendo em grande parte o utero e annexos; ascite—fallecida.
76 Curetagem uterina, extirpação de polypos uterinos (fibrosos);
eiuiotnetrite — curada.
77 Colporraphia por prolapso utero-vaginal — curada.
78 Hysterectomia abdominal sub-total por myoma uterino —fullecida.
70 Abertura, curetagem, resecção da capsula articular, extracção
de sequestro, drenagem, e reapplicação das partes molles por
peri-nrthrite suppurada com grandes descolamentos e communicando com a articulação do joelho direito (tuberculose) —
em tratamento.
80 Amputação do coto uterino por fistula intestinal em communição com o coto uterino (post-operatoria) — em tratamento.
Itetultado de HO operações : —Curadas, 38 ; muito melhoradas, 8;
melhoradas, 13; no mesmo estado, 10; em tratamento, 7 ; falleeidas, 4.
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Enfermaria

n." 1 (Homens)

1
2
3

Extirpação de neoplasma da região maxillar inferior —curado.
Urethrotomia interna —melhorado.
Abertura e drenagem de abcesso agudo do epididymo esquerdo
curado.

4
5

Circumcisão (1'himosis congenita) —curado.
Desbridamento e curetagem de fistula dorsal esquerda— melhorado.

6

Excisão e curetagem de ostéomyélite da tibia esquerda— melhorado.

7
8

Castração esquerda por pachivaginalite —curado.
Dilatação forçada do anus e extirpação de bemorrhoidas externas. Curetagem de fissuras anaes — curado.
9 Desbridamento por fistula externa da região anal—curado.
10 Inversão da vaginal (hydrocele esquerdo) —curado.
11 Talha hypogastrica (calculo vesical oxalico) —curado.
12 Laparotomia exploradora (tuberculose ilio-cecal granulo-fibrosa) — melhorado.
13 Extirpação de polypos nasaes esquerdos —curado.
14 Abertura, curetagem, cauterisação e drenagem de ostéomyélite
da tibia direita —melhorado,
l õ Operação radical de hernia inguinal epiploica direita estrangulada— curado.
16
17
18
19
20
21

22

Extirpação de kysto suppurado da região anterior do pescoço
— curado.
/
Abertura e curetagem de gomma tuberculosa da face dorsal da
mão direita —curado.
Incisão e drenagem de abcesso perineal —curado.
Inversão da vaginal (hydrocele direito) — melhorado.
Talha hypogastrica (cálculos vesicaes volumosos) — curado.
liesecção costal, curetagem e drenagem por pleuro-pneumonia
suppurada e listulisada (antigo empyema já operado) — melhorado.

Amputação do penis e esvasiamento ganglionar bilateral (epitelioma do penis) —curado.
23 Desarticulação metacarpo-phalangiana do dedo medio da mão
direita por osteite com necrose das partes molles —curado.
24 Laparotomia exploradora (tuberculose ileo-cecal) —melhorado.
25 Lithotricia por cálculos vesicaes — melhorado.
26 liesecção parcial da lingua (epithelioma) — melhorado.
27 Talha hypogastrica (cálculos vesicaes) —curado.

Trabalhos escolares

28
29
30
31

32
33
34
3ii

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
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Resecção parcial do maxillar (epulide sarcomalosa)—melhorado.
Operação radical de hernia inguinal — curado.
Abertura, trepanação, curetagem e resecção parcial do iliaco
esquerdo (carie tuberculosa) —melhorado.
Amputação do antebraço pelo '/.i superior por traumatismo violento com esmagamento; sutura continua do pavilhão da orelha esquerda — fallecido.
Extirpação de lymphadenorna cervical esquerdo —curado.
Extirpação de epithelioma do lábio inferior, e dos ganglios submaxillar e submental —curado.
Resecção parcial dos ossos do punho (carie tuberculosa) — melhorado.
Desbridamento, curetagem e extirpação de esquirolas ósseas da
mão direita, por espbacelauiento devido a tiro de espingarda
carregada com bala e chumbo — em tratamento — melhorado.
Incisão, curetagem, trepanação, cauterisação e drenagem por
ostéomyélite da tibia direita—em tratamento —melhorado.
Circumcisão (phimosis congenita) — curado.
Extirpação de ganglios cervicaes (lymphadenia ganglionar esquerda)— curado.
Desbridamento e curolngem de trajectos tistulosos, por fistulas
osteocutaneas da mão direita —em tratamento — melhorado.
Formação de anus artilicial por Ustula intestinal — fallecido.
Circumcisão (phimosis inflammatoria) — curado.
Extirpação de 1 ganglio submaxillar esquerdo — melhorado.
Castração e resecção da vaginal por sarcoma invadindo o testículo esquento — melhorado.
Inversão da vaginal (hydrocele esquerdo) — melhorado.
Amputação de */,, do penis, com formação do meato inferior,
divisão do sacco escrotal, e extirpação dos ganglios inguinaes
de ambos os lados, por epithelioma da glande e corpos cavernosos do penis — curado.
Castração (sarcoma dos testículos) — em tratamento—muito
melhorado, em via de cura.
Trepanação, curetagem, extracção de sequestros e desbridamento de Ustulas por carie tuberculose do iliaco —melhoradoCircumcisão (Phimosis congenita aggravada por cancro syphilitico) — curado.
Extirpação de kysto da glândula thyroidea—curado.
Resecção parcial do iliaco esquerdo (carie tuberculosa)—em
tratamento — melhorado.
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51 Cystotomia e curetagem (papilloma vesical) — era tratamento
— melhorado.
52 Propulsão para a bexiga de calculo encravado na urethra — melhorado.
53 • Inversão da vaginal (hydrocele direito) —curado.
54 Trepanação dp ilíaco direito (carie tuberculosa) — em tratamento — melhorado.
55 Trepanação do osso frontal por fractura —curado.
56 Cystotomia e drenagem por calculose vesical com infecção e
retenção urinaria— fallecido.
57 Gircumcisão (phimosis inflammatoria) — curado.
58 Incisão e desbridamento das partes molles da perna esquerda
(bala de revólver)— em tratamento — mesmo estado.
59 ' Enucleação do globo ocular (perfuração por fragmento d'aço)
— curado.
60 Extirpação de sequestro do maxillar superior por via bucal
(syphilis tericaria) — em tratamento — melhorado.
61 Resecção de ponta óssea da clavícula esquerda (consolidação
viciosa de fractura) — curado.
62 Extirpação de fungo tuberculoso do antebraço esquerdo — em
tratamento — melhorado.
Total: 62 operações.
Curados
Muito melhorados (em via de cura).
Melhorados
No mesmo estado

Kallecidos

. . . .

. . .

B2
2
24
1
8
62

Relação dos doentes que não soffreram
cirúrgicas
(sangrentas)

intervenções

Enfermaria n.° 8 (Mulheres)
1
2
8
4
6

Fibroma uterino — no mesmo estado — alta por o oxigir.
Kndometrite blenorrhagica com retroflexão — curada.
Fibromyoma uterino — no mesmo estado — alta por o exigir.
Syphilides cutâneas papulosas; irito syphilitica — melhorada.
Ulcera da face antero-interna da perna direita (syphilis) — muito
melhorada.
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G Trajectos listulosos da coxa esquerda (tuberculoso) — curada.
7 Fistula vesico-vaginal (parto) — melhorada — alta por o exigir.
8 Eczema húmido dos seios (gravidez de 6 mezes) — muito melhorada.
9 Periostite aguda da extremidade interna da clavícula —curada.
10 Estenose (carcinoma'.') do esophago junto do cardia—no mesmo
estado.
11 Gravidez de 7 mezes — no mesmo estado.
12 Nephrite; ulcera do estômago —muito melhorada.
13 Esclerose uterina — no mesmo estado — alta por o exigir.
14 Hematocele esquerdo — muito melhorada.
15 Mastite com eczema dos seios — curada.
16 Carcinoma uterino inoperavel — em tratamento.
17 Esclerose uterina — melhorada — alta por o exigir.
18 Fibroma uterino com hematocele direito — melhorada — alta
por o exigir.
19 Syphilides da pelle — curada.
20 Ulcera syphilitica ('.') da face — melhorada — alta por o exigir.
21 Ascite provavelmente d'origem hepática — no mesmo estado.
22 Prolapso uterino — no mesmo estado — alta por o exigir.
23 Syphiloma anal; lissuras linguaes (syphilis) — curada.
24 Syphilis terciária da fuce — curada.
25 Gangrena húmida da região thenar direita — curada.
20 Vaginismo (hysteria) — curada.
37 Endometrite blenorrhagica — muito melhorada.
28 Endometrite e cystite blenorrhagica — melhorada.
29 Fibroma uterino — em tratamento.
30 Neoplasia (cancerosa?) volumosa, retroperitoneal, cercando a
aorta e veia cava, invadindo o pancreas, ligado e baço; ascite
— fallecida.
31 Metrosalpyngite direita —r curada.
32 Endometrite (parto) — curada.
33 Hemorrhoidas internas e Ustulas peri-rectaes (syphilis) — melhorada.
34 Ulceras da perna e região costal esquerdas (tuberculose-syphilis) — curada.
35 Neoplasia ('.') do figado; syphilis — em tratamento.
36 Parametrite (infecção puerperal); asystolia —fallecida.
37 Endometrite blenorrhagica; adenites suppuradas — curada.
38 Metrosalpyngite — em tratamento.
39 Elephantiasis dos membros inferiores e dos grandes lábios
(erysipelas de repetição) — em tratamento.
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Enfermaria
40
■41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

n." 1

H( omens)

Fractura simples do femur direito pelo terço inferior —curado.
Abcesso periarticular do joelho — curado.
Phymosis inflammatoria — curado.
Prostatite senil, retenção e infecção urinaria, cálculos vesicaes,
pyelonephrite com insufliciencia renal — fallecido.
Erythema rheumatico da fronte e face — melhorado.
Ulceras syphiliticas da perna esquerda — melhorado.
Adenite inguinal suppurada e methrite gonococcica chronica —
melhorado.
Neoplasma pélvico — inoperavel — mesmo estado.
Ulcera extensa da face anterior da perna esquerda— melhorado.
Urethrite blenorrhagica com infiltração, retenção e infecções
vesicaes — melhorado.
Epithelioma do maxillar e região suprahyoidea (recidiva do
atino anterior) — mesmo estado.
Orchiepididymite esquerda — melhorado.
Ulceras melanicas da perna esquerda — curado.
Hematuria de origem (?) — exigiu alta antes de feito o diagnos
tico exacto.
Urethrite chronica blenorrhagica.
Feridas contusas da mão esquerda — curado.
Esmagamento do dedo indicador da mão direita — curado.
Névrite radial do antebraço direito (rheumatisino) —mesmo
estado.
I.eucoma do olho direito — melhorado.
Syphilides cutâneas — mesmo estado.
Ferida na perna direita por bala de rewolver—curado.
Epilepsia t r a u m a t i c a — m e s m o estado.
Fistula perianal — curado.
Syphilis cerebral com hemiplegia — melhorado.
Calculose r e n a l — c u r a d o .
Ferida por tiro de rewolver na perna direita — curado.
Aperto de urethra e tuberculose renal — fallecido.
Torticolis rheumatico — muito melhorado.
Aperto de urethra —mesmo estado.
Cancro phagedenico do prepúcio—curado.
Cyslite e prostatite —melhorado.
Sténose pylorica —melhorado.
Fistula enlerovesical (?) — não quiz ser operado— mesmo estado.
Syphilis secundaria — mesmo estado.
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74 Manifestações pharyngeas de syphilis —muito melhorado.
75 Carie tuberculosa dos ossos do cacno e extremidade inferior do
cubito e radio — melhorado.
76 Ulceração de uma cicatriz antiga da região poplitea esquerda
— curado.
77 Ulceras tuberculosas do pé e mão esquerdos —íallecido.
78 Retracção da aponévrose palmar da mão esquerda —curado.
79 Ulcera da perna esquerda — curado.
80 Carie costal — mesmo estado.
81 Cancro syphilitico e manifestações cutâneas —melhorado.
82 Adenite tuberculosa da axilla esquorda — muito melhorado.
83 Ulcera da perna direita—muito melhorado.
84 Cancro molle e adenite inguinal direita — curado.
85 Syphilis secundaria (pelle e pharyngé) — melhorado.
86 Ulcerações tuberculosas do veo do paladar e parede posterior
da pharyngé — curado.
87 Molluscum contagiosum — mesmo estado.
88 Cystite — mesmo estado.
89 Syphilis secundaria (pelle) — muito melhorado.
90 Ulceras alonicas da perna esquerda — curado.
91 Aperto d'urethra — melhorado.
92 Syphilis secundaria (pelle e pharyngé) — melhorado.
93 Cystite blennorrhagia — muito melhorado.
94 Ulcerações syphiliticus terciárias — mesmo estado.
95 Violentas contusões externas — muito melhorado.
96 Conjunctivite chronica — melhorado.
97 Coxalgia direita suppurada-- inoperavel — mesmo estado.
98 Pé chato valgo doloroso — curado.
99 Fractura da apophyse olecranea do cubito esquerdo com luxação anterior do cubito e radio — curado.

CIRURGIA ABDOMINAL

2 Laparotomias exploradoras por tuberculose ilio-cecal (granulofibrosa) —2 melhorados.
2 Operações radicaes de hernia inguinal —2 curados.
1 Formação de anus artificial — 1 fallecido.
5
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ClRUnGIA DAS VIAS URINARIAS

1 Urethrotomia interna —1 melhorado.
3 Talhas hypogastricas— 3 curados.
1 Lithotricia per wethram — i melhorado.
2 Cystotomies (1 por papilloma e oulra porcalculosecom infecção)
— 1 melhorado e 1 fallecido.
1 Propulsão de calculo encravado na urethra— 1 melhorado.
8
CIRURGIA DOS ORGAOS GENITAES

1 Abertura de abcesso do epididymo esquerdo —1 curado.
5 CircumcisÕes por phymosis — 5 curados.
3 Castrações, por sarcoma e hydrocele—1 curado, 1 melhorado
e tem tratamento, em via de cura.
4 Inversões da vaginal por hydrocele — 3 curados, 1 melhorado.
2 Amputações do penis por epithelioma — 2 curados.
15
CIRURGIA DOS OLHOS

1

Enucleoção do globo ocular — 1 curado.
CIRURGIA DOS OSSOS E ARTICULAÇÕES

3
1
1
1
3
1
1
1
1
1

Incisões, curolagens e trepanações por ostéomyélite da tibia —
3 melhorados.
Resecção costal por pleuropneumonia suppurada— 1 melhorado.
Desarticulação metacarpophalangica do dedo medio da mão
direita — 1 curado.
Resecção parcial do maxillar inferior por épulide sarcomatosa—
1 melhorado.
"Trepanações do osso ilíaco (carie tuberculosa)—3 melhorados.
Trepanação do osso frontal (fractura)— 1 curado.
Resecção parcial frontal (fractura) — 1 melhorado.
Amputação do antebraço (esmagamento) — 1 fallecido.
Resecção parcial da articulação do punho — 1 melhorado.
Curetagem o extracção de esquirolas da mão direita—1 melhorado.
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Desbridamento de fistulas osteocutaneas da mão — 1 melhorado.
Extirpação de sequestro do maxillar superior (syphilis) —muito
melhorado.
Resecção de ponta óssea da clavícula —1 curado.

17
CinUHGIA DA PELLE F. MÚSCULOS

4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Extirpações de ganglios — 3 curados e 1 melhorado.
Extirpações de kystos do pescoço — 2 curados.
Extirpação de fungo tuberculoso do antebraço — 1 melhorado.
Extirpação de polypo nasal — 1 curado.
Extirpação de neoplasma da região maxillar inferior — 1 curado.
Resecção parcial da lingua — 1 melhorado.
Curetagem de fissuras anaes — 1 curado.
Incisão exploradora na perna esquerda (bala) — 1 mesmo estado.
Incisão e drenagem de abcesso perineal — 1 curado.
Curetagem de gomma tuberculosa da mão direita — 1 curado.
Desbridamentos do fistulas (anal o dorsal) — 1 curado e 1 melhorado.

Iti
Classificação das intervenções cirúrgicas
CinURUIA AHDOM1NAL
24b doentes
3
1

1

2
2
1
1

Laparotomias exploradoras por tuberculose (iliocecal ou intestinal)— 2 melhoradas e 1 no mesmo estado.
Laparotomia para desinserção de adherencias. arejamento e lavagem do peritoneo por tuberculose intestinal com pachyperitonite — 1 muito melhor.
Laparotomia para arejamento do peritoneo e resecção da capsula de kysto ovarico suppurado e tuberculose intestinal —
1 fallecido.
Kelotomias por hernias inguinaes (1 epiploica, estrangulada)
— 2 curadas.
Kelotomias por hernias c r u r a e s — 2 curadas.
Formação de anus artificial — fallecido.
Laparotomia, extracção de laço de seda onkystado em cavidade
supurada — 1 curada.
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CIRURGIA DOS RINS R VIAS URINARIAS

1
2
5
1
i
2

Urethrotomia interna— 1 melhorado.
Lithotricias per urethram — 2 melhorados.
Talhas h y p o g a s t r i c s — 3 curados ; 1 fallecido ; 1 em tratamento.
Propulsão de calculo encravado na urethra— 1 melhorado.
Avivamentos e suturas de fistula urethro-vaginul (autoplastias)
— 2 melhoradas e 2 no mesmo estado.
Nephrostomias por pyonephroses — 1 curada e 1 melhorada.

CIRURGIA DOS ORGAOS GENITAES

1
5
3
4
2
3
2
3
1
2
1
2
1
1

Abertura de abcesso de epididymo — 1 curado.
Circumcisões— 5 curados.
Castrações — 1 curado e 2 em tratamento.
Inversões da vaginal (hydroceles) — 3 curados e 1 melhorado.
Amputações parciaes do pénis — 2 curados.
Extirpações de polypos uterinos — 3 curados.
Extirpações de kystos para-ovaricos — 1 curada e 1 fallecida.
Extirpações de kystos ovaricos — 2 curadas e 1 em tratamento.
Annexectomia total por hydrosalpingite esquerda e kysto paraovario direito — 1 curada.
Annexectomias unilateraes — 1 curada e 1 no mesmo estado.
llysterectomia abdominal total — 1 fallecida.
Hysterectomias abdorninaes sub-totaes — 1 curada e 1 fallecida.
Mysteropexia e desinserção de adherencias uterinas — 1 curada.
llysterectomia vaginal por degenerescência carcinomatosa —
1 curada.

1
1
1
1
1
4
2
1

Desbridamento e drenagem (via vaginal) de pyo-salpingite —
1 no mesmo estado.
Marsupialisação abdominal de bolsa salpingiana —1 melhorada.
Extirpação por via abdominal de bolsa salpingiana marsupialis.
— 1 em tratamento.
Extirpação (via vaginal) de coto uterino — 1 em tratamento.
Abertura e drenagem de infiltr.-inodular do fundo da vagina —
1 melhorada.
Colporraphias anteriores — 3 curadas e 1 muito melhorado.
Curetagens u t e r i n a s — 1 melhorada e 1 curada.
Desinserção de bridas vaginaes — 1 muito melhorada.

T r a b a l h o s escolares
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SEIOS

3 Amputações de seios e esvasiamento axillar—3 curadas.
1 Amputação de seio e esvasiamento axillar com resecção do
grade peitoral — 1 curada.
CIRURGIA DOS OSSOS E DAS ARTICULAÇÕES

4 Trepanações, excisões e curetagens da tibia— 1 curada; l melhorada e 2 em tratamento.
2 Trepanações, curetagens e drenagens do femur— 1 melhorada
e l em tratamento.
1 Trepanação, etc., por osteite com necrose do sacro e ilíaco, etc.
— 1 melhorada,
•'i Trepanações, etc., do iliaco — 3 em tratamento.
1 Resecção do iliaco (parcial) — 1 em '.ratamento.
1 Trepanação do frontal — 1 em tratamento.
1 Abertura, curetagem, etc., por carie do pubis com trajectos
listulosos—1 em tratamento.
1 Desbridamento largo e curetagem por osteite da apophyse mastoidein com trajectos listulosos— 1 muito melhorada.
2 Operações de Stacke — 1 melhorada e 1 curada.
1 Desbridamento, curetagem e extracção d'esquirolas ósseas da
mão — 1 em tratamento.
1 Avivamento dos bordos d'ulcera e curetagem (rhinite completa
de osteo-periostite suppurada) — 1 curada.
1 Desbridamento, etc., resecção da capsula articular, extracção
de sequestros por peri-arthrite tuberculosa communicando
com a articulação do joelho — 1 em tratamento.
1 Resecção costal, curetagem e drenagem — 1 muito melhorado.
1 Extirpação d'epulide e resecção parcial do rebordo alveolar dn
maxillar superior— 1 curada.
1 Hesocção parcial do maxillar inferior— 1 melhorado.
1 Resecção parcial do maxillar superior esquerdo e resecção total
do maxillar direito por sarcoma naso-pharyngeo — 1 no mesmo
estado.
1 Resecção atypica do maxillar superior por sarcoma (reprod.) —
1 no mesmo estado.
1 Resecção parcial da articulação do punho — 1 melhorado.
1 Extracção de sequestro do maxillar superior — 1 em tratamento.
2 Amputações do antebraço — 1 no mesmo estado e 1 fallecido.
li
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1 Desarticulação metacarpo-phalangiana — l v curado.
3 Arthrectomias por osteo-arthrile do joelho—1 curada; 1 muito
melhorada o 1 em tratamento.
1 Resecção de ponta óssea da clavícula (calo vicioso) — 1 em tratamento.
ClIVUnOIA DA 1'ELLE E DOS MÚSCULOS

1
2
1
3
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Extirpação de kysto suppurado — 1 curado.
Extirpações de kystos do corpo thyroideu — 2 curados.
Extirpação de lymphadenoma cervical—• 1 melhorado.
Extirpações de ganglios—2 curados e 1 melhorado.
Extirpações de polypos nasaes — 1 curado e 1 melhorada.
Extirpação de lipoma—1 curada.
Extirpação de hygroma — 1 curada.
Extirpação de fungo tuberculoso — 1 em tratamento.
Extirpação de neoplasma do rnaxillar inferior—1 curado.
Desbridnmentos de phlegmões — 2 curadas.
Excisões e curetagens de fistulas — 1 curada; 1 melhorada e 1
no mesmo estado.
Desbridamento, curetageui, etc. de abcessos peri-coxaes — 1
muito melhorada.
Desbridamento, etc. de abcesso frio infra-costa] — 1 curada.
Desbridamento, etc. de abcesso perineal — 1 curado.
Desbridamentos, etc. de peri-arthrites suppuradas — 1 muito melhorado e 1 no mesmo estado.
Desbridamento, etc., reapplicação de retalhos por ferida incisa
superior do couro cabelludo — 1 curada.
Desbridamento, etc. de gomma tuberculosa—1 curado.
Incisão exploradora por bala — 1 em tratamento.
Resecção parcial da lingua—1 melhorado.
Autoplastia com retalhos dermo-epidermicos — 1 curada.
CIRURGIA DOS OLHOS

1 Enucleação do globo ocular —1 em tratamento.
1 Abertura e esvasiamento de pus d'abcesso da cornea — 1 melhorada.
CIRURGIA DIVERSA

1

Dilatação forçada d'anus, extirpação e thermocauterisação de
hemorrhoidas internas — í curada.
1 Amygdalotomia—1 melhorada — alta por o exigir.
Varias galvano-cauterisações dus amygdalas — 1 melhorada.

Trabalhos escolares
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Operações cirúrgicas executadas pelos alumnos do V anno
Operações
<i

1
1
1
3
1
1

|ior Pires de [.ima— 1 amputação de seio; 1 cura radical d'hernia crural ; 1 amputação de penis ; 1 resecção parcial do maxillar; 1 anus artificial; 1 circumeisão por phimosis.
por Moraes de Sousa — 1 amputação de seio.
por Eduardo Fonseca— 1 extirpação de hygroma do joelho.
por Rocha Pereira — 1 abertura, curetagem, trepanação e resecção parcial do iliaco.
por Manoel Pinto — 1 amputação pelo terço inferior do anteb r a ç o ; 1 curetagem uterina; 1 laparotomia exploradora.
por Vito Chaves — 1 extirpação de lipoma da perna.
por Casimiro de Carvalho — 1 abertura, curetagem, etc., da tibia
direita.

14 — Total.
N. B. — Estes doentes com a nota de «no mesmo estado» não
estiveram, na sua quasi totalidade, mais de 1 a 7 dias na enfermaria,
ou por exigirem alta, ou por serem transferidos para outras enfermarias no interesse do serviço escolar.
Numero total de doentes internados nas 2 enfermarias durante
o anno lectivo de 1910-1911=.246. Curados, 108; melhorados, 85;
em tratamento, 9; no mesmo estado, 38; fallecidos, 12.
Porto, 30 de julho de 1911.

O chefe de Clinica Cirúrgica,
Carlos â'Azevedo
Os stib-chcfcs de Clinica Cirúrgica,

Carlos Fortes,
José ile flama
Feiteira.

Albuquerque.

BIBLIOTHECA

BIBLIOTHECA
MOVIMENTO DE 1910T911

(A)

Livros entregues e retirados durante o anno
pelos snrs. professores

Professores

Azevedo Maia . .
Augusto Rrandão .
Cândido de Pinho
Koberto Frias . .
Maximiano Lemos
Lopes Martins . .
Alberto d'Aguiar .
Carlos Lima . .
Luiz Viegas. . .
Dias d'Almeida. .
Souza Junior . .
'l'hiago d'Almeidu.
Pires de Lima . .
João de Meyra . .
Oliveira Lima . .
Teixeira Pastos
Total

Volumes ou fascial- Volumes ou fascículos que tecni actuallos entregues
durante o anno
mente cm seu poder

1
3
1

41

—
—

8
37
1
4
1

8

2
46
30
22
1
19

215

—
2

—
.

1
4
3
6
10
4
11
28

—
2

76
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(li) Deram entrada na Bibliotheca durante o anno,
adquiridas por ofTerta e por compra, 384 obras.
Estes livros serão convenientemente mencionados no
1.° supplement ao Catalogo da Bibliotheca, que brevemente entrará no prelo.

Encadernaram-se durante o anno 110 volumes.

(CJ

R e v i s t a s a s s i g n a d a s ou offerecidas

(1911)

ANNAES scienufteos da Academia Polytechnica do Porto (off.).
ANNALES de dermatologie et de syphiligraphie — Paris.
ANNALES de gynécologie et d'obstétrique — Paris.
ANNALES d'hygiène publique et de médecine légale — Paris.
ANNALES de l'Institut Pasteur — Paris.
ANNALES des maladies des organes génito-urinaires — Paris.
ANNALES d'oculistique — Paris.
Ancinvo bibliographico ria Bibliotheca da Universidade de Coimbra, (off.).
Ancinvos de Historia da Medicina portuguesa — Porto (off.).
AncHivos do hygiene e de pathologia exóticas — Lisboa (off.).
ARCHIVOS rio Real Instituto Bacteriológico «Camará Pestana» — Lisboa (off).
liOLETiM da Associação dos Medicos Portuguezes — Lisboa (off.).
BOLETIM das Bibliothecas e Archivos nacionaes — Coimbra (off.).
BOLETIM da Direcção Geral de Agricultura —Coimbra (off.).
BOLETIM hebdomariario de Estatística obituária—Lisboa (off.).
BOLETIM do Hospital de S. José e Annoxos— Lisboa (off.).
BOLETIM pecuário — Lisboa, 1910 (off.).
BOLETIM da Sociedade de Geographia de Lisboa (off.).
BOLETIM do trabalho industrial — Lisboa (off.).
BRITISH (The) Medical Journal — Londres.
BULLETIN de dermatologie et rie syphiligraphie — Paris.
BULLETIN de la Société portugaise des Sciences Naturelles — Lisbonne (off.).
BULLETIN général de thérapeutique — Paris.
DIAHIO do Governo — Lisboa.
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GAZETA dos llnspitaes do Porto (off.).
INSTITUTO (0) — Coimbra (off.).
JOURNAL de l'anatomie et de la physiologie — Paris.
JOURNAL de chirurgie — Paris.
JOURNAL of Hygiene — Cambridge.
JOURNAL de Médecine et chirurgie pratiques — Paris (off.).
LANCET (The) — Londres.

MEDICINA ( A ) Contemporânea — Lisboa (off.).
MEDICINA (A) Moderna — Porto (olf.).
MOVIMENTO Medico — Coimbra (oIT.).
OBSERVATÓRIO meteorológico da Princeza I). Amelia— Coimbra (off.).
POLICLÍNICO (II) — Roma.

P R E S S E (La) Médicale — Paris.
HEVISTA de cbimica pura e applicada — Porto.
REVUE de Chirurgie — Paris.
REVUE d'hygiène et de police sanitaire — Paris.
REVUE de Médecine — Paris.
REVUE Scientifique — Paris.
SEMAINE (La) médicale — Paris.

Prof. Pires <lc Lima,
Hihliotht-carlo.

LEGADOS

LEGADOS
administrados pela

Faculdade de Medicina do Porto

LEGADO NOBRE

Balanço em 30 de junho de 1911
Passivo

Activo
Papeia de credito:
Inscripções de 3 %
d'assentamento.
Acções do Banco
Commercial do
Porto . . . .
Acções do lianco
Alliança . . .
Caixa

Legado Nobre
Kscola Medica

75:871 $015
3:101 S424

71:426*015
3:270*000
1:175*000
3.101*424
78:972*439

78:972*439
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LEGADO " V I S C O N D E DE MACEDO PINTO,,
Movimento de Caixa
1910-1911
Receita
Saldo do anno económico de 1909-1910
Recebido de juros de
inscripefies de 3 "/„.

Despeza
Saldo que passa para
47$445
o anno económico
de 1911-1912 . . . 104$145
5G$700
104$145

104$145

LEGADO " B A R Ã O DE C A S T E L L O DE PAIVA,,
Movimento de Caixa
1910-1911
Receita
Saldo do anno económico de 1909-1910.
Recebido de juros de
inscripçfies de 8 "/».

Despeza
Premio conferido ao
1Õ3$425 | aluinno Manoel Pinto. 21$000
Saldo que passa para o
21 $000 I anno económico de
1911-1912 . . . .
153$425
174$425

i74$42õ

PREMIO " R O D R I G U E S P I N T O , ,
Movimento de Caixa
1910-1911
Receita
Saldo do anno económico de 1909-1910.
Recebido de juros de
inscripções de 3 "/„.

Despeza
Premio
conferido
ao
44$(i7.r)
aluinno Manoel Lourenço liomes . . .
16$700 Saldo que passa para
o anno económico
do 1911-1912 . . .

45$375

61*375

(il $375

16$000

O Presidente do Conselho administrativo,

Auymto

Henrique

dr Almeida

Jirandão.

O Secretario do Conselho administrativo,

Álvaro

Teixeira

Bastos.

Legados

ALUMNOS

PENSIONISTAS

Legado Nobre

Estabelecimento que frequentaram

Nomes

Alberto Augusto Maia Nobre . . ' Universidade de Coimbra (Terminou o curso de direito).
Alfredo Pinto Nobre
Lyceu Central do Porto.
Antonio Ferreira Linhares Nobre.
»
»
i
»
Antonio Ignacio Rodrigues Pinheiro Nobre
Escola Medico-Cirurgica do Porto
(I. 0 anno);
Francisco Pereira Harbosa Nobre. Lyceu Central do Porto.
João Ferreira da Silva Couto Nobre
Escola Medico-Cirurgica do Porto
(3.° anno).
José Dias dos Santos Nobre . . Collegio Internato dos Carvalhos.
Julio Tito da Silva Nobre . . . Lyceu Central dó Porto.
Silvério Maria Gomes Nobre . .
»
»
» »
Carmina Maria da Piedade Nobre. ; Escola Normal do Porto (2.° anno).
Margarida Julia Martins Nobre . Lyceu Central do Porto.
Maria Lopes Nobre
»
»
» «

Legado Assis

Nomes

Miguel Alexandre de Magalhães

Estabelecimento que frequentaram

Faculdade de Medicina tio Porto,
I. 0 anno.
Idem, 2." anno.
Idem, 3.» anno.
Idem, 4." anno.
Idem, 5.o anno.

Antonio da Costa Portella .
Antonio Correia de Souza .
Domingos Alves Marinho . ,
Manoel Pinto .
Manoel do Vasconcellos Carneiro '
e Menezes (medico) . . . .
Em Paris, estudando a especialidade de doenças mentaes e
nervosas.
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Legado Nobre
Relação
dos pensionistas desde a instituição do legado
N.°*

Nomes

1 | Arthur Gregório Pereira da Silva Nobre.
Nomeado em 5 de janeiro de 1893.
Formado em Direito em 1901.
2

Anthero d'Araujo Esmeriz Nobre.
Nomeado em 5 de janeiro de 1893.
Formado em medicina (Escola do Porto) em 1909.

3

José Hurros Nunes de Lima Nobre.
Nomeado'em 5 do janeiro de 1893.
Formado em Direito em 1901.

4

Bernurdino Augusto Pinto de Harros Nobre.
Nomeado em 5 de janeiro de 1893.
Formado em medicina (Escolado Porto) em 1899.

5 | Alfonso Vieira d'Amlrade Nobre.
Nomeado em 5 de janeiro de 1893.
Foi-lhe retirada a pensão, em virtude da pouca applicação, em 1895.
6

João Maria Pereira Rebello Nobre.
Nomeado em 5 de janeiro de 1893.
Foi-lhe retirada a pensão, em virtude da pouca applicação.
lienjamim Eduardo da Costa Nobre.
Nomeado em 5 de janeiro de 1893.
Foi-lho retirada a pensão em 1899.
Arnaldo Ribeiro da Silva Nobre.
Nomeado em 6 de janeiro de 1893.
Retirada a pensão em 1899.

Legados
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9 ! Eduardo de Jesus Vieira Nobre.
Nomeado em 5 de janeiro de 1893.
Foi-lhe retirada a pensão em agosto de 1905, por ter sido
internado no Hospital Conde Ferreira. (Falleceu).
10

Maria da Graça Correia Nobre.
Nomeada em 5 de janeiro de 1893.
Desistiu do pensionato em 1903.

11

Maria da Assumpção Correia Nobre.
Nomeada em 5 de janeiro de 1893.
Delirada a pensão em 1907.

12

Maria da Gloria Pinto Nobre.
Nomeada em 5 de janeiro de 1893.
Desistiu do pensionato em 1899.

13 I Carlos Fmilio de Souza Pinto Nobre.
Nomeado em 1 de agosto de 189G.
Retirada a pensão em 1901.
14

Antonio Cândido Gouvea Castilbo Nobre.
Nomeado em 1 de agosto de 1896.
Carreira militar em 1905.

15

João Alberto de Souza Vieira Nobre.
Nomeado em 28 de julho de 1899.
Retirada a pensão em 1902.

16

Alberto Augusto Maia Nobre.
Nomeado em 9 de outubro de 1899.
Terminou o curso de Direito em 1911.

17

João Ferreira da Silva Couto Nobre.
Nomeado em 1899.
Frequenta o 8.° anno da Faculdade de Medicina do Porto.

18

Fernanda Ophelia Oliveira Santos Nobre.
Nomeada em 1889.
Desistiu em 1902.
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Nomes

19 , Antonio Ignacio Rodrigues Pinheiro Nobre.
Nomeado em 11 de novembro de 1901.
Frequenta o 1.» anno da Faculdade de Medicina do Porto.
20

Manoel Gomes Rrados da Silva Nobre.
Nomeado em 11 de novembro de 1901.
lietirada a pensão em 1908.

21

Armando Augusto Leitão Nobre.
Nomeado em ll_de novembro de 1901.
Retirada a pensão em 1908.

22

Annibal Passos da Fonseca Nobre.
Nomeado em 8 de novembro de 1902.
Retirada a pensão em 1906.

23

Carmina Maria da Piedade Nobre.
Nomeada em 8 de novembro de 1902.
Frequentou o Lyceu até á 6.» classe—(Pediu para ir
para a Escola Normal do Porto).

24

Creuza da Silva Nobre.
Nomeada em 7 de novembro de 1903.
Retirada a pensão em 1905.

25

Carlos Alberto Vianna Nobre.
Nomeado em 1905.
Retirada em 1908.

26 i Eugenia Amelia Rodrigues Queiroz Nobre.
Nomeada em 4 d'outiibro de 1905.
Retirada a pensão em 1908.
27

José Cardoso de Madureira Nobre.
Nomeado em 7 de outubro de 1905.
Retirada a pensão em 1909.

28

João do Patrocínio Correia Alves de Madureira Nobre.
Nomeado em 7 de novembro de 1906.
Suspenso em 29 de julho de 1909 até outubro.

Legados

Nomes

.Maria Lopes Nobre.
Nomeada em 8 d'outubro de 1907.
Está no I.yceu.
.losé Dias dos Santos Nobre.
Nomeado em 8 de outubro de 1908.
Está no I.yceu.
Antonio Ferreira Unhares Nobre
Nomeado em 8 de outubro de 1908.
Está no Lyceu.
Silvério Maria Gomes Nobre.
Nomeado em 21 de outubro de 1908.
Está na 3.» classe do curso dos Lyceus.
Margarida Julia Martins Nobre.
Nomeada em 20 de outubro de 1909.
Está na 4.a classe do curso dos I.yceus.
Julio Tito da Silva Nobre.
Nomeado em 20 de outubro de 1909.
Está na 2." classe do curso dos Lyceus.
Francisco Pereira Barbosa Nobre.
Nomeado em 9 de novembro de 1909.
Está na 2.11 classe do curso dos Lyceus.
36

Alfredo Pinto Nobre.
Nomeado em 9 de novembro de 1909.
Está na 3. a classe do curso dos Lyceus.
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Legado Assis
Relação
dos pensionistas desde a Instituição do legado

"■" í

Nomes

1 j Antonio José da Motta Campos Junior.
Outubro de 1887.
Thiago Augusto d'Altneida.
Julho do 1891.
José da Silva Guimarães.
Julho de 1891.
Joaquim .Manoel Cabral.
Julho de 1891.
Agostinho Fontes Pereira de Mello.
Outubro de 1891.

6

Domingos José dos Santos Guerreiro.
Outubro do 1892.

7

Eduardo d'Almeida Esteves Figueira.
Novembro de 1893.

8 j Annibal Pádua Pereira d'Andrade.
Dezembro de 1894.
9
10

Guilherme Augusto Pereira da Cunha.
Dezembro de 189Õ.
João Maria Pereira Rebello Nobre.
Março de 1897.

11 | Guilhermina Armindu da Costa Prata.
Agosto de 1898.
12 I Manoel B ragança.
Dezembro de 1898.

Legados

H»
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Nomes

13 I José de Souza Guimarães.
Outubro de 1899.
14"

Agostinho Emilio de Souza Pinto.
Fevereiro de 1901.

15

Antonio Maria Paixão d'Andrade.
Outubro de 1901.

16

José Vicente Braga.
Setembro de 1902.

17

Francisco Joaquim Correia.
Setembro de 1902.

18

Angelo Cesar Fernandes das Neves.
Outubro de 1904.

19

Antonio Casimiro Pereira de Carvalho.
Outubro de 1905.

20

Manoel Pinto.
Outubro de 1906.

21

Domingos Alves Marinho.
Outubro de 1907.

22

Antonio Correia de Souza.
Outubro de 1908.

28

Antonio da Costa Portella.
Outubro de 1909.

24

Miguel Alexandre de Magalhães.
Outubro de 1910.

25

Manoel de Vasconcellos Carneiro e Menezes, medico diplomado pela Escola Medico-Cirurgica do Porto.
Nomeado em 15 de fevereiro de 1910, para estudar em
Pai is, durante dois annos a especialidade de doenças
mentaes e nervosas.

EDITAES

EDITAES
Faculdade de Medicina do Porto

EDITAL
Augusto Henrique d'Almeida B r a n d ã o , lente cathedratico
e Director interino da E s c o l a Medico-Cirurgica do
Porto, etc.
Faço saber que no dia 17 d'outubro do corrente anno terá logar
a abertura das aulas para o anno lectivo de 1910-1911 e que as respectivas matriculas começarão para todos os cursos no dia 15 do
corrente me/, e continuarão até ao dia 30, das 11 horas da manhã
ás 2 da tarde.
Este praso é prorogado até 15 de outubro para os alumnos que,
em harmonia com o artigo 63.° do regulamento da Escola, provarem
perante o director que por motivo de força maior não poderam matricular-se no tempo competente.
Os indivíduos que pretenderem matricular-se deverão declarar
circumstanciadamente nos seus requerimentos o nome, filiação, naturalidade (freguezia, concelho e districto), instruindo a sua petição
com os documentos seguintes:
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CURSO MEDICO-CIRURGICO
I ANNO
Certidão de edade;
Certidão ou diploma do curso complementar dos lyceus;
Certidão dos seguintes e x a m e s :
l . ° — Physica experimental;
2.° — Chimica inorgânica;
3.o — Analyse chimica e chimica orgânica.
Estes exames deverão ter sido feitos na Faculdade de Philosophia, Escola Polytechnica ou Academia Polytechnica.
II A N N O
Certidões dos exames do 1.° anno do curso medico-cirurgico;
Certidão do exame de zoologia, conforme o disposto para os
exames de physica e chimica.
III A N N O
'

Certidões dos exames do 2." a n n o ;
Certidão do exame do botânica, conforme o disposto para os
exames de physica e chimica.
IV A N N O
Certidão dos exames do 3.° anno;
Certidão de frequência no curso auxiliar de propedêutica cirúrgica.
V ANNO
Certidões dos exames do 4." anno;
Certidões de frequência nos cursos auxiliares de propedêuticas
medica e cirúrgica.
CURSO DE PARTEIRAS
I ANNO
Certidão de maioridade de 20 a n n o s ;

Editaes

189

Certidão de vida e costumes passada pelo administrador do
bairro ou concelho onde tenha residido ultimamente;
Certidão de exame de instrucção primaria, 2.° grau.
II ANNO
Certidão do exame do 1." anno.
Escola Medico-Cirurgica do Porto, 7 de setembro de 1910.
O director interino,

Augusto Henrique <VAlmeida Brandão.

EDITAL
Perante o Conselho da Faculdade de Medicina do Porto se abre
concurso documental, por tempo de trinta dias, contados de 15 do
corrente moz, para provimento de dois logares de pensionistas no
estrangeiro, subsidiados pelo legado de D. Rita Assis de Souza Vaz.
I. — Os candidatos its pensões serão escolhidos de entre os aluinnos d'esta Faculdade que tenham terminado os seus estudos nos
últimos três annos e que estejam habilitados com o Acto grande e a
Carta respectiva.
II. — N'este concurso serão escolhidos os candidatos mais classilicados.
§ único. Fm egualdade de condições será preferido o de menor edade, e, no caso de edades eguaes, a escolha é por sorteio.
III. — Os alumnos pensionados estudarão em Paris, durante um
anno, um histologia normal, o outro anatomia pathologica, e remetterão a esta Faculdade após seis mezes, a contar da sua chegada a
França, um relatório dos estudos feitos no período decorrido, bem
como das observações que julgarem uleis para o aproveitamento
dos alumnos que frequentam esta Faculdade.
No seu regresso os alumnos pensionarias deverão entregar, na
Secretaria da Faculdade de Medicina do Porto, 50 exemplares de
Uiu relatório impresso dos estudos que tiverem feito, relativos ao
assumpto da especialidade a que se dedicaram e que julguem conveniente para o progressivo aperfeiçoamento do ensino.
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S nnico. Os concorrentes deverão exarar nas suas petições a
especialidade que desejam estudar.
IV. — Se algum pensionario se mostrar não merecedor do subsidio por falta de applicação, ou por mau comportamento, o Conselho da Faculdade mandará suspender-lhe a pensão, se dois terços
dos seus vogaes concordarem n'esta resolução.
V. —Aos alumnos pensionados se abonará mensal e adeantadamente a quantia de ÕOSOOO réis, durante o anno de residência
n'aquelle paiz; para despezas do viagem de ida, 90$000 réis; egual
quantia para viagem de regresso; e 120$000 réis para despezas de
estudo. Esta verba será repartida em prestações do 40$000 réis em
cada quatro mezes.
VI. — Os regulamentos respectivos, decreto de 28 de fevereiro
de 1884 o 25 de novembro de 1909, assim como quaesquor outros
esclarecimentos, podem ser solicitados na Secretaria da Faculdade.
Faculdade de Medicina do Porto, em 2 de agosto de 1911.
O Director interino,

Augusto Henrique (/'Almeida Brandão.

EDITAL
Augusto Henrique d'Almeida B r a n d ã o , Medico-Cirurglâo
pela Escola Medico-Cirurgica do Porto, Lente cathedratico e Director da F a c u l d a d e de Medicina da mesma
cidade, etc. :
Faço saber que tendo vagado um logar de pensionista do legado do benemérito Bruno Alves Nobre, está aberto concurso, até
ao dia 30 de setembro do corrente anno, para o provimento do referido logar.
1." O pensionista será do sexo masculino e perceberá uma
mensalidade de doze mil réis, além de um abono annual até cincoenla mil réis para matriculas e livros.
2.° São candidatos á pensão todos os recolhidos em estabelecimentos de caridade da cidade do Porto e provincia do Minho, que
tenham dois annos completos de residência no respectivo estabele-

191

Editacs

cimento, approvação no exame de admissão aos Lycens e não lerem
mais de quinze annos de idade.
3." Os directores ou regentes das mencionadas casas de caridade enviarão a esta Faculdade, dentro do prazo 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 classificação obtida no exame de admissão aos Lyceus e
em quaesquer outros exames que tenham feito.
Os directores ou regentes que subscrevem esta relação darão
informações sobre aquelles que mais dignos julgarem da pensão.
4." São motivos de preferencia a classificação obtida no exame
de admissão e as classificações obtidas n'outros exames; em egualdade de condições são preferidos os mais velhos, e no caso de idades iguaes a escolha é por sorteio.
5.« Todo o pensionista tem obrigação de seguir com aproveitamento o curso que escolher e de incluir entre os seus appellidos
a palavra Nobre; os que faltarem a esta obrigação perdem o direito
á pensão.
6.» Os regulamentos respectivos, assim como quaesquer outros
esclarecimentos, podem ser solicitados na secretaria d'esta Faculdade.
Secretaria da Faculdade' de Medicina do Porto, 1 de setembro
de 1911.
0 Director,

AuffUStO Henrique d'Almeida Brandão.
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LEGISLAÇÃO
Proclamação da Republica

AO POVO PORTUGUEZ
Constituição do Governo Provisório da Republica
Hoje, 5 de outubro de 1910, ás onze horas da manhã, foi proclamada a Republica de Portugal na sala nobre dos Paços do Município de Lisboa, depois de terminado o movimento da Revolução
Nacional.
Constituiu-se immediatamente o Governo Provisório:
Presidência, Dr. Joaquim Theophilo Braga.
Interior, Dr. Antonio José. d'Almcida.
Justiça, Dr. Affonso Costa.
Fazenda, Basílio Telles.
Guerra, Antonio Xavier Correia Barreto.
Marinha, Amaro Justiniano d'Azevedo Gomes.
Estrangeiros, Dr. Bernardino Luiz Machado Guimarães.
Obras Publicas, Dr. Antonio Luiz Gomes.
Supploniento ao Diário do Governo, n.° 222.
(Diário do Governo, n.° 1, de 6 de outubro de 1910).
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F o r m u l á r i o do G o v e r n o Provisório
da Republica Portugueza
Presidência do Governo Provisório da Republica
Sendo indispensável estabelecer o formulário com que durante
o Governo Provisório da Republica Portugueza, solemnemente proclamada em 5 do corrente, devem ser expedidos os diplomas e actos
do Governo e das auctoridades que exercem funcções em nome da
Republica: havemos por bom decretar o seguinte:
l.o A promulgação dos decretos com força de lei será feita
com esta formula: «O Governo Provisório da Republica Portugueza
faz saber que em nome da Republica se decretou, para valer como
lei, o seguinte: (Segue-se a integra do decreto com força de lei).
aUetermina-se portanto que todas as auctoridades a quem o
conhecimento e a execução do presente decreto com força de lei
pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente
como n'elle se contém».
«O Ministro d e . . . (ou Ministros...) o façam imprimir, publicar
e correr. Dado nos Paços do Governo da Republica, aos, e t c . . . »
2.° A formula das cartas patentes, e de quaesquer outros diplomas do Governo, que se costumam expedir em nome expresso
do Chefe do Estado, será actualmente: «O Governo Provisório da
Republica Portugueza, estabelecido pela vontade da Nação...»
3." A formula dos aHurás s e r á : «Kaço saber como Presidente
do Governo Provisório...»
4." As carias de homenagem dirão no logar competente:
«Como Presidente do Governo Provisório da Republica Portugueza,
eu, F...»
5.0 Os decretos simples terão a formula ordinária: Hei por
bem... »
6." As portarias do' Governo terão esta formula : «Manda o
Governo Provisório da Republica Portugueza pelo Ministro de...»
7.» Nas portarias expedidas pelos tribunaes nos casos do estilo, bem como nas respectivas cartas e títulos, a formula s e r á :
«Em nome da Justiça, o tribunal
8.° As petições, officios e outros papeis que forem dirigidos
a um membro do Governo, quer immediatamente, quer por intermédio d'outra auctoridade, começarão: «Ex."» Sr. Ministro (indicar
a pasta)». E os que forem dirigidos a qualquer auctoridade judiciul
começarão: «Kx.m° Sr. J u i z . . . » ou «Ex.™ Sr. Presidente do Tribunal... »
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9.° Toda a correspondência official deve ser expedida por
esta formula: «Serviço da Republica» (S. R.), e terminará pelas pa
lavras «Saúde e Fraternidade».
Os Ministros de todas as repartições a façam imprimir, publi
car e correr. Paços do Governo da Republica, aos 8 de outubro
de 1910. — Joaquim Theophilo liraga — Antonio José d'Almeida —
AJTonso Costa — Antonio Xavier Correia Barreto = Amaro d'Azevedo
Gomes ■— Bernardino
Machado.
(Diário do Governo, n.° 4, de 10 de outubro de 1910).

Denominação dos Ministros e Ministérios
da Republica Portugueza
0 Governo Provisório da Republica Portugueza faz saber que
em nome da Republica se decretou o seguinte:
Os Ministros e Ministérios denominarsehão respectivamente :
— Presidente do Governo Provisório
— Interior
— Justiça
— Guerra
— finanças
— Marinba e Colónias
— Negócios Estrangeiros
— Fomento.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publi
car e correr. Dado nos Paços do Governo da Republica, aos 8 de
outubro de 1910. — Joaquim Theophilo liraga Antonio José d'Al
meida— AJfonso Costa — Antonio Xavier Correia Barreto = Amaro
d'Azevedo Gomes  Bernardino Machado.
(Diário do Governo, n.° 4, de 10 de outubro de 1910).

Dias feriados da Republica
O Governo Provisório da Republica Portugueza faz saber que
em nome da Republica se decretou, para valer como lei, o seguinte:
Artigo l.° São considerados feriados, para todos os effeitos,
os seguintes dias :
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1 de janeiro — consagrado á fraternidade universal.
31 de janeiro — consagrado aos precursores e aos martyres da
República.
5 de outubro — consagrado aos heroes da Republica.
1 de dezembro —consagrado á autonomia da pátria portugueza.
25 de dezembro — consagrado á família.
Art. 2.° As municipalidades poderão, dentro da area dos respectivos concelhos, considerar feriado um dia por anno, escolhendo-^
dentre os que representam as festas tradicionaes e características
do município.
Determina-se, portanto, que todas as auctoridades a quem o
conhecimento e a execução do presente decreto com força de lei
pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente
como nelle se contém.
Os ministros de todas as repartições o fuçam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da Republica, aos 22 de
outubro de 1910. = Joaquim Theophilo Braga — Antonio Joué d'Almeida = Affonso Costa = Antonio Xavier Correia Barreto = José
Relvas = Amaro d'Azevedo Gomes = Bernardino Machado = Antonio Luiz Gomes.
(Diário do Governo, n.° 7, de 13 de outubro do 1910).

Direcção Geral da I n s t r u c ç ã o S e c u n d a r i a ,
Superior e Especial
Attendendo ás representações de alguns aluirmos e as informações da faculdade de philosophia da Universidade e da Academia
Polytechnica do Porto, o Governo Provisório da Republica Portugueza, manda pelo Ministro do Interior:
l/> Que aos alumnos da faculdade de philosophia da Universidade de Coimbra, nas condições do artigo 144.», § l.o, do decreto
n.° 4 de 24 de dezembro de 1901, bem como aos alumnos da Academia Polytechnica do Porto que, no anno lectivo (Indo (1909-1910),
concluíram os preparatórios indispensáveis para a matricula nas
Escolas Medico-Cirurgicas de Lisboa e Porto, ao abrigo do disposto
no n.° 1 do artigo 6." da carta de lei de 19 de julho de 1902, sejam
os exames de chimica inorgânica, chimica orgânica, analyse chimica e botânica considerados validos para a matricula na faculdade
de medicina da Universidade e nas Escolas Medicas acima referidas.
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2.° A todos os alumnos constantes das relações publicadas
no Diário do Governo, n.° 74, de 7 d'abril do corrente anno, e que
não estejam nas condições do numero anterior, continuam sendo
applicaveis as disposições da portaria de 28 de março de 1910, publicada no Diário do Governo, n.° 67, de 29 do mesmo mês.
Paços do Governo da Republica, aos 24 de outubro de 1910.=
Antonio José d"Almeida.
(Diário do Governo, n." 17, de 25 de outubro de 1910).

Sendo conveniente impedir que para o futuro possam matricular-se na faculdade de medicina da Universidade e Escolas Medico-Cirurgicas de Lisboa e Porto alumnos que, ao abrigo do artigo
6.° da carto de lei de 19 de julho de 1902, se matricularam nus cadeiras de chimica inorgânica, chimica orgânica, analyse chimica e
botânica da faculdade de philosophia da Universidade, Escola Polytechnica de Lisboa ou Academia Polytechnica do Porto, apenas com
o curso geral dos lyceus.
Tendo ouvido a secção permanente do Conselho Superior de
[nstrucção Publica.
O Governo Provisório da Republica Portugiioza faz saber que,
em nome da República se decretou, para valer como lei, o seguinte :
Artigo I." A concessão u que se refere o artigo 144." e seus
paragraphes do decreto n.° 4, de 24 de dezembro de 1911, só pôde
ser pennittida aos alumnos que, na occasião da sua matricula nas
cadeiras de chimica inorgânica, chimica orgânica, analyse chimica
a botânica estejam já habilitados com o curso complementar de
sciencias dos lyceus.
Ari. 2.° As certidões de exames dos alumnos que se destinam ao curso especial de pharmacia o que nos termos do n.° 1 do
artigo 6." da carta de lei de 19 de julho de 1902 se matricularem
na faculdade de philosophia da Universidade, Escola Polytechnica
de Lisboa ou Academia Polytechnica do Porto, somente com o curso
geral dos lyceus, são validos apenas para o curso de pharmacia e
d'ellas deve constar sempre essa condição essencial.
Paços do Govr-rno da Republica, aos 24 de outubro de 1910.=
O Ministro do Interior, Antonio José d'Almeida.
(Diário do Governo, n." 17, de 25 de outubro de 1910).
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Presidência do Governo Provisório d a Republica
0 Governo Provisório da Republica Porlugueza faz saber que.
em nome da Republica, se decretou, para valor como lei, o seguinte:
Artigo l.o Além dos dias feriados designados pelo decreto,
com força de lei, de 12 do corrente, somente serão dias de descanço
para os tribunaes, repartições do Estado, e das corporações locaes,
escolas e bolsas, os domingos, geralmente consagrados ao descanço
hebdomadario.
§ único. Os dias até agora considerados santificados serão
dias úteis e de trabalho para todos os eíTeitos.
Art. 2.° Nas escolas e nos tribunaes de qualquer categoria e
dependentes de qualquer dos Ministérios, á excepção do das Colónias, onde se observará a legislação especial, baverá ferias desde
24 de dezembro a 1 de janeiro inclusive, na segunda e terça-feira
de Carnaval, desde domingo de Ramos a segunda-foira de Paschoa
inclusive, e desde 16 de agosto a 30 de setembro inclusive.
§ l.o Estas disposições não alteram o que na legislação anterior se achava estabelecido acerca de actos que podem ou devam
praticar-se em dias feriados ou nos domingos.
§ 2." Nos tribunaes Crimlnaes de 1.» instancia realisar-se-hão.
mesmo em ferias, os julgamentos dos reus que estiverem presos, e
nos juizos de investigação criminal não haverá ferias, e até nos feriados e domingos poderão praticar-se quaesquer actos destinados
á protecção ou respeito pela liberdade individual, ou impostos por
qualquer necessidade urgente.
Art. 3.° Este decreto entrará immediatamente em vigor.
Art. 4." Fica revogada a legislação em contrario.
Determina-se, portanto, que todas as auctoridades a quem o
conhecimento e execução do presente decreto com força de lei
pertencer o cumpram e fAçam cumprir e guardar tão inteiramente
como nelle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir e correr.
Dado nos Paços do Governo Provisório da Republica, aos 26 de
outubro de 1910. =Joaquim Theophilo Braga —Antonio José d'Almeida— Affonso Costa=José Relvas —Antonio Xavier Correia Barreto^ Amaro <V Azevedo' Gomes — Bernardino
Machado--Antonio
Luiz Gomes.
(Diário do Governo, n.o 19, de 27 de outubro de 1910).
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Direcção Geral da Instrucç&o Secundaria,
Superior e Especial
Ficam por esta forma prevenidos todos os institutos e mais
serviços de ensino, dependentes deste Ministério, do seguinte:
l.° Para os fins visados na carta de lei de 12 de junho de 1901
deverão os mesmos institutos endereçar á Administração Geral das
Alfandegas directamente o pedido do isenção dos respectivos aduaneiros para importação do material escolar requisitado do estrangeiro, observando-se as disposições regulamentares a tal respeito.
2." Todas as notas de despezas realizadas pelos mesmos
institutos, acompanhadas das correspondentes facturas, depois de
devidamente auetorisadus, deverãp ser remettldas directamente á
3.« Repartição da Direcção Geral da Contabilidade Publica, pelos
referidos estabelecimentos, sem interferência desta Direcção Geral
de Instrucção.
Direcção Geral da Instrucção Secunduria, Superior e Especial,
29 de outubro de 1910. = 0 Director Geral, João de Menezes.
(Diário do Governo, n.° 22. de 31 de outubro de 1910).

Direcção Geral da Instrucção Secundaria,
Superior e Especial
1."

Repartição

Tendo a lei de 19 de julho de 1902, que reorganisou o ensino
de pharmacia. sido regulamentada pelo decreto de 27 de novembro do mesmo anno, o qual foi publicado duas vezes (Diário do
Governo, de 11 de dezetnbro de 1902 e '1 de março de 1903), com
redacção différente ;
Considerando que a redacção dada ao artigo 140.° do referido
decreto regulamentar, na sua segunda publicação, foi a que ficou
vigorando, apesar de injustificável em face das disposições da respectiva lei orgânica e de manifestamente lesiva dos interesses materiaes e moraes dos professores privativos das escolas de pharmacia;
Attendendo ás repetidas e constantes reclamações d'estas escolas e á innegavel justiça que lhes assiste;
Hei por bem decretar o seguinte:
li anullada a redacção do artigo 140« do decreto de 27 de novembro de 1902. tal como veio publicada no Diário do Governo, de
3 de março de 1903, e restabelecida, em sou logar, a redacção pri-
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iiiiliva, nos termos precisos em que o alludido artigo 140.» foi publicado no Diário do Governo, de 11 de dezembro de 1902, que é a
que deve (Içar vigorando para o futuro.
Paços do Governo da Republica, aos 3 de novembro de 1910. =
Antonio Joué d'Almeida.
(Diário do Governo, n.» 26, de 4 de novembro de 1910).
N O T A : — Art. 140.° do Regulamento de 27 de novembro de
1902, publicado no Diário do Governo, de 11 de dezembro de 1902:
"Todos os exames vagos de pharmacia requeridos depois da
publicação d'esté regulamento serão feitos nas novas escolas pelos
professores da l."; 2. a e H.« cadeiras, em barmonia com as leis vigentes á data da publicação da lei de 19 de julho de 1902, sendo
presidente e primeiro arguente o professor mais antigo, ou o mais
velho no caso de egual antiguidade ».
Art. 140.° do mesmo Regulamento publicado no Diário do Governo, de 3 de março de 1908:
«Todos os exames vagos de pharmacia requeridos depois da
publicação d'esté regulamento, serão feitos nas novas escolas por
um jury constituído pelo lente de materia medica e professores da
2. a e 3." cadeiras, servindo o primeiro de presidente e primeiro arguente ».
DirecçSo Geral da Instrucçao Secundaria,
Superior e Especial
/."

Repartição

Attendendo ás representações dos alumnos que actualmente
frequentam a Academia Polyteehnica do Porto, nas condições do
artigo (i." da lei de 19 de julho de 1902, os quaes pretendem que se
Ihes^torne extensivo o beneficio do n.° 1 da portaria de 24 de outubro ultimo;
Considerando que só na Academia Polyteehnica do Porto ha
alumnos nas referidas condições e que são apenas dezonove;
Considerando que, em virtude do disposto no decreto de 24
de outubro ultimo, estes factos, manifestamente abusivos, não podem continuar a d a r - s e :
liei por bem decretar (pie aos alumnos da Academia Polyteehnica do Porto, constantes da relação que com este baixa pelo Director Geral de Instrucção Secundaria, Superior e líspecial. se torne
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extensivo o beneficio concedido pelo n.° 1 da referida portaria de
24 de outubro ultimo.
Paços do Governo da Republica, aos i de novembro de 1 9 1 0 . =
Antonio José d'Almeida.

Relação dos aluiimos a que se refere o decreto d'esta data
ALUMNOS UUE FIZERAM EXAME NA ACADEMIA POLYTUCHNICA
DO PORTO NAS CONDIÇÕES DO AIVTIGO 6.» DA LEI
DE 1 9 DE JULHO DE 1 9 0 2

Cadeiras

Alumnos

Abel Araújo Hogo
Abel Souza Pacheco
Agostinho Pinho Jorge
Alberico Almeida Gomes
. . . .
Alberto Augusto Dias Taborda . .
Augusto Luciano Alves
Ester Celeste de Oliveira Guimarães
Fernando Pinto Soares Miranda. .
Fernando Alves Rocha

7. a (chimica inorgânica)
e 10.a (botânica)

10. a (botânica)
7.» (chimica inorgânica)
e IO.» (botânica)
7. a (chimica inorgânica)
e 8." (chimica orgânica e analytica)
7." (chimica inorgânica)
e 10. a (brtanica)
7. a (chimica inorgânica)
7. a (chimica inorgânica)
e 10.» (botânica)
10.» (botânica)
a
7. (chimica inorgânica)
e 10. a (botânica)

Felismino Ribeiro Gomes .
llidio José Felix Alves . . .
João Nonoto Ferreira da Silva
José Martins Alte
José Victorino Pinto. . . .
José Antonio Dias Pereira. . .
Manoel Antonio Monteiro Filipe.
Manoel Rodrigues Carvalho Cerqueira
Miguel Ataida Malafaia Palma Vilhena
Salvio José Costa Rato

.
.

. j 7. a (chimica inorgânica)
.>
e 10.» (botânica)
J

Direcção Geral de Instrucção Secundaria, Superior e Especial,
em i de novembro de 1910. = 0 Director Geral, João de Menezes.
{Diário do Governo, n.° 32, de t i de novembro de 1910).
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Direcção Geral da Instrucção Secundaria,
Superior e Especial
1."

Repartição

Tendo-se reconhecido a necessidade de regulur as transferencias de matricula entre os différentes estabelecimentos de ensino
superior do território da Republica: bei por bem decretar o seguinte:
l.° A transferencia de matricula, durante o anno lectivo entre
estabelecimentos congéneres de ensino superior, será permiltida a
qualquer alumno, que a requeira ao reitor da Universidade ou ao
director do ostabelecimento em que se acbar matriculado.
2.° O reitor ou director, a quem for requerida a transferencia, ouvirá sobro o pedido o diroclor do estabelecimento para onde
ella devo effectuar-se, e no caso de ambos concordarem em que a
transferencia é possível e não traz prejuízo ao ensino, será ella
immediatamente concedida o communicada ao director do estabelecimento que o alumno vae de futuro frequentar.
3.» Para os effeitos desta portaria o reitor da Universidade
e os directores dos outros estabelecimentos de ensino superior,
correspondnr-se-hão directamente, devendo ouvir em todos os casos
que offerecam quaesquer duvidas, as respectivas faculdades ou conselhos escolares.
Poços do Governo da Republica, aos Iti de novembro de 1010.
= Antonio José d'Almeida.
(Diário do Gooemo2 n.° 37, de 17 de novembro de 1910).

Direcção Geral da Instrucção Secundaria,
Superior e Especial
l.<* Repartição
Tendo os reitores dos lyceus centraes de Lisboa apresentado
duvidas sobre qual deva ser, em face das disposições legaes em
vigor, a duração do anno escolar e a do anno lectivo;
Conformando-me com o parecer da Direcção Geral du Instrucção Secundaria, Superior e Especial;
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liei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.° 0 anno escolar, em todos os estabelecimentos
de ensino dependentes da Direcção Geral da Instrucção Secundaria,
Superior e Especial, começa em 1 de outubro e termina em 15 de
agosto, nos termos do decreto de 213 de outubro ultimo.
Art. 2." O anno lectivo começa no dia 16 de outubro e termina em 30 de junho, ficando o mez de julho, os primeiros quinze
dias de outubro para o serviço de exames.
Art. 3.° Nos lyceus nacionaes, onde os exames, por serem
em menor numero, acabem até o dia 31 de julho, os professores
não receberão gratificação de exercício pelos quinze dias do mez
de agosto.
Art. i." Kica revogada a legislação em contrario.
Determina-se portanto que todas as auctoridades, a quem o
conhecimento e execução do presente decreto pertencer, o cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nelle se
contém.
O Ministro do Interior o faça imprimir, publicar e correr.
Dado nos Paços do Governo da Republica, aos 10 de dezembro
de Í9W.—-Antonio José d'Almeida.
(Diário do Governo, n.° 57, de 12 de dezembro do 1910).

Direcção Geral da InstrucçSo Secundaria,
Superior e Especial
Tendo-so reconhecido a impreterível necessidade de reformar
a organisação dos estudos odontológicos em Portugal, por forma a
garantir que, para o futuro, a prolissão de dentista seja apenas
exercida por indivíduos que possuam o grau de habilitação indispensável ao bom desempenho da referida profissão;
Considerando que é urgente suspender desde já, até definitiva
organização d'aquelles estudos, o actual regime de habilitação para
dentistas, reconhecido como insufflciente e incompatível com as
modernas exigências da sciencia dentaria;
Attondendo, porém, a que é de justiça estabelecer um período
transitório que, até certo ponto, garanta os legítimos interesses
d'aquelles que, pela legislação vigente, estavam já em condições de
obter o diploma para o exercício da profissão de dentista:
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Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo l.o Ficam suspensos os exames para dentistas na Universidade de Coimbra e nas liseolas Medico-Cirurgicas de Lisboa e
Porto, até á reorganisação do respectivo curso.
S único. Durante este período apenas poderão ser adraittidos
a esses exames:
l.° Indivíduos habilitados com um curso de medicina;
2." Diplomados com um curso de dentista feito em qualquer
escola estrangeira de reconhecida competência na especialidade.
Art. 2.° Os indivíduos que, à data da publicação do presente
decreto, tenham já requerido exame para cientista perante a Universidade de Coimbra ou qualquer das Escolas Medico-Cirurgicas de
Lisboa e Porto e hajum sido admitlidos, poderão também prestar as
respectivas provas durante um prazo que não irá além do dia 18 do
proximo inez de fevereiro.
Art. 3.° Kica revogada a legislação em contrario.
Paços do Governo da Republica, 18 de janeiro de 1911. _
Antonio José d'Almeida.
(Diário do Governo, n.° 15, de 19 de janeiro de 1911).

Ministério do Interior
O Governo Provisório da Republica Porlugueza faz saber que,
em nome da Republica, se decretou, para valer como lei, o seguinte:
Artigo l.o K obrigatória a aposentação de todos os professoI res de qualquer grau ou estabelecimento de ensino, dependente do I
Ministério do Interior, no fim do anno lectivo em que lenham completado setenta annos de edade.
Art. 2.o Aos professores de ora em deante aposentados nestas
condições ou nas da aposentação ordinária da lei de 17 de julho de
1886, ser-lhes-ha acrescentada a pensão a que nos lermos da mesma
lei tenham direito, com a importância do terço do seu ultimo ordenado, quando tenham completado trinta annos de bom e effective
serviço.
Ari. 3.o Por esse acréscimo será devida contribuição para
a caixa de aposentação, descontavol na propria pensão durante o
praso de cinco annos.
Ari. 4.o Só excepcionalmente o Governo poderá conservar
no exercício effeclivo do magistério qualquer professor nas meneio-
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nadas condições de idade, fazendo-o por meio de decreto fundamentado, precedido de consulta ou representação das estações competentes.
§ único. Podem, no entanto, os professores aposentados continuar no desempenho de quaesquor commissões auxiliares ou
logares adjacentes ao magistério, todas as vezes que o Governo
assim o julgue conveniente para o serviço publico.
Art. 5.° Os professores que já tenham attingido o limite de
edade estabelecido no artigo 1." apresentarão no Ministério do Interior, instruídos com as competentes certidões de idade e de serviço,
devidamente reconhecidas, no praso de sessenta dias a contar da
publicação deste decreto, os seus requerimentos de aposentação e
bem assim os documentos comprovativos da realização das condições
prescriptas no artigo 2.°, quando tenham direito ao terço.
§ único. A effectividade do serviço comprova-se com certidão
passada nos termos legaes pela Repartição de Contabilidade do Ministério do Interior, em qualquer dos casos, acrescendo no da aposentação com o terço, informações sobre a qualidade desse serviço,
prestadas pelas estações competentes.
Art. 6.° Aos professores de instrucção primaria, a quem nos
termos legaes já tenha sido concedido o augmento de 25 por ceuto,
a que se refere a lei de 11 de junho de 1880 e decreto de 24 de fevereiro de 1910, não são applicaveis as disposições do artigo 2.° do
presente decreto.
Art. 7.° Em tudo o mais vigorarão os preceitos sobre aposentação ordinária o extraordinária dos funccionarios civis.
Art. 8.° Este decreto entra immediatamente em vigor e será
sujeito á apreciação da próxima Assembleia Nacional Constituinte.
Ari. 9.° Fica revogada toda a legislação em contrario.
Determina-so portanto que todas as auetoridades, a quem o
conhecimento e execução do presente decreto com força de lei
pertencer, o cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente
como nelle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar o correr.
Dado nos Paços do Governo da Republica, aos 21 de janeiro
de 1911. = JoaqHÍm Theophilo Braaa = Antonio José d'Altneida —
Afonso Costa —Josi- Relvas = António Xavier Correia Barreto —
Amaro d'Azevedo Gomes = Bernardino Machado ----- Manuel de Brito
Camacho.
(Viário do Governo, n.° 18, de 23 de janeiro de 1911).
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Presidência do Governo Provisório da Republica
O Governo ' Provisório da Republica Porlugueza faz saber que
"m nome da Republica se decretou, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Quando qualquer dos dias feriados estabelecidos
no artigo l.o do decreto com força de lei de 12 de outubro do corrente anno recair n'uni domingo, o dia seguinte será de descanço,
para o elleito de suspender todo o movimento nos tribunaes, repartições, escolas e demais estabelecimentos mencionados no artigo 1.»
do decreto com força de lei de 26 do mesmo mez.
Art. 2.° Este decreto entra immediatnmente em vigor.
Art. 3." Pica revogada a legislação em contrario.
Uetermina-se portanto que todas as auetoridades, a quem o
conhecimento e execução do presente decreto com força de lei
pertencer, o cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente
como n'elle se contem.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr.
.
Dado nos Paços do Governo da Republica, aos 30 de dezembro de 1910. = Joaquim Théophile Braga = Antonio José d'Almeida
= Afonso Costa = José Relvas = Antonio Xavier Correia Barreto =
Amaro d'Azevedo Gomes = Bernardino Machado — Manuel de Brito
Camacho.
(Diário do Governo, n.° 74, de 31 de dezembro de 1910)

Direcção Geral da I n s t r u c ç ã o Secundaria,
Superior e Especial
Sendo conveniente estabelecer uma escala uniforme de valores, a fim de acabar com as differenças existentes nas escalas adoptadas pelos estabelecimentos de ensino dependentes da Direcção
Geral da Instrucção Secundaria, Superior e Especial ;
Hei por bem decretar o seguinte :
Artigo 1.» A escala de valores tanto para classificação das lições oraes e trabalhos práticos ou escriptos dos alumnos, como
para julgamento de quaesquer exames, incluindo as informações de
mérito literário dos bacharéis, licenceados e doulores pela Univer-
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sidade de Coimbra, os actos grandes para defesa de theses perante
as Escolas Medico-Cirurgicas de Lisboa e Porto, e ainda as provas
de concurso para o magistério secundário e superior, é a seguinte:

Mau.

Mediocre

Sufficienle

10
11
12
13

Hum

14
15
16
17

Muito Dom

í
l

18
19
20

§ l.o Consideram-se distinctos os aluirmos que obtiverem no
exame pelo menos 16 valores.
§ 2.° O diploma de premio só pôde ser conferido aos aluirmos que tenham obtido a classificação de Muito Horn.
Art. 2,° A correspondência entre esta escala e as que teem
sido até agora adoptadas, fica assim estabelecida:
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Art. 3." A approvação por unanimidade nas cadeiras do Curso
Superior de Lettras, para os alumnos que já concluíram o curso de
habilitação para o magistério secundário de portuguez, latim, fran
cez, inglez e allemão, geographia, historia e philosophic, nos termos
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lio artigo 18.° do decreto n.° 5 de 24 de dezembro de 1901, assim
como para aquelles que se encontram nas condições do § único do
artigo 3." do decreto, com força de lei, de 5 de novembro de 1910,
e a approvação nemine descripante da Universidade de Coimbra, anterior ao decreto n.° 4 de 24 de dezembro de 1901, correspondem
15 valores, da escala em vigor.
Art. 4.° Fica revogada a legislação em contrario.
Paços do Governo da Republica, em 23 de fevereiro de 1911.
= Antonio José d'Almeida.
(Diário do Governo, n.° 46, de 25 de fevereiro de 1911).

Ministério do I n t e r i o r
Tendo-se suscilado duvidas sobro a interpretação do artigo
2.° do decreto de 21 de janeiro ultimo, tornando obrigatória a
aposentação de todos os professores dos estabelecimentos de ensino dependentes d'esté Ministério, quando completem setenta annos
de edade:
O Governo Provisório da Republica Portugueza, pelo Ministério
do Interior, faz saber que a pensão calculada nos termos da lei de
17 de julho de 1885, tanto para os professores a que se refere o
artigo l.o, como para os mencionados no artigo 2." do decreto de
21 de janeiro ultimo, não soffre acréscimo algum em favor d'aquelles que já se achem no gozo do terço dos respectivos ordenados.
Paços do Governo da Republica, em 3 de março de 1911. ==
0 Ministro do Interior, Antonio José d'Almeida.
(Diário do Governo, n." 55, de 9 de março de 1911).

Direcção Geral da Instrucção Secundaria,
Superior e Especial
H.a Repartição
Tornando-so preciso esclarecer o estabelecido no artigo 5.° do
decreto n.° 4, de 15 de dezembro de 1894, sobre o período e dura-
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ção das licenças a conceder aos funccionarios dos estabelecimentos
de instrucção dependentes d'esta Direcção Geral ;
Sendo ainda necessário evitar abusos e confusões fáceis de
dar, como a pratica tem demonstrado:
Manda o Governo Provisório da Republica Portuguesa, pelo
Ministro do Interior, que, de futuro, somente serão concedidos os
três mezes de licença, a que se refere o citado artigo 5.°, dentro de
cada anno lectivo.
Paços do Governo da Republica, em 22 de março de 1911.=
0 Ministro do Interior, Antonio Jo*è d'Almeida.
(Diário do Governo, n.° 68, de 24 de março de 1911).

Direcção Geral da Instrucç&o Secundaria,
Superior e Especial
Considerando que o artigo 3.° do decreto de 29 de agosto do
1905 torna facultativa a lingua ingleza ou a allemã entre as disciplinas que constituem o curso geral e os cursos complementares dos
Lyceús;
Considerando que o artigo 2." do mesmo decreto determina
que o curso complementar de letras é babilitação para a matricula
nas faculdades de Theologia e de Direito e no Curso Superior de
Letras, e que o curso complementar de sciencias é habilitação para
a matricula em todos os outros cursos superiores, sem restricção
de espécie alguma;
Tendo em vista o artigo l l . ° d o decreto de 22 do mez passado
e as informações prestadas pelas Faculdades de Medicina:
Attendendo ao que me representaram os alumnos do curso de
preparatórios medicos e da 7.» classe do lyceu;
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo l.o Para a matricula na Faculdade de Medicina tem
igual valor a certidão do curso de sciencias com inglez ou allemão.
Paços do Governo da Hepublica, em 25 de março de 1911. =
O Ministro do Interior, Antonio José d'Almeida.
(Diário do Governo, n.° 73, de 30 de março de 1911).
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Direcção Geral d a Instrucção Secundaria,
Superior e Especial
A fim de organisar convenientemente o ensino das especialidades clinicas na Faculdade de Medicina do Porto, de harmonia com
o decreto de 22 de fevereiro ultimo, que reformou o ensino medico
em Portugal;
Attendendo ao que me representou o Conselho da faculdade
de Medicina d'aquella cidade;
Tendo em vista o disposto no artigo 32.° do citado decreto e
os méritos scientificos e a incontestável competência profissional e
docente de Julio Xavier de Mattos, director do Hospital de Alienados
«Conde de Ferreira», e de António de Souza Magalhães e Lemos,
médico adjunto do mesmo Hospital;
Hei por hem decretar para valer como lei:
l.o Que Julio Xavier de Mattos seja nomeado professor da
cadeira de psychiatria da Faculdade de Medicina do Porto;
2.° Que Antonio de Souza Magalhães e Lemos seja nomeado
professor de neurologia da mesma Faculdade.
A nomeação d'estes professores é feita sem vencimento até
que se inicie a execução do referido docreto de 22 de fevereiro de
1911.
Paços do Coverno da Republica, em 10 de maio de 1911.
0 Ministro do Interior, Antonio José d'Almeida,
(Diário do Governo, n.° 109, de 11 de maio de 1911).

Direcção Geral da I n s t r u c ç ã o Secundaria,
Superior e Especial
Considerando que no decreto de 18 de janeiro de 1911, referente ao exercício do cirurgia dentaria, se consignou a necessidade
de organizar os estudos estomatologicos em Portugal, de ferma que
de futuro a profissão de dentista seja exercida por indivíduos com
uin grau de habilitação indispensável ao desempenho da referida
profissão ;
Considerando que a reforma dos estudos medicos de 22 de
fevereiro de 1911, creando a especialidade clinica de Estomatologia,
veio preencher uma lacuna que existia no nosso ensino medico
geral ;
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Considerando que é intenção do governo, quando regulamentar aquelle decreto, dar á Estomatologia o desenvolvimento que esta
especialidade merece, de forma a garantir a habilitação aos medicos que desejem especialisar-se;
Considerando que, sendo a Clinica Estomalogica um ramo especial da Medicina, perfeitamente equiparável ás outras especialidades modico-cirurgicas, somente deve ser exercida por medicos
diplomados, no próprio interesse da dignificação da arte, e para
maior garantia do exercício da prolissão ;
Considerando que, n'esta orientação, o Governo suspendeu os
exames de dentista no citado decreto de 18 de janeiro, estabelecendo um período transitório somente para os que até áquella data
haviam requerido exame ;
Tendo por outro lado em altenção as representações enviadas
a este Ministério nos quaes se pondera o tempo gasto e o dispêndio realizado pelos indivíduos que completassem a habilitação exigida aos candidatos ao antigo exame de dentista;
Hei por bem decretar:
Artigo l.o E' revogada a portaria de 13 de julho de 1870,
bem como o programma para admissão a exames de habilitação de
dentista, annexo a esta portaria.
Art. 2.° A prolissão de dentista, de futuro, não poderá ser
exercida senão por medicos diplomados pelas Faculdades de Medicina ila Republica.
Art. 3.° Aos indivíduos que, á data da publicação do presente
diploma, possuam já a habilitação de dentista, ficam resalvados os
direitos que lhes foram conferidos pela portaria de 13 de julho
de 1870 e programma annexo.
Art. 4.° Eguaes direitos são garantidos aos indivíduos devidamente habilitados que, dentro do praso de seis mezes, a contar
d'esta data, sejam approvados no exame de dentista, feito nos termos do programma acima citada.
Art. 5.o Fica revogada a legislação em contrario.
Paços do Governo da Republica, em 25 de maio de 1911.=
0 Ministro do Interior^ Antonio José d'Almeiâa.
(Diário do Governo, n.° 122, de 26 de maio de 1911).
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Reforma do Ensino Medico
0 Governo Provisório da Republica Portugueza faz saber que
em nome da Republica se decretou, para valer como lei, o seguinte.
CAPITULO I
^-—7*"

Plano geral dos estudos medico-cirurgicos

Artigo 1.° Ò ensino medico-cirurgico destina-se a conservar,
transmittir e ampliar os conhecimentos da medicina e cirurgia, e
exerce-se em 1res Faculdades que são estatuídas em Lisboa, Coimbra e Porto nos estabelecimentos escolares das três cidades, com
os corpos docentes que até ao presente teem servido e praticado
uquellas sciencias.
Art. 2.° As três Faculdades organisadas segundo o mesmo
typo gosam dos mesmos direitos e privilégios, devendo os respectivos regulamentos manter e caucionar a sua independência e autonomia.
Art. 3.° O ensino geral da medicina e cirurgia é exercido nos
cursos e cadeiras e simultaneamente ministrado por segundos assistentes, primeiros assistentes, professores extraordinários e professores ordinários.
Art. 4." O quadro das disciplinas distribue-se em dois grandes
grupos, que por sua vez se repartem em cursos e cadeiras:
a) Pertencem ao primeiro grupo:
Cadeira de Anatomia Descriptive;
Cadeira de Anatomia Topograpbica;
Curso de Chimica Biológica;
Curso de Physicu Riologica;
Cadeira de Histologia e Embryologia;
Cadeira de Physiologia Cerai e Especial;
Curso de Sciencias Naturaes;
Cadeira de Pharmacologia (Materia Medica e Pharmacodynamia);
Cadeira de Anatomia Pathologica;
Cadeira de R.icteriologia e Parasitologia.
b) Pertencem ao segundo grupo:
Cadeira de Hygiene;
Curso de Epidemiologia;
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Curso de Clinica de moléstias infecciosas;
Curso de Propedêutica Medica;
Cadeira de 1.» Clinica Medica (Pathologia Interna com demonstrações clinicas) ;
Cadeira de 2. ;l Clinica Medica ;
Cadeira de Therapeutica;
Curso de Pathologia Cirúrgica Geral. Propedêutica Cirúrgica;
Cadeira de 1.« Clinica Cirúrgica (Pathologia externa com demonstrações clinicas);
Cadeira de 2.11 Clinica Cirúrgica;
Cadeira cie Therapeutica e Technica Cirúrgicas;
Cadeira de Clinica Obstétrica;
Cadeira de Clinica Gynecologica ;
Cadeira de Medicina Legal ;
Curso de Toxicologia ;
Cadeira de Historia e Philosophia Medicas, ethica profissional;
Cadeira de Clinica Ophthalmologica;
Cadeira de Clinica Neurológica;
Cadeira de Clinica Psychiatrica;
Curso de Psychiatria Forense ;
Cadeira de Clinica Urológica;
Cadeira de Clinica Oto-Rhino-I.aringologica;
Cadeira de Clinica Dermatológica e Syphiligraphica:
Cadeira de Clinica Pediátrica;
Curso de Clinica Orthopedica:
Cadeira de Clinica Estornatologica.
Art., 5.° As disciplinas constantes do quadro anterior serão
cursadas no tempo mínimo de doze semestres, tendo os alumnos,
além das provas de frequência e exames n'aquelle período, a obrigação de um anno mais de tirocínio pratico complementar.
*5 único, liste tirocínio comprehende três mezes de internato
n'uma clinica medica e nove mezes de internato em qualquer clinica geral ou especial, à escolha dos alumnos.
Art. 6.° As cadeiras são regidas somente pelos professores
ordinários e extraordinários; os cursos são regidos por professores
ou pelos primeiros assistentes.
S único. Os cursos de chimica e physica biológicas são feitos
nos respectivos laboratórios de physica o chimica da Faculdade do
Philosophia e das Escolas Polytechnicas de Lisboa e Porto, e dirigidos pelos respectivos professores sob as indicações do conselho das
Faculdades de Medicina.
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Art. 7.° Além dos cursos constantes do quadro geral (artigo 4.°) podem as Faculdades ordenar aos primeiros assistentes
que façam outros cursos, facultativos, desde que o julguem conveniente ao aperfeiçoamento scientifico e especialisação technica dos
aluirmos.
Art. 8.0 O curso geral tem uma parte obrigatória (trabalhos
práticos, provas de exame, estagio o internato) e uma parte facultativa (lições magislraes e lições com demonstração).
CAPITULO II
Matricula, inscripçào, frequência e prova
Art. 9.0 As Faculdades abrem em 15 de outubro e fecham a
31 de julho, eITectuando-se a inscripçào por trimestres e semestres
nos termos das disposições seguintes :
S l.° O primeiro semestre (de inverno) começa a 15 de outubro e termina a 15 de março; o segundo semestre (de verão) começa n'esta data para terminar a 31 de julho.
§ 2.° Cada um d'estes semestres divide-se, para aquelle
elTeito, em dois trimestres, respectivamente lixados a 1 de janeiro
e 1 de junho.
Art. 10." Os alumnos que pretenderem frequentar as Faculdades de Medicina, apresentarão em cada anno, desde 25 de setembro a 10 de outubro (semestre de inverno), desde 25 de fevereiro a
10 de março (semestre de verão), os seus requerimentos com as
respectivas propinas e demais documentos. A inscripçào trimestral
faz-se nos mesmos prasos e, além d'isso, do 10 a 25 de janeiro
(2." trimestre) e de 10 a 25 de maio (4.° trimestre).
Art. 11." São necessários para a admissão á matricula nas
Faculdades: certidão em que os alumnos provem ter completado
dezeseis annos de idade; certilicado do registo criminal; certidão
em que provem haver concluído o curso de sciencias dos lyceus.
Art. 12.° A frequência de qualquer cadeira ou curso é auclorisadu mediante os diversos documentos de habilitação e a propina
fixa de 10$000 réis por inscripçào durante seis mezes, ou de
5$000 réis pela inscripçào de três mezes.
Art. 13." A inscripçào faz-se por cadeiras e cursos, tendo em
attenção os grupos estabelecidos no artigo 4.", sendo o alumno obrigado a frequentar um semestre pelo menos cada uma das cadeiras
o cursos dos grupos, á excepção das especialidades que é obrigado
a frequentar três mezes.

i
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Art. 14.° As condições de frequência dos cursos e cadeiras,
quanto á ordem, são as seguintes:
1.° O alutnno escolhe as disciplinas que deseja estudar dentro de cada grupo, mas só pôde frequentar as cadeiras do 2.° grupo
mediante certificado de exame das cadeiras do primeiro, á excepção
dos cursos de propedêutica medica e cirúrgica, onde pode matricular-se logo que apresente certilicado de exame de anatomia;
2.° O alumno tem de inscrever-so successivamente nos cursos de propedêutica e nas cadeiras de 1.» e 2.» clinicas medica e
cirúrgica.
Art. 15.° Os alumnos podem mudar de Faculdade nn principio dos semestres.
Art. 16.° A admissão ao tirocínio complementar, a que se
refere o artigo 5.<>, faz-se também por inscripção, mediante a propina de 60$000 réis e a apresentação dos certifit-ados de exame do
segundo grupo.
Ari. 17." Para a pratica obrigatória haverá nas clinicas e laboralorios um livro de ponto, que os alumos assignarão e cujas indicações serão consideradas como elemento de frequência perante
o jury dos oxames respectivos.
Art. 18.° A habilitação dos alumnos é julgada por exames,
que constam de provas praticas e provas theoricas.
Art. 19." Haverá duas épocas de oxames: uma em março e
outra em julho, isto independentemente dos demais trabalhos escolares.
Art. 20." Os exames theoricos teem logar depois dos alumnos
terem sido approvados nos exames práticos respectivos.
Art. 21." O jury dos exames é escolhido pelos conselhos das
Faculdades.
Art. 22.° Os professores das cadeiras e cursosi patentearão
ao jury as indicações requisitadas da secretaria sobre a assiduidade
do alumno, que constar do livro de ponto, e bem assim as demais
notas de frequência e aproveitamento nos trabalhos obrigatórios.
Art. 23." 0 alumno excluído nas provas de um exame só pôde
repetil-o na época seguinte.
Art. 24.° Concluídos os exames de cada dia, proceder-se-ha
á votação para determinar quaes os alumnos que devem ser approvados, a classe de suficiente, bom ou muito bom em que devam n i trar e linalmente os valores a conferir-lhes.
§ l.o Estes valores correspondem às classes estabelecidas,
segundo a tabeliã seguinte :
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Excluído — menos de 10 valores.
Suficiente —10, 11, 12, 13 valores.
Bom — 14, 15, 16, 17 valores.
Muito bom — 18, 19, 20 valores.
§ 2.° Nos termos de exame constará a nota de approvação
com as distinccões e valores concedidos. Considoram-se distinctos
os alumnos que obtiverem pelo menos 16 valores.
§ 3.° Findos os exames, o jury deliberará sobre os prémios
true entenda dever conceder aos alumnos que tiverem a classificação de muito bom.
S 4.° Os prémios são diplomas honoríficos com que os alumnos, uma vez terminado o curso, concorrem às pensões de estudo no estrangeiro.
Art. 25.° Aos dois grupos constantes do quadro geral das disciplinas (artigo 4.°), correspondem oito exames, pertencendo quatro
ao primeiro grupo e quatro ao segundo.
a) São do primeiro grupo:
I — O exame de anatomia descriptive e anatomia topographica.
II —O exame de chimica biológica, pliysica biológica, histologia e physiologia.
III — O exame de seiencias naturaes e pharmacologia.
IV — O exame de anatomia pathologica, bacteriologia e parasitologia.
b) Pertencem ao segundo grupo :
V — O exame de clinica medica, tberapeutica e especialidades
medicas.
VI — O exame de clinica cirúrgica, therapeutica e technica cirúrgicas e especialidades cirúrgicas.
VII — O exame de clinica obstétrica e clinica gynecologica.
VIII — O exame de hygiene, epidemiologia, medicina legal, toxicologia e clinica psychiatrics.
Art. 26.° Para que os alumnos sejam admittidos ao ultimo
exame do segundo grupo, ê necessário que apresentem um certificado em que provem ter frequentado as diversas cadeiras e cursos,
considerados em conjuneto, durante doze semestres.
Art. 27." A ordem dos exames é da livre escolha dos aluiunos
dentro de cada grupo.
Art. 28." Terminado o anno de tirocínio pratico complementar, os alumnos serão obrigados a apresentar uma these original de
assumpto da sua escolha, que será por elles discutida perante um
jury de 1res membros e graduada segundo o critério das demais
provas (artigo 24.")-
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§ I.» A valorização do tirocínio pratico é feita pelos directores dos serviços que o alumno frequentour
§ 2.o o presidente do jury da these é da escolha do alumno.
Art. 29.o Admittida a these, tem o alumno direito ao titulo de
doutor em medicina e cirurgia e pôde exercer clinica mediante a
apresentação e registo do respectivo diploma.
Art. 30.o Do diploma do doutorado tem de constar a sua
identidade e informação final do mérito académico, que é regulado
tendo em attenção todas as provas apreciados segundo o artigo
subsequente.
Art. 31.o A informação final obtem-se tomando a media
arithmetic* dos 8 exames (prova pratica e theorica com valorização
conjuncta). tirocínio pratico e these; quando, porém, essa media
geral fòr inferior á media dos valores obtidos nos exames V, VI e
VII, juntar-se-lhe-ha metade dá dilferença.
CAPITULO III
Admissão ao professorado
Art. 32." 0 provimento dos logares no magistério é feito entre
os diplomados por concurso, publicações, serviços relevantes á sciencia e antiguidade.
Art. 38.° Para o effeito dos concursos haverá oito classes de
disciplinas a que qualquer diplomado pôde concorrer sempre que o
Governo abra vaga, mediante proposta do conselho.
§ único. ()g concursos serão sempre annunciados no Diário
do Governo e por edital nos estabelecimentos escolares das três Faculdades da Hepublica.
Art. 34." As classes de disciplinas são as seguintes:
1.» Anatomia (descripliva e topographica);
2." Physiologia Geral e Especial, Histologia e Embryologia,
Physica Itiologica, Chimica liiologica;
3. :i Pharmacologia, Sciencias naturaes;
4. a Medicina Legal, Anatomia Pathologica;
5.a Hygiene, Iiactnriologia, Parasitologia;
6.» Obstetrícia e Gynecologia;
7.» Cirurgia (Pathologia Cirúrgica, Clinica Cirúrgica, Therapeutica e Technica Cirúrgicas, Especialidades Cirúrgicas);
8.» Medicina (Pathologia Interna, Clinica Medica, Therapetitica,
Especialidades medicas).
Art. 35.» O corpo docente das Faculdades compSe-se de segundos assistentes, primeiros assistentes, professores extraordinários e professores ordinários.
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Art. 86.° Os diplomados concorrem a qualquer classe (art. 34.°)
e, sendo approvarios, ficam segundos assistentes.
Art. 37." Os candidatos apresentarão, dentro dos prasos fixados nos annuncios, os documentos seguintes:
1.9 Publica-fórma da carta de doutor em medicina e cirurgia;
2.° Attestados de bom comportamento moral e civil;
3." Certificado de registo criminal;
4.° Documento justificativo do cumprimento da lei do recrutamento militar;
5." Attestado medico de que não padecem de moléstia contagiosa ou doença que prejudique a applicacão e trabalhos exigidos
pelo exercício de magistério;
li." Quaesquer documentos que comprovem mérito scientiflco
e serviços prestados á sciencia ou ao paiz.
Art. 38.° Findo o praso do concurso, o director da Faculdade
convocará a reunião do Conselho para examinar os documentos,
atlmittir os candidatos que tenham condições de admissibilidade e
para constituir o jury que tem de examinal-os.
§ único, l'ara que os candidatos sejam admittidos ás provas
de concurso é necessorio que sejam considerados habilitados por
maioria dos votantes.
Art. 30." O Governo publicará os regulamentos necessários â
efleclivação dos concursos.
Art. 40.° Terminados os concursos e graduados os diplomados
com o titulo de segundos assistentes e valorisados em mérito absoluto
e relativo nos termos d'esté decreto (art. 24."), consideram-se como
fazendo parte do corpo docente e com direito á promoção aos outros
graus (primeiros assistentes, professores extraordinários e professores ordinários), isto conforme as condições dos artigos seguintes:
Art. 41." Os segundos assistentes estão 1res annos ao serviço
das Faculdades no grupo respectivo. Findo este praso poderão ser
admittidos a primeiros assistentes, se houver vaga, mediante concurso documental, Instruído com publicações, certificado de ajudante de laboratório e provas de serviço, que serão apreciadas pelo
Conselho da Faculdade, sob proposta dos professores ordinários e
extraordinários do grupo a que o candidato pertence.
§ único. No caso de não haver vaga o candidato tem de abandonar a Faculdade, u não ser que o Conselho delibere reconduzil-O
no logar de segundo assistente.
Art. 42." Admittido o candidato ao logar de primeiro assistente, permanece n'esta categoria cinco annos, findos os quaes, se
for reconduzido, pôde concorrerão logar de professor extraordinário ainda por provas documentaes e nas condições anteriores.
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S unico. Para os primeiros assistentes ha a considerar dois casos:
a) Nas clinicas (classes vi, vu e vm), terminados os cinco
annos, os candidatos seguem para o quadro medico dos hospitaes,
a não ser que o Conselho escolar entenda dever reeonduzil-os nos
logares de primeiros assistentes. E' entre os assistentes reconduzidos que o Conselho escolhe os professores extraordinários mediante
concurso documental, seguindo os que não forem promovidos para
o quadro medico dos hospitaes.
b) Nos laboratórios (classes i. n, m, l v e v) os candidatos
não perdem o logar senão por promoção.
Art. 43.° A promoção a professor ordinário faz-se por antiguidade de serviço, podendo no entretanto, excepcionalmente e sob
proposta do Conselho da Faculdade, ser provida tal vaga por um diplomado em medicina de reconhecido valor e que tenha prestado
serviços relevantes ã sciencia.
§ único. Este ultimo provimento será regulado posteriormente.
Art. 44.» Igualmente poderá sob proposta do Conselho escolar
ser chamado para qualquer das vagas de professor ordinário' e extraordinário, primeiro assistente e segundo assistente, pessoal docente de outra Faculdade, uma vez que o pessoal chamado tenha
categoria e acceite.
Art. 45.o É criada a classe de professores livres, sem ordenado do Estado, remunerados pelos alumnos, com a faculdade de
abrir cursos cuja frequência tem valor egual aos cursos regidos pelos professores ordinários e extraordinários.
Art. 46.» São professores livres os primeiros assistentes das
clinicas (geraes e especiaes) que tiverem merecido e completado o
serviço de reconducção (artigo 42.»), quando não tenham sido promovidos no logar de professor extraordinário.
Art. 47.» Tanto nas clinicas como nos laboratórios haverá
assistentes livres, cuja admissão e numero llcam dependentes do
director de serviço.
Art. 48.» Nos laboratórios (i, u, MI. iv e v) haverá ajudantes,
em numero determinado pelos respectivos directores e que teem
como funcção especial auxiliar o ensino.
§ I.» Podem ser ajudantes:
a) Os segundos assistentes;
b) Os alumnos da Faculdade que já tenham exame do grupo
u que pertence o laboratório onde desejam inscrever-se :
c) Qualquer diplomado em medicina que queira seguir a
carreira do magistério.
§ 2.» No caso dos concorrentes serem em numero superior
ás vagas existontes, abrir-se-ha concurso documental.
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Art. 49." O pessoal dirigente e docente das Faculdades com
pòrseha, para cada estabelecimento, de um director e professores
e assistentes seguintes:

£

[ Professores ordinários
I Professores extraordinários
Primeira classe
l." s assistentes
2. o s assistentes
Professores ordinários. . .
Professores extraordinários
Segunda classe . l. o s assistentes
. . . .
\± assistentes

Terceira classe

(Juarla classe.

Quinta classe.

I
i
i
■>

i
i
2
3

Professores ordinários . .
Professores extraordinários
l. o s assistentes
. . . .
2. o s assistentes
. . . .

XI

I
"I 

Professores ordinários. .
Professores extraordinários
. . . .
12.u s assistentes
. . . .

1 ,m assistentes

Professores ordinários. .
( Professores
extraordinários
' | 1.°» assistentes
l 2 . o s assistentes

. . . .
. . . .

Sexta classe

Professores ordinários
Professores extraordinários . . . .
l.o» assistentes
2.° s assistentes

I
1
2
4

Sétima classe

Professores ordinários . .
Professores extraordinários
l.o" assistentes
. . . .
2. o s assistentes

1
õ
8

Oitava classe.

Professores ordinários. .
Professores extraordinários
1 1 . " assistentes
. . . .
I '.'.■■ assistentes
. . . .

1

?
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ESPECIALIDADES

Clinica ophtalmologie»
Clinica neurológica
Clinica psychiatrica
Clinica urológica
Clinica oto-rhino-laringologica
Clinica dermatológica o syphiligraphica
Clinica pediátrica
Curso de orthopedia
Clinica estomatologica

Um professor ordinário

»
»

.

»
»

»
»

»

D

»

»

»

T>

»

»

»

»

»

Tl

Um primeiro assistente
Um professor ordinário

Art. 50.° As codeiras de especialidades clinicas serão criadas
pelas Faculdades sob proposta feita ao Governo, á medida que o
permitiam os recursos do Thesouro e exclusivamente providas nos
termos d'esté decreto (artigo 36." a 44.°).
8 único. Estas cadeiras poderão ser regidas cumulativamente
por um professor do quadro ordinário ou extraordinário que a isso
se promptifiqtic e sob proposta votada em Conselho da Faculdade.
Art. 51.° A cadeira de Historia e Philosophia medica, e Ethica
profissional é regida por um professor escolhido pelo Conselho de
entre todas as classes.
Art. 52." 0 director é de nomeação do Governo de entre os
professores ordinários das Faculdades, mediante proposta feita pelo
Conselho em lista de três nomes. O secretario e bibliothecario são
eleitos pelo Conselho Escolar.
Art. 53.» 0 Conselho de cada Faculdade comp3e-se unicamente dos professores ordinários e extraordinários.
CAPITULO IV
Disposições transitórias
Art. 04.° Os alumnos actualmente habilitados com as cadeiras
preparatórias para a Faculdade de Medicina da Universidade e Escolas
Medicas de Lisboa e Porto, são dispensados dos cursos de Chimica
Hiologica, Physica lîiologica e Sciencias Naturaes e são admiltidos
ao ultimo exame do segundo grupo, logo que apresentem um certificado pelo qual provem ter frequentado as diversas cadeiras e
cursos, considerados em conjuncto, durante dez semestres.
Art. 5õ.° Os alumnos habilitados com parte das cadeiras de
preparatórios medicos, são dispensados dos cursos que lhes correspondem no quadro geral das disciplinas (artigo 4.°).
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E' o seguinte o quadro das correspondências:
A's disciplinas Chimica Mineral e Chimica Orgânica, corresponde Chimica líiologica.
A' disciplina Physica, corresponde Physico fiiologica.
A's disciplinas Hotanica e Zoologia, correspondem Sciencias
Nattiraes.
Art. 56.° Os alumnos actualmente inscriptos nos diversos
annos da Faculdade de Medicina de Coimbra e Escolas Medicas de
Lisboa e Porto continuarão a frequentar as cadeiras dos respectivos
cursos, sendo os actos e exames feitos nos termos da legislação
vigente ao tempo da inscripção.
Art. 57." Os alumnos a que se refere o artigo anterior podem,
querendo, requerer depois do ultimo exame a frequência do anno
de tirocínio complementar, proscripla na presente reforma.
Art. 58.° Os actuaes professores eatbedraticns permanecem
nos logares de ensino na categoria de professores ordinários. Os
substitutos vão completar o quadro dos professores ordinários ou
seguem para os logares de professores extraordinários seguindo o
principio da antiguidade.
Art. 59.0 Os especialistas, que lenbam publicado nos últimos
cinco annos trabalhos originaes sobre a respectiva especialidade,
podem requerer o titulo de professor livre mediante um concurso
prestado perante as Faculdades, depois de haverem demonstrado
que dispõem de meios bastantes e material clinico sufficiente para
o ensino.
Art. GO." As Faculdades poderão excepcionalmente recrutar
os professores das especialidades clinicas entre os professores livres
que tenham pelo menos cinco annos de exercício de ensino, decorridos a partir do concurso a que se refere o artigo precedente.
Art. 61.» O Governo abrirá concurso para primeiros assistentes das clinicas (6.a, 7.» e 8.» classes) sob proposta dos conselhos
escolares.
§ único. Este concurso, satisfazendo como medida transitória,
será único, pois (pie de futuro observar-se-ha sempre o disposto nos
artigos 36.° a 44.° d'esté decreto.
Art. ()2.° Serão nomeados segundos assistentes sem concurso
(grupos 6.°, 7.° e 8.o), sob proposta da Faculdade, os chefes de clinica da Escola Medico-Cirurgica do Lisboa, no caso de serem também medicos ou cirurgiões dos hospitaes.
Art. 63.» Serão nomeados primeiros assistentes sem concurso :
a) Os chefes de clinica que tenham obtido approvação em
mérito absoluto no concurso para professores de medicina e cirur15
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gia, licando na 6.a, T.* ou 8.a classe, conformo a proposta da Faculdade.
•
b) Os licenciados e doutores etn medicina que tenham permanecido nos laboratórios e amphitheatros como preparadores pelo
menos cinco annos, ficando na classe a que pertence o laboratório
onde teem trabalhado e sendo-lhes contado o tempo que excede
aquelle período (cinco annos) para a promoção a professores extraordinários.
Art. 64." São extinctos os logares de prosector de anatomia,
chefes dé clinica medica, cirurgia e obstétrica, preparador de histologia e physiologia das escolas medico-cirurgicas de Lisboa e Porto,
licando o pessoal existente a exercer as funcções de segundos assistentes sem direito a promoção nem tão pouco á reconducção a que
se referem os §§ 2.° e 3.° do artigo 4.° da carta de lei de 25 de julho
de 1903 que creou aquelles logares.
Art. 65.° São extinctos os logares de preparadores de anatomia normal, do histologia e physiologia, de anatomia pathologica, de
radioscopia e radiographia, de microbiologia e de chimica biológica
da faculdade de medicina, licando o pessoal existente exercendo as
funcções de segundos assistentes sem direito a promoção.
Art, 66.° E' extincto o logar de chefe dos trabalhos práticos
do laboratório de microbiologia da Faculdade de Medicina, (içando
o actual funccionario equiparado a primeiro assistente sem direito
a promoção.
Art. 67.° São extinctos os logares de preparadores e conservadores do museu de anatomia pathologica das escolas medico-cirurgicas de Lisboa e Porto, ficando o pessoal existente a exercer o
cargo de segundos assistentes sem direito a promoção.
Art. 68.° O Governo annexarà às Faculdades os Institutos e
Hospitaes necessários e, publicará as providencias e regulamentos
precisos, á execução do presente diploma, ordenando o seu cumprimento, no todo ou parcialmente, segundo os recursos económicos
geraes e as condições das Faculdades.
Art. 69.° Emquanto o governo não publica a nova tabeliã de
vencimentos do professorado superior, os professores ordinários e
extraordinários licam percebendo respectivamente os ordenados e
gratificações dos professores cathedraticos e substitutos.
Os primeiros assistentes vencerão réis 600S000 (400&000 réis
de categoria e 200S000 réis de exercício) e os segundos 300$000 réis
annualmente.
Art. 70.° Os assistentes das clinicas (6.a, 7.» e 8.» classes),
são pagos pela verba de dotação dos Hospitaes onde fazem serviço.
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Art. 71." Fica revogada a legislação em contrario.
Determina-se, portanto, que todas as auctoridades a quem o
conhecimento e execução do presente decreto com força de lei pertencer, o cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como
n'elle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr.
Dado nos Paços do Governo da Republica, aos 22 de fevereiro
de Í9lí. = Joaquim Theophilo Briga = Antonio José d'Almeida —
Afonso Costa = José Relvas = Antonio Xavier Correia Barreto —
Amaro de Azevedo Gomes — Bernardino Machado = Manuel de Brito
Camacho.
(Diário do Governo, n.° 45, de 22 de fevereiro de 1911).

Decreto o r g a n i s a n d o a s Universidades
0 governo provisório da Republica Portugueza faz saber que
em nome da Republica se decretou, para valer como lei, o seguinte :
I
Artigo l.o As Universidades são estabelecimentos públicos
do caracter nacional, collocados sob a dependência e inspecção do
ministério do Interior, o dotados pelo estado, com o concurso dos
municípios das regiões interessadas, para o tríplice fim :
a) Fazer progredir a sciencia, pelo trabalho dos seus mes
três, o iniciar um escol de estudantes — nos methodos de desço
berta e invenção scientifica;
b) Ministrar o ensino geral das sciencias e das suas applicaçõos, dando a preparação indispensável ás carreiras que exigem
uma habilitação scientifica e technica;
c) Promover o estudo methodico dos problemas nacionaes e
diffundir a alta cultura na massa da nação pelos methodos de extensão universitária.
Art. 2.0 As Universidades do Estado são 1res :
A antiga Universidade de Coimbra :
A nova Universidade de Lisboa ;
A nova Universidade do Porto.
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Art. 3.° A Universidade reformada de Coimbra comprehende:
a) Uma «Faculdade de Sciencias» destinada ao ensino superior e geral das sciencias mathematicas, pliysico-chiniicas e histoÍ rico-naturaes, e uma «Faculdade de Lettras» destinada ao ensino
das sciencias psychologieas, philologicas o liistorico-geographicas ;
b) Faculdades destinadas a ministrar habilitações profissionaes — «Faculdade de Direito e Faculdade de Medicina» ;
c) Escolas de applicação — «Escola de Pharmacia» e Escola
Normal Superior», respectivamente annexas á Faculdade de Medicina e ás Faculdades de Sciencias e Lettras.
—-V" Art. 4." A nova Universidade de Lisboa é constituída:
a) Por um núcleo de ensinos puramente scientidcos — uma
«Faculdade de Sciencias» comprehendendo as sciencias Mathematicas, Physico-chimicas e Ilistorico-naturaes, e uma «Faculdade de
Lettras», comprehendendo as sciencias Psycologicas, Philologicas e
llistorico-geographicas ;
b) Por uma Faculdade de «Sciencias Económicas e Politicas»;
c) Por Faculdades destinadas a ministrar habilitações proflssionaes —«Faculdade de Medicina» e «Faculdade de Agronomia»;
d) Por Escolas de applicação — «Escola de Pharmacia»,
annexa á Faculdade de Medicina, «Escola Normal Superior», annexa
ás Faculdades de «Sciencias e Lettras», e «Escola de Medicina Veterinária».
_—£►. Art. 5.° A nova Universidade do Porto comprehende :
a) ■ Uma Faculdade de Sciencias mathematicas, physicochi
micas e historiconaturaes — «Faculdade de Sciencias;
b) Uma «Faculdade de Medicina» e uma «Escola» annexa de
«Pharmacia» ;
c) Uma «Faculdade de Commercio», que fornecerá habilita
ções para a direcção superior dos estabelecimentos de credito, ban
cos, seguros, oraprezas industriaes e financeiras, etc., e que será
fundada do harmonia com as disposições expressas no artigo 6.°
d'esté decreto.
Art. (>.° O quadro das Universidades completarseha oppor
tune e progressivamente pela criação de Faculdades du sciencias
applicadas ou Escolas technicas, para os différentes ramos da enge
nharia, commercio e industria, na razão dos recursos do Thêsõuro,
do desenvolvimento das universidades e das necessidades económi
cas, geraes ou especiaes.
§ único. As Escolas technicas serão instituídas e custeadas
com o concurso do Estado, das Universidades, dos municípios, asso
ciações commerciaes e industriaes das circumscripções universitárias.
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II
Da autonomia universitária
Art. 7.° É confiado ás Universidades o seu próprio governo
económico e scientiflco, nos termos do presente decreto.
Art. 8.° AH Universidades e bem assim as Faculdades e Escolas Universitárias são pessoas moraes, gozando de capacidade jurídica para adquirir, a titulo gratuito ou oneroso, os bens que Ibe
sejam transmitlidos e para os administrar, bem como todas as dotações que receberem, segundo orçamento propiio, no desenvolvimento da sciencia e usos do ensino.
Art. 9." A acquisição de bens a que so refere o artigo anterior não precisa de approvação do Governo, quando os mesmos
bens sejam transmittidos livres de qualquer encargo, sem condições
ou obrigações estranhas ao ensino, e som impugnação de terceiro.
No caso contrario, aquella approvação é necessária; mas esta
circumstancia não impede a acceitação provisória, que para logo se
poderá elfectuar, ficando a definitive dependência do Governo.
No caso de não acceitação, torna-se também indispensável a
resolução superior.
§ único. A acquisição é sempre com dispensa de todos e
quaesquer direitos ou imposlos.
Art. 10.° E' conferida ás Universidades a posse dos edifícios
e material escolar affectos ao ensino.
Art. 11.° O estado toma sobre si os vencimentos dos professores e empregados que forem fixados no futuro quadro das Universidades e garante a estas, além d'isso, uma dotação annual para
despezas do ensino.
São também receita das Universidades:
1.° As propinas de inscripção nos diversos cursos e cadeiras,
a totalidade das indemnisações pagas pelos alumnos, por trabalhos
do laboratório, e bem assim o producto das publicações effectuadas
por conta dos fundos escolares;
2.° O producto dos sèllos dos diplomas universitários;
3." Os subsídios que angariarem dos municípios pertencentes
á circumscripção, collectividades e indivíduos;
i.o As doações, successões ou legados que lhe forem transmittidos.
§ único. A dotação do Estado será entregue á Universidade,
,-i,i duodécimos, pela Repartição de Contabilidade do Ministério do
Interior. A Universidade enviara, no fim do anno eCOnomiOO, pela
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sua Secretaria, a mesma Repartição de Contabilidade, a conta corrente das suas receitas e despezas e, mensalmente, as folhas do
pessoal.
Art. 12.» As receitas prescriptas no artigo anterior serão applicadas em conformidade com os actos que as criaram, e, na falta de
designação especial dos mesmos fins, na razão das necessidades
dos estudos, aos cursos de applicação e investigação scientiflca, aos
museus, bibliothecas, laboratórios, jardins, construcção e melhoramento dos estabelecimentos, material escolar, missões de estudo
em Portugal, colónias e estrangeiro, expediente, pessoal contractado,
assalariado, etc.; emfim, a serviços ou destinos que acudam ás exigências do ensino e ao progresso da sciencia.
Art. 13.° Só as Universidades são competentes para governar
o respectivo ensino.
O professor desenvolve livremente o ensino que lhe foi confiado e responde perante a Faculdade respectiva.
As Faculdades organisam livremente o programma geral dos
estudos, dentro do seu quadro, e são responsáveis perante a Universidade.
A Universidade delibera sobre a organisação do quadro de
estudos e ó responsável perante o Governo.
Art. 14." As Universidades do Estado são laicas; não seguem
qualquer confissão religiosa e são estranhas a confissão dos seus
mestres e alumnos.
No ensino universitário, a religião só pôde ser considerada
como objecto de investigação scientiflca e philosophica.
III
Da inspecção e circumscripções universitárias
Art. 15.» Kmquanto se não organiza o Ministério da Instrucção
publica, a Direcção do ensino superior pertence ao Ministro do Inlerior. que a exercerá por intermédio da Direcção Geral de Instrucção Secundaria, Superior e Especial.
Art. 16.» O Director Geral tem funeções de fiscalização económica, administrativa e pedagógica. Cumpre-ihe visitar, periodicamente, as Universidades, para se inteirar da sua situação financeira,
necessidades do ensino e observancias das leis do Estado e tem direito a assistir ás reuniões do Senado e da Assembleia Geral dos
professores, sem voto deliberativo.
Art. 17.0 Pelo presente decreto, inspirado em princípios de
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descentralização, íica o paiz dividido em 1res circumscripções universitárias, directamente interessadas no aperfeiçoamento e ampliação dos respectivos estabelecimentos de ensino:
l.o «A circumscripção universitária de Lisboa», comprehendendo os districtos de Lisboa, Santarém, Portalegre, Évora, Beja,
Faro e ilhas adjacentes ;
2.° «A circumscripção universitária de Coimbra», comprehendendo os districtos de Coimbra, Leiria, Castello Branco, Aveiro. Vizeu
e Guarda;
3.o «A circumscripção universitária do Porto», comprehendendo os districtos do Porto, Villa Real, Bragança, Braga e Vianna
do Castello.
Art. 18.° Os muuicipios e diversas instituições de cada circumscripção poderão e devorão concorrer, na medida das suas forças, para o p ogresso e desenvolvimento da respectiva Universidade.
IV
Do Senado
Art. 19.» O governo da Universidade pertence, sob a Inspecção do Estado, a o í corpos académicos: Senado da Universidade,
Assembleia Geral dos professores, Conselhos das Faculdades e Es_colas e aos seus delegados electivos — Director e Heitor.
Art. 20.° 0 Senado é a suprema auctoridade universitária.
V. constituído :
l.o Pelo Reitor, que preside, e pelo Reitor ultimamente cessante ;
2.° Pelo Vice-Reitor, que preside, na falta do Reitor;
3.» Pelos directores de cada uma das Faculdades e Escolas e
pelos directores ultimamente cessantes;
4." Pelos secretários de cada uma das Faculdades o Escolas
e pelos secretários ultimamente cessantes;
5.»

Por um professor eleito por cada Faculdade e Escola, de

entre os professores ordinários ;
6.°

Por um representante dos antigos graduados da Univer-

sidade ;
7.° Por um representante eleito pelos estudantes, de entre
os antigos graduadas 'la Universidade;
8.o Pelo presidente do município, sede da Universidade ou
seu delegado;
9.o Pelo governador civil do distrieto, sede da Universidade ;
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10.° Pelos protectores d'esté estabelecimento ou individualidades eminentes, a quem seja conferido esse titulo.
§ 1.° Os vogaes a que se referem as alinéas 5.», 6.» e 7.", são
eleitos por 1res annos.
§ 2.° Os vogaes a que se referem os n.°5 L°, 2.°, 3.o, 4.0 e 5,0
constituem o «conselho académico», especialmente incumbido das
questões disciplinares e pedagógicas.
Art. 21.0 O Senado da Universidade reune-se ordinariamente,
no principio de cada niez; reune-se extraordinariamente, por direito
próprio, sempre que, pelos menos, cinco dos seus membros o requeiram, ou por convocação do Reitor.
Art. 22.0 Ao Senado da Universidade compete:
^ I.0 Representar a Universidade e corresponder-se com a Direcção Geral, em todos os assumptos que respeitem á administração e ao ensino ;
2.0 Promover o aperfeiçoamento da organisação universitária e de tudo quanto concorra para o progresso do ensino ;
3.0 Vigiar pela conservação e conveniente aproveitamento do
material, edilicios e dependências universitárias;
4.0 Conseguir benefícios para a Universidade, arrecadar as
suas receitas, administrar os seus bens e estudar a maneira de ampliar os seus recursos ;
5.0 Superintender nas acquisições, doações e legados e alienação, troca e applicação d'esses hens;
6.0 Consignar, no fim de cada anno lectivo, as dotações de
cada Faculdade e Escola, para o anno lectivo immédiate segundo as
suas necessidades e sobre parecer fundamentado dos respectivos
conselhos escolares.
7.° Approvar as contas correntes das mesmas Faculdades e
Escolas, no anno que findou, e os orçamentos do anno futuro;
8.0 Organiser para cada anno lectivo o quadro geral dos estudos, fazendo publicar os programmas m-opostos pelos conselhos
das Faculdades e Escolas, e tomar conta dos seus relatórios sobre o
exercício académico do anno que findou ;
9.0 Auctorisar os cursos dos professores livres ; resolver sobre a criação de cursos de interesse regional ou para habilitação
especial, mediante a combinação dos seus ensinos;
lO.o Tomar conhecimento das propostas de suppressão,
transformação ou criação de cadeiras e cursos do quadro, e submettel-as ao Governo por intermédio da Direcção Geral ;
ll.o Distribuir pelos estudantes das Faculdades e Escolas as
dispensas e concessões previstas nas leis e regulamentos ;
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12.° Promover ou auxiliar as obras para-universitarias que
se proponham melhorar as condições materiaes e moraes dos estudantes e professores, ou aperfeiçoar a sua educação physica, intellectual e artística;
13.° Publicar annual mente uma relação geral do estado do
ensino e das condições de vida da Universidade e das suas necessidades mais imperiosas e urgentes.
Art. 23.° Na distribuição das dotações pelas diversas Faculdades e Escolas, o Senado é obrigado:
l.° A respeitar a vontade dos legatários, testadores ou beneméritos;
2.° A dar a cada Faculdade ou Escola metade, pelo menos,
do rendimento das propinas de inscripção dos seus alumnos e a totalidade das indemnisações pagas pelos mesmo alumnos por trabalhos de laboratório.
§ único. Os Conselhos das Faculdades podem ceder uma
parte da verba que lhes pertence pelo n." 2.° d'esté artigo, em beneficio de outra Faculdade ou Escola, se assim o julgarem conveniente.
Art. 24." A administração dos bens da Universidade compete,
por delegação do Senado, a uma Junta eleita pelo mesmo, entre os
seus membros, presidida pelo Heitor e composta, em partes eguaes,
de elementos docentes e não docentes d'aquella corporação.
§ único. A esta Junta pertence a administração do fundo universitário das Holsas do Estudo a que se refere o artigo 4.° do decreto de 22 de março de 1911.
Art. 25." Esta Junta Administrativa é eleita por 1res a n n o s :
pôde ser reconduzida uma só vez, desde quo os seus membros continuem fazendo parte do Senado, e tem por secretario e thesoureiro
os da Universidade.
V
O Reitor
Art. 26.° 0 Reitor é nomeado pelo governo, para servir por
«spaço de 1res annos, entre os indivíduos indicados n'uma lista tríplice, apresentada pela assembleia geral da Universidade, e pode
ser reconduzido uma só vez.
Art. 27.° 0 Vice-Reilor é eleito pela assembleia geral, e assiste
ao Reitor, nos negócios occorrentes, substituindo-o em caso de ausência, doença ou impedimento.
Art. 28.° Na organisaç.ão universitária, o Reitor representa o
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governo, perante a Universidade, como pessoa jurídica. 0 Senado,
para o elíeito da execução das suas deliberações e nas suas relações
ordinárias com a direcção geral, é representado pelo Reitor.
Art. 29." Ao Reitor compete:
a) Como representante do Governo:
1." Communicar ao Senado as resoluções do Governo;
2.° Curar da observância d'esté Estatuto e das leis do Estado;
3.° Informar o Governo sobre o estado da Universidade e das
necessidades do ensino.
b) Como delegado executivo do Senado ;
l.o Communicar a quem competir as resoluções do Senado e
fazel-as executar, nos termos das leis em vigor;
2.° Nomear o licencear o pessoal assalariado das bibliotecas,
laboratórios e museus, sobre proposta dos respectivos directores;
3.o Conceder licenças aos professores, quando não vão além de
quinze dias, sobro proposta dos conselbos das Faculdades ou escolas»
4.° Fiscalisar a observância dos regulamentos internos das
universidades;
õ.o Exercer a auctoridade administrativa e disciplinar sobre
os professores, estudantes e pessoal universitário.
VI
Dos Conselhos das Faculdades e Escolas
Art. 30." O Conselho das Faculdades e Escolas, que é constituído pelos professores ordinários e extraordinários, representa a
Faculdade ou Escola como pessoa moral e como entidade docente.
Art. 31.° Cada Conselho tem um presidente, que é o Director,
e um secretario ; um e outro são eleitos pelo próprio Conselho, por
pluralidade de votos e para servirem por três annos, podendo sor
reconduzidos para o tricnnio immediato.
Art. 32.° O Conselho das Faculdades e Escolas reúne, ordinariamente, uma vez em cada m e z ; extraordinariamente, sempre
que dois dos seus membros o requeiram ou por convocação do director.
Art. 33.° Os Conselhos das Faculdades e Escolas teem funcções administrativas e são autónomos, sob o ponto de vista pedagógico.
Compete-lhes :
l.o Administrar as receitas e bens próprios da Faculdade ou
Escola ;
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2.° Propor ao Senado a dotação orçamentada da Faculdade,
ou da Escola para o anno lectivo immediato, e apresentar-lhc as
oontas correntes do anno findo;
3.o Apresentar ao Senado o programma geral dos estudos
para cada anno lectivo e um relatório do estado e actividade da Faculdade ou Escola, no anno que lindou ;
4." Propor a criação, transformação ou suppressão de cadeiras ou cursos do quadro e determinar os systemas de ensino e a
forma dos exames e exercícios ;
5.° Resolver as duvidas que se suscitem sobre assumptos de
inscripção e matricula ;
6.° Regulamentar os serviços internos da Faculdade ou Escola,
e os mais objectos da sua actividade docente.
§ único. Na sessão em que fòr discutido o programma geral
dos estudos, os professores livres far-se-hão representar por ura delegado.
Art. 34." O Director representa o Conselho da Faculdade ou
Escola, como pessoa moral, e exerce, por delegação, o poder executivo, em relação á mesma Faculdade ou Escola.
Art. 35." Ao Director pertence:
1." Notificar a quem competir as resoluções do Conselho;
2." Notificar ao Conselho as resoluções do Senado e do Reitor;
3.° Vigiar a disciplina académica na sua Faculdade ou Escola,
e a observância dos seus regulamentos internos ;
4." Exercer a auctoridade administrativa e disciplinar, em
relação aos professores, estudantes e pessoal da sua Faculdade ou
Escola, nos termos da sua competência.
Vil
—-^

Da assembleia geral da Universidade

Art. 36." A Assembleia Geral da Universidade compõe-se de
todos os professores ordinários e extraordinários e de' um representante dos professores livres, outro dos assistentes e outro dos
estudantes —isto por cada Faculdade ou Escola.
Art. 37." Logo que cessem as funcções do Reitor, a Assembleia geral reunir-se-ha no prazo de 10 dias, por convocação do
mesmo Reitor ou do Vice-Reitor. para votar e enviar ao Governo a
lista de três nomes, de entre os quaes deve ser escolhido o novo
Reitor da Universidade, e para eleger o Vice-Reitor.
Art. 38." A Assembleia Geral poderá reunir-se extraordinária-
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mente, por convocação do Senado, para tratar de assumptos de alto
interesse universitários, ou por direito próprio, quando o requeiram
pelo menos uma quarta parte dos professores, para interpellar o
Senado sobre a administração da Universidade. A, convocação será
feita pelo Reitor.
Art. 39.° Para a validade das reuniBes da Assembleia Geral
da Universidade, do Senado ou dos Conselhos das Faculdades e lCscolas, é necessário:
1.°
ção, salvo
2°
tratar;
3.°
indivíduos

Que a convocação seja feita com 1res dias de antecipacaso de força maior;
Que nos avisos respectivos seja indicado o assumpto a
Que na reunião intervenha, pelo menos, a maioria dos
que forem convocados.
VIII
Dos professores

Art. 40.° O ensino é ministrado nas Universidades, por:
1.° Professores ordinários;
2.° Professores extraordinários;
3." Assistentes;
4.° Professores livres;
5.o Professores contractados;
Art. 41.° Os professores ordinários, extraordinários e assistentes são nomeados pelo Governo, sobre proposta das Faculdades
e Escolas e mediante concurso por provas publicas, por títulos scientificos e serviços ao ensino, ou por promoção e transferencia, consoante os regulamentos das Faculdades e Escolas.
S único. As Faculdades e Escolas poderão extraordinariamente propor ao Governo a nomeação, sem concurso, de individualidades eminentes, de notória reputação, nas Sciencias e nas
Letras.
Art. 42." Os professores ordinários e extraordinários são inamovíveis, não podendo ser suspensos nem demittidos ou de qualquer forma destituidos dos seus direitos, senão nos casos e pelas
formas prescriptas na lei.
Art. 43.» Os professores ordinários, e os extraordinários com
cadeira, são obrigados a reger as suas cadeiras e a dirigir os trabalhos práticos respectivos.
Art. 44." Os professores extraordinários, sem cadeira, são
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obrigados a reger as cadeiras e cursos que lhe sejam designados,
no seu grupo, e a dirigir os trabalhos práticos respectivos.
Art. 45.° Os assistentes auxiliam os professores do grupo, na
regência das cadeiras e cursos, na direcção dos trabalhos práticos,
e podem, bem assim, ser encarregados da regência de cursos, por
deliberação do Conselho.
Art. 46.° 0 numero de lições e exercícios de cada cadeira ou
curso será fixado no programma geral, organisado pelas Faculdades
e Escolas, no fim de cada anno lectivo, para o anno lecUvo seguinte.
Artt 47.» 0 professor encarregado da regência das cadeiras
e cursos é obrigado ao minimo de lições e exercícios igual a seis
sétimos do numero a que se refere o artigo anterior.
Art. 48.° Os professores livres são os admittidos pelas Faculdades e Escolas e auetorisados pelo Senado, para regerem cursos
facultativos geraes ou especiaes, sobre matérias do quadro ou alins.
§ i.o Os professores livres requerem a abertura dos cursos,
ás Faculdades respectivas.
§ 2.° A auetorisação do Senado para abertura dos cursos facultativos visa somente a questão económica.
Art. 49." As funeções dos professores ordinários e extraordinários são vitalícias; as dos assistentes, temporárias: as dos professores livres, eventuaes, u duram emquanto subsistir a auetorisação
do Senado, aliás puramente económica, salvo os casos previstos na
organisação especial de cada Faculdade ou Escola.
Art. 50.° Cada Faculdade ou Escola é dividida em grupos de
cadeiras e cursos, para o efíeito dos concursos, promoção e substituição de assistentes e professores.
Art. 51.° A actividade docente dos professores e assistentes
exerce-se:
Expondo a sciencia feita, em lições e em conferencias com os
alumnos;
Ensinando como se faz a sciencia. em exercícios de investigação scientifica.
Ensinando o que vale a sciencia, em exerercios de applicação
scientifica.
Art. 52." As liçõe3 deverão ser demonstradas, independentemente do texto, conclusivas e seriadas de maneira a formarem um
todo.
A conferencia deverá ser familiar, interrogativa e contraditória.
Art. 53.° Os professores ordinários e extraordinários, assistentes, professores livres o professores contractados tornarão publico
e farão annunciar o programma do curso.
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Art. 54.0 Os professores livres teem, perante os alumnos, os
mesmos direitos que os professores do quadro, e estão como elles
sujeitos á disciplina académica, sob a auetoridade do Reitor e do Director da Faculdade ou Escola respectiva.
Art. 55.° Os professores livres não lêem ordenado do listado;
são remunerados pelos alumnos, recebendo uma percentagem deduzida da propina de inscripção, e a frequência dos seus cursos
tem valor igual ao dos cursos ofliciaes.
Art. 56.o As Faculdades e Escolas poderão contractar professores e assistentes nacionaes ou estrangeiros, desde que os seus
recursos o permitiam, e sob auetorisação do Senado, no que respeita á parte financeira.
Art. 57.° As Faculdades e Escolas incluirão nos seus orçamentos as verbas necessárias para viagens scientiueas dos respectivos professores, no paiz, cíblonias e no estrangeiro.
Art. 58.° Depois de seis annos de effectivo serviço na respectiva Faculdade ou Escola, poderão os professores ordinários e extraordinários ausentar-se do serviço por um semestre, sem prejuízo
dos seus vencimentos, para qualquer missão scientifica de sua iniciativa, sobre a qual apresentarão relatório ao Conselho respectivo.
Art. 59.° Quando, na mesma Faculdade ou Escola, dois ou
mais professores adquiram, simultaneamente, o direito á regalia
consignada no artigo anterior, não poderão ausentar-se no mesmo
tempo, mas em semestres successives, segundo a prioridade da nomeação.
Art. 60.° As disposições expressas nos dois artigos precedent
tes applicam-se aos professores que, á data da publicação d'esté decreto, contarem um ou mais sexenios de elTectivo serviço.
IX
Dos estudantes •
1.° — D A MATRICULA E INSCMPÇAO

Art. 61.° São considerados estudantes da Universidade todos
aquelles que se encontrarem matriculados e inscriptos nos seus
cursos.
Art. 62." Entende-se por «matricula» o acto pelo qual o alumno dá entrada na Universidade; por «inscripção», os actos que lhe
facultam, suecessivamente, depois de matriculado, a frequência das
diversas cadeiras e cursos.
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Ari. G3.° A matricula é requerida ao Heitor pela Secretaria
tia Universidade, nos prasos seguintes: 25 de setembro a 10 de outubro e 25 de fevereiro a 10 de março.
Art. tié.° A propina de matricula é de 5$000 réis, e habilita o
alumno a seguir qualquer Faculdade ou Escola da Universidade.
§ 1.» O alumno pôde mudar de Faculdade ou Escola, dentro
da mesma Universidade, sem que por isso tenha de pagar nova matricula.
Se, porém, muda de Universidade, fica obrigado ao pagamento
d'aquella propina.
§ 2.° As propinas de matricula constituem receita do Estado.
Art. 65.° As propinas de inscripção serão lixadas pelo governo
em diplomas especiaes referentes a cada Faculdade ou Escola e
constituem receita da Universidade.
Art. 66." Serão isentos do pagamento das propinas de matricula e inscripção os alumnos a quem tenham sido concedidas «Bolsas Universitárias», ou que tenham sido julgados em condições de
as receber, nos termos do decreto de 22 de março de 1911.
Art. 67.° A inscripção, nos cursos annuaes, faz-se de 25 de
setembro a 10 de outubro.
A inscripção, nos cursos semestraes, faz-se n'aquelle prazo,
para o semestre de inverno, e de 25 de fevereiro a 10 de março,
para o semestre de verão.
A inscripção, nos cursos trimestraes, faz-se nos mesmos prazos
e, além d'isso, de 10 a 25 de janeiro (2.° trimestre) e de 10 a 25 de
maio (4.° trimestre).
Art. 68.° Os trabalhos escolares serão inaugurados solemnemente, no principio de cada anno lectivo, sob a presidência do Reitor
o com assistência do Senado, professores o assistentes, representantes das corporações locaes e regionaes.
Art. 69.° Na sessão inaugural, o Heitor fará a chronica universitária do anno findo, e terão a palavra, além de outros oradores,
um membro do Senado pela Universidade, um representante das
corporações pela região, o representante do ministro, em nome do
Estado, e um estudante em nome da Academia.
§ único. N'esse mesmo dia, um professor, eleito por turno
pelas différentes Faculdades, proferirá uma oração de «sapientia»,
n'uni dos Institutos universitários.
Art. 70.° As Universidades farão publicar um annuario estatístico e pedagógico, e um archivo ou boletim da Universidade, onde
terão logar os trabalhos dos professores, antigos graduados e estudantes.
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Art. 71.° Para a matricula da Universidade é exigida a apresentação dos diplomas de ensino secundário, proscriptos na organisação especial de cada Faculdade e Escola.
Art. 72.o Os estrangeiros ou nacionaes, que tenham feito o
curso secundário no estrangeiro, podem matricular-se nas Universidades, mediante a apresentação dos diplomas que possuam e depois de haverem feito um exame de admissão.
2 . ° — D A FREQUÊNCIA

Art. 73.» As Universidades abrem em 15 de outubro e fecham em 31 de julho, havendo cursos annuaes, semestraes e trimestraes.
§ 1.° O anno lectivo começa em 15 de outubro e termina em
31 de julho.
§ 2.° O primeiro semestre escolar (de inverno) começa a
15 de outubro e termina a 15 de março; o segundo semestre escolar (de verão) começa no dia 16 de março, para terminar a 31
de julho.
§ 3.° Cada um d'esses semestres divide-se em dois trimestres escolares, respectivamente fixados a 1 de janeiro e 1 de junho.
Art. 74.° O ensino universitário assenta fundamentalmente
no principio da liberdade de ensinar e aprender.
Art. 75.° A ordem dos estudos não é prescripta. Os estudantes podem inscrever-se livremente nos cursos e cadeiras, salvo as
dependências estabelecidas nos diplomas especiaes.
§ único. As Faculdades e lCscolas aconselharão, porém, aos
seus alumnos o plano de estudos que lhes pareça mais harmónico
com a solidariedade e successão lógica das différentes disciplinas
Art. 76.0 Não haverá registo algum da assistência oiu falta
dos alumnos a qualquer dos cursos, salvo as restricções constantes
dos diplomas especiaes.
§ 1.» Se, por ausência ou tumulto dos estudantes, não houver seis sétimos do numero de lições o exercícios, a que se refere
o artigo 49.°, fixados pelos conselhos das Faculdades e Escolas para
cada disciplina, será annullada a inscripção nos respectivos cursos.
§ 2.° Aos jurys de exame pôde o alumno apresentar um certificado de assiduidade passado pelos professores dos cursos práticos que tiver frequentado.
Art. 77.0 Findo cada período lectivo, os alumnos podem transitar de uma para outra Universidade, desde que haja equivalência
de estudos.
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8.» — DOS BXAMES
Ari. 78.» Os exames são por grupos de cadeiras, segundo os
diplomas especiaes, e realisam-se em duas épocas (março e julho),
em cada anno.
S único. 0 serviço de exames não prejudica os trabalhos escolares.
Art. 79.o A constituição dos jurys e forma dos exames será
regulada para cada Faculdade e Escola, em diploma especial.
Art. 80.° O resultado do exame ó expresso em valores, segundo a tabeliã seguinte:
Excluído — menos de 10 valores.
Sufficient* - ^ 1 0 . 11, 12 e 13 valores.
Bom —- 14, 15, 16 e 17 valores.
Muito bom — 18. 19 e 20 valores.
§ 1,« Consideram-se distinctos os alumnos qne obtiverem,
pelo menos, 16 valores.
§ 2.° Os jurys poderão conferir prémios aos aluirmos que tenham obtido a classilicação de muito bom.
§ 3.o Us prémios são diplomas honoríficos, com (pie os alumnos, uma ve/. terminado o curso, podem concorrer ás bolsas de
estudo no estrangeiro.
Art. 81." As propinas de exame, para n obtenção dos diplomas de Estado, serão computadas n'uni total de 80$000 réis, divididos pelo numero de exames que o alumno tem de fazer, de liarmo.
nia com as leis que regulam cada Faculdade ou Escola.
S único. A importância d'esias propinas constitue receita do

Estado.

Art. 82.» As Universidades conferem graus de llacliarel, de
l.icenceado e de Doutor, e Diplomas de Estado e Universitários.
Art. 83." Os Diplomas de Estado, habilitando para as diversas
carreiras, constituem um direito firmado nas leis da Nação, e são
por isso uma garantia de ordem profissional.
O quadro de estudos que lhe é inhérente é prescripto em leis
approvadas pelo Parlamento e em regulamentos sanecionados pelo
Ministro do Interior.
§ único. 0 diploma de Estado terá um sello de 50$000 réis,
que constitue receita do Estado.
Art. 84."

Os Diplomas Universitários serão criados pelos Conto
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selhos das Faculdades e Escolas, snnecionados pelo Senado e não
oíforecem privilegio para o exercício de qualquer profissão.
§ único. 0 Diploma Universitário terá um sello de 10$000 réis,
que constituem receita da Universidade.
X
Da Secretaria e Thesouraria
Art. 85." Cada Universidade tem uma Secretaria e uma Thesouraria, respectivamente dirigidas pelo Secretario e Thesoureiro,
com o quadro do pessoal que será futuramente fixado.
Art. 86.° 0 Secretario e Thesoureiro estão sob a auetoridade
immediata do Estado.
.
Art. 87.° 0 Governo publicará os regulamentos necessários
para execução do presente decreto, que terá de systematisar-se do
harmonia com as necessidades do ensino, situação das Universidades e recursos do Thesonro.
Art. 88." I'ica revogada a legislação em contrario.
Determina-se, portanto, que todas as auetoridades. a quem o
conhecimento e a execução do presente decreto com força de lei
pertencer, o cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente
como n'elle se contém.
Os ministros de todas as repartições o façam imprimir, publicar e correr.
. • i
.B .J
(Diário do Governo, n.° 92. de 24-de-4««rço-de 1911).

Direcção Geral da Instrucção Secundaria,
Superior e Especial
O Governo Provisório da Republica Porlugueza faz saber (pie,
em nome da Republica, se decretou, para valer como lei, o seguinte:
CAPITULO I
Artigo i,o No Território da Republica, além da Universidade
de Coimbra já existente, são criadas mais duas Universidades —
uma com sede em Lisboa e outra no Porto.
§ único. O Governo publicará ulteriormente um diploma sobre a constituirão universitária.
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Art. 2.° Em cada Universidade será instituído um fundo universitário de Bolsas ou pensões de estudo, que se destinam :
a) A subsidiar, durante o curso dos lycens, os estudantes
pobres e de mérito que não tenham recursos para proseguir nos
seus estudos e emquanto durarem as condições que justifiquem o
subsidio: Holsas lt/ceaes\
b) A subsidiar, nas faculdades e Escolas das Universidades,
os antigos pensionistas do lyeeu que se habilitem a proseguir os
estudos superiores, ou outros estudantes que se encontrem em
idênticas condições: Holsas
universitárias;
c) A enviar annual mente ao estrangeiro, afim de se aperfeiçoarem ou especialisarem nos seus estudos, os recem-diplomados
da Universidude que tenham concluído o seu curso, com distincção,
nos termos da presente lei: Bolsas de aperfeiçoamento no estraitijeiro.
§ único. A applicação das Holsas de qualquer categoria p
feita annualmente, por concurso, tendo por base o mérito do candidato e os recursos e encargos de educação da família.
Art. 3.° 0 fundo universitário da llolsa de estudo será constituído:
a) Por uma dotação do Estado, votada annualmente pelo
Parlamento, para as três Universidades da Republica;
h) Por subscripção voluntária dos municípios e instituições
philantropicaa da região;
c) Pelos fundos e receitas actuues das sociedades philantropicas académicas que existam em Coimbra, Lisboa e Porto;
d) Por uma taxa supplementar sobre cada matricula ou inscripção na Universidade e lyccus da circuniseripção ou por subscripção facultativa dos estudantes, no acto da insi-iipção e matricula;
e) Pelas doações e legados instituídos para auxiliar a educação da juventude;
f)
Pelu parte do Kundo Artístico o Escolar que lhe fòr destinada;
g) Pelo reembolso dos antigos pensionistas que o queiram
fazer.
§ único. O Ministro do Interior distribuirá equitativamente as
receitas a que se referem as alíneas a) e fj pelas três Universidades
da llcpublica, segundo as Faculdades e Escolas de cada uma e a
frequência respectiva.
Art. 4.° A administração do fundo universitário das Holsas de
Estudo, compete, por delegação da Universidade, a unia Junta, eleita
pelo Senado universitário, entre os seus membros, presidida pelo
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Heitor e composta, em partes iguaes, de professores da Universidade
e individualidades eminentes nas sciencias, nas artes, na agricul
tura, no eommercio e na industria da região.
Art. 5.0 A Junta administrativa das Itolsas de Estudo é eleita
por três annos; pôde ser reconduzida uma só vez para o triennio
immediato e tem por thesoureiro o da Universidade.
Art. 6.° Em cada anno escolar, nõ dia 1 de maio, o Heitor
convocará a Junta, para:
a) Fixar o numero de Holsas de cada cathegoria: lyceaes,
universitárias e de aperfeiçoamento no estrangeiro;
b) Distribuir as B olsas universitárias e de aperfeiçoamento
no estrangeiro, pelas Faculdades e Escolas da Universidade: •
c) Annunciar os respectivos concursos, em edital afíixado na
Universidade e publicado no Diário do Governo.
Art. 7." Na distribuição dos fundos, a que se refere o artigo
anterior, observarseba provisoriamente o seguinte critério:
l
/ 4 ás Holsas lyceaes.
' 4 ás Holsas universitárias.
■' , ás B olsas de aperfeiçoamento.

CAI'ITUI.0 II
Art. 8.0 A's B olsas de Estudo lyceal poderão concorrer os
estudantes babilitados com distineção no exame primário comple
mentar, na Escola Primaria Superior, nos últimos dois annos, ou
ainda os que frequentem com distineção um dos lyceus da cireum
scripção universitária.
Art. 9.° Os concorrentes deverão apresentar o seu requeri
mento na Secretaria da Universidade, instruindo com os documen
tos seguintes:
a) Certidão comprovativa de baverem feito com distineção o
exame primário complementar, o exame primário superior, ou cer
tificado de frequência distincta no lyceu;
. b) Informação fundamentada dos antigos professores;
c) Indicação demonstrada do estado da família, seus rendi
mentos annuaes, valor venal dos seus bens, encargos geraes o de
educação, e especialmente se recebe regularmente de outra prove
niência qualquer subsidio para lins litterarios.
Art. 10." Findo o prazo de entrega dos requerimentos, a Junta
Administrativa das Holsas de Estudo reunirselia, constituída em
jury, para apreciar os candidatos. Competelhe:
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a) Verificar se os candidatos satisfazem ás condições de
admissão;
b) Graduar os candidatos admittidos, nos termos do artigo 1.°,
segundo a escala de valores vigente ;
e) Enviar a sua proposta fundamentada ao Heitor da Universidade, que a fará publicar.
Art. 11." Os candidatos cpie se não conformem com a decisão
da Junta poderão recorrer, no prazo de de/, dias, para o Senado universitário, que julgará em ultima instancia.
Art. 12.° A distribuição dos diplomas de pensão será feita
solemnemente pelo Reitor da Universidade, segundo a proposta da
Junta, isto ao tempo da inauguração dos trabalhos escolares e assistindo os reitores dos lyceus.
Art. 13.° As liolsas lyceaes são concedidas por uma só vez
e validas, desde a data da concessão, até á terminação do curso
dos lyceus.
§ único. Cessam, porém, os seus effcitos:
a) Com a falta de aproveitamento litterario de pensionista;
b> Com a sua má conducta ;
c) Quando se modifiquem favoravelmente as suas condições
económicas ou de família, por forma a garantir-lbe a sua educação
litteraria.
Art. 14.° No caso de doença prolongada ou repetida, que impeça o aproveitamento do anno escolar, a Junta suspenderá o subsidio, depois de ter procurado collocar o pensionista sob a protecção
efflcaz de uma instituição de assistência, subsistindo, porém, o direito á pensão que o alumno continuará a usufruir, logo que a saúde
lhe permitta proseguir regularmente a carreira escolar.
Art. 15.° Os reitores dos lyceus enviarão trimestralmente á
Junta uma nota do aproveitamento e conducta de cada pensionista, e
bem assim informarão a mesma Junta de qualquer facto anormal que
eventualmente occorra e possa interessar â conservação do subsidio.
Art. 16.» A Universidade, além de conceder a pensão, obriga-se ao patronato moral do pensionista, l'ara esse eITeito, a Junta
delegará, n'nm dos seus membros ou em pessoa idónea, a missão
de assistir o pensionista na sua carreira escolar, ministrando-lhe
conselhos de direcção e procurando influir favoravelmente na formação da sua personalidade.
CAPITULO I I I
Art. 17.° As Holsas de Estudos Universitários são postas a
concurso, por Eaculdades e Escolas.
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Art. 18.° Podem concorrer ás Bolsas Universitárias os alutnnos habilitados com distincção no curso lyceal dos últimos dois
annos, á data do concurso, ou os que frequentem a Universidade
com distincção.
Art. 19.» Os concorrentes apresentarão o requerimento na
Secretaria da Universidade, especificando a Faculdade ou Escola a
que concorrem, instruindo-o com os documentos seguintes:
a) Certidão comprovativa de haverem concluído com distinccão o curso dos lyceus, ou de frequência distincta na Universidade;
b) Informação fundamentada do conselho escolar do lyceu,
onde concluíram o curso, ou dos seus professores na Universidade;
c) Indicação demonstrada da composição da família, seus
rendimentos, valor venal dos bens, encargos geraes e de educação
e, especialmente, se recebe de outra proveniência qualquer subsidio para a sua educação litterariu.
S único. Quando o concorrente frequente a Universidade ha
mais de dois annos, deverá apresentar um trabalho académico sobre uma disciplina já estudada na Faculdade ou Escola que frequenta.
Art. '20.° Findo o prazo da entrega de requerimentos, a Junta
Administrativa das Bolsas de Estudos constituir-se-ha em jury, para
os apreciar.
Compete-lhe:
a) Verillcar se os candidatos satisfazem ás condições de
admissão;
b) Graduar os candidatos admiltidos, nos termos do 8 único
do art. 2.°, segundo a escala do valores vigente ;
c) Enviar a sua proposta fundamentada ao Heitor da Universidade, que a fará publicar.
Art. 21.° A distribuição dos diplomas de pensão será feita
solemnemente pelo Heitor, com a assistência do Senado Universitário, segundo a proposta da Junta, na sessão a que se fWere o
artigo 12.°.
Art. 22.° Os candidatos que se não conformem com a decisão da Junta, poderão recorrer, no prazo de dez dias, para o Senado
da Universidade, que julgará em ultima instancia.
Art. 28.0 As Bolsas Universitárias são concedidas por uma
só vez e validas, desde a data da concessão, até á terminação do
curso respectivo.
§ único. Cessam, porém, os seus efTeitos:
a) Com a falta de aproveitamento litterario do pensionista ;
b) Com a sua má conducta;
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c) Quando se opere uma modificação favorável nas suas condições económicas ou da fumilia, que as torne dispensáveis.
Art. 24." No caso de doença prolongada ou repetida, que impeça o aproveitamento do anno escolar, a Junta suspenderá o subsidio, depois de ter procurado collocar o seu educando sob a protecção efflcaz de uma instituição de assistência. O pensionista continuará a usufrir a Bolsa, logo que a saúde lhe permitia prosegtiir
regularmente os trabalhos escolares.
Art. 25." Os conselhos escolares das Faculdades e F.scolas
interessadas informarão prompta e regularmente a Junta do que
diga respeito á educação do pensionista e interesse á conservarão
do subsidio.
Art. 26.° A Universidade arroga-se o patronato do seu educando, faeultando-lhe todos os meios que em si couberem, para o
aperfeiçoamento da sua educação scientifiea, artística, moral e
social.
CAPITULO IV
Art. 27." As Holsas post-escolares ou de aperfeiçoamento no
estrangeiro são allectas designadamente a cada Faculdade e Escola.
Art. 28.° Podem concorrer ás Holsas post-escolares os diplomados da Universidade, que tenham concluído o curso com distineção ha menos de dois annos, á data do concurso.
Poderão ainda concorrer no 3.° anno os candidatos que, no
concurso precedente, tenham obtido um mínimo de 18 valores.
Art. 29.° Os concorrentes apresentarão os requerimentos na
Secretaria da Universidade, instruídos com os documentos seguintes:
a) Publica-fórma do diploma universitário;
b) Certidão dos prémios e distineções litterarias; •
c) Indicação documentada da composição da família, «eus
rendimentos, valor venal dos bens, encargos geraes e de educação
e, especialmente, se recebe regularmente de outra proveniência,
qualquer subsidio para fins littorarios;
ã) Uma memoria original sobre assumpto da sua escolha,
nas sciencias professadas durante o curso, e os trabalhos pessoaes
que porventura ton liam produzido.
Art. 30." A memoria de concurso será presente, impressa ou
manuscripta, e poderá ser substituída pela these inaugural, nas Faculdades e Escolas em que a haja.
Ari. 31." Os concorrentes que desejem guardar sigillo do seu
nome apresentarão a memoria de concurso, sem assignatura, escre-
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vendo no alto uma legenda que será reproduziria n'uni bilhete annexe
ao trabalho. Este bilhete será encerrado n'uni sobrescripto lacrado,
contendo os documentos exigidos no artigo 28.°.
Art. 32." Terminado que seja o prazo da entrega dos requerimentos, a Junta Administrativa das liolsas de Estudo reunir-se-ha
em sessão plenária, para tomar conta d'elles, e designar, na parte
que lhe compete, um jury especial para cuda categoria de memorias
presentes.
Art. 33." Os jurys especiaes serão constituídos por dois professores da Faculdade ou Escola respectiva e por um terceiro professor de outra Universidade da Republica, que será indicado pela
Junta d'essa Universidade.
Art. 34.o Os jurys especiaes reunir-se-hão na Universidade no
prazo de dez dias, após a sua nomeação, paru tomar conta das memorias do concurso que, depois de previamente rubricadas, serão
distribuídas pelos membros do jury e por elles apreciadas em relatório escripto.
Art. 85.° Findo esse trabalho de apreciação, cada jury especial se reunirá segunda vez, para u leitura dos relatórios e classilicação das memorias, em valores, elaborando uma proposta funda*
montada, para ser enviada, juntamente com as memorias presentes,
á Junta Administrativa.
Art. 36." Logo que receba as memorias e as propostas dos
jurys especiaes, a Junta Administrativa examinará os outros documentos, mandando abrir os sobrescriptos em que elles venham encerrados, para propor ao Reitor da Universidade a distribuição dos
subsídios, tendo em conta a valorisação de cada memoria e as outras
condições do concorrente.
Art. 37." A distribuição dos diplomas de pensão é feita pelo
Heitor, publicada no Diário do Governo e notificada aos interessados.
Os concorrentes que se não conformarem com a decisão poderão
reclamar, no prazo de doz dias, para o Senado, que julgará em ultima
instancia.
Art. 38.° A Universidade não impõe aos pensionistas as Faculdudes ou Escolas estrangeiras onde devam fazer os seus estudos;
mas fará publicar todos os annos um corpo de informações e indicações úteis, que os oriente na sua escolha, .icompanhado de uma
lista dos estabelecimentos que julga mais recommendaveis. em cada
ramo de ensino.
Art. 39." Cada pensionista fará constar, mensalmente, á Junta
das Bolsas de Estudo a Universidade ou Escola que frequenta e mediante um certificado visado pela legação ou consulado, cinde o haju.
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A Junta reserva-se o direito de suspender a pensão, logo que tenha
conhecimento de que ella não é convenientemente aproveitada.
Art. 40." Cada pensionista deverá entregar na Universidade.
no l'un da sua viagem, uma memoria scientific» ou um relatório escriplo de informações e critica, sobre a sua missão de estudo.
E\ além d'isso. obrigado a fazer pelo menos duas conferencias
nas Universidades, sobre assumptos em que se especialisou.
Art. 41." O presente diploma entrará immediatamente em
vigor e será sujeito á apreciação da próxima Assembleia Nacional
Constituinte.
Delermina-se. portanto, que todas as auctoridades a quem o
conhecimento e execução do presente decreto com forca de lei pertencer, o cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como
n'elle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr.
Dado nos Paços do Governo da Uepublica, aos 22 de marro
de 1911.== Joaquim Theophilo Braga-=Antonio
José d'Almeida ~Afonso Costa = José Reinas -—Antonio Xavier Correia Barreto ==
Amuro de Azevedo Gomes- Bernardino Machado— Manuel de Brito
< 'iDiiacho.

{Diário do Governo, n." 08, de 24 de março de 1911).

Assistência aos Alienados
O Governo Provisório da Republica Portugueza faz saber que
em nome da Republica se decretou, para valer como lei, o seguinte:
CAPITULO I
i

Instrumentos públicos de assistência
(MANICOMIOS

H

COLÓNIAS

AGRÍCOLAS)

Artigo 1." Afim de assistir os alienados porlugue/.es ou habitando o território de Portugal, criar-se-hão, á medida que o permitiam os recursos do Thesouro, sete manicomios e dez colónias agrícolas.
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§ l.o Os municomios são de f|iiutro categorias:
1.» Municomios de ensino (clinicas psychiatricas), annexados
pedagogicamente às Faculdades de Medicina de Lisbou, Porto e
Coimbra, e destinados sobretudo a casos recentes, agudos e reclamando um activo tratamento ou sendo, por qualquer titulo, de interesse para o ensino;
2." Manicomios regionaes, recebendo indistinotamente cusos
recentes e antigos, agudos o clironicos ;
8,« Manicomios criminaes, exclusivamente destinados a delinquentes;
4." Manicomios-asylos, recebendo dementes, idiotas, imbecis
e débeis mentaes.
S 2." Todos estes manicomios são mixtos ou destinados aos
dois sexos, com excepção dos criminaes.
§ 3.° Todos estes manicomios recebem indigentes' o pensionistas, cujas classes serão determinadus em regulamentos.
§ 4.» Nos manicomios de l.a categoria baverà uma consulta
externa sobre doenças mentaes e nervosas, pelos medicos-direclores, seus adjunctos e assistentes. Esta consulta, gratuita pura os poHVes, não dá, todnvin, direito a medicamentos ou a escolha do medicos.
Ari. 2.o São manicomios de 1.» categoria: 1 em Lisboa, de
800 leitos (400 homens e 400 mulheres) e 1 em Coimbra de 300
leitos (150 homens e 150 mulheres).
São manicomios de 2.» categoria ; 1 em S. Miguel e 1 no Funchal de 300 leitos cada um (150 homens e 150 mulheres).
São manicomios de 3.» categoria: 1 em Lisboa, de 300 leitos
paru homens e 1 no Porto de 150 leitos para mulheres.
São manicomios de 4.» categoria : 1 no Porto, de 300 leitos
(150 homens e 150 mulheres) e 1 em Coimbra, de 100 leitos (50
homens e 50 mulheres).
S l.o 0 Hospital dos Alienados do Conde de Ferreira, de 550
leitos, que tomará o nome de Manicomio do Conde de Ferreira,
pertence á 1.» categoria e liça subordinudo ás disposições d'esté
decreto, excepto no que respeita á sua directa e immediata administração, a cargo da Misericórdia do Porto, por determinação do
seu instituidor.
§ 2." O Hospital de Hilhafolles, que tomará o nome de Manicomio Rombarda, ficará, uma vez construído o manicomio de ensino, pertencendo á 4.* categoria, com 500 leitos. Até enlão fiiuceionará como manicomio de 1.» categoria, com a população de 700
alienados.

Legislação

251

§ 3.° 0 Manicomio recentemente criado junto da Faculdade
de Medicina de Coimbra, que tomará a designação de Manicomio
Senna, é considerado de 1.» categoria, com a população maxima de
300 doentes.
§ 4." Todos os manicomios de 1.» e 2.» categoria terão pavilhões destinados ao isolamento de doentes alTectados de moléstias
contagiosas e á observação de criminosos suspeitos de loucura.
Art. 3.° As colónias agrícolas, destinadas exclusivamente a
homens (uma em cada província do continente, uma na Madeira
6 uma nos Açores) são de uma só categoria e de análogo typo, formadas por terrenos de cultura, em cpie se ergam pavilhões para
domicílios dos doentes e um edifício central destinado á habitação
do pessoal superior, aos serviços de administração e a enfermaria
destinada a doentes que olfereçam episódios delirantes ou doenças
intercorrentes.
CAPITULO II
Pessoal technico e administrativo
(SUA

NOMEAÇÃO

K

ATTRIBUIÇOES)

Art. 4.° O pessoal dos manicomios e colónias agrícolas é
technico e administrativo, um e outro subdivididos em superior e
inferior.
Pertencem ao pessoal technico superior: os medicos e os
phurmacetiticos; e ao inferior: os enfermeiros-chefes. os enfermeiros, os ajudantes, os chefes de ofllcinas, os empregados de balneação e os empregados de laboratórios e bibliothecas.
Pertoncem ao pessoal administrativo superior: os administradores, os economos, os secretários, os offieiaes de secretaria e
o thesoureiro: e ao inferior: os cozinheiros, os despenseiros, os
chefes e outros empregados da lavandaria e rouparia e, de um modo
geral, lodos os que executam as ordens do pessoal superior de
administração.
§ 1.» Nos manicomios de 1.» categoria, as funcções technicas
e administrativas são separadas, exercendo a chefia das primeiras
um medico-director e a das segundas um administrador. Km todos
os outros manicomios o nas colónias agrícolas, é a chefia das suas
funcções exercida por um medicoadministrador.
S 2." Nos manicomios de 1." categoria, haverá um medico
para 100 doentes; nos de 2.» e 3.», um medico para 150 doentes;
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nos de 4.», um medico para 200 doentes ; e nas colónias agrícolas,
um medico para 300 doentes.
§ 3.° Em todos os manicomios, haverá um enfermeiro-chefe
para cada divisão sexual, um enfermeiro e um ajudante em cada
enfermaria, um numero de guardas que será de 1 para G doentes
nos manicomios de 1.» categoria, de 1 para 10 nos de 2.», 3.» e 4. a ,
e um numero de serventes que será determinado pelas necessidades e fixado nos orçamentos annuaes.
Art. 5." Os manicomios de 1.» categoria terão por medicodirector o professor de psychiatria da respectiva Faculdade, auxiliado por um adjuncto, que será também um professor da Faculdade, por um numero de ajudantes, que varia para cada um,
segundo o prescripto no S 2." do artigo 4 o , e pelos assistentes a
que se refere o artigo 47." do decreto de 22 de fevereiro de 1011.
Além d'esté pessoal medico, propriamente psyctiialrico, haverá em cada manicomio tim polyclinico incumbido do serviço eirtirgico, obstétrico e de doenças intercorrentes.
Nos manicomios de 2. ;l , 3.» u 4." categoria, haverá um medicoadministrador, auxiliado por um adjuncto e por um numero de ajudantes, que será variável, segundo o preceituado no § 2.o do artigo 4.°.
S único. Os medicos-directores, os medicos-administradores,
os adjunctos. os secretários e os pharmaceuticos teem habilitação
de família, com illuminação. aquecimento e combustível, nos manicomios ou em suas dependências. 0 pessoal technico inferior tem
residência e alimentação. Todo o pesssoal technico interno, tanto
superior como inferior, tem direito, quando doente, a medicamentos.
Art. ti." O provimento do pessoal medico dos manicomios de
1.» categoria pertence ás Faculdades de Medicina respectivas, nos
termos do presente decreto e da reforma dos estudos medicos de
22 de fevereiro de 1911. O pessoal medico dos manicomios das outras categorias é da nomeação do Ministro do Interior, mediante
prévio concurso. Aos logares de medicos-administradores concorrem os adjunctos; aos logares de adjunctos concorrem os medicosajudantes e aos logares de ajudantes concorrem os assistentes. Na
falta de assistentes, podem concorrer aos logares de ajudantes os
medicos diplomados, que tenham feito o tirocínio pratico nos manicomios.
§ I.» O concurso para os logares de medico-administrador. e
medicos adjunctos será feito perante as Faculdades, por títulos
scientiticos, e provas publicas, quando algum candidato o reclamar.
O concurso para os logares de ajudantes será feito nos mesmos termos, sendo o jury constituído pelos medicos-administradores e
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adjunctos do inanicomio om que se realizar a vaga. Os logares de
pharmaceuticos serão providos por concurso, feito perante as Escolas de Pharmacia.
§ 2." 0 pessoal technico inferior é de nomeação dos directores e medicos-administradores.
Art. 7.° 0 pessoal administrativo superior é formado nos inanicomios dp 1.» categoria por um administrador, um secretario, ofticiaes de secretaria, thesoureiro e um ecónomo: e o inferior, por
um despenseiro e seus ajudantes, um cozinheiro e seus ajudantes,
um chefe de lavandaria, fogueiros, lavandeiros, um chefe de rouparia e ajudantes, contínuos, os porteiros, serventes, guardas e cobradores.
Nos manicomios de 2.", 3." e 4.» categorias desapparece cadministrador, cujas funcções serão exercidas pelos medicos-administradores, como preceitua o § 1." do artigo 4.".
S 1." <» pessoal administrativo superior dos manicomios de
l.o categoria é nomeado pelo Ministro do Interior. Nos outros manioomios e nas colónias agrícolas só os medicos-administradores são
nomeados pelo Ministro do Interior; o restante pessoal é de nomeação dos medicos-administradores.
Nas colónias agrícolas, os chefes do serviço de cultura serão
escolhidos entre os regentes agrícolas ou agricultores diplomados
pela Escola Nacional de Agricultura do Coimbra.
§ 2.° No inanicomio do Condo Ferreira, o administrador, a
que se refere este artigo, é substituído por uma delegação da Mesa
da Misericórdia, a quem compete nomear todo o pessoal administrativo, superior e inferior, do mesmo hospital.
§ 3.o Os medicos-administradores, os administradores, os
economos e os thesoureiros, prestarão fiança, que lhes será arbitrada pelo Ministro do Interior, em vista das suas prováveis responsabilidades.
§ 4." Do preceituado no paragrapho anterior exceptua-so o
administrador collectivo do manicomio do Conde de Ferreira, u quem
se refere o § 2.° do artigo 7.°
'Art. 8." Aos medicos-direclores dos manicomios de 1.» categoria incumbe:
l.o Ministrar e dirigir o ensino da 1'sychiatria, como professores das Faculdades respectivas, nos manicomios a seu cargo, e
nos manicomios-asylos, nos criminnes e colónias agrícolas, que
para esse fim, como para a observação clinica dos exemplares, lhes
serão abertos;
2.° Presidir á admissão dos doentes a hospitalisar, nos ma-
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nicomios da respectivo cidade ou na colónia agrícola da respectiva
província, remeltendo ao manicomio-asylo ou á colónia os que deverem ter este destino;
3." Proceder a observação dos criminosos suspeitos de loucura, (jue lhes sejam enviados pelos conselhos medieo-legaes das
respectivas circumseripçfies;
4." Distribuir os doentes pelas enfermarias do respectivo manicomio, tendo em vista a classe económica e a categoria nosologica a que pertençam;
5." Superintender em lodos os serviços technicos, directamente ou por intermédio dos adjuntos;
6." Fornecer ao administrador todos os dados necessários á
organisação dos orçamentos annuaes e supplementares;
7." Conferenciar com o administrador, sobre todas as necessidades de serviço, que exijam despezas;
8.o Determinar a classificação nosologica a seguir no respectivo manicomio;
3." Fazer annualmente a estatística nosologica da população
e envial-a ao respectivo inspector:
10.° Participar ás auctoridades os casos de evasão, suicídio
e crimes occorridos nos respectivos manicomios;
) 1.» Promover, de accordo com os administradores, a entrega
de alienados pobres incuráveis e inofensivos a famílias que se incumbam da sua guarda e sustentação, mediante um subsidio;
12.° Dar altas, licencear e promover a sabida de doentes:
18." l.iconcear o pessoal technico inferior e informar o Conselho de Faculdade sobre a possibilidade e conveniência de licencear o pessoal technico superior, que o requeira;
14.° Rubricar todos os livros dos serviços technicos;
lo.» Determinar o serviço dos alumnos em tirocínio a quem
se refere o S único do artigo 5.» do decreto de 22 de fevereiro de
1911;
16.o Elaborar todos os regulamentos do serviço technico;
17." Conferenciar com os medicos psychiatras, todas as vezes
<|ue elles lh'o solicitarem;
18.° Visar as ordens de pagamento relativas a instrumentos
clínicos, laboratoriaes e a livros que tenham requisitado.
Art. !!.<> Aos professores medicos adjuntos dos manicomios
de 1.» categoria compete:
l.ó Substituir os medicos-directores, em todas às suas attribuições, no caso de ausência ou doença;
2.° Cooperar com os medicos-directores, na admissão dos
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doentes, fazendo 0 resumo dos attestados medicos que os acompanham e tomando nota de todos os informes clínicos que possam ser
colhidos, sobre a hereditariedade e historia pregressa;
3.o Fazer o serviço clinico, nas enfermarias que lhes forem
distribuídas poios medicos-directores;
4." Verificar os óbitos dos doentes, dando immudiata communicação aos medicos-directores;
5." Proceder, com auxilio dos alumnos em tirocínio, ás autopsias o seu registo anatomo-pathologico;
G.° Fazer, nos respectivos cadernos de admissão, a historia
clinicu dos doentes, lançando n'elles o diagnostico;
7.o Auxiliar o director, na elaboração das estatísticas nosologicas;
8.° Fazer visita diária de inspecção e fiscalisaç.âo technica,
na divisão sexual que lhes fôr designada pelos medicos-directores.
íl.o Prestar soccorro medico a doentes e empregados, a qualquer hora em que lhes seja pedido;
10.° Catalogar e conservar os instrumentos clínicos, e os livros das bibliothecas.
Art. IO.» Aos medicos ajudantes competem as obrigações
n.os 4,0 e 7,o do artigo 9.° e todo o mais serviço que lhe fôr indicado
pelos medicos directores.
Art. 11." Aos polyclinicos incumbe lodo o serviço cirúrgico,
obstétrico e das doenças intercurrentes, que lhes seja reclamado
pelos medicos directores, devendo fazer e entregar a estes a estatística annual das operações praticadas e das doenças tratadas.
5? único. Compete-lhes auxiliar os professores ordinários e
extraordinários, nas lições em que o seu concurso seja por estes
reclamado.
Art. 12.° As obrigações dos medicos-administradores dos manicomios de 2." e 4.» categoria e das colónias agrícolas são as determinadas nos n.™ 3.", 5.°, 8.», 9.«. 10.», 11.°, 12.» do artigo 8.°.
S l.o Compete ainda aos medicos-administradores licencear
o pessoal teclinico inferior e informar o Ministro do Interior sobre
a possibilidade e conveniência de licencear o pessoal technico superior, que o requeira.
§ 2.° Nos manicomios regionoes farão a admissão dos doentes que a estes ou ás colónias agrícolas respectivas se destinarem.
Art. 13.° Nos manicomios de 3. a categoria, os medicos-administradores terão a seu cargo as obrigações prescriptas aos medicosadministradores dos manicomios de 2." e 4." categoria, c o estudo
a n t h r o p o l o g i c dos doentes.
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Art. 14.° Aos p h a r m a c e u t i c s dos manicomios de qualquer
categoria incumbe:
1." Requisitar aos administradores as drogas de que careçam ;
2.° Aviar, a qualquer hora, as formulas dos medicos; .
3.° Dar aos administradores as notas precisas para a oscri
pturacão do manicomio, registando, em livro especial, as entradas
e sabidas de todas as substancias;
■i." Dirigir e inspeccionar o serviço, por que são responsáveis,
doa praticantes;
5." Rotular, em face dos livros de receituário, todos os me
dicamentos, designando os que são de uso externo ou interno e
distribuindoos aos respectivos enfermeiros e ajudantes;
ti." Designar, nos rótulos, a tinta encarnada, as substancias
venenosus;
7.o Manter o asseio da pharmacie, reclamando para isso os
serventes que julgurem necessários.
S único. No seu impedimento ou ausência, os pharmaceulioos
serão substituídos por profissionaes diplomados, de sua proposta e
acceiles pelos medicosdirectores e medicosadminislradores ou
seus eventuaes substitutos.
Art. 15." Aos enfermeiroschefes incumbe:
1.° Visitaras enfermarias a seu cargo, de dia e de noite, as ve
zes que julgarem conveniente, para a flscalisação do serviço clinico;
2.° Vigiar o asseio das enfermarias, das officinas e dos doen
tes, bem como a execução de todas as ordens dadas pelos medicos;
S.» Tomar nota dos doentes que recusarem alimentarse, par
ticipàndoO ao adjunto;
4.° Vigiar o comportamento de lodo o pessoal inferior das
enformarias, participando aos directores as suas falias bem como os
factos demonstrativos do seu zelo e apUdões;
5.o Marcar o serviço de rondas nocturnas;
6.° Kevistar os doentes, em seguida á admissão e antes da
entrada nas enfermarias, relirandolhes todos os objectos que pos
sam servirlhes de armas, e bem assim todos os valores, que serão
entregues aos économes;
7." Verificar a entrega dos medicamentos aos enfermeiros.
Além d'esles serviços, incumbe ao enfermeirochefe da secção
de homens regular o serviço de expedição das dietas para todas as
repartições.
§ único. Os enfermeiroschefes são dois, um de cada sexo,
nos manicomios mixtos, e um, do sexo masculino ou feminino, nos
manicomios criminaes e nus colónias agrícolas.
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Art. IO. 0 Aos enfermeiros compele:
1.° Assistir ao levantar e deitar dos doentes das suas enformarias, designando aos guardas os que teem de ser conduzidos ao
balneário, em virtude de prescripções medicas, ou para simples
banho de asseio;
2.° Fazer proceder pelos serventes ao rigoroso arejamento e
á mais minuciosa limpeza das enfermarias;
3.° Presidir a todas as refeições dos doentes das suas enfermarias ;
4." Ministrar ou fazer ministrar pelos ajudantes os medicamentos prescriptos ;
5." Impedir o emprego de (malquer meio contentivo, que não
tenha sido auetorisado por um medico ;
G.» Guardar e conservar a roupa e utensílios da enfermaria,
bera como os vestidos dos doentes, sendo por tudo responsáveis
perante os economos;
7.o Enviar os doentes ás officinas e aos passeios, designando
os guardas que devem acompanhal-os;
8.° Participar aos enfermoiros-chefes todas as occorrencias
do serviço, no intervallo das visitas d'estes;
9.o Tomar diariamente conhecimento dos guardas das suas
enfermarias que teem de fazer serviço nocturno, para lhes concederem o repouso de algumas horas, durante o dia;
10.° Proceder a uma revista minuciosa dos doentes, que de
outras enfermarias sejam transferidos para as suas ;
11." Conservar, no seu quarto, fechados, os medicamentos e
bem assim todos os objectos de que os doentes possam servir-se,
como armas ;
12.» Fazer exercer pelos guardas uma particular vigilância
sobre os doentes, que offereçam ideias de suicídio ou tendências
aggressivas ;
13." Acompanhar os clínicos das suas enfermarias, durante
a visita, tomando apontamento escripto de todas as prescripções;
l é . ° Enviar pelos serventes á pharmacia os livros do receituário e recolher do pharmaceutico, logo que d'esté recebam aviso
telephonico, por si ou pelos seus ajudantes, os medicamentos destinados «s suas enfermarias;
15.° Obrigar todos os seus subordinados a um* banho de
asseio semanal, pelo menos.
Art. 17.» Aos ajudantes de enfermeiros compete:
1." Substituir os enfermeiros, nas suas faltas, por impedimento, doença ou licença;
17
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2.0 Auxiliar os enfermeiros, no cumprimento dos seus deteres.
Art. 18.° Aos guardas compete:
l.o Executar as ordens dos enfermeiros e dos enfermeiroschefes ;
2.° Acompanhar os doentes ás officinas e ao passeio ;
8.° Vestir e despir os doentes, que não possam fazel-o;
4.° Assistir aos banhos dos doentes;
5." Fazer o serviço de rondas ;
6.° Substituir eventualmente os ajudantes, nas faltas d'estes,
quando para isso sejam designados pelos enfermeiros-chefes.
§ único. Nenhum guarda poderá ser admittido, sem provar
<pie sabe 1er e escrever e sem se sujeitar a um exame de sanidade.
Art. 19.° Aos chefes do balneário compete:
1.° Applicar os banhos prescriptos aos doentes que lhes forem apresentados pelos enfermeiros, ajudantes ou guardas;
2.° Applicar aos doentes externos os banhos que lhes tenham
sido prescriptos por medicos, tomando nota, que diariamente entregarão aos economos, dos banhos dados, com designação especilicada da sua natureza;
3." Manter o mais escrupuloso asseio do balneário, da roupa
e dos instrumentos que lhes forem confiados.
§ único. Estes empregados são internos e o seu vencimento
será, sem distincção de sexo, igual ao dos enfermeiros.
Art. 20." Aos serventes compete:
l.° Proceder, sob as ordens dos medicos, dos enfermeiroschefes, dos ajudantes, dos economos, dos chefes de officinas, do
despenseiro e do cosinheiro, aos serviços de limpeza das respectivas repartições;
i 2.° Fazer o serviço de conducção de dietas, de louças e de
roupas;
3.° Auxiliar os guardas, na limpeza dos doentes immundos.
^ único. Estes empregados são internos ou externos, segundo
as repartições em que servem.
Art. 21." Todo o pessoal de enfermagem, incluindo os enfermeiros-chefes, usará uniforme de modelo escolhido pelos directores
e composto de farda de inverno e farda de estio. Das despezas feitas com o uniforme pagarão os manicomios 50 por cento.
Art. 22.° Os administradores dos manicomios teem a seu
cargo a gerência económica d'estes. São os chefes de todos os serviços administrativos, e no exercício d'esté logar compete-lhes executar e fazer executar aos seus subordinados as disposições legaes
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e regulamentares a que esses serviços estejam submetlidos; e es
pecialmente lhes incumbe:
1.° Organisar annualmente e submetter á sancção rias ins
tancias competentes o orçamento ordinário de receita e despeza do
manicomio, com previa consulta do medicodirector sobre as ver
bas respeitantes ás pharmacias, material clinico, laboratórios, bal
neários, bibliolhecas ou outros ramos de serviço clinico;
2." Elaborar e submetter igualmente à sancção legal os orça
mentos supplementares que sejam precisos para rectificação de al
guma ou algumas verbas do orçamento ordinário, legalisação de
despezas urgentes e imprevistas e applicação de receitas extraordi
nárias, não orçadas;
3.° Pôr em hasta publica annualmente, trinta dias antes de
encerrado o exercício económico, o fornecimento de todos os géne
ros alimentícios, fazendas, roupas, louças, utensílios e quaesquer
materiaes de consumo corrente no manicomio, observando e fazendo
observar as seguintes disposições:
a) Desde que seja aberto o concurso, estará patente, na se
cretaria do manicomio, a relação completa dos géneros e artigos a
fornecer por contracto, durante um anno, indicando essa relação
approximariamente o consumo annual rie cada género ou artigo. A
essa relação se fará referencia nos nnnuncios do concurso, para
que possam consultala os interessados;
b) As propostas para o fornecimento devem ser dirigirias, em
carta fechada, lacrada e com designação externa de proposta au
administrador do manicomio, que somente as abrirá no dia prefi
xado nos annuncios para a adjudicação e perante os interessa
dos, que queiram assistir a esse acto e a isso serão sempre con
vidados;
o) A adjudicação dos fornecimentos será feita por confronto
de amostras, nos géneros e artigos de que seja possível a sua apre
sentação, e comparação de preços, interferindo na apreciação como
peritos, para as coisas de sua especial competência, o medicodire
ctor ou seu substituto, o pharmaceutico e o despenseiro. Assistem
a este acto o secretario e um amanuense, para o elfeito de auxi
liarem os trabalhos de apuramento da adjudicação, de que será la
vrada uma acta, em que se mencionem quaesquer observações ou
objecções formulada pelos peritos;
d) Uma copia da acta de adjudicação e uma relação com
pleta dos adjudicatários, com a designação dos fornecimentos adju
dicados e respectivos preças, serão remettidas ao governador civil
■rio riistricto, dentro rio praso de oito dias, depois da adjudicação;
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e) Para os géneros e artigos não adjudicados se abrirá novo
concurso, em conformidade com a lei;
f) Quando, cumpridas as disposições legaes, ainda restem
alguns géneros ou artigos não adjudicados, por falta de concorrentes ou por qualquer outra circumstancia justificada, os administradores dos municípios remetterão ás instancias competentes, dentro
do primeiro mez do exercício económico, uma relação em duplicado
dos géneros e artigos, cujo fornecimento não esteja contractado,
constando d'essa relação os respectivos preços correntes no mercado, as casas a que esses preços se referem, e os motivos da falta
de adjudicação. Os duplicados d'essa relação, visados superiormente
e devolvidos aos administradores, constituem o documento que auctorisa estes funccionarios a adquirir transitoriamente, por administração, os géneros e artigos não contractados.
4.° Mandar executar as obras e reparações, nos edifícios dos
manicomios e annexes, que estejam auetorisadas nos orçamentos;
e propor ao ministro do Interior a execução de quaesquer obras ou
reparações precisas, fazendo sempre acompanhar a proposta dos
respectivos projectos e orçamentos, e de parecer do medico-director,
no que possa interessar á parle clinica;
5.o Satisfazer, dentro dos limites orçamenlaes, as requisições
dos medicos-directores, quer de material clinico, quer de melhoramentos nosocomiaes. Quando, porém julguem excedente das suas
attribuições a satisfação de alguma requisição, communical-o-hão
superiormente, dentro do praso de oito dias, com a exposição das
circumstancias que sustiveram o cumprimento da requisição, afim
de que a auetoridade tutelar resolva superiormente o assumpto ;
0.° Promover a cobrança de todas as receitas do manicomio
e ordenar o pagamento de todas as despezas, exercendo sobre umas
e outras directa fiscalisação;
7.° Hemetter, até ao dia 10 de cada mez, impreterivelmente,
ás instancias competentes, e em duplicado, a conta de receita e
despeza e o movimento de caixa referentes ao mez immediatamente
anterior; e archivar suecessivamente os duplicados d'esses documentos que, depois de visados superiormente, lhes serão devolvidos, constituindo documentos da inspecção das auetoridades tutelares, que, aliás, por si ou por delegados seus, podem mandar verificar
a exactidão das contas apresentadas;
8.° Rever annualmente o inventario geral dos manicomios,
que deve ser mantido sempre em dia, por meio de lançamentos de
entradas e baixas ;
9.o Auctorisar as requisições escriptas de géneros e artigos,
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para abastecimento dos manicomios, dimanadas das diversas repartições;
10." Nomear, suspender ou demittir, dentro das disposições
legaes, os empregados subalternos dos serviços administrativos;
11.° Visar e auctorisar as Tolhas de vencimento de todo o
pessoal dos manicomios, quer dos serviços tecbnicos, quer dos serviços administrativos, sendo responsáveis por qualquer alteração
que se faça nos quadros regulamentares, sem auctorisação superior;
12.° Hemetter annualmente ás instancias superiores as contas
geraes do manicomio, referentes no anno económico immediatamente anterior, acompanhadas dos documentos estatísticos elucidativos. D'estes últimos deve fazer sempre parte o calculo da despeza
no manicomio per capita, devendo excluir-se apenas as despezas
absolutamente extraordinárias, como as que digam respeito a novas
construcções.
Art. 13.° Os secretários são os chefes das secretarias, e como
taes superintendem em toda a escripluração dos manicomios, executando com os seus siibordinados a que diz respeito aos technicosi
e dirigindo e auxiliando a dos serviços administrativos, de modo
que entre uma e outra haja perfeita concordância e harmonia. Cum pre-lhes, no exercício do seu logar:
1.° Assistir á admissão dos doentes e lavrar os respectivos
termos, nos livros de admissão, cujo modelo deve comportar, para
cada doente, não só as condições de identidade, a especificação
dos documentos constitutivos do processo de admissão, o texto do
attestado medico, as circumstancias em que a admissão se effectua
e os factos averiguados pelos directores, no acto da admissão, mas
também, subsequentemente, o registo da historia clinica do doente;
2.° Consignar nos livros de admissão, conformo o disposto
no numero precedente, a historia clinica de cada doente, extrahida
do respectivo caderno de admissão, transcrevendo o diagnostico,
resumindo as notas clinicas sobre a marcha da doença, e consignando as sabidas (data, estado, e se requerida, ordenada ou por
evasão) e o fallecimento (data, causa da morte e conclusões da autopsia, quando esta seja praticada) ;
3.° Registar, em livro especial, dia a dia, o movimento geral
dos doentes, por sexos e classes, distinguindo especificadamente
nas entradas as admissões e readmissões, e nas baixas, as sabidas,
as evasões e os fallecimentos ;
4.° Organisar as estatísticas de ordem clinica dos manicomios, conforme as instrucções que lhes sejam fornecidas pelos directores;
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5.0 Registar e archiver clironologicamente os processos de
admissão devidamente numerados, e bem assim os cadernos de
admissão de todos os doentes sabidos ou fallecidos;
6.° Archivar annualmente os livros de admissão que, como
os documentos mencionados no numero precedente, devem ser perpetuamente archivados no manicomio;
7." Organisar e manter em dia um indice alfabético dos
doentes admittidos nos manicomios, indicando summariamente para
cada doente o livro e folhas em que está exarado o termo de
admissão, e os números do processo e caderno de admissão respectivos;
8.° Dar o devido expediente a toda a correspondência dos
serviços technicos e administrativos, archivando clironologicamente
a correspondência recebida e as copias da expedida;
9.° Organisar diariamente, ou fazer organisar por escala a
seus subordinados, e sob sua responsabilidade, o mappa das dietas
requisitadas, para o dia immédiate, em face dos boletins das diversas repartições e em harmonia com as tabeliãs alimentares em vigor; e expedil-o, depois de auetorisado pelos administradores, ao
ecónomo a quem incumbe fazel-o executar, na despensa e cosinha;
10." Registar todas as requisições das diversas repartições,
devendo constar d'esse registro se são ou não satisfeitas;
11.° Registar, em livro especial, a nomeação de lodosos empregados dos manicomios, consignando chronologicamento as notas
de serviço respeitantes a cada empregado;
12.° Passar, sob despacho dos directores, quaesquer certidões
referentes a doentes, que estejam ou tenham estado internados nos
manicomios;
13.° Assistir á adjudicação de fornecimentos, e lavrar a respectiva acta;
14.° Conferir e assignar as guias de toda a receita elfecluada
nos manicomios, de qualquer proveniência que seja, e que deverá
entrar no cofre, acompanhada sempre d'esse documento;
15.° Conferir ou fazer conferir, sob sua responsabilidade, todas as ordens de pagamento, que devem ser indispensavelmento
instruídas com documentos authenticos da despezaa que se refiram;
16.° Regular o serviço dos seus subordinados, de modo a
fazer cumprir todas as disposições d'esté decreto concernentes á
escripturação dos manicomios e manter a ordem e a disciplina na
sua repartição.
Art. 24.° Os thesoureiros caucionados teem a seu cargo toda
a contabilidade do manicomio, no que são auxiliados pelo pessoal
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da secretaria, sob a direcção dos secretários; e cumpre-lhes designadamente:
1.° Arrecadar toda a receita dos manicomios, que dará entrada no cofre com guias passadas pelos secretários;
2.° Effectuar os pagamentos dos ordenados, em face das respectivas folhas devidamente legalisadas, e de todas as demais despezas, mediante as ordens de pagamento competentemente auctorisadas pelo administrador;
3." Além dos livros tJiario e Caixa, cuja escripturação indeclinavelmente«Jlies incumbe, é de obrigação dos thesoureiros escripturar em livros especiaes:
a) As contas correntes com fornecedores;
h) As contas correntes relativas a pensionistas;
r) A receita classificada por verbas orçamentaes;
<l) A despeza classificada por verbas orçamentaes, de onde
rapidamente possn verificar-se, no Ara de cada mez, o salilo de
cada verba;
e) A receita e despeza ile campos cultivados e de prédios pertencentes aos manicomios;
f) A receita e despeza de oflicinas.
i.° Cumpre ainda aos thesoureiros processar ou fazer processar todos os documentos do despeza, depois de devidamente conferidos e verificados pelos e c o n o m o s e empregados a quem competir a verificação, e que são aquelles quo teem a seu cargo as repartições a que digam respeito os fornecimentos ou o b r a s ; passar as
respectivas ordens de pagamento e submettel-as A auctorisação dos
administradores;
6.0 Elaborar, no fim de cada mez, a conta de receita e despeza e a conta de Caixa, para o pontual cumprimento do disposto
no 7.° do artigo 22.°;
G.° Elaborar, no fim de cada anno económico, as contas geraes de receita e despeza dos manicomios;
7.° Organisar a estatística económica dos manicomios, e designadamente o calculo annual da despeza media por doente tratado.
Art. 25.° Os economos teem a seu cargo a guarda e conservação de toda a fazenda do manicomio e a inspecção constante de
todas as repartições dos serviços administrativos, excepto a de contabilidade, subordinuda ao secretario, e cuja inspecção é da competência dos administradores. Cumpre-lhes especialmente:
l.o Inventariar todo a mobiliário, roupas e material dos manicomios, organisando para cada repartição inventários parciaes, e
d'estes formar o inventario geral ;
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2.° Proceder periodicamente (nunca menos de uma vez em
cada anno) a balanços nas repartições dos serviços administrativos
a seu cargo e bem assim nas enfermarias, a fim de se verificar a
existência dos artigos constantes dos respectivos inventários, que
devem ser mantidos em dia, por meio de lançamentos de entradas
e baixas ;
3." Verificar a entrada de todos os fornecimentos feitos ao
manicomio, não sendo obrigatória essa verificação relativamente
aos géneros alimentícios de consumo diário e ás drogas e medicamentos, cuja verificação é da responsabilidade dos despenseiros e
pbarmaeeiíticos, respectivamente ;
i.° Superintender no serviço da despeza e da cozinha, fazendo
aviar e executar opportunamente o com vigorosa exactidão o mappa
geral das dietas, o exercendo a necessária llscalisação, para obstar
a que haja deterioração ou desperdício de géneros ;
5.° Reger a exploração dos campos de cultura dos maniconiios. tendo em vista a producção mais apropriada ao consumo
d'estes e o aproveitamento de todos os elementos que vantajosamente possam applicar-se a criação de animaes;
6.° Fiscalisar o trabalho de operários e jornaleiros e organiser semanalmente as respectivas folhas de salários;
7." Passar guias de remessa para todos os productos agrícolas
ou dus oflicinas, ou quaesquer materiaes que tenham de transitar
dos manicomios para fora ou, internamente, de uma para outra repartição, de modo que fiquem sempre registadas e documentadas
todas as sabidas ou transferencias de géneros ou de qualquer espécie de material;
8.o Entregar, dia a dia, na Secretaria, a importância das vendas eITectuadas, sob a competente auctorisação, de quaesquer productos ou materiaes confiados á sua guarda;
9." Relacionar todos os objectos e material que se inutilisera
para uso dos manicomios, e promover a sua venda, sob a auctorisação do administrador.
10.° Executar, em summa, todos os serviços que, dentro da
sua esfera do guardas e zeladores dos bens dos manicomios, lhes
sejam determinados pelos administradores.
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CAPITULO HI
Instrumentos particulares de assistência
(CASAS DE SAÚDE E POLYCLINICAS)

Art. 26." São instrumentos particulares de assistência todos
os estabelecimentos não fundados nem subsidiados, dirigidos ou
administrados pelo Estado, em que, para isolamento e tratamento,
se recebem alienados.
São de 1res categorias: as casas de saúde, em que a assistên
cia se faz com intuitos lucrativos, as polyclinicas ou hospitaes com
muns, a cargo de instituições beneficentes e os domicílios privados
em (pie um ou mais loucos se encontrem isolados.
Art. 27." Só podem fundar ou adquirir casas de saúde desti
nadas, no todo ou em parte, ao isolamento e tratamento do alienados:
l.o Um diplomado em medicina, que tenha feito tirocínio pra
tico n'uni manicomio, ou n'elle exerça ou tenha exercido funeções
clinicas, salvo o disposto no § 2.°;
2.o Pessoa de comprovada honorabilidade, que, perante o go
vernador civil do respectivo districto, se comprometta afazer dirigir
technicamente e visitar o sen estabelecimento por um medico psy
chiatra.
§ 1.° Nenhuma casa de saúde pode ser fundada sem que o
seu plano soja approvado pelo respectivo inspector.
§ 2.° Os medicosdirectores e os medicosadministradores dos
manicomios do !.■', 2.* e 3." categoria, não podem ser proprietários
ou coproprietarios de casas de saúde.
Art. 28.° Os hospitaes communs ou polyclinicas só poderão
receber alienados quando possuam para isso installações especiaes,
approvadas por medico perito nomeado pelo ministro do Interior, e
disponham de um medico psychiatra.
Ari. 29." As casas de saúde o as polyclinicas, seja qual fôr o
numero de alienados que recebam, são equiparadas aos manicomios
no que respeita ás disposições que regulam as admissões voluntá
rias o a inspecção technica.
§ único. Aos directores ou aos clínicos que n'estas casas se
occupant de alienados corre a obrigação de enviarem annualmente
ao medicodirector do manicomio de ensino da respectiva circum
scripção a nota dos doentes tratados, com o respectivo diagnostico e
todas as condições necessárias á elaboração de uma estatística geral
dos alienados portuguezes.
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Art 30.O Igualmente ficam sujeitas a inspecção medica as casas em que habitual ou accidentalmente se encontre isolado um louco.
§ único. A fim de tornar exequível o preceituado n'este artigo,
todo o individuo que tenha um ou mais loucos «m sua companhia,
sejam elles ou não seus parentes, é obrigado a communicar esse
facto á aucloridade administrativa. A mesma obrigação incumbe ao
clinico encarregado do Acatamento domiciliário de um louco.
CAPITULO IV
Admissões, sahidas, visitas e correspondências
Art. 81'° As admissões são voluntárias e ofíiciaes, definitivas
e provisórias.
Art. 32.° São voluntárias as admissões requeridas ou pedidas
por um particular, e officines as ordenadas pelas auetoridades judiciaes, civis e militares.
Umas e outras são definitivas, se os processos de admissão
estão conformes com as disposições d'esté decreto e se os medicos
a quem compete receber os doentes não teem duvida sobre a anormalidade do seu estado mental, e provisórias, se não se réalisa alguma d'estas condições.
S único. São exclusivamente officiaes as admissões nos manicomios de 3.» cathegoria e exclusivamente voluntárias as que se
realisam nas casas de saúde e nas polyclinicas.
São voluntárias e officiaes as admissões nos manicomios deL", 2." o 4." categoria, e nas colónias agrícolas.
Art. 33." As admissões voluntárias podem ser promovidas:
1.° Pelos próprios doentes;
2.° Pelos cônjuges;
3.° Pelos pães;
4.° Pelos filhos;
5.° Pelos tutores:
6.° Pelos parentes, consócios ou amigos;
7.° Por estranhos.
Art. 34.° As admissões officiaes podem ser ordenadas pelos
juizes, pelos governadores civis e pelos generaes commandantes de
divisão.
Ari. 35.° São sempre provisórias as admissões pedidas pelos
próprios doentes, incumbindo aos medicos-directores e medicosadrninistradores promover que as famílias ou as auetoridades organizem o processo indispensável á admissão definitiva.
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. § l . o As admissões provisórias não podem exceder o prazo
de quinze dias.
S 2." As admissões provisórias transformam-se em definitivas, quando, verificada a alienação mental pelos medicos-directores
ou medicos-administradores, seja completado o processo respectivo,
dentro do praso a que se refere o paragrapho antecedente.
Art. 36.° 0 processo de admissão voluntária conipõe-se dos
seguintes documentos:
l,o Um requerimento feito em papel sellado por qualquer das
entidades mencionadas nos n. o s 2.°, 3.", 4.°, 5.°, 6.° e 7.° do artigo 33.°, com reconhecimento da assignatura por um notário e
menção de todas as condições de identidade e da classe em que
deve ser coHooado;
2.° Um attestado de alienação mental subscript© por dois
medicos, no qual se affirme a doença e a necessidade de internato;
8.0 Tratando-se de um interdicto, copia de sentença de interdicção e auctorisação do juiz para o internato;
4.° Tratando-se de um menor sujeito a tutela, auctorisação
ilo respectivo juizo orphanologico;
5.° Tratando-se de um estrangeiro, auctorisação do agente
diplomático ou consular do respectivo paiz;
6.° Tratando-se de pensionistas,
documento que constitua
garantia sufficiente do pagamento das pensões;
7.° Tratando-so de indigentes, attestado de pobreza relativamente aos doentes e áquelles que por lei são obrigados a sustental-os, subscripto pelo respectivo administrador do concelho ou pelo
rommissario de policia e pelo presidente da camará municipal.
S 1.9 O requerimento pôde ser substituído por petição verbal
do próprio doente, por petição escripta em livro especial, nas casas
de saúde, ou ainda, se o requerente não sabe escrever, por petição
feita ao administrador do concelho, ao commissario de policia ou
ao presidente da camará municipal, que da petição enviarão um
termo ao director do manicomio.
§ 2.° O attestado medico não pode ser subscripto por facultativos que tenham parentesco com os doentes a admittir, ou relações commerciaes com estes doentes ou suas families.
§ 3.° Só é valido o attestado de alienação mental, que satisfizer ás seguintes condições :
l.o Ser passado com duta não anterior de mais de sete dias
á admissão;
2.0 Mencionar symptomas inequívocos de alienação mental,
directamente observados pelos signatários;
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3.° Conter o reconhecimento da assignatura dos medicos por
um notário.
§ 4.° Em casos de urgência, reconhecida por dois medicos
internos do manicomio, o doente poderá ser admittido provisoriamente, desde que a pessoa interessada no internato se responsabilise por escripto á apresentação dos documentos do processo, no
espaço de sete dias.
Terminando este prazo, se o processo de admissão não estiver
organisado e houver perigo em despedir o doente, o director participará o facto ao governador civil.
Art. 37." Nos processos das admissões officiaes, o requerimento e a petição a que se refere o artigo antecedente são substituídos por uma ordem da auetoridade. e, tratando-se de praças de
prêt, o attestado de pobreza é dispensado.
Art. 38.° Nos manicomios de 3.» categoria, o attestado medico
a que se refere o artigo precedente será substituído por uma copia
do relatório medico-legal, que isentou de responsabilidade criminal
o alienado, ou por attestado de loucura subscripto pelo medico do
cárcere.
§ único. O relatório medico-legal e o attestado do medico do
cárcere só serão validos para admissão nos manicomios de 3.» classe,
quando especificadamente afllrmem que o doente é um louco moral,
um epiléptico, um perseguido-perseguidor ou um impulsivo, cuja
sequestração deve ser indefinida.
Art. 39.° Nos manicomios de 4.» categoria e nas colónias
agrícolas, a admissão é feita pelos medicos-administradores sobre
uma ordem de transferencia dos medicos-directores, acompanhada
de um resumo do processo e da copia das notas de observação clinica tomados pelos adjunctos.
§ único. Os medicos-directores dos manicomios de L« categoria serão semanalmente informados pelos medicos-administradores dos manicomios de 2.=> e 4." categorias e das colónias agrícolas,
das vagas existentes n'estes manicomios e colónias.
Art. 40.° As sabidas são voluntárias e offlciaes, provisórias e
definitivas.
Art. 41.° São voluntárias as sahidas a requerimento das entidades que, nos termos dos n.°» 2.°, 8.°, 4.°, 5.°, 6.° e 7.° do artigo 33." requereram as admissões, e offlciaes as ordenadas pelas
auetoridades a que se refere o artigo 34.° ou pelos directores dos
manicomios.
Umas e outras podem ser provisórias ou definitivas. São pro.
visorias as que não fazem perder ao doente o seu logar nos mani-
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coinios; e estão n'este caso as licenças e as sahidas de ensaio, promovidas quer pelos requerentes da admissão, quer pelos directores.
São definitivas as que fazem perder o logar; estão n'este caso as ordenadas pelas auetoridades o pelos directores.
Art. 42.° As sahidas dos manicomios de 1.» categoria serão
sempre officiaes ; não podendo ser aconselhadas senão pelos medicos-adminislradores e ordenadas pelos juizes dos processos ou. na
faltn d'estes. pelo procurador da Republica.
§ 1.° As sahidas só podem ser aconselhadas e ordenadas:
l.o Quando se tenha realisado a cura do doente;
2.° Quando, pelos progressos da idade ou pela propria evolução da doença, o internudo tenha attingido o estado demencial ;
3.° ' Quando, por qualquer motivo de ordem pathologica, possa
o doente considerar-se inojfensivo.
§ 2." A verificação das circumstancios numeradas no § anterior é da competência exclusiva dos medicos-administradores e s e u s
adjunctos, não se realisando sem concordância de votos.
§ 3." Quando se der a verificação a que se refere o § antecedente, o inedico-administrador do manicomio ofliciará a alguma das
entidades mencionadas n'este artigo, que ordenará, segundo os casos, a entrega do doente á família ou a admissão d'elle n'um manicomio de segunda ou quarta categoria.
g i.u O Procurador da Hepublica, os seus delegados e os juizes dos processos crimes que determinaram a admissão de um
doente n'um manicomio de 8.* categoria, teem o direito de ouvir a
opinião do inspector do serviço de alienados, antes de ordenarem a
sahida provisória.
Art. 43." Na previsão de um erro possível da averiguação das
circumstancias a que se refere o § l.° do artigo antecedente, as
sahidas dos manicomios de 3. a categoria começarão sempre por s e r
provisórias, quando os doentes sejam entregues à família.
S 1." N'esta hypothèse, a pessoa de família a quem o doente
é entregue, fica obrigada a apresentar mensalmente um attestado
subscripto por um medico psychiatra, sobre o seu estado mental.
Este attestado tem de ser reconhecido por notário, mas pode ser
feito em papel commtim com a chancella da administração do concelho, se se tratar de pobres.
§ 2." Quando doze atteslados consecutivos aftirmarem que a
cura subsisto ou que o estado de inofiensividades permanece, a s
sahidas tornar-se-hão definitivas.
^ 3.° Quando um dos attestados medicos denunciar a existência de symptomas suspeitos, o medico-administrador do manico-
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mio officiará á auetoridade que ordenou a admissão do doente, para
que ordene a sua readmissão immediata, ouvido ou não o parecer
do inspector do serviço de alienados.
Art. 44.° As visitas aos alienados recolhidos em qualquer manicomio só podem ser concedidas ou negadas pelos medicos-directores, medicos-administradores e seus substitutos em exercício.
§ 1." As pessoas que desejarem visitar um doente pensionista, far-se-hão acompanhar de documento em que o requerente
da admissão auetorise a communicação com o doente.
§ 2." (Juulquer pessoa a quem seja negada a visita a um
doente internado no manicomio tem o direito de recorrer para o
inspector ou sub-inspectores respectivos, que decidirão em ultima
instancia.
Art. 45." A correspondência emanada dos doentes recolhidos
em manicomios, é sujeita á flsealisação dos medicos-directores e
medicos-administradores, que poderão inutilisul-a, servir-se d'ella
como elemento de estudo ou sustal-a, excepto se fòr dirigida ao
inspector ou sub-inspectores do serviço de alienados.
A correspondência dirigida aos alienados recolhidos em manicomios não pode ser violada; pode, porem, ser sustada pelos medicos-directores e medicos-administradores, sempre que o julguem
conveniente.
S único. A correspondência dirigida a suppostos alienados
delinquentes, em observução medico-legal, pôde ser lida pelos medicos-directores.
CAPITULO V
Serviços de inspecção
( T E C H N I C Ç K ADMINISTRATIVO)

Art. 46." Os serviços de inspecção teem por fim assegurar a
escrupulosa observância dos artigos d'esté decreto e dos regulamentos que convenham á sua execução. I)ividem-se, como os de
assistência, em technicos e administrativos.
Art. 47.» Exercem o serviço de inspecção technica um inspector e quatro sub-inspectores; exercem o serviço de inspecção
administrativa os governadores civis dos districtos em que haja ma"
nicomios ou colónias agrícolas.
§ único. Para os eiïeitos de inspecção technica, é o paiz dividido em 4 circumscripçfies: 1 insular e 3 continentaes.
A circumscripção insular abrange a Madeira e os Açores.
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As circumscripções continentaes são: de Lisboa, de Coimbra
c do Porto. A de Lisboa abrange os districtos de Faro, Beja, Évora,
Portalegre, Lisboa e Santarém; a de Coimbra abrange os districtos
de Leiria, Castello Branco, Coimbra, Aveiro, Vizeu e Guarda; a do
Porto abrange os districtos de Bragança, Villa Real, Porto, Braga e
Vianna do Castello.
Art. 48.° O inspector e sub-inspector do serviço technico de
assistência aos alienados são de nomeação do Ministro do Interior,
precedendo concurso documental, feito perante uma commissão de
alienistas escolhidos pelo ministro. Ao logar de inspector concorrem
os sub-inspeclores; aos logares de sub-inspectores concorrem os
medicos-administradores dos manicomios e colónias agrícolas. Em
egualdade. de circumstancias, terão preferencia os concorrentes
mais antigos, no serviço technico dos manicomios e colónias.
S único. Os logares de inspector e sub-inspectores são incompatíveis com quaesquer outros cargos e com o exercício da clinica psychiatrica.
Art. 49.° Ó inspector deverá residir em Lisboa, trabalhando
DO Ministério do Interior, com auxilio dos empregados de secretaria
que lhe forem indispensáveis.
Incumbe-1 he praticar lodos os actos necessários á fiscalização
dos serviços technicos dos manicomios, das colónias agrícolas, das
casas do saúde, das polyclinieas e dos domicílios de alienados, e
especialmente."
l.o Visitar ou fazer visitar pelos sub-inspectores, ao menos
uma vez por trimestre, todos os manicomios, colónias, casas de
saúde e polyclinieas, e, quando o julgue conveniente, os domicílios
privados dos loucos ;
2.° Fazer, sobre as estatísticas que lhe serão annuulmente
enviadas pelos directores dos manicomios, das colónias agrícolas e
pelos facultativos das casas de saúde e polyclinieas, a estatística
geral dos alienados portuguezes, de modo a tornar fácil, não só o
conhecimento da marcha periodica da loucura e das suas dominantes formas nosologicas, em Portugal, mas das suas causas;
3.° Dar parecer motivado, nos termos do l.° do artigo 28.°,
sobre os planos de casas de saúde a construir e sobre as installações especiaes para alienados, nas polyclinieas;
4." Responder a todas as consultas que lhe sejam feitas, sobre assumptos de serviços technicos, pelos directores dos manicomios e de colónias agrícolas e pelos facultativos de casas de saúde
e polyclinieas;
5.° Propor ao Governo da Republica toda a espécie de medi-
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das tendentes a melhorar os serviços technicos dos estabelecimentos públicos de alienados e a estabelecer a prophylaxia da loucura;
6.0 Informar o ministro do Interior sobre os merecimentos
scientificos e zelo profissional dos medicos dos manicomios e colónias agrícolas;
7." Promover, perante os governadores civis e o Procurador
da Republica, o internato ou a interdição dos alienados, acerca de
cujo tratamento verilique haver incúria por parte das famílias e
d'aquelles que, por sua conductu, se tornem um perigo ou um escândalo sociacs.
Art. 50.° Os sub-inspectores residirão: o da circumscripção
insular, na Madeira ou em S. Miguel; o da circumscripção do sul.
em Lisboa; o da circumscripção do centro, em Coimbra e o da circumscripção do norte, no Porto. Trabalharão, nos governos civis
auxiliados pelos amanuenses de que precisarem, excepto da zona
sul, que trabalhará com o inspector e seu pessoal de secretaria do
Ministério do Interior.
Imcumbe a estes funccionarios auxiliar o inspector, em lodos
os seus serviços, e n o m e a d a m e n t e :
1.° Substituil-o nas suas faltas e por sua indicação;
2.°. Fazer, além da visita trimestral a que se refere o n." 1
do artigo antecedente, todas as visitas que julguem necessárias,
commnnicando ao inspector as impressões colhidas;
3.o Fornecer ao inspector todos os elementos que este lhes
peça, para cumprimento do estatuído nos n.°« 3.", 4.o, 6." e 7.» do
arligo GO.»
CAPITULO VI
Despezas e receitas
Art. 51." As despezas são de criação ou necessárias para instituir os manicomios e colónias agriculas, e de manutenção ou exigidas pelo funccionamento d'estes institutos de assistência.
Art. Õ2.° As despezas de criação correm por conta do Estado,
com o concurso dos municípios interessados.
S único. Os manicomios e colónias agrícolas, propostas n'este
decreto, serão construídas á medida que os recursos do Thosouro
o permittirem.
Art. 53.° As despezas de manutenção dos alienados pobres
serão feitas pelos municípios a que elles pertencerem, á razão de
200 réis diários por doente,
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§ único. Aos municípios pertencem também as despezas da
conducção dos alienados pobres para os manicomios e d'estes para
as colónias agrícolas ou para casa.
Art. 54.° As despezas dos alienados militares são pagas pelo
Ministério da Guerra e as dos delinquentes suspeitos de loucura,
durante o tempo de observação manicomial, pelo Ministério da Justiça, á razão de 200 réis diários por doente.
§ único. As despezas dos criminosos pobres, que accidentalmente enlouqueçam durante o cumprimento da pena e sejam por
esse facto admittidos nos manicomios, de L* e 2.'' categorias, serão
pagas também pelo Ministério da Justiça, á razão de 200 réis diários
por doente.
Art. 55." As despezas com alienados pobres estrangeiros não
nnturalisados serão pagas pelos respectivos agentes consulares, á
razão de 200 réis diários.
Art. 56.» Constituem receitas dos manicomios e colónias agrícolas:
J.° O fundo de Beneficência publica dos alienados, criado
pela lei de 4 de julbo de 1889;
2.° Todas as quantias cobradas dos municípios, dos Ministérios da Guerra e da Justiça e dos representantes de paizes estrangeiros, nos termos dos artigos 54.°, 55." o 56.°;
3.° As quotas pagas pelos pensionistas e que serão opportunamente fixadas para cada estabelecimento em regulamentos cspeciaes;
4.° O producto do trabalbo dos alienados nas oflicinas dos
manicomios e nas colónias agrícolas; o.» 0 producto da venda de espólios não reclamados e de
todos os objectos que sejam alienados pelas administrações dos manicomios e colónias;
6.0 0 rendimento das cercas e propriedades dos manicomios:
7.° Legados e doações.
Art. 57.° í; auctorisado o Governo da Uepublica a decretar as
disposições regulamentures que convenham á execução d'esté decreto.
Disposições transitórias
Art. 58.° 0 pessoal superior, technico e administrativo dos
inanicomios de Rilbafoles e do Conde de Ferreira, conserva os seus
logares e vencimentos actuaes, sem direito a promoção.
Art. 59.° 0 serviço de inspecção só poderá ser organisado e
preenchidos os logares de inspector e sub-inspectores, quando es1K
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tejam construídos dois terços, pelo menos, dos manicomios previstos n'este decreto.
S único. 0 Parlamento votará as verbas necessárias para a
oonstrucção dos manicomios e bem assim inslallaeão dos novos serviços a que refere o presente diploma.
Art. 60." Este decreto com força de lei entrará desde já em
vigor, ficando revogada toda a legislação em contrario.
Art. 61.° Fica revogada a legislação em contrario.
Determina-se portanto, que todas as auctoridades, a quem o
conhecimento e execução do presente decreto com força de lei pertencer, o cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente
como n'elle se contém.
Os Ministros do todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr.
Dado nos Paços do Governo da Republica, aos 22 de março
de 1911. = Joaquim Theophilo Draga-"Antonio José d'Almeida-'
Affonso Costa = Joné Relvas = Antonio Xavier Correia Barreio =
Amaro de Azevedo Gomes = Bernardino Machado = Manuel de Brito
Camacho.
(Diário do Governo, de 12 de maio de 1911).

Direcção Geral da I n s t r u c ç ã o Secundaria,
Superior e Especial
Sendo norma constante de todos os paises, ainda os mais reconhecidamente democráticos, a fixação de penas disciplinares contra
as transgressões commettidas pelos alumnos dos estabelecimentos
de instrucção:
Attendenilo, porém, a que não é justo, como até agora sueeedia,
que a pena de exclusão da frequência de um estabelecimento de
ensino se applique a todos os estabelecimentos do ensino similares;
liei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.° Os alumnos que frequentam os différentes estabelecimedtos de ensino dependentes da Direcção Geral da Instrucção
Secundaria, Superior e Especial estão sujeitos, segundo a gravidade
da falta commettida, ás seguintes penas disciplinares :
1.» Admoestação dada particularmente pelo professor;
2." Reprebensão dada pelo professor perante todos os alumnos;
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8.» Ordem de sabida da aula, imposta pelo professor;
4.a Reprehensão dada particularmente pelo reitor ou director
do estabelecimento;
5.» Reprehensão dada pelo reitor ou director do estabelecimento perante o respectivo conselho escolar;
6." Exclusão temporária da frequência, por um prazo não superior a trinta dias.
7.a Exclusão por mais de trinta dias do estabelecimento de
ensino que o alumno frequenta.
S único. A pena de exclusão a que se refere a alinéa 7.a
nunca pode ir além de dois annos.
Art. 2.° As penas de exclusão são das attribuições dos conselhos escolares ou do conselho académico do Senado Universitário,
se o alumno frequenta qualquer faculdade ou escola de ensino superior.
Art. 3.° Nenhuma das penas de exclusão pôde ser imposta
sem previa audiência do alumno, que devo apresentar a sua defesa
por escripto.
Art. 4.° Da pena de exclusão caberá recurso para o Governo,
que ouvirá sobre o assumpto o Conselho Superior de Instrucção
Publica.
Art. 5.° Todas as penas impostas aos alumnos ficarão consignadas no respectivo livro de matricula.
Art. (i.° Estas penas disciplinares são independentes de qualquer acção pelos tribunaes communs, quando o delicio commettido
pelo alumno reeahir debaixo da sua alijada.
Paços do Governo da Republica, em 22 de agosto de 1911,=
Antonio José d'Almeida.
(Diário do Governo, n.° 197, de 24 de agosto de 1911).

Direcção Geral das Contribuições e Impostos
l.<> Repartição

Convindo simplificar a forma do cobrança do imposto do sôllo:
hei por bem determinar o seguinte:
Artigo 1.° O imposto do si'llo actualmente arrecadado por
meio de verba, nos termos da tabeliã geral annexa á carta de lei
de 24 de maio de 1902 e regulamento de 9 de agosto do mesmo
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anno, passa a ser cobrado por meio de estampilhas coitadas e inutilizadas nos documentos e papeis sujeitos ao referido imposto,
sendo applicavelo disposto nu alínea a) do arligo 211.° do citado
regulamento ás auctoridades e funccionarios que assignarem, expedirem, receberem ou darem seguimento a documentos e papeis em
que não se encontrem colladas e devidamente inutilizadas as estampilhas devidas.
§ único. Exceptua-se das disposições d'esté artigo o imposto
do sêllo relativo:
a) Aos diplomas de mercês honorificas e lucrativas;
In Aos cartazes ou annuncios de que trata a parte final do
artigo 39.° da tabeliã annexa á citada carta de lei;
c) Aos livros mencionados nos artigos 103." a 109.» e 130.°
da referida tabeliã.
Art. 2." O imposto do sello devido pela concessão das licenças a que se refere o artigo 110.° do regulamento de 9 de agosto de
1902, quando respeitarem a empregados com vencimento pago pelos
cofres do listado, será cobrado pela mesma forma por que o forem
os emolumentos de Secretarias de Estado, se estes deverem pela
concessão d'essas licenças, e por estampilhas no caso contrario.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrario.
Paços do Governo de Republica, em 16 de junho de 1911.=
O Ministro das Finanças, José Relvas.
2." Repartição
Convindo simplilicar o serviço de liquidação dos emolumentos
das Secretarias de Estado, a iim de acabar com as diftlculdadcs que
resultam para o contribuinte da sua centralização e forma de pagamento: hei por bem, pelo Ministro das Finanças, decretar o seguinte:
Artigo l.o A liquidação dos emolumentos das Secretarias de
Estado que, por decreto de 24 de dezembro de 1901. passou para a
extincta Inspecção lierai dos Impostos, (ica pertencendo ás Repartições que passarem documentos sujeitos a esse imposto, com excepção da liquidação das mercês lucrativas e honorificas, que continua
na Direcção Geral das Contribuições e Impostos.
Art. 2.° Os emolumentos das Secretarias de Estado e os do
Thesouro Publico serão cobrados por estampilhas colladas e inutilizadas pelos funccionarios que assignarem o documento a que respeitem.
S único. Das disposições d'esté artigo exceptuam-se:
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l.o Os emolumentos das mercês lucrativas e honorificas, que
continuam a ser cobrados nos termos da legislação em vigor.
2.° Os emolumentos devidos pelas licenças, por ausência ao
serviço publico, dos funccionarios.
a) Quando estes receberem pelos cofres do Estado esses
emolumentos serão descontados na primeira folha de vencimento
que fòr processada em seguida á publicação do despacho.
b) Quando não tiverem vencimento pelos cofres do Estado
os emolumentos das licenças serão pagos por meio de guias expedidas ao Inspector das Finanças do respectivo districto.
Art. 3.° É applicavel o disposto no artigo 6." do decreto de 6
de maio ultimo ás auctoridades e funccionarios que assignem, recebam ou dêem seguimento a quaesquer documentos em que não se
encontrem colladas e devidamente inutilizadas as estampilhas dos
emolumentos devidos, cuja importância, comprehendendo os respectivos addicionaes, consta das tabeliãs annexas ao presente decreto.
Art. 4.° Aos chefes das Repartições por onde forem processadas as folhas de vencimento, e que deixarem de descontar o emolumento da alinéa a) do n.o 2.° do § único do artigo 2.°, será descontada a respectiva importância no seu vencimento.
Paços do Governo da Republica, em 16 de junho de 1911. =
O Ministro das Finanças, José Relvas.

TAUELLA DOS EMOLUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ESTADO
ORGANIZADA NOS TERMOS DO AKT1G0 3.° DO DECRETO DE 27 DE ABRIL
E DECRETO DE 20 DE MAIO DE 1911

Licença para estar ausente do officio ou emprego publico ouprorogação d'ella, ou para sahir do pai-/. :
Até
Até
Até
Até
Até
Até
Até

30
60
90
120
15U
180
210

dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias

3

*610
*420
7*220

5

9$030

10$830
12 640
*
14$i40
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Até 240
Até 270
Até 300
Até 330
Até 360

dias
dias
dias
dias . .
dias

16$250
17$050
18$860
20$660
22$470

(Diário do Governo, n.° láO, de 17 de junho do 1911).
D i r e c ç ã o Geral da Instrucçao Secundaria,
Superior e Especial
Tendo em vista as disposições expressas nos artigos 85." e 87.°
do Decreto, com força de lei, de 19 de abril de 1911, relativo á
Constituição Universitária;
Hei por bem decretar:
Artigo l.o E approvado o regulamento das Secretarias Geraes
e Thesourarias das Universidades, <]ue faz parte integrante d'esté
decreto.
Art. 2." Kica revogada a legislação em contrario.
Paços do Governo da Hepublica, em 19 de agosto de 1911.—
O Ministro do Interior, Antonio José d'Almeida,

Regulamento das Secretarias Geraes e Thesourarias
das Universidades
i
Da Secretaria Geral
1.° — DO PESSOAL DA SECRETARIA

Artigo 1.° O quadro do pessoal privativo das Secretarias Geraes das 1res Universidades da Hepublica é constituído pelos empregados seguintes:
Universidades de Coimbra e de Lisboa

a)
b)

Um secretario.
Um thesoureiro.
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e) Um official maior.
d) Um primeiro official.
e) Um segundo official.
f) Um terceiro official.
y) Um porteiro.
h) Um continuo.
Universidade do Porto

a)
b)
c)
tlj
ej
f)

Um secretario.
Um tliesonreiro.
Um primeiro official.
Um terceiro official.
Um porteiro.
Um continuo.

Art. 2.° Ao secretario compete distribuir o pessoal e regular
o trabalho das duas repartições da Secretaria, como melhor convier
á boa ordem e regularidade do serviço e guardar a chancella com
que são autenticados os documentos expedidos pela Secretaria.
§ único. Além das attribuições que especialmente lhe incumbe
como chefe da Secretaria, deve lambem desempenhar as funcções
de secretario, sem voto:
l.o Do Senado.
2.° Da Assembleia Geral dos Professores.
3.o Da .lunla Administrativa.
Art. 3.° No seu impedimento legal é o secretario substituído
pelo official maior, e este pelo primeiro official que estiver desempenhando as funcçõos de chefe da 2.» Repartição da Secretaria.
Art. 4.° As certidões passadas pela Secretaria devem ser
assignadas polo secretario, e no seu impedimento pelo official maior.
§ único. As copias extrahidas de documentos officiaes serão
autenticadas com a assignatura do official maior, e no seu impedimento pela do official do mais elevada graduação, que prestar serviço na 1.» Repartição da Secretaria.
2.° — D A S REPARTIÇÕES DA SECUETAMA

Ari. 5.» A Secretaria Geral da Universidade divide-se em duas
repartições:
1.» Do expediente litterario.
2.a Da contabilidade.
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Art. 6.0 Pertence á 1.» Repartição:
a) 0 expediente e registo da correspondência oflicial da Reitoria com os Ministérios, Faculdades, auctoridades e corporações do
paiz e do estrangeiro.
b) A redacção e registo dos alvarás e ordens da Reitoria.
c) A copia e registo das consultas e representações da Reitoria, do Senado, da Assembleia Geral dos Professores e dos Conselhos das Faculdades e Escolas.
d) O registo das portarias.
e) A redacção dos termos de matricula, de inscripção e de
exames.
f) A organização das pautas e relações de alumnos necessárias para o serviço de todas as Faculdades e Escolas.
g) A redacção das certidões de matricula, inscripção, frequência e exames.
h) A organização da estatística geral universitária.
i) A escripturação do Archivo da Universidade, sob a responsabilidade e instrucções do respectivo director.
j) As copias autenticas de documentos existentes na Secretaria
e Archivo da Universidade, que devam expedir-se ou sejam exigidas,
er-officio, pelas auctoridades superiores.
Art. 7.« Pertence á 2.* Repartição:
a) A organização das folhas mensaes de vencimentos de todo
o pessoal da Universidade.
b) A organização dos orçamentos annuaes de receita e despesa da Universidade.
c) A escripturação das contas correntes de todas as Faculdades e Escolas.
d) A escripturação do fundo univorsitario das bolsas de estudo,
ej A escripturação das despezas mensaes de expediente da
Secretaria Geral.
f) O registo do todas as deliberações da Junta Administrativa.
y) A escripturação do cofre da Universidade, sob a responsabilidade e direcção do respectivo thesoureiro.
h) 0 registo -ias cartas, decretos ou alvarás de nomeação de
todo o pessoal universitário.
Art. 8.0 Na Secretaria (íeral da Universidade guardar-se-hão:
a) Todos os livros de escripturação das respectivas Faculdades e Escolas que estiverem em uso, e dos já findos apenas aquelles
que forem necessários para a regularidade do serviço.
b) Todos os documentos e processos que estiverem nas
mesmas condições.
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ARCHIVO

Art. 9.° Todos os livros, documentos o processos que não forem necessários para o serviço de expediente serão enviados para
o Archivo, a fim de serem convenientemente catalogados e archivados.
Art. 10." O director do Archivo será um professor ordinário
ou extraordinário de qualquer das Faculdades ou Escolas da Universidade, que tenha dado provas de competência para esta ordem de
serviços. E' nomeado para esta commissão pelo Governo.
Art. 11.» No Archivo da Universidade de Coimbra conservarse-hão todos os livros de escripturação antigos o todos os documentos, tanto em pergaminho como em papel, que se acharem na posse
da mesma Universidade.
§ único. Nas Universidades de Lisboa o do Porto guardar-sehão no respectivo Archivo todos os livros e documentos antigos,
pertencentes aos estabelecimentos de instrucção superior, que nessas
Universidades foram encorporndos.
Art. 12.° O director do Archivo é responsável por todos os
livros e documentos archivados; compete-lhe conferir e autenticar
as copias e certidões que d'elles tenham do extrahir-se.
Art. 13." E expressamente prohibido retirar do Archivo, seja
com que pretexto fòr, qualquer livro ou documento, sem ordem escripln do Reitor ou do fíoverno.
4.o — DO PKSSOAL MENOn

Art. 14.° Ao porteiro da Secretaria compete:
l,o Ter abertas as portas da Secretaria ás horas a que lhe fôr
ordenado.
2.° Vigiar pela conservação dos livros e mobiliário da Secretaria, que terá sob a sua guarda e responsabilidade.
3.0 Receber dos interessados os requerimentos e mais papeis
que (eem do ser presentes ao secretario.
4.o Tratar do fornecimento dos artigos necessários para a escripturação e expediente das duas repartições da Secretaria. As
respectivas requisições serão assignadas pelo secretario ou pelo
ofdcial que legalmente o substituir.
Art. 15.» Ao continuo compete:
l.o Cuidar da boa ordem dos livros e asseio dos utensílios de
escripturação e expediente.
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2.° Satisfazer o que, o bem do serviço, lhe for determinado
pelo secretario, thesoureiro e pessoal superior da secretaria.
3.o Auxiliar o porteiro no desempenho das suas funeções.
4.° Substituir o porteiro nos seus impedimentos.
5.o — DO PROVIMENTO DOS LOGARES DA SECRETARIA

Ari. I6.0 0 logar de secretario é de nomeação do fJoverno,
mediante concurso, e deve recahir em individuo habilitado, pelo
menos, com o grau de bacharel em qualquer Faculdade das Universidades da Republica, sendo preferidos, em igualdade de circumstancias. os diplomados com o grau de doutor ou de bacharel pela
Faculdade de Direito.
Art. 17.° Os logares de terceiros ofliciaes serão providos por
meio de concurso documental, l'ara serem admitlidos ao concurso,
devem os concorrentes provar que possuem, pelo menos, o curso de
ensino primário superior ou o curso geral dos lyceus.
Art. 18.» Os logares de segundos e primeiros ofliciaes e bem
assim o de official maior serão providos por accesso, segundo a ordem de antiguidade, de terceiro a segundo official, de segundo a
primeiro official e de primeiro official a official maior.
Art 19.° 0 provimento dos logares de porteiro e de continuo
será feito também por meio de concurso documental, em indivíduos
habilitados, pelo menos, com o exame de ensino primário complementar.
Art. 20." Os concursos, tanto para os logares de terceiro
official, como para os de porteiro e continuo, serão aberlos perante
a Reitoria, pelo prazo de trinta dias. Encerrado o concurso, o Reitor
procederá á classificação dos concorrentes, enviando depois a sua
proposta ao (ioverno, a quem pertence a nomeação.
6.° — DO TKMI'0 DE SERVIÇO K JUSTIFICAÇÃO. DE FALTA

Art. 21.° Os trabalhos da Secretaria principiam ás dez horas
da manhã e terminam ás quatro horas da tarde. Estas horas poderão ser alteradas, quando o serviço assim o exigir.
§ 1." O porteiro e o continuo devem comparecer na Secretaria, meia hora antes da fixada para o começo dos trabalhos.
§ 2.° Nenhum empregado se poderá retirar da Secretaria
durante o tempo de serviço, sem permissão do secretario, nem ainda
depois da hora de sabida, sem elle dar os trabalhos do dia por concluídos.
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§ 3." Suspendem-se os trabalhos da Secretaria nos domingos
e dias considerados por lei como feriados.
Ari. 22.° O empregado que por motivo de doença, ou outro
igualmente superior, não puder comparecer na Secretaria, justificará
verbalmente ou por escripto, perante o secretario, as faltas que não
excederem a quatro no mesmo mez, e por documento legal as que
excedam este numero, sem o que lhe não será abonado o vencimento.
Art. 23.° Tanto ao secretario, como a qualquer empregado da
Secretaria, sobre proposta do secretario, poderá o Reitor conceder
até quinze dias de licença.
§ único. Todas as licenças superiores a quinze dias são das
attribuições do Governo, nos termos das leis vigentes.
II
Da Thesouraria
1.°— DO COFRE UNIVERSITÁRIO

Art. 24.° Junto da Secretaria Geral da Universidade funcciona
a Repartição do cofre universitário, a cargo do respectivo thesoureiro. 0 serviço è diário, começando e terminando ás mesmas horas
que o da Secretaria.
Art. 25.° No cofre universitário darão entrada todas as receitas ordinárias e extraordinárias da Universidude.
Art. 26.° Constituem receita ordinária da Universidade:
l.o Os rendimentos dos bens próprios e quaesquer outros de
caracter permanente.
2.o As respectivas dotações, lixadas no Orçamento Geral do _
listado.
3." As propinas de inscripção referentes a todas as Faculdades e Escolas da Universidade.
4.» As propinas ou indemnizações devidas pela frequência
dos cursos práticos.
5.o O sôllo dos diplomas universitários.
6.° O producto das publicações effectuadas pela Universidade.
Art. 27.° Constituem receita extraordinária da Universidade:
l.o As heranças, legados, doações ou donativos que lhe sejam
transmittidos para beneficio do ensino a seu cargo.
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2.° Quaesquer outros rendimentos ou subsídios eventuaes e
incertos.
Art. 28.° As receitas ordinárias são cobradas pela forma indicada nas leis e regulamentos vigentes, com excepção das lixadas
e descriptas no Orçamento Geral do Kstado para despezas proprias
das Faculdades e Escolas que constituem a Universidade, as quaes
serão cobradas por duodecimos nos primeiros dias de cada mez.
Para este effeito, enviará o Heitor o respectivo titulo ou títulos á Repartição da Contabilidade do Ministério do Interior, nos últimos dias
do mez antecedente.
2 . " — DA JUNTA ADMINISTRATIVA

Art. 29." A administração dos bens da Universidade compete,
por delegação do Senado, a uma Junta por elle eleita entre os seus
membros, presidida pelo Reitor e composta, em partes iguaes, de
elementos docentes e não docentes d'aquella corporação.
§ l.o Os membros da Junta são cinco, incluindo o presidente.
§ 2.» Na eleição triennal da Junta, o Senado elegerá logo,
além dos quatro vogaes effectivos, outros tantos vogaes substitutos
que respectivamente os possam substituir nas suas faltas ou impedimentos.
Art. 30." A Junta Administrativa terá mensalmente duas sessões ordinárias e as extraordinárias que a urgência do serviço exigir.
§ 1.° A primeira sessão, que se effectuará n'um dos primeiros
dias do mez, será destinada :
a) A conferencia dos fundos arrecadados no cofre da Universidade até essa data.
b) A auctorização dos pagamentos aos fornecedores.
c) A fixação da quantia que a Junta repute necessária para
satisfazer as despezas meudas de expediente, que tenham de se
realizar a prompto pagamento até a immediata sessão da mesma
Junta. A referida quantiu será entregue ao porteiro, por meio de
cédula autenticada com a sua assignatura e a rubrica do Reitor.
d) A resolução das requisições de despeza feitas pelo Reitor,
em conformidade com as verbas inscriplas no orçamento da Universidade, approvado pelo Senado.
§ 2.° A segunda sessão destinar-se-ha:
a) A conferencia dos fundos arrecadados desde a sessão antecedente.
b) A apresentação dos documentos de despeza relativos ao
mez anterior, convenientemente organizados, devendo n'essc acto
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ser também resgatada a cédula a que se refere a alinéa c) do paragraphe) antecedente.
e) A resolução das requisições de despeza, feitas desde a
primeira sessão.
Art. 3 1 . " A Junta Administrativa só pôde deliberar em sessão
a que estejam presentes, pelo menos, quatro dos seus membros.
§ I.» As decisões da Junta só são validas quando approvadas
pela maioria dos seus membros.
5¾ 2.° Os vogaes vencidos teem o direito de fazer consignar
na acta da sessão os fundamentos do seu voto.
Art. 32.° Todas as vezes que a Junta se reunir, lavrar-se-ha
acta da sessão, que será assignada pelo presidente, vogaes presentes e secretario. A assignation sem declaração de voto importa a
approvação das deliberações da Junta.
Art. 33.° As actas deverão mencionar:
a) Os assumptos expostos pelo presidente e quaesquer propostas dos vogaes da Junta, assim como todas as deliberações tomadas.
b) Os valores que iicarem existindo em cofre.
Art. 34.° A Junta Administrativa é eleita por três annos; pôde
ser, porém, reconduzida uma só vez, desde que os seus membros
continuem fazendo parte do Senado. Tem por secretario e thesoureiro os da Universidade.
§ 1.° No impedimento ou licença do presidente exercerá as
suas funeções o Vice-Heitor.
§ 2." Na ausência ou impedimento demorado de qualquer
vogal, será chamado o substituto que lhe corresponder, de forma
que na composição da Junta entrem sempre dois membros docentes
e dois membros não docentes do Senado.
3." — D A S ATTRIBUIÇÍ5E8 DA JUNTA

Art. 35.o A Junta Administrativa compete:
l.o Proceder á cobrança e applicação das verbas que constituem receita da Universidade.
2.° Vigiar pela conservação e aproveitamento do material,
edifícios e dependências universitárias.
S.» Superintender nas acquisições, doações e legados e na
alienação, troca e applicação d'esses bens.
4.o Approvar as contas correntes das respectivas Faculdades
e Escolas, relativas no anno lectivo findo, bem como os seus orçamentos para o anno immédiate
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5.° Instituir, promover ou ordenar quaesquer serviços criados
pelo Senado para aperfeiçoamento da organização universitária.
6.0 Elaborar o orçamento da Universidade para o anno immediato e gubmettê-lo á approvação do Senado. Os orçamentos devem
ser por annos económicos, com os Orçamentos Geraes do Estado.
7.0 Dar contos ao Senado da sua administração.
Art. 86.<• Compete ao presidente da Junta Administrativa:
1.0 Ordenar as sessões da Junta, submettor a sua deliberação
os assumptos que n'ellas devam ser tratados e dar as providencias
necessárias para a execução das decisões tomadas.
2.° Rubricar as ordens de pagamento, que devem ser lançadas em todos os documentos de despeza.
3." Em casos extraordinários, ordenar por escripto a realização de qualquer despeza ou acto administrativo, assumindo a responsabilidade das suas ordens.
4." Suspender as deliberações da Junta que repute prejudiciaes, ordenando também, por escripto e sob a sua responsabilidade,
o que tiver por conveniente para o bom andamento dos serviços
universitários.
S único. Nos casos previstos nos n.'« 3.» e 4.°, o presidente
da Junta convocará immediatamente o Senado para lhe dar conhecimento dos fuctos occorridos, documentando-os devidamente. As
suas ordens serão transcriptas nas actas das sessões da Junta e
(içarão archivadas.
Art. 37.° O secretario tem a seu cargo:
1." A redacção da acta.
2.o A guarda e classificação do archivo da Junta.
3." A direcção de todo o expediente e correspondência relativos a assumptos de administração da Universidade.
Ari. 38.° O n. n 2.« do artigo 23." do decreto, com força de
lei, de 19 de abril de 1911, que trata da Constituição Universitária, começa a ter applicaç.ão ao rendimento das propinas do inscripção o das indemnizações pagas pelos alumnos, no anno lectivo
de 1911-1912.
§ 1.° A receita proveniente do producto das propinas do abertura e encerramento de matriculas, nos annos lectivos findos de
1909-1910 e 1910-1911, continuará a ter a applicação determinada
no n.<> 3.o do artigo 39." do decreto de 19 de agosto do 1907, que
estabeleceu a autonomia dos institutos de instrucção superior. Os
Orçamentos Geraes do Estado para os annos económicos do 19121913 inscreverão, portanto, como receita: para a Universidade de
Coimbra, a quarta parte das respectivas propinas; para as Kaculda-
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des cie Medicina e de Sciencias, de Lisboa e Porto, a terça parto; e
a totalidade pura a Faculdade de Letras de Lisboa.
§ 2." Na Universidade do Coimbra, a receita proveniente
d'essa quarta parte do producto das propinas será distribuída pela
extincla Faculdade de Theologia e pelas Faculdades de Letras. Direito, Sciencias e Medicina, nas percentagens seguintes, correspondentes a cada Faculdade e pela ordem d'aquella ennumeração: 6,
15, 18, 27 e 34 por cento.
Art. 39.° As Juntas Administrativas das Universidades não
poderão contrabir empréstimos sem auclorização do Governo; e
nenbuma proposta lbe será presente n'esse sentido, sem que claramente se demonstre que os correspondentes encargos podem ser
satisfeitos sem prejuízo das outras despezas ordinárias do ensino.
4.0 — DAS ATTRIHUIÇÕES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS
DAS FACULDADES E ESCOLAS
Ail. 40.° Os Conselhos das [''acuidades o F.scolns teem funcçOes administrativas. Compete-llies :
1.° Administrar as receitas o bens próprios da Faculdade ou
Escola.
2.° Propor ao Senado o orçamento da Faculdade ou liscola
para o anno immediato e apresentar-lhe as conlas correntes do
nnno lindo.
3." Contractai' professores e assistentes nacionaes ou estrangeiros, desde que os seus recursos o pcrinittuiii e sob auctorização
do Senado, no que respeita á parte financeira.
Ari. 41." Além dos bons próprios, constituem receita da Faculdade ou Escola:
1." As dotações que lhe estavam fixadas no Orçamento Geral
do Estado, para 1907-1908. com destino a pessoal assalariado, material e diversas despezas.
2.° Metade, polo menos, do rendimento das propinas de inscripção dos seus alumnos o a totalidade das indemnizações pagas
por trabalhos de laboratório.
S único. Com relação ao producto das propinas de abertura
e encerramento dp matriculas, nos annos lectivos findos de 19091910 e 1910-1911 que foram cobradas pelo Estado, constituirá receita das Faculdades a parte a que se referem os §§ l.° e 2." do artigo 40." do presente regulamento.
Art. 42." Os Conselhos das Faculdades e Escolas podem ceder uma parte do rendimento das respectivas propinas de inscripção
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em beneficio de outra Faculdade ou Escola, se assim o julgarem conveniente.
Art. 43.° Os Conselhos Escolares reunirão, no decurso do
mez de julho, a fim de emittirem parecer sobre a applicação a
dar ás receitas do estabelecimento. Os seus orçamentos serão também por nnnos económicos:
§ I.» As propostas de orçamento serão assignadas por todos
os membros do Conselho, e acompanhadas das declarações de voto
dos que hajam sido vencidos, bem como de uma explicação circumstanciada dos augmentes ou diminuições de receita ou despeza em
relação ao orçamento vigente.
§ 2.° Os orçamentos assim organizados serão enviados, em
duplicado, ao Heitor da Universidade até o dia 1 de setembro do
anno anterior áquelle a que o orçamento disser respeito. A deliberação da Junta Administrativa sobre o assumpto deverá ser dada
até ao dia 31 de outubro, impreterivelmente. Quando o não seja,
considera-se a proposta de orçamento approvuda.
Art. 44.° 0 calculo da receita ordinária será feito pela importância da receita cobrada no ultimo anno lectivo.
§ único. As despezas serão classificadas e descriptas com clareza, devendo orçamento compreheuder, sem excepção alguma, todos os encargos referentes ao respectivo estabelecimento.
Art. 45.° As requisições de despeza serão mensalmente enviadas pelas Faculdades e Escolas ao Reitor, que auctorizará o respectivo pagamento.
§ l.o As requisições de materiaes, instrumentos, livros, artigos de expediente, limpeza, illuminação, reparações no edifício e
suas dependências, concertos de mobília e outras de qualquer natureza serão feitas sempre de modo que, nas contus correntes das
Faculdades e Escolas, as importâncias despendidas não excedam a
parte relativa aos duodecimos vencidos.
§ 2.° Em caso de urgente necessidade, devidamente comprovada, poderão os Conselhos Escolares exceder, nas suas requisições, aquella importância.
§ 3.° Poderá tombem qualquer excesso de encargo ou qualquer despeza eventual e imprevisto, que tenha de effeeluar-se, ser
satisfeita por meio de transferencia de verbas dentro do mesmo orçamento.
§ 4." Não é permittida a transferencia das verbas de mate.
rial para pessoal e vice-versa.
§ 5.° Em todas as sessões mensaes dos Conselhos das Faculdades e Escolas será apresentada uma conta corrente, passada pela
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2." Repartição da Secretaria Geral da Universidade, e na qual deve
llgurar, além da receila annual, a totalidade das despesas já ofie
ctuadas, o saldo disponível e a importância em cofre.
Art. 46.° A conta corrente relativa ao exercício findo será
apresentada ao Senado até o dia 30 de outubro do anno immediato
áquelle a que tal conta disser respeito.
Art. 47." Quando a frequência em qualquer cadeira ou curso
da Faculdade tornar indispensável o seu desdobramento, será este
proposto pelo respectivo professor ao Conselho, que por sua vez —
no caso de approvar a proposta —a rcmettern para o Senado Uni
versitário. O desdobramento, porém, só se realizará depois de ter
sido sanccionada pelo Ministro n proposta referida, sobre consulta
do Conselho Superior de Instruceão Publica e do Director Geral da
Instrucção Secundaria, Superior e Especial.
§ único. As gratificaçOes provenientes dos desdobramentos
serão pagas pelas respectivas Faculdades.
Art. 48." Os professores no desempenho de commissões
compatíveis com o magistério ou em missões de estudo fora das
sedes das respectivas Faculdades, ainda quando por mandato d'es
tas ou por ordem superior, deixam de perceber o respectivo venci
mento de exercício, embora lhes seja abonada qualquer compensa
ção, toda a vez que a lei assegure a essas missões ou commissões ,
a integridade dos vencimentos de professor e ainda qualquer remu
neração especial.
§ unico. Essa compensação será encargo tio Governo ou das
Faculdades, conforme estiver ou vier a ser estabelecido.
Art. 4í).« As gratificações uos professores ordinários e ex
traordinários quo, depois de seis annos de effeclividade. se ausen
tarem ilo serviço por um semestre, nos termos do artigo 58.o do de
creto, com força de lei, de 19 de abril de 1911, serão abonadas pe
las respectivas Faculdades.
Art. 50.° As Faculdades e Escolas incluirão, nos seus orça
mentos, as verbas necessárias para viagens sciontificas dos respe
ctivos professores, no paiz, colónias e estrangeiro.
Art. 51.° Em todas as Faculdades e Escolas haverá um re
gisto ou inventario de todo o material existente, seja qual for a sua
natureza e applicação. Esse inventario constará de tantas folhas vo
lantes quantos forem os artigos différentes que houver a escriplurar.
§ unico. Na organização do inventario serão observados os
seguintes preceitos:
a) Cada folha ou folhas, se o numero de artigos for conside
rável, é destinada á escripluração dos artigos do mesmo nome,
19
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sendo as différentes secções collocadas depois por ordem alfabética.
b) Organizado o primeiro registo e havendo necessidade de
se lhe juntarem novas folhas, por se lerem adquirido artigos ainda
não escripturados, serão as mesmas folhas collncadns pela ordem
alfabética que lhes competir no registo, dando-se-lhes a numeração
da folha precedente, seguida das letras A, li, C, etc., conforme o numero de folhas a intercalar.
c) Todos os artigos adquiridos, seja a titulo oneroso ou gratuito, serão escripturados nas folhas respectivas.

5 . " — DO THESOUHE1RO

Art. 52.° O logar de Ihesoureiro é de nomeação do Governo,
mediante concurso documental, aberto perante a Reitoria.
Art. 53." Para a admissão ao concurso são necessários os
documentos seguintes :
a) Certidão do exame de ensino primário complementar ;
b) Certificado do registo criminal;
r.) Documento que prove haver satisfeito ás leis do recrutamento militar;
â) Certidão de se achar quite com a Fazenda Nacional.
§ único. Teem preferencia :
§ 1." Os concorrentes habilitados com o curso superior de
coiuinercio dos Institutos Induslriaes e Commerciaes de Lisboa ePorto.
2.° Os concorrentes approvados em concurso para recebedores de concelho.
Art. 54." 0 concorrente nomeado, antes de tomar posse do
logar, deverá prestar caução pela importância de 4:000$000 réisconstituída em dinheiro ou em títulos da divida publica fundada
que, à cotação do mercado, produzam a referida quantia.
Ari. 55.° 0 thesoureiro, além do ordenado de categoria,
vence a percentagem de 1 por cento sobre todas as quantias arrecadadas no cofre universitário.
Art. 56." Nenhuma despeza será elfecluada sem que do documento, que a deve authenticar, conste a ordem de pagamento rubricada pelo Heitor. A escripturação do cofre da Universidade,
tanto no que respeita á entrada como á sabida do fundos, deve estar perfeitamente em dia.
Art. 57." O thesoureiro nunca terá em cofre quantia superior
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á importância da sua caução, devendo o excesso ser depositado, á
ordem do Reitor, na Caixa Geral de Depósitos, ou suas delegações.
Art. 58.° No seu impedimento legal, poderá o thesoureiro ser
substituído por um proposto, com a approvação do Reitor, ficando a
cargo e responsabilidade do thesoureiro todas as faltas ou desvios
commettidos pelo referido proposto.
III
Disposições transitórias
Ari. 59.° Os orçamentos das Faculdades e Escolas, para o
anno económico de 1912-1913, serão enviados ao Reitor até o dia
15 de novembro proximo. Se a deliberação da Junta Administrativa
não fòr dada no prazo de sessenta dias, considerar-se-ha o orçamento approvado.
Art. 60.° O secretario e empregados da Secretaria da Universidade de Coimbra continuarão prestando serviço na nova Secretaria Geral d'aquella Universidade, na situação que actualmente occupant.
Art. 61.0 o pessoal das secretarias das Faculdades de Sciencias de Lisboa e Porto passará para o quadro das Secretarias das
novas Universidades, da forma seguinte:
Em Lisboa: 0 actual secretario passa a desempenhar o logar
de secretario da Universidade ; o officiai de secretaria mais antigo
exercerá o logar de 1." official; o amanuense mais antigo exercerá
o logar de 2.° official ; e o outro exercerá o logur de 3.° oflicial.
No Porto11: O actual secretario passa a desempenhar o logar de
secretario da Universidade; o 1." official continua a desempenhar
essas funeções; o amanuense exercerá o logar de 3." official; o
actual porteiro será também o porteiro da Universidade; e um dos
guardas subalternos passará, por proposta do Reitor, a exercer as
funeções de continuo.
Art. 62." Os Jogares de porteiro e de continuo da Secretaria
Geral da Universidade de Lisboa só poderão ser preenchidos, quando
no Orçamento Geral do Estado fôr inscripla a respectiva verba.
§ único. 0 Senado Universitário poderá, no entanto, provê-los
interinamente, no caso de ficarem a seu cargo os respectivos vencimentos.
Art. Ci." Ao official actualmente encarregado da 2. a Repartição da Secretaria da Universidade de Coimbra continua pertencendo
a quota de '/.., por cento, estabelecida na carta de lei de 1 de junho
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de 1853, pela escripturação do cofre universitário, da responsabilidade do lhesoureiro.
Art. 64.° Os actuaes empregados das secretarias da Faculdade de Letras de Lisboa e das Faculdades de Medicina de Lisboa
« Porto, pagos pelo listado ou pelos dotações das próprias Faculdades, continuarão no desempenho dos logares que actualmente exercem.
Paços do Governo da Ftepublica, em 19 de agosto de 1911.=
0 Ministro do Interior, Antonio José d'Almeida.

Direcção Geral da InstrucçSo Secundaria,
Superior e Especial
Attendendo os disposições expressos no decreto, com força de
lei, de 22 de fevereiro de 1911, que reformou o ensino medico:
Tendo sido ouvido os conselhos das Faculdades de Medicina
das 1res Universidades ria Republica;
Hei por bem decretar:
Artigo 1." í) approvado o Regulamento das Faculdades de Medicino dos 1res Universidades da Republica, e que foz porte integrante do presente decreto.
Art. 2." Fica revogaria a legislação em contrario.
Paços do Governo da Republico, em 23 de agosto de 1911.—
i) Ministro do Interior, Antonio Joué d'Almeida.

Regulamento das Faculdades de Medicina
CAPITULO i
Plano geral dos estudos medico-cirurgicos
Artigo 1." O ensino medico-cirurgico destina-se a conservar,
transmittir e ampliar os conhecimentos ria medicina o cirurgia, e
exerce-se em 1res Foculdaries que são estatuirias em Lisboa, Coimbra e Porto, nos estabelecimentos escolares rias três cidades, corn
os corpos docentes que até o presente lêem servido e praticado
oquellos sciencias.
Art. 2.° As três Faculdades soo autónomas, organizadas segundo o mesmo typo e gozando dos mesmos direitos e privilégios.
Art. 3.° As Fuculdades de Medicina teem por fim:
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l.° Promover a alta cultura e ensinar as disciplinas concernentes ao estudo da biologia humana;
2.° Preparar paru o exercício profissional da medicina.
Art 4.° 0 ensino geral da Medicina e Cirurgia é exercido nos
cursos o cadeiras e simultaneamente ministrado por segundos assistentes, primeiros assistentes, professores extraordinários e professores ordinários.
Art. 5.° Nas Faculdades ensina-se:
1.» Physica e Chimica Hiologicas; Sciencias Naluraes ;
2.° Anatomia Normal ;
3." Histologia, Embryologia e Physiologia Geral e Especial;
4.° Pharmacologia ;
5.» Anatomia Pathologica;
6.o Bacteriologia e Parasitologia;
7.° Clinicas Medicas e Cirúrgicas, Geraes e Especiaes;
8.° Obstetrícia e Gynecologia;
9.° Pediatria e Orlliopc-dia;
10.° Medicina Legal ;
10." Hygiene;
12.° Historia e Philosophia Medicas, Elhica Profissional ;
13.f' Todas as matérias que desde jà, ou em qualquer tempo,
os Conselhos das Faculdades julguem adequadas a satisfazer o preceituado nos artigos 1." e 3." d'esté Regulamento.
S único. Os n.os 1.° e 6.° abrangem as disciplinas que formam
o primeiro grupo do quadro a que se refere o artigo 4." do decreto
de 22 de fevereiro de 1911, que reorganizou o ensino medico, e
constituem o ensino preparatório; os n.os 7.° a 12.» comprehendem
as disciplinas do segundo grupo do mesmo quadro — ensino de applieação.
Art. l).° As disciplinas constantes do quadro anterior serão
cursadas no tempo minimo de doze semestres, tendo os alumnos.
além das provas de frequência e exames n'aquelle período, a obrigação de um anno mais de tirocínio pratico complementar.
§ único. Este tirocínio comprehende três mezes de internato
n'uma Clinica medica e nove mezes de internato em qualquer Clinica geral ou especial, á escolha dos alumnos.
Ari. 7." As cadeiras são regidas somente pelos professores
ordinários e extraordinários ; os cursos são regidos por professores
ou pelos primeiros assistentes.
§ único. Os cursos de Chimica e Physica Biológicas e Sciencias Naturaes são feitos nos respectivos laboratórios de Physica,
Chimica. Zoologia'e Botânica das Faculdades de Sciencias, e dirigi-
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dos pelos respectivos professores sob as indicações do Conselho das
Faculdades de Medicina.
Art. 8.° Além dos cursos constantes do quadro geral (artigo 5.°) podem as Faculdades ordenar aos primeiros assistentes ou
aos professores que façam outros cursos, facultativos, desde que o
julguem conveniente ao aperfeiçoamento scientilico e especialização
technica dos alumnos.
Art. 9.° 0 curso geral tem uma parte obrigatória (trabalhos
práticos, provas de exame, estagio e internato) e uma parte facultativa (lições magistraes e lições com demonstração).
Art. lO.o As Faculdades incumbe propor, quando o julguem
conveniente, a criação de cadeiras novas e a substituição ou extincção das consignadas no presente regulamento (decreto de 19 de
abril de 1911, sobre a constituição universitária).e organizar os cursos de ensino technico especial, como seja o dos funccionarios de
saúde (decreto de 26 de maio de 1911, artigo 16.°).
Art. 11." Todo o ensino, obrigatório ou complementar, deve
ser, quanto possível, demonstrativo, e, salvo condições especiaes,
reconhecidas pelas Faculdades, devem associar-se-lhe trabalhos práticos para os alumnos inscriptos nas différentes cadeiras e cursos.
§ 1.° 0 ensino pôde fazer-se mediante lições e trabalhos de
criação seientifica ou sciencia nova e por lições e trabalhos de simples divulgação. Nas primeiras, pôde todo o tempo do curso (trimestre ou semestre) consagrar-se a poucos ou um só assumpto,
base e resultado dos novos trabalhos ou das novas doutrinas. Com
os segundos, procurar-se-ha, nas cadeiras e cursos, cuja indole o
consinta, leccionar toda a materia.
§ 2.° Nas cadeiras e cursos c-linicos, <\m que o ensino corre
á mercê dos acasos da morbilidade, devem os professores fazer ou
promover quanto possível a exposição de lições magistraes, tendo
por objecto estudos syntheticos de casos clínicos ou resultados de
trabalhos dos respectivos laboratórios.
§ 3." Aos professores ordinários e extraordinários .compete,
em todos estes casos, a distribuição dos serviços lectivos pelo pessoal docente sou auxiliar, de modo que o alumno não seja prejudicado na acquisição dos conhecimentos essenciaes e fundamentaes
da disciplina professada.
§ 4.o As lições de sciencia nova e bem assim as supra-mencionadas das clinicas ou quaesquer trabalhos dos Laboratórios, Institutos ou Clinicas das Faculdades serão impressas á custa da Universidade, sem deixar de pertencer ao professor ou assistente, que
as elaborou, a propriedade litteraria.
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S .'>." Para os elToilos da promoção ou melhoria de situação
do pessoal docente será tido em conta a falta ou existência d'esta
ordem de trabalhos e o seu mérito, sem prejuízo de direitos adquiridos.
§ 6.° Quando por qualquer motivo, alguma cadeira ou curso
deixa de 1er frequência, a publicação de lições ou trabalhos do sciencia nova supre, para lodos os elleitos, a regência. A mesma disposição vigora quando o professor ou assistente, impedido de reger,
todavia assim produza labor scientifico.
Art. 12.° As disciplinas que constituem o curso de medicina
agrupam-se, segundo a afflnidade das matérias, podendo associar-se
ainda a disciplinas de outras Faculdades, e são professadas nos laboratórios e clinicas das Faculdades e Institutos anne.xos.
§ único. Os directores d'estes différentes estabelecimentos
elaborarão os respectivos regulamentos que serão submettidos á
ápprovaçãc dos Conselhos das Faculdades.
Art. 13." Os Laboratórios, Institutos e Clinicus são destinados
à investigação scientitica e ao ensino ministrado em cursos ordinários e de aperfeiçoamento.
Art. 14.° Nos cursos de aperfeiçoamento, segundo os seus
regulamentos especiaes, podem inscrever-se alumnos das Faculdades de Medicina ou de qualquer outra Faculdade ou Escola.
CAPITULO II
Matricula, inscripçâo, frequência e provas
Ari. 15.° As Faculdades abrem em 15 de outubro e fecham
a 31 de julho, effectuando-se a inscripçâo por trimestres e semestres, nos termos das disposições seguintes:
§ 1.° 0 primeiro semestre (de inverno) começa a 15 de outubro e termina a 15 de março; o segundo semestre (de verão)
começa a 16 de março para terminar a 31 de julho.
§ 2.° Cada um d'estes semestres divide-se, para aquelle elloito.
em dois trimestres, respectivamente fixados a 1 de janeiro e 1 de
junho.
Art. 16.° Os alumnos que pretenderem frequentar as Faculdades de Medicina apresentarão em cada anno, na Secretaria da
Universidade, desde 25 de setembro a 10 de outubro (semestre de
inverno), ou desde 25 de fevereiro a 10 de março (semestre de verão), os seus requerimentos com as respectivas propinas e demais
documentos. A inscripçâo trimestral faz-se nos mesmos prazos e.
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além d'isso, de 10 a 25 de dezembro (2.° trimestre) e de 10 a 25
de maio (4.° trimestre).
Art. 17.o São necessários para a admissão á matricula nas
Faculdades: certidão em que os ali mum, provem ter completado
dezaseis annos de idade ; certificado do registo criminal ; certidão
em que provem haver concluído o curso de sciencias dos lyceus.
Art. 18.° A frequência de qualquer cadeira ou curso é auctorizada mediante os diversos documentos de habilitação e a propina
lixa de 10&000 réis por inscripcão durante seis mezes, ou de 5S000
réis pela inscripcão de três mezes.
§ único. Para os trabalhos práticos de laboratório pagarão os
alnmnos inscriptos indemnizações especiaes (artigo 23.° n.° 2, do
decreto de 19 de abril de lítll) fixadas annualmente pelo Conselho
da Faculdade, sob proposta do respectivo professor. Para os exercícios clínicos não ha indemnizações especiaes.
Art. 19.» A inscripcão faz-se por cadeiras e cursos, tendo em
attenção os grupos estabelecidos no artigo 4." do decreto de 22 de
fevereiro de 1911, sendo o alumno obrigado a frequentar um semestre, pelo menos, cada uma das cadeiras o cursos dos grupos, á
excepção das especialidades que é obrigado a frequentar 1res mezes.
§ 1.° Aos directores dos Laboratórios, Institutos e Clinicas,
ouvida a Faculdade, incumbe lambem fixar a verba de inscripcão
para os cursos de aperfeiçoamento.
§ 2." Das propinas de inscripcão a que se refere o paragrapho anterior, 20 por cento constituem receita privativa dos respectivos Laboratórios, Institutos ou Clinicas e 80 por cento pertencem
ao pessoal encarregado do ensino.
§ 3.° A inscripcão e frequência da cadeira de Historia e Pbilosophia Medicas e ICthica Profissional pôde fazer-se durante o anno
de tirocínio pratico complementar.
§ 4.° A frequência da cadeira de Clinica Estomatologica,
criada pelo mesmo decreto de 22 de fevereiro do 1911, só é obrigatória para os alumnos que desejem exercer a arte dentaria.
Art. 20.° As condições de frequência dos cursos e cadeiras,
quanto á ordem, são os seguintes:
1.° 0 alumno escolhe as disciplinas que deseja estudar dentro de cada grupo, mas só pode frequentar as cadeiras do segundo
grupo mediante certificado do exame das cadeiras do primeiro, á
excepção dos cursos de Propedêutica medica o cirúrgica, onde
pôde matricular-se logo que apresente certificado do exame de
Anatomia;
2.° 0 alumno tem de inscrever-se suecessivamente nos cur-
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sos do Propedêutica e nas cadeiras de 1." e 2.* Clinicas Medica e

Cirúrgica;
3." As Faculdades publicarão annualmente os programmas
de distribuição das disciplinas pelos diversos trimestres e semestres, aconselhando a ordem a adoptar para a sua frequência. Estes
programmas e as condições em que devem ser feitos os exames e
domais provus. serão fixados no fim do semestre de verão e publicados para servir nos dois semestres no anno lectivo seguinte.
Art. 2 1 . " Os alumnos podem mudar de Faculdade no principio dos semestres.
Art. 22.° A admissão ao tirocínio complementar, a que se refere o artigo 5.° do citado decreto, fa/.-se também por inscripção,
mediante a propina de BOSOOO réis o a apresentação dos certificados de exame do segundo grupo.
Art. 23.o Para a pratica obrigatória haverá, nas Clinicas, Laboratórios e Institutos, um livro de ponto, que os alumnos assignarão e cujas indicações serão consideradas como elementos de frequência, perante o jury dos exames respectivos, e registo de aproveitamento.
Art. 24.° A habilitação dos alumnos é julgada por exames
que constam de provas praticas e provas theoricas.
Art. 25.° Haverá duas épocas de e x a m e s : uma em março e
outra em julho, isto independentemente dos demais trabalhos escolares.
Art. 26.° Os exames theoricos realizam-so depois dos aluuinos terem sido approvados nas provas praticas respectivas.
Art. 27." Os jurys dos exames são encolhidos pelos Conselhos
das Faculdades.
Ari. 28." Os professores das cadeiras o cursos patentearão
ao jury as indicações requisitadas da secretaria sobre a assiduidade
do alumno, que constarem do livro do ponto, e bem assim as demais notas de frequência e aproveitamento nos trabalhos obrigatórios.
Art. 29." 0 alumno excluído nas provas de um exame só pode
repeti-lo na época seguinte.
Art. 30." Concluídos os exames de cada dia, proceder-se-ha
;'i votação para determinar quaes os alumnos que devem ser approvados, a classe de snfficiente, bom ou muito bom, em que devem enrar, e, finalmente, os valores a conferir-lhes.
§ 1." Estes valores correspondem ns classes estabelecidas,
s e g u n d o a tabeliã seguinte:
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Excluído— menos de 10 valores.
Sufficients - ^ 1 0 , 11, 12, 18 valores.
Horn — 14, l õ , 16, 17 valores.
Muito bom — 18, 19, 20 valores.
S 2." Nos termos de exame constara a nota de approvação
com as distincçSes e valores concedidos. Considerarn-se distinctos
os alumnos que obtiverem, pelo menos, 16 valores.
§ 3,o Findos os exames, o jury deliberará sobre os prémios
que entenda dever conceder aos alumnos que tiverem a classificação de muito hom.
§ 4 . ° Estes prémios são diplomas honoríficos; com elles e
com quaesquer outros prémios especiaes das Faculdades poderão
os alumnos. uma vez terminado o curso, concorrer ás pensões de
estudo no estrangeiro.
Art. 31.o Aos dois grupos constantes do quadro geral das disc i p l i n e correspondem oito exames, pertencendo quatro ao primeiro
grupo e quatro ao segcndo.
a) São do primeiro grupo:
1." O exame de Anatomia Descriptiva e Analomia Tapographica;
2." O exame de Chimica Biológica, Physica Biológica, Histologiu e Physiologia;
3.° O exame de Sciencias Naturaes e 1'barmacologia;
4." O exame de Anatomia Patbologica, Bacteriologia e Parasitologia.
h) Pertencem ao segundo grupo :
5.» O exame de Clinica Medica, Therapentica e Especialidades Medicas;
6." O exame de Clinica Cirurgica, Therapentica e Technicn
Cirúrgicas e Especialidades Cirúrgicas;
7." O exame de Clinica Obstétrica e Clinica Gynocologica;
8." O exame de Hygiene, Epidemiologia, Medicina Legal, Toxicologia e Clinica Psychiatrica.
Art. 32." Os alumnos não podem ser adniittidos ao segundo
e ao terceiro exame, sem apresentarem nas Secreturias das Universidades os certificados da frequência, com aproveitamento, dos cursos especiaes, de Physica e Chimica Biológicas e de Sciencias Naturaes, das Faculdades de Sciencias. Estes certificados serão passados pelos professores das disciplinas respectivas e pelo Director da
Faculdade. Para serem admittidos ao quinto o ao sexto exame, deverão 08 alumnos apresentar certificado que prove haverem fre-
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quentado, corn aproveitamento, os cursos das especialidades, respectivamente Neurologia, Psychiatria, Ophtalmologia, Pediatria, Orthopedia, Dermatologia e Syphiligraphia, Urologia e Olo-rhino-laryngologia.
Art. 33.° Para que os alumnos sejam admittidos ao ultimo
exame do segundo grupo é necessário que apresentem um certificado em que provem ter frequentado as diversas cadeiras e cursos,
considerados em conjuncto, durante doze semestres.
Art. 34.° A ordem dos exames é da livre escolha dos alumnos dentro de cada grupo.
Art. 35.° Terminado o anno de tirocínio pratico complementar teem os alumnos direito ao grau de bacharel. Porém, os alumnos que pretenderem o grau de doutor serão obrigados a apresentar uma these original do assumpto da sua escolha que será por
elles discutida perante um jury de três membros e graduada segundo o critério das demais provas.
§ 1.° A valorização do tirocínio pratico é feita pelos directores dos serviços que o alum no frequentou.
§ 2.° 0 presidente do jury da these é da escolha do alumno.
§ 3.° As theses de doutoramento serão entregues nas Secretarias das Universidades, um mez antes do dia marcado para a defe/.a publica. Devem ser impressas e é obrigatória a entrega de
cincoenta exemplares destinados ás bibliothecas das Kaculdades.
Art. 36." 0 requerimento de admissão ao acto dn doutoramento mencionará o titulo da these de doutoramento, trabalho original da livre escolha do candidato e expressamente elaborado para
esse fim.
Art. 37.° Compete ao candidato designar no requerimento
duas cadeiras différentes, de sua livre escolha, devendo o interrogatório no acto incidir sobre as sciencias versadas nessas duas cadeiras.
§ 1." Tanto as duas cadeiras de Clinica cirúrgica, como as
duas cadeiras de Clinica medica são respectivamente consideradaspara o eITeito d'esté artigo, como constituindo uma só cadeira de
Clinica Cirúrgica e uma só cadeira de Clinica Medica.
S 2.° A cadeira correspondente n these de doutoramento não
pôde ser objecto de escolha para qualquer dos dois interrogatórios.
Art. 38.° O candidato pôde juntar ao requerimento quaesquer
documentos comprovativos das suas habilitações scientificas.
Art. 39.° As Faculdades de Medicina compete designar o dia
para o acto de doutoramento e constituir o jury respectivo, sob a
presidência de um professor ordinário ou extraordinário, escolhido
pelo candidato.
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Art. 40.° O acto de doutoramento realiza-se geralmente na
«sala dos actos grandes».
§ l.o Ao candidato assiste, porém, o direito de requerer que
o seu acto de doutoramento seja levado a elTeito n'um Laboratório
ou n'uma Clinica da Faculdade, quando assim lhe convier para a
demonstração pratica da sua these de doutoramento.
§ 2.° Igual direito assiste aos membros do jury, quando o
candidato o não requeira, mas se assim fór conveniente pela natureza especial da these ou das cadeiras escolhidas pelo candidato
para interrogatório.
ArL 41.° A these de doutoramento é disbribuida em Conselho du Faculdade, para argumentação, a um professor ordinário ou
extraordinário, sendo a duração do argumento de 40 minutos.
S único. 0 jury tem o direito de. em casos especiaes, dispensar esta argumentação sobre a these de doulorairiento.
Art. 42.° Os dois interrogatórios, feitos por dois professores
ordinários ou extraordinários das cadeiras escolhidas pelo candidato,
duram 20 minutos cada um.
S único. O Conselho da Faculdade designará, no impedimento
4e algum d'estes professores, o professor que deverá substitui-lo.
Art. 13.° Concluído o acto, procede o jury á votação por escrutínio secteto.
Art. 44." Obtendo a approvação na these tem o alumno direito ao titulo de doutor em Medicina e Cirurgia e pôde exercer
clinica mediante a apresentação e registo do respectivo diploma.
Art. 45.° Do diploma de doutorado tem de c o n s t a r a sua identidade e informação final do mérito académico, que é regulado tendo
em attnnção todas as provas, .-ipreciadas em conjuncto, servindo
para isso de base o numero obtido segundo o calculo estabelecido
no artigo subsequente.
Art. 4(i." A informação (inal obtém-se tomando a media arithmetica dos oito exames (prova pratica o theorica com valorização
conjunta), tirocínio pratico e these; quando, porém, essa média geral
fiir inferior á média dos valores obtidos nos exames õ.°, 6.° e 7.°
juntar-se-lhe-ba metade da différence.
Art. 47." Os Institutos, I.aborutorios e Clinicas passam diplomas de frequência, assignados pelos respectivos directores e pelos
Directores das Faculdades.
Art. 48.° Não ha exames nos cursos de aperfeiçoamento.
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CAPITULO I I I
Admissão ao professorado
I
CLASSES DE DISCIPLINAS

Art. 49.° 0 provimento dos logares do magistério é feito
entre os diplomados com o grau de doutor, por concurso, publicações, serviços relevantes á sciencia e antiguidade.
Ari. 60.° Para o effeito dos concursos haverá oito classps de
disciplinas a que qualquer diplomado pode concorrer sempre que o
Governo aura vaga, mediante proposta do Conselho.
§ único. Os concursos serão sempre annuneiados no Diário
do Governo e, por edital, nos estabelecimentos escolares das três
Faculdades da Itepublica.
Art. 51.° As classes de disciplinas são as seguintes:
1.» Anatomia (Descritiva e Topographica);
2. a Physiologia geral e especial, Histologia e Embryologia,
Physiea biológica, Chimica biológica;
B.» Pharmacologie, Sciencias Naturaes;
4. a Medicina l.egal, Anatomia Pathologica;
5.» Hygiene, bacteriologia, Parasitologia;
G.a Obstetrícia e Gynecologia ;
7.» Cirurgia (Pathologia Cirúrgica, Clinica Cirúrgica, Therapeutica e Tech nica Cirúrgica, Especialidades Cirúrgicas);
8. a Medicina (Pathologia Interna, Clinica Medica, Therapeutica, Especialidades Medicas).
Art. 52.° Os corpos docentes das Faculdades compõem-se de
segundos assistentes, primeiros assistentes, professores extraordinários e professores ordinários.
II
Admissão ao concurso para segundos assistentes
Art. 53.°

Podem concorrer aos logares de segundos assisten-

tes os doutores em medicina.
Art. 54." Occorrendo qualquer vaga no quadro dos segundos
assistentes, os Conselhos das Faculdades organizarão o programma
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do concurso o envia-lo-hão no Governo para ser publicado na folha
official.
§ único. Esto programma indicará :
l.o A classe a que a vaga diz respeito;
2." 0 praso durante o qual está aberto o concurso, praso que
começará a contar-se desde a publicação na folha official e não poderá ser inferior a 60 nem superior a 90 dias ;
3." As condições a que devem satisfazer os candidatos.
Art. 55." Dentro do praso do concurso os candidatos apresentarão os seus requerimentos nas Secretarias das Universidades,
instruídos com os documentos seguintes:
l.° Publica-fórma da caria de doutor em medicina;
2.° Certificado do registo criminal pelo qual se mostrem
isemptos de culpa;
3.o Attestados tie bom procedimento moral e civil, passados
pelas camarás municipaes dos concelhos onde ha'jam residido nos
últimos cinco a n n o s ;
4.o Attestado medico de que não padecem de moléstia contagiosa ou doença que prejudique a applicação aos trabalhos exigidos pelo exercício do magistério;
5." Documento pelo qual mostrem haver satisfeito á lei do
recrutamento militar.
§ 1.° Além d'estes documentos, poderão os candidatos juntar
qimesquer títulos do seu merecimento scientiflco.
§ 2.° Dos trabalhos scientificos a que se refere o paragrapho
anterior deverão os candidatos juntar tantos exemplares quantos os
professores ordinários e extraordinários em exercício á data da
abertura do concurso, e mais dois destinados ás bihliotheeas privativas das Faculdades, salvo sendo trabalhos publicados no Boletim
das Universidades, porque então bastará a apresentação de um
único exemplar.
Art. 56.° Os concorrentes aos logares de segundos assistentes das classes i, n, m , iv e v deverão juntar aos documentos especificados no artigo 55.« attestados de haverem frequentado, com
aproveitamento, durante o período pelo menos de um anno, qualquer laboratório nacional e estrangeiro das disciplinas do grupo a
que concorrem.
Ari. 57.° Os concorrentes aos logares de segundos assistentes das classes vi, vil e vm deverão juntar aos documentos, a que
se refere o artigo 55.». attestados de haverem completado os estágios seguintes:
Três mezes (com relatório dos trabalhos executados, visado
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pelo director do Laboratório respectivo) em cada um dos seguintes
serviços :
a) Anatomia:
h) Physiologia:
c) Pharmacologia;
d) Anatomia pathologica;
e) liacleriologia e Parasitologia :
fj
Analyses clinicas.
Art. 58.° Os concorrentes aos logares de segundos assistentes das classes vil o viu devem, além dos estágios mencionados no
artigo anterior, apresentar um relatório do seis mezes de tirocínio
em um serviço de medicina, comprehendendo quanto possível observações de doenças cirúrgicas do foro interno; para a classe vu, é
necessário, além d'isso, a apresentação de um relatório de mais
seis mezes de tirocínio em um serviço de cirurgia: para n classe v m ,
relatório de mais três mezes de tirocínio em medicina geral e três
mezes em doenças infecto-contagiosas.
§ 1.° Todos os estágios clínicos deverão ser feitos em enfermarias dirigidas por professores das Faculdades ou enfermarias dos
bospitaes, cujos directores se prestem, a convite das Faculdades, a
receber estagiários.
Art. õ9.° Findo o praso do concurso, nos primeiros oito dias
seguintes, constitue-se o jury nos termos dos artigos 60." e seguintes, e delibera sobre a admissão dos candidatos.
§ único. O jury procede ao exame dos documentos o lança nos
requerimentos dos candidatos o resultado da deliberação pelo despaebo — habilitado ou excluído — devendo n'este ultimo caso declarar-se o motivo da exclusão.
III
Constituição do jury
Art. 60." O jury do concurso é constituído, sob a presidência do Heitor, pelos professores ordinários e extraordinários em
exercício à data em que se resolva sobre a admissão dos candidatos
nos termos do artigo anterior.
§ único. Na falta do Heitor servirá de presidente o Director
da Faculdade.
Art. 61." Não pôde funceionar como vogal do jury o professor
(pie fôr ascendente, descendente, irmão ou affini nos mesmos graus
de qualquer dos concorrentes.
§ 1." O professor que tiver qualquer d'estes Impedimentos
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deve declara-lo no começo da sessão destinada á admissão dos candidatos, ficando inliibido de tomar parte nos trabalhos d'esta sessão;
intervirá, porém, nos actos posteriores do jury, se o candidato, a
que estiver ligado pelo parentesco referido, fõr excluído do concurso.
§ 2.° Se o professor impedido não accusar o impedimento,
qualquer dos concorrentes pode requerer que elle se declare impedido, até 1res dias depois da sessão em que so tenha deliberado
sobre a admissão dos candidatos; n'este caso, provada a existência
do impedimento, ficarão insanavelmente nullos os actos em que o
professor impedido tenha tomado parte.
Art. 62.° Nenhum professor se podo declarar voluntariamente
suspeito, e os candidatos só o podem recusar como tal por algum
dos fundamentos seguintes:
1." Se fòr inimigo capital do récusante;
2.° Se tiver propalado o seu voto com relação ao concurso
em que houver de ser julgador;
3.° Se tiver sido tutor ou curador de algum dos candidatos
admittidos ao concurso.
Art. 63." A suspeição será deduzida em requerimento dirigido
ao Heitor, dentro do prazo de 1res dias a contar da data do encerramento do prazo do concurso. .
§ único. Quando a suspeição tenha por fundamento o n.° 1."
ou 2.° do artigo anterior, o requerimento especificará os factos que
demonstrem a inimizade e as circunstancias em que se tenha feito
a divulgação do voto, sob pena de não ser recebido, e virá acompanhado dos documentos e do rol de testemunhas, não se podendo
dar mais de 1res para cada fucto.
Art. 64.° Autuado o requerimento, o Reitor mandará ouvir o
recusudo dentro do prazo de vinte c quatro horas. Se o recusado
confessa os factos que servem de fundamento á suspeição, o Heitor
julga-a logo procedente, ficando o professor inliibido de intervir em
qnaesquer actos do jury, salvo se o récusante ou o candidato de
quem tenha sido tutor ou curador for excluído do concurso. Se o
recusado deixar de responder ou negar os fundamentos da suspeição, será esta julgada pelo Reitor e por dois professores da Faculdade, escolhidos um pelo recusado e outro pelo récusante.
§ l.° 0 recusado, quando impugne os fundamentos da suspeição, pôde olferecer documentos e três testemunhas para prova
de cada facto allegado.
§ 2.° Contra os professores escolhidos para o julgamento da
suspeição não pôde ser deduzida qualquer recusa.
S 3.° Nu falta de escolha por alguma ou ambas as partes..
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designa o Reitor os professores que hão de funccionar como árbitros
no julgamento da suspeição.
Art. 65.° No dia designado para o julgamento, que terá logar
dentro de oito dias depois de duduzida a suspeição, serão inquiridas
as testemunhas pelo Reitor, perante os árbitros, e em seguida o tribunal lavrará, em conferencia, o accordão definitivo.
§ l.° Os depoimentos não serão reduzidos a escripto e serão
todos prestados perante o tribunal na sessão de julgamento.
§ 2.° 0 récusante o o recusado podem assistir á inquirição e
requerer ao presidente do tribunal que faça ás testemunhas determinadas perguntas. Os professores que tomarem parte no julgamento podem também dirigir ás testemunhas as perguntas necessárias para a sua elucidação.
Art. 60.O Da decisão do tribunal não haverá recurso algum.
Art. 67.o Se, em consequência de impedimentos e recusas, o
jury ficar reduzido a menos de dois terços dos professores em exercício, á data do encerramento do prazo do concurso, o Governo nomeará vogaes em numero necessário para completar os referidos
dois terços.
§ único. Estes vogaes serão nomeados entre professores da
mesma ou das outras Faculdades de Medicina.
Art. 68.o Os professores em exercício á data do encerramento
do prazo do concurso, que, sem motivo justificado, deixarem de tomar parte em todos os actos do jury ou se recusarem a cumprir as
obrigações impostas por este regulamento, incorrem, pela primeira
vez, na pena de multa de 50$000 réis e, pela segunda vez, na pena
de suspensão de três mezes a um anno.

IV
Prestação e julgamento das provas
Art. 69.0 Despachados os requerimentos de todos os candidatos, o jury designa, com a antecedência pelo menos de um mez.
os dias em que as provas hão de ser prestadas, fazendo annunciar
esta deliberação por edital affixado na porta da sala destinada ás
provas do concurso.
Art. 70. o O concurso constará das seguintes provas:
l.o Uma dissertação impressa, da livre escolha do candidato,
composta expressamente para este fim e constituindo um trabalho
20
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original sobre um assumpto respeitante ás disciplinas da respectiva
classe ;
2.° Provas praticas, durante a execução das quaes o jury poderá interrogar o candidato ;
3.° Uma lição, cujo assumpto é da livre escolha do candidato,
com demonstrações, seiu interrogatório e não excedendo o prazo
máximo de uma hora e meia.
Art. 71." Trinta dias antes do designado para começo das provas, os candidatos entregarão nas Secretarias das Universidades
cincoentu exemplares da dissertação, destinados aos professores
das Faculdades e ás suas bibliothecas privativas.
Art. 72.» Entregues as dissertações, o jury reunir-se-ha para
a approvação dos pontos sobre que hão de versar as provas praticas. Os pontos serão vinte e estarão expostos por espaço de dez dias
antes de começarem as provas.
§ único. Estes pontos não poderão recahir sobre os assumptos das dissertações.
Art. 73." O concurso começará pela defeza da dissertação,
que será discutida, durante meia hora, pelo professor da respectiva
cadeira ou curso.
§ único. A ordem por que os candidatos devem prestar provas será designada pela sorte, na véspera do dia marcado para seu
começo.
Art. 74.° Discutidas as dissertações de todos os candidatos,
seguir-se-hão as provas praticas.
Art. 75.° No dia immediatamente anterior áquelle em que
devam começar as provas praticas, reunir-se-ha o jury do concurso
e approvará dez dos pontos expostos que, devidamente fechados em
sobrescripto rubricado pelo presidente, ficarão nas Secretarias das
Universidades até o momento em que tem de sor prestada a prova,
sendo n'este momento lançados n'uma urnu, de onde o primeiro
candidato, pela ordem estabelecida em conformidade do § único do
artigo 73.°, extrahirá á sorte o ponto sobre que deve versar a prova
Art. 76." As provas durarão o máximo de oito horas, lindas as
quaes deverão os candidatos entregar os relatórios no estado em
que os tiverem, datando-os e assignando-os com o nome por intoiro,
§ único. Durante a execução das provas praticas o jury poderá
interrogar o candidato.
Art. 77.° Durante a prova os candidatos não poderão communicar entre si, nem com pessoas estranhas ao jury do concurso.
Ari. 78.° Os candidatos que infringirem o disposto nos dois
artigos antecedentes serão excluídos do concurso.
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Art. 79." Ás provas pruticas presidirá o Director da Kaculdade
e assistirão 1res vogues.
Art. 8O.0 Os relatórios serão escriptos em papel rubricado
pelo presidente do jury; depois de entregues serão novamente rubricadas pelo presidente e professores da cadeira ou curso sobre
que recahirem as provas, e por elles apreciadas.
§ l.° O professor a quem os relatórios forem enviados, depois de os examinar, convocará os outros professores da respectiva
classe, perante os quaes relatara o valor das mesmas provas, propondo para cada uma d'ellas a classificação de muito bom, bom, sitfficiente, mediocre ou tnau. Os professores do grupo discutirão entre si
o valor das provas, para us quaes serão propostas por escripto as
classificações que obtiverem muior numero de votos; a proposta
será assignada pelos professores que a approvarem ; os professores
vencidos formularão e assignarão a sua proposta em separado
Qualquer dos vogaes do jury poderá examinar as referidas provas
§ 2,o No dia seguinte áquelle em que o candidato terminar
a prova pratica, fará uma exposição, durante meia bora, sobre o
assumpto do seu relatório, sendo esta exposição seguida de um interrogatório também de meia bora.
Art. 81.° Na 7. a classe, a prova pratica é prestada na cadeira
de medicina operatória, e na 8.* classe, na cadeira de anatomia patbologica. Tanto n'uma, como n'outra, haverá além d'isso uma prova
clinica que constará do exame de 1res doentes, durante cinco dias,
com relatório escripto após a primeira observação, indicação da therapeutica, diário e relutorio do tratamento, terminando, no quinto
dia, por uma exposição oral, durante o tempo de meia bora e seguida de um interrogatório de meia hora, na presença de todos os
membros do jury.
§ 1.» Os doentes serão distribuídos, um cada dia e nos 1res
primeiros dias; mas os candidatos acompanham os doentes que
lhes foram distribuídos, fazendo o respectivo diário, até terminar
a prova clinica. Duração maxima do prova, em cada dia. cinco
horas.
§ 2.° Os doentes são escolhidos, pelos professores de clinica,
das classes a que o candidato concorre, no próprio dia em que teem
de ser distribuídos e em numero duplo dos concorrentes, a fim de
serem em seguida sorteados.
§ 3.° Durante a execução da prova clinica, o jury poderá interrogar o candidato.
§ 4.° A prova clinica applicam-se as disposições expressas
nos artigos 76.° a 79.» d'esté Regulamento.
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Art. 82.° 0 candidato que não comparecer a prestar a prova
no dia e hora marcada, será excluído do concurso se, no prazo de
vinte e quatro horas, não comprovar, perante o jury, legitimo impedimento.
§ l.° Julgando o jury verificado o legitimo impedimento, poderá espaçar até quinze dias as provas do candidato impedido, continuando sem interrupção as provas dos outros candidatos, e poderá
adiar por oito dias a prova pratica de todos os candidatos.
§ 2.» Se o impedimento fòr superior a oito dias ou a falta
occorrer no,dia da prova pratica, o candidato impedido prestará
esta prova em separado.
Art. 83.° Concluídas as provas de todos os candidatos, o jury
procede immediamente ao julgamento na sala das sessões dos conselhos escolares.
§ l.o No acto do julgamento serão lidas as prppostas de classificação das provas praticas ; qualquer dos vogaes do jury pôde discutir a classificação proposta.
8 2.° Em seguida o jury votará, por esferas brancas e pretas,
a approvação ou reprovação de cada candidato.
Ficarão upprovados os que obtiverem maioria absoluta. Só podem votar os vogaes do jury que tiverem assistido a todus as provas cuja presença lhes é exigida no presente regulamento.
§ 3.° Havendo mais de um candidato approvado, procede-se
no fim á graduação d'elles, por esferas brancas e pretas.
§ 4.° O Heitor terá voto, corno os outros vogaes do jury, se
fòr professor da Faculdade: no caso contrario, só votará se houver
empate.
§ 5.° Da acta do julgamento das provas será enviada copia
ao Governo.
Art. 84.° Os candidatos graduudos em primeiro logar, até o
numero das vagas postas a concurso, ficam fazendo parte do corpo
docente da Faculdade, na qualidade de segundos assistentes.
Art. 85.° Os candidatos ;ios logares de segundos assistentes
da classe vi (obstetrícia e gynecologia), além dos estágios e provas
exigidas aos segundos assistentes da classe vu, são obrigados :
a) A um estagio de 1res mezes em uma clinica obstétrica e
outros três em uma clinica gynecologica;
b) A apresentar cincoenta exemplares de um trabalho original, impresso, sobre assumpto de uma das disciplinas do grupo;
c) A uma prova clinica, de doentes de gynecologia, e respectivo relatório.
Art. 36.° Os segundos assistentes das especialidades, depois
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de prestadas as provas exigidas aos segundos assistentes de medicina ou de cirurgia, segundo se trata de especialidades medicas ou
cirúrgicas, são obrigados:
a) A um estagio de seis mezes em uma clinica da especialidade, nas condições do § l.° do artigo 58.";
b) A apresentar cincoenta exemplares de um trabalho origi.
nal. impresso, sobre assumpto da especialidade;
cj Prova clinica: exame de três doentes da especialidade,
nas condições expressas no artigo 81.° e seus paragraphos.
Art. 87." Incumbe aos Conselhos das Faculdades determinar
a constituição dos jurys para os concursos a (pie se referem os artigos anteriores, devendo sempre fazer parte d'elles os professores
da classe respectiva.
Art. 88." Terminados os concursos e graduados os diplomados com o titulo de segundos assistentes e valorizados em mérito
absoluto e relativo, nos lermos do decreto de 22 de fevereiro de
1911, consideram-se como fazendo parte do corpo docente e com
direito á promoção aos outros graus (primeiros assistentes, professores extraordinários e professores ordinários), conforme as condições dos artigos seguintes.
Art. 89.° Os segundos assistentes estão três annos ao serviço das Faculdades, no grupo respectivo. Findo este prazo poderão
ser admittidos a primeiros assistentes, se houver vaga, mediante
concurso documental, instruído com publicações, certitlcado de ajudante de laboratório e provas de serviço, que serão apreciadas pelos Conselhos das Faculdades, sob proposta dos professores ordinários o extraordinários da classe a que o candidato pertence,
e que apresentarão um relatório circumslanciado sobre os trabalhos e títulos scientificos do referido candidato, que servirá de
base a votação. Este relatório será publicado no Boletim da Universidade.
§ único. No caso de não haver vaga, o candidato tem de
abandonar a Faculdade, a não ser que o Conselho delibere reconduzi-lo no logar de segundo assistente.
Art. 90.° Admittido o candidato ao logar de primeiro assistente, permanece n'esta categoria cinco annos, findos os quaes, se
fôr reconduzido, pôde concorrer ao logar de professor extraordinário, ainda por provas documentées e nas condições anteriores.
D'estas provas farão os professores da classe um relatório que
será publicado no Holetim da Universidade e servirá de base á
votação.
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§ único. Para os primeiros assistentes ha a considerar dois
casos :
a) Nas clinicas (classes vi, vil e VIll), terminados os cinco
nnnos, os candidatos seguem para o quadro medico dos hospitaes,
a não ser (pie o Conselho da Faculdade entenda dever reconduzi-los
nos logares de primeiros assistentes. É entre os assistentes reconduzidos que o Conselho escolhe os professores extraordinários, mediante concurso documental, seguindo os que não forem promovidos para o quadro medico dos hospitaes ;
b) Nos laboratórios (classes I, li, m, ív e v), os candidatos
não perdem o logar senão por promoção.
Art. 91.° A promoção a professor ordinário faz-se por antiguidade de serviço, podendo no entretanto excepcionalmente, e sob
proposta do Conselho da Faculdade, ser provida essa vaga por um
diplomado em medicina de reconhecido valor o que tenha prestado
serviços relevantes á sciencia, devendo os professores da classe
apresentar um relatório sobre os trabalhos publicados, que será
apreciado e servirá de base à votação, liste relatório será publicado
no lioletim da Universidade.
Art. 92.o 0 Conselho da Faculdade poderá igualmente propor
para o logar de professor extraordinário, primeiro ou segundo assistente, um diplomado em quem reconheça indiscutíveis méritos para
o exercício de qualquer d'estes cargos. Para isso, os professores da
classe apresentarão um relatório sobre os trabalhos e títulos scientificos do candidato, que servirá de base á votação e será igualmente
publicado no Boletim da Universidade.
Ari. 93.» Igualmente poderá, sob proposta do Conselho, ser
chamado para qualquer das vagas de professor ordinário e extraordinário, primeiro assistente e segundo asssistente, pessoal docente
de outra Faculdade, uma vez que o pessoal chamado tenha categoria
e acceite, devendo os professores da classe apresentar um relatório
que será apreciado nas condições estipuladas no artigo antecedente
e analogamente publicado.
Art. 94.° As reconduções nos logares de primeiro e segundo
assistente, as promoções a primeiros assistentes e a professores e
bem assim as propostas a que se referem os artigos 91.", 92.° e 93."
são submettidos ao Conselho da Faculdade, que delibera por maioria absoluta de votos. A votação é feita por esferas brancas e pretas.
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CAPITULO IV
Corpo

docente

Ari. 95.° 0 pessoal dirigente e dooenle das Faculdades compòr-se-ha de um director e professores e assistentes seguintes:
E

Í P rofessores
rofessores

ordinários. . .
extraordinários ,
l.° assistentes
s
2." assistentes

Primeira classe

Ir

s

2

Professores ordinários
Professores extraordinários . . . .
l.o» assistentes
•"• assistentes

1
1
2

Terceira classe

Professores ordinários
Professores extraordinários . . . .
1.<S assistentes
2.<,s assistentes

1
—
1
1

1
1

1
1

Ouarta classe

Professores ordinários
Profess res extraordinários . . .
l.o« assistentes
2." s assistentes

1
1
4
4

1
1
2
2

1
1
2
2

Quinia classe

Professores ordinários
Professores extraordinários . . . .
l. o s assistentes
2.o" assistentes

1
1
4
4

1
1
2
2

1
1
•_>
2

Professores ordinários
Professores extraordinários . . . .
1.»* assistentes

1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

2
1
2
3

2
1
2
3

2
1
2
3

2

Segunda classe .

Sexta classe .

Solium classe

Oitava classe. .

I '•'

1

{

I

2. o s assistentes
Professores ordinários.

.

. '.

.

4
. 2

Professores extraordinários . . . .
1,°« assistentes
2. o s assistentes
Professores ordinários

1
5
8
2

Professores extraordinários . . . .
l.° s assistentes
2.°' assistentes . . . . . . . .

1
5
8

Ï'2
3
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ESPECIALIDADES

Clinica ophtalmologica
Clinica n e u r o l ó g i c a . . .

. . . .

Um
»

J
l »
Clinica urológica
»
Clinica o t o  r h i n o  l a r y n g o l o g i c a . . . .
»
Clinica dermatológica e syphiligraphica.
»
Clinica pediátrica
»
Curso de orthopedia
«
Clinica estomatologica
»

professor
»

ordinário
»

Clinica psychiatrica

» extraordinário
»
ordinário
»
»
■
»
t
»
primeiro assistente
professor ordinário

Art. 96.° As propostas para a criação de Cadeiras de Espe
cialidades serão enviadas pelas Faculdades ao Senado Universitário,
que as apresentará ao Governo.
Estas Cadeiras serão providas de acordo com o disposto nos
artigos 36." a 44.° do decreto de 22 de fevereiro de 1911 o nos ter
mos dos artigos 91.° a 94.° d'esté Regulamento.
§ único. Estas Cadeiras poderão ser regidas cumulativamente
por um professor do quadro ordinário ou extraordinário, que a isso
se promptillque, e sob proposta votada no Conselho da Faculdade.
Art. 97.° A Cadeira de Historia e Philosophia Medicas e Elhica
Profissional é regida por um professor escolhido pelo Conselho de
entre os professores de todas as classes.
Art. 98.° Compete aos professores ordinários e extraordiná
rios da Faculdade:
1.° Dirigir os Laboratórios, Institutos ou Clinicas respectivas
e administrar as verbas orçamentaes ou outras que lhes forem attri
buidas pelos Conselhos das Faculdades :
2.° Reger as suas respectivas cadeiras ou cursos com o au
xilio dos assistentes ;
3 ° Orientar, dirigir e auxiliar os trabalhos scientificos dos
seus Laboratórios ou dos seus serviços clínicos;
4." Distribuir o serviço pelo pessoal, e elaborar os regula
mentos necessários para o cumprimento das leis e deliberações dos
Conselhos das Faculdades, submettendoos á approvação d'estas ;
5.° Applicar as penalidades que estiverem dentro da sua al
çada ou propor ás estações superiores a sua applicação ;
6.° Rever e autorizar a publicação de quaesquer trabalhos
que, tendo sido executados no seu serviço, os auetores desejem fa
zer sahir como trabalhos das Faculdades ;
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7.° Regular a distribuição dos cursos de aperfeiçoamento ou
outros feitos na sua secção, de modo a não prejudicar o ensino
official ;
8.° Propor ao Conselho da faculdade o augmenta de pessoal
do seu Laboratório, Instituto ou Clinica, quando isso se torne necessário em virtude dos progressos da sciencia ou do desenvolvimento do estudo e do ensino da sciencia ou sciencias n'elles cultivadas :
9." Fixar o numero de assistentes livres e ajudantes a que se
referem os artigos 101.° a 111. 0 ;
10." Nomear e admittir o pessoal menor.
§ único. (Juando no Laboratório, Instituto ou Clinica houver
mais de um professor, será o professor ordinário o director; se forem todos ordinários, o director será eleito pelo pessoal docente
respectivo.
Art. 99.° Compete aos primeiros assistentes:
1.° Auxiliar os respectivos professores na regência das cadeirus e cursos e nas demonstrações de que elle entenda dever
acompanhar as lições magistraes;
2." Fazer os cursos auxiliares que lhe forem designados pela
Faculdade e os cursos livres para que forem auelorizados pelo Conselho, sob proposta do professor:
3.° Orientar e auxiliar os indivíduos que trabalham nos Laboratórios ou Clinicas, facilitando-lhes o proseguimento dos estudos
que desejem effectuai';
4.° Substituir o professor nos seus impedimentos legaes, dirigindo os trabalhos práticos e fazendo as lições magistraes;
5.» Reger os cursos magistraes e dirigir os trabalhos práticos,
se o professor assim o entender e sob a responsabilidade d'esté;
6.° Tomar conta o guardar o livro de ponto e o registo de
aproveitamento das aulas praticas, devendo fazer entrega d'elle ao
professor no fim do curso;
7.° Vigiar pela conservação do material do Laboratório, Instituto ou Clinica e dos livros da bibliotbeca privativa;
8.» Executar as investigações scientificas que desejarem ou
lhes forem confiadas pelo professor;
9.o Coadjuvar o professor e collaborar com elle em quaesquer
trabalhos paru os quaes este necessite ou deseje a sua collaboração.
§ l.o Quando houver mais de um primeiro assistente, cada
um d'elles pode ser encarregado de uma secção do Laboratório,
Instituto ou Clinica, devendo porém substituir-se uns aos outros em
caso de impedimento legal.
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§ 2.° Quando por motivo justificado, corno seja o proseguimento de investigações scientificas, o professor entenda conveniente,
pôde o primeiro assistente ser por este dispensado do serviço de
ensino, sendo n'elle substituído por outro primeiro assistente, se o
houver, ou por um segundo assistente, nos termos do artigo seguinte.
Art. lOO.o Compete aos segundos assistentes o que está determinado no artigo anterior para os primeiros assistentes, com
excepção dos n. o s 4.°, õ.°, 6.° e 7.°.
§ l.o Os segundos assistentes podem fazer os cursos para
que forem auctorizados pelo Conselho, sob proposta do professor,
nas mesmas condições que os primeiros assistentes.
§ 2." Substituem os primeiros assistentes nos seus impedimento legaes, excepto ha regência dos cursos magistraes.
CAPITULO V
Dos ajudantes, professores e assistentes livres
Art. lOl.o É criada a classe de professores livres, sem ordenado do Estado, remunerados pelos alum'nos, com a faculdade de
abrir cursos cuja frequência tem valor igual aos cursos regidos pelos professores ordinários e extraordinários.
Art. 102." São professores livres os primeiros assistentes das
Clinicas (Geraes e Especiaes) que tiverem merecido e completado o
serviço de reconducção, quando njio tenham sitio providos no logar
de professor extraordinário.
Art. 103.O Podem também passar á categoria de professores
livres, os professores ordinários e extraordinários das Faculdades
que assim o desejem e requeiram ao Governo, ficando-lhes garantidos todos os direitos inhérentes nquellas categorias.
Art. 104.° Podem ser professores livres os diplomados que
apresentem publicações de cinco ou mais annos, versando assumpto da disciplina ou especialidade que pretendem ensinar, e que
provem 'er os elementos materiaes necessários ao ensino. Devem,
além d'isso, prestar as provas seguintes :
I — Para as disciplinas das classes i. il, m , iv e v:
a) Uma dissertação impressa, da livre escolha do candidato,
composta expressamente para este fim e constituindo um trabalho
original sobre um assumpto respeitante às disciplinas da respectiva
classe ;
b) Uma licção de uma hora, com ponto tirado á sorte, vinte
o quatro horas antes, seguida de interrogatório durante meia hora;
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e) Uma prova pratica nas condições expressas n'este regulamento para a admissão aos logares de segundos assistentes.
dj Uma licção com demonstração durante hora e meia, o
máximo, da livre escolha do candidato e sem interrogatório.
I I — Para as Clinicas :
a) Uma dissertação impressa, nas condições expressas do
n.° I, alinéa a), d'esté artigo;
b) Uma licção de uma hora com ponto tirado vinte e quatro
horas antes, versando sobre Anatomia e Physiologia normal ou pathologica, dos órgãos ou apparelhos da especialidade que o concorrente quizer professar, seguida de um interrogatório de meia hora ;
c) Uma licção clinica, com apresentação de doentes durante
hora e meia o máximo, de livre escolha do candidato e seu interrogatório.
§ uhico. Na execução d'estes concursos, observar-se-hão todas as prescripções estabelecidas, n'este diploma, para os concursos aos logares de segundos assistentes.
Art. 105.° Os professores livres podem excepcionalmente ser
escolhidos para professores extraordinurios depois de cinco annos
de exercício, decorridos a partir do concurso e nas condições do
artigo 92.°.
Art. 106." Aos professores ordinários e extraordinários assiste
o direito de, sem prejuízo do serviço da Faculdade, fazer cursos nas
mesmas condições dos concedidos aos professores livres, sob auctorizaçào do Conselho.
Art. 107." Tanto nas Clinicas como nos Laboratórios haverá
assistentes livres, cuja admissão e numero ficam dependentes do
director de serviço.
§.único. Quando o numero de pretendentes aos logares de
assistentes livres fõr superior ao numero máximo fixado pelo director, a admissão será feita conforme as circumstancias determinarem,
attendendo-se ás aptidões reveladas anteriormente, no mesmo ou
n'outros serviços similares, por trabalhos publicados da especialidade ,ou ramo que desejem cultivar; á situação que possuam já e
que possa convir ao bom nome scientifico do Laboratório, Instituto
ou Clinica; ás necessidades que tenham de fazer tirocínio para
quaesquer logares da Faculdade, etc.
Art. 108." Nos Laboratórios (classes I, II, m , iv e y) haverá
ajudantes em numero detertninudo pelos respectivos directores e
que teem como funeção especial auxiliar o ensino.
§ 1.° Podem ser ajudantes:
a) Os segundos assistentes;
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h) Os aluninos da faculdade que já tenham exame do grupo
a que pertence o Laboratório, onde desejam inscrever-se;
c) Qualquer diplomado em medicina.
§ 2.o No caso dos concorrentes serem em numero superior
ás vagas existentes, abrir-se-ha concurso documental.
Art. 109.° Compete aos ajudantes, que não sejam segundos
assistentes, o que para estes foi mencionado no artigo 100.«, menos
a substituição dos primeiros assistentes.
Art. 110.° Os assistentes livres não prestam serviço no ensino official, senão quando tiverem a categoria de ajudantes, segundo
o artigo 108.°.
§ l.o Mediante auetorisação do Conselho, sob proposta dos
professores da secção, os assistentes livres podem fazer cursos extraordinários sobre assumpto que tenham especialmente cultivado
e para que tenham competência comprovada por trabalhos publicados. Estes cursos serão feitos nas mesmas condições que os dos
primeiros e segundos assistentes.
§ 2." Nenhuma indemnização será provisoriamente exigida
aos assistentes livres por trabalhar nos Laboratórios e Institutos
das Faculdades, fomecendo-lhes estas o material do uso corrente
e os animaes de experiência habitualmente empregados nos mesmos
Laboratórios e Institutos.
§ 3.o Os assistentes são obrigados a deixar inscripto, n'uni
livro especial existente em cada Laboratório ou Instituto, o seu
nome, as suas habilitações e a indicação dos seus serviços.
Art. 111." Os différentes cursos extraordinários a que se refere o paragrapho primeiro do artigo HO.» podem ser gratuitos ou
remunerados. N'este caso as quotas de inscripção, lixadas de acordo
com o director, são divididas em duas p a r t e s : 80 por cento para o
encarregado do curso e 20 por cento para o Laboratório ou Instituto.
§ único. Todos estes cursos podem ser frequentados por alumnos da Faculdade ou por pessoas estranhas à mesma.

CAPITULO VI
Disposições geraes
Art. 112.» Cada Laboratório ou Instituto das Faculdades tem
orçamento próprio para as despezas com apparelhos, material de
experiências e observação, que será administrado pelo Director, devendo dar conta ao Conselho da sua applicação.
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§ único. São rendimento clos laboratórios e Institutos as verbas consignadas nos seus regulamentos especiaes.
Art. 113." As Faculdades são autorizadas a contratar, para
prestar serviços no ensino, pessoal technico auxiliar devidamente habilitado, nacional ou estrangeiro, quando o Conselho assim o entender.
§ único. O pessoal technico auxiliar, a que este artigo se refere, pode não ser diplomado em medicina.
Ari. 114.» O Conselho das Faculdades, que é constituído pelos professores ordinários e extraordinários, representa a Faculdade
como pessoa moral e como eniidado docente.
Art. 115.° Cada Conselho tem um presidente, que é o Director, e um secretario ; um e outro são eleitos pelo próprio Conselho,
por pluralidade de votos e para servirem por três annos, podendo
ser reconduzidos .para o triennio immediato.
Art. 116." 0 Conselho das Faculdades reúne ordinariamente
uma vez em cada mez ; extraordinariamente, sempre que dois dos
seus membros o requeiram ou por convocação do Director. Ao professor que faltar ao conselho sem motivo justificado, ser-lhe-ha descontada na folha a respectiva gratificação de exercício.
Art. 117." Os Conselhos das Faculdades teem funcçSes administrativas, e são autónomos, sob o ponto de vista pedagogico.
Compete-lhes :
1.° Administrar as receitas e bens próprios da Faculdade;
2.° Propor ao Senado a dotação orçamentada da Falculdade,
para o anno lectivo immediato, e apresentar-lhe as contas correntes
do anno findo;
3.° Apresentar ao Senado o programma geral dos estudos
para cada anno lecíivo e um relatório do estudo e actividade da Faculdade, no nnno que findou;
4." Propor a criação, transformação ou suppressão de cadeiras ou cursos do quadro e determinar os systemas de ensino e a
forma dos exumes e exercícios;
5.° Resolver as duvidas que se suscitem sobre assumptos d e
inscripção e matriculas ;
6.° Regulamentar os serviços internos da Faculdade, e os
mais objectos da sua actividade docente. ,
§ único. Na sessão em que fór discutido o programma geral
dos estudos, os professores livres far-se-hão representar por um delegado.
Art. 118.° O Director representa o Conselho da Faculdade,
como pessoa moral, e exerce, por delegação, o poder executivo, em
relação á mesma Faculdade.
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Art. 119.0 Ao Director pertence:
1." Notilicar u quem competir as resoluções do Conselho;
2.» Notilicar ao Conselho us resoluções do Senado e do Reitor3.° Vigiar a disciplina académica na sua Faculdade e a observância dos seus regulamentos internos;
4." Exercer a auctoridade administrativa e disciplinar, em relação aos professores, estudantes e pessoal da sua Faculdade, nos
termos da sua competência.
Art. 120." As disposições d'esté regulamento não restringem
de modo nenhum o disposto no artigo 33.° do decreto com força de
lei de 19 de abril de 1911, sobre a constituição universitária, na
parte que se refere á autonomia do Conselho da Faculdade.
Art. 121.° Além da bibliotheca geral da Faculdade ha em cada
Laboratório ou Instituto uma bibliotheca privativa, sob a guarda de
um dos primeiros assistentes, designado pelo respectivo Director,
quando não haja um funccionario especial para este serviço.
§ único, listas bibliolhecas serão facultadas a lodos os estudantes da Universidade e aos demais estudiosos que as desejem
frequentar, com auctorização do Director.
CAPITULO VII
Disposições transitórias
Art 122." Os alumnos actualmente habilitados com as cadeiras preparatórias para as Faculdades de Medicina são dispensados
dos cursos de Chimica Diologica, Physica Kiologica e Sciencias Naturaes e são admittidos ao ultimo exame do segundo grupo, logo
que apresentem um certificado pelo qual provem 1er frequentado as
diversas cadeiras e cursos, considerados em conjuncto, durante dez
semestres.
Art. 123.o Os alumnos habilitados com parto das cadeiras e
preparatórios medicos são dispensados dos cursos que lhes correspondem no quadro geral das disciplinas.
L o seguinte o quadro das correspondências:
As disciplinas de Chimica Mineral e Chimica Orgânica correspondem a Chimica Biológica.
A disciplina de Physica corresponde a Pbysica Biológica.
As disciplinas de Botânica e Zoologia correspondem a Sciencias Naturaes.
Ari. 124.°- Os alumnos actualmente inscriptos nos diversos
annos das Faculdades de Medicina continuarão a frequentar as ca-
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deiras dos respectivos cursos, fazendo porém os seus exames nos
lermos do decreto com força de lei de 22 de fevereiro de 1911 e do
presente Regulamento.
§ único. Estes alumnos não terão, porém, interrogatório nas
disciplinas em que jà prestaram provas, nos termos da legislação
em vigor ao tempo da respectiva matricula.
Art. 125.° Os alumnos a que se refere o artigo anterior po
dem, querendo, requerer, depois do ultimo exame, a frequência do
anno de tirocínio complementar, prescripta no presente liegula
mento.
Ari. 126." 0 Governo abrirá concurso para primeiros assis
tentes das clinicas (classes vi, VII e viu), sob proposta do Cmsolho
escolbar.
§ 1.° As provas para este concurso são as seguintes :
a) Apresentação de uma dissertução sobre assumpto da res
pectiva classe ;
b) Uma prova pratica de laboratório ou analyse clinica;
c> Uma autopsia e diagnostico anatomopathologico macro
scópico ;
ilj Uma prova clinica sobre três doentes o nas condições
expressas no artigo 81.° d'esté Hegulamento;
ej Uma licção clinica da livre escolha do candidato, com
apresentação de doentes, durante uma horu e sem interrogatório ;
§ 2.° As provas a), b) e c) são eliminatórias.
§ 3." Para a classe vi e as. especialidades observase o dis
posto nos artigos 85.° e 86.».
§ 4." Na execução d'estes concursos observursehão todas
as prescripções estabelecidas n'este diploma, para o concurso aos
logares do segundos assistentes.
§ 5.° Os candidatos approvados em mérito absoluto e que
não sejam providos nos logares de primeiros assistentes ficam se
gundos assistentes.
■
§ 6.° Este concurso, satisfazendo como medida transitória,
será único, e aborto pelo prazo de seis mezes. De futuro, obser
varseha sempre o disposto no capitulo m d'esté Regulamento.
Art. 127." Os conselhos escolares podem também p r o p o r ã o
(íoverno a abertura de concursos para as vagas de primeiros assis
tentes das i, li, MI, iv e v classes se assim o julgar conveniente,
sendo o programma o mesmo que para os segundos assistentes das
referidas classes, com uma licção sorteada de uma hora e ponto do
vinte e quatro horas, seguido de argumento de meia hora, sendo os
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pontos expostos nas condições estipuladas nos artigos 72.° e 75.°
para as provas praticas.
Ari. 128.° Serão nomeados segundos assistentes, sem concurso (grupos vi, vu e viu), mas sob proposta da Faculdade, os
chefes de clinica da Escola Medico-Cirurgica de Lisboa, mesmo os
de simples nomeação da Escola, uns e outros no caso de serem
também medicos ou cirurgiões dos hospitaes.
Art. 129.» Serão nomeados primeiros assistentes, sem concurso:
a) Os chefes de clinica que tenham obtido approvação em
mérito absoluto no concurso para professores de medicina e cirurgia, ficando na 6.», 7.» ou 8.a classe, conforme a proposta da Faculdade.
b) Os licenceado» e doutores em medicina que tenham permanecido nos Laboratórios e amphitheatres como preparadores,
pelo menos cinco annos, licando na classe a que pertence o Laboratório onde teem trabalhado e sendo-lhes contado o tempo que
exceder aquelle período (cinco annos) para o promoção a professores extraordinários.
Art. 130.» São exlinctos os logares de proseptor de Anatomia, chefes de Clinica Medica, Cirúrgica e Obstétrica, preparador de
Histologia e Physiologia das Escolas Medico-Cirurgicas de Lisboa e
Porto, Hcando o pessoal existente a exercer as funeções de segundos assistentes, sem direito a promoção, nem tão pouco á reconducção a que se referem os §§ 2.» e 3.» do artigo 4.» da carta do
lei de 25 de julho de 1903, que criou aquolles logares.
Art. 131.» São extinctos os logares de preparadores de Anatomia Normal, de Histologia e Physiologia, de Anatomia Pathologica, de Radioscopia e Radiographia, de Microbiologia e de Chimica
Biológica da Faculdade de Medicina da 1'niversidade de Coimbra,
ficando o pessoal existente exercendo as funeções de segundos
assistentes, sem direito a promoção.
Art. 132.» V. extincto o logar de chefe dos trabalhos práticos
do laboratório de Microbiologia da Faculdade do Medidina da Universidade de Coimbra, ficando o actual funecionario equiparado a
primeiro assistente, sem direito a promoção.
Art. 133.» São extinctos os logares de preparadores e conservadores do muzeu de Anatomia Pathologíca das Escolas MedicoCirurgicas do Lisboa e Porto, ficando o pessoal existente a exercer
o cargo de segundos assistentes, sem direito a promoção.
Art. 134.» Emquanto se não abrirem concursos para os logares de assistentes, ou quando não haja concorrentes a estes logares,
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os directores dos diversos serviços poderão propor ao Conselho a
nomeação provisória de diplomados 011 estudantes que já tenham
as cadeiras ou cursos respectivos, com os vencimentos consignados
na lei. Estas nomeações não dão direito a promoção, nem constituem motivo de preferencia em concurso ulterior.
Paços do Governo da Republica, em 23 de agosto de 1911.=
O Ministro do Interior, Antonio Joué d'Ahneida.
{Diário do fíorerno, de 24 de agosto de 1911).

Direcção Geral da Instrucção Secundaria,
Superior e Especial
i

A (tendendo ás disposições dos decretos, com força de lei, de
19 de abril e de 12 de maio de 1911;
Tendo ouvido os Conselhos das Faculdades de Sciencias das
Universidades de Coimbra, de Lisboa e do Porto;
Hei por bem decretar o seguinte :
Artigo l.o È approvado o regulamento rias Faculdades de
Sciencias das Universidades de Coimbra, de Lisboa e rio Porto, que
faz parte integrante d'esté decreto.
Art. 2." Fica revogada a legislação em contrario.
Paços do Governo da Republica, aos 22 de agosto de 1911.=
O Ministro do Interior, Antonio José d'Almeida.

Regulamento das Faculdades de Sciencias
I. — Plano geral dos estudos
Artigo l.o Cada secção funeciona independentemente das outras para todos os assumptos que a ella só digam respeito, sob a
direcção de um presidente por ella escolhido. Compete a esta secção: propor o programma geral rios estudos da secção e de cada
um dos seus cursos ; propor a criação, transformação e suppressão
das cadeiras ou cursos da secção e determinar os systèmes de en21
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sino p a fornia dos exames e exercícios : designar o serviço aos diversos professores; resolver as duvidas que se suscitem sobre
assumptos de inseripção e matricula; regulamentar os serviços internos da secção e mais objectos da sua actividade docente e de investigação scicntitica; distribuir a parte da dotação que Ibe fòr distribuída pela Faculdade.
»
,
Art. 2.° As disciplinas da Faculdade do Sciencias são ensinadas em cursos annuaes, excepto as seguintes, professadas cm cursos semestraes: calculo das probabilidades, chiiuica physica, crystallographia, geograpbia physica, paleontologia.
Art. 3.° Haverá os seguintes cursos de desenho : desenho rigoroso (traçados e aguarellas), desenho de macheias, desenho topographico, desenho á vista de. plantas e anitnaes e desenho applicudn
á cartographia.
$ único. Os três primeiros cursos são annuaes. O curso de
desenho á vista de plantas e animaes é biennal_ e o curso de desenho applicado á cartographia é semestral.
Art. 4." Cada disciplina fará objecto de duas ou três licções
semanaes, cuja duração será de uma hora a uma horn e meia, ao
arbítrio do professor.
§ único. Os cursos de desenho serão professados em 1res licções semanaes de uma hora e meia cada um, excepttiando-se o
curso de desenho topographico, em que haverá duas licções semanaes de uma hora e meia.
Art. 5.° Não são exigidos para os bacharelatos os cursos geraes das secções respectivas.
Art. 6.° A ordem de frequência aconselhada aos bacharelandos é a seguinte :
1.« SECÇÃO
í.° anno :
Algebra superior, geometria analytica e trigonometria espherica ;
Geometria descriptiva e estereotomia;
Chimica (curso geral);
Desenho rigoroso.
2.° anno :
Calculo differencial, integral e das variações ;
Geometria projectiva;
Physica (curso geral);
Desenho de machinas.
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anno:
Analyse superior;
Mechanica racional ;
Astronomia e geodesia ;
Calculo das probabilidades e suas applicaçííes ;
Desenho topographico.

4.°

anno:
Mechanica celeste :
Physica mathematica.

1." anno :

2.a SÉCÇÏO

Algebra superior, geometria analytica e trigonometria espherica;
Chimica inorgânica;
Analyse chimica qualitativa ;
Desenho de machinas.
2.°

anno:
Calculo differencial, integral e das rariaçSes ;
Physica dos sólidos e dos tinidos ;
Chimica orgânica :
Analyse chimica quantitativa.

3."

anno:
Acústica, optica e calor;
Crystallographia ;
Iiotanica (curso geral) ;
Zoologia (curso geral).

4.°

anno:
Electricidade ;
Chimica physica ;
Mineralogia e geologia (curso geral) ;
Geographia physica.
3." SECÇÃO

l.o

anno:
Mathematicas geraes ;
Chimica (curso geral) ;
Analyse chimica qualitativa;
Desenho de plantas e animaes.

324:

F a c u l d a d e de M e d i c i n a d o P o r t o

2.° anno :
Physica (curso geral);
Analyse chimica qualitativa;
Morphologia e physiologia vegetaes;
Zoologia dos invertebrados;
Desenho de plantas e animaes.
3.°

anno:
Crystallographia ;
Botânica especial o geographia botânica;
Zoologia dos vertebrados e geographia zoológica;
.Mineralogia e petrologia;
Desenho topographico.

4.°

anno:
Antropologia;
Geographia physica;
Geologia;
Paleontologia.

§ único. Aos alumnos dos cursos preparatórios para engenharia militar e artilharia a pé aconselha-se a ordem seguinte:
1.°

anno:
Algebra, geometria analytica e trigonometria espherica;
Geometria descriptiva;
Chimica inorgânica;
Desenho rigoroso.

2.°

anno:
Calculo differencial e integral;
Physica ;
Chimica analytica e orgânica;
Desenho de machinas;
Economia politica.

.y.° anno:
Mechanica ;
Mineralogia ;
Geologia ;
Desenho topographico.
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H . — Matricula, inscripção, frequência e provas
Art. 7.° Além dos trabalhos práticos nos observatórios laboratórios, haverá em todas as secções aulas praticas de applicação
das doutrinas expostas nas licções.
Art. 8." A inscripção nos cursos theoricos obriga à frequência da pratica respectiva, podendo os Loboratorios todavia ser frequentados por alumnos não inscriptos nos cursos theoricos correspondentes.
§ único. A frequência dos Laboratórios é auctorisada mediante o pagamento das propinas lixadas nos respectivos regulamentos internos.
Art. 9.° 0 alumno que provar, por certidão, que está matriculado na secção de sciencias históricas e geographicas das Faculdades de Lettras, poderá ser admittido á matricula nas Faculdades
de Sciencias, para a inscripção na cadeira de geographia physica e
no curso de desenho applicado á cartographia, com a habilitação do
exame de sahida do curso de lettras dos lyceus.
Artj. 10." A frequência dos trabalhos práticos é registada em
livros de ponto, que o alumno assignará nos dias em que trabalhar.
§ I. 0 A assignntura será acompanhada da indicação do trabalho elTec'.uado, e terá a rubrica do professor ou assistente respectivo.
§ 2.o Nos Laboratórios e Observatórios haverá para cada
alumno um livro, no qual serão descriplos os trabalhos que forem
sendo executados.
§ 3.° No fim de cada semestre será classificada a frequência
de cada alumno, segundo a tabeliã de valores adoptada, sendo
annullada a inscripção dos alumnos que não tiverem executado dois
terços dos trabalhos práticos.
Art. 11.» Haverá tantos exames práticos, em cada bacharelato, quantos os grupos de disciplinas frequentadas.
§ único. Não haverá exames de desenho, que serão substituídos por uma certidão de frequência, considerando-se approvados
os alumnos que obtiverem, pelo menos, uma media final minima de
10 valores.
Art. 12.° Cada exame pratico versará sobre dois pontos sorteados na occasião do exame, sendo para este effeito as disciplinas
de cada grupo distribuídas por dois sub-grupos.
§ único. 0 tempo concedido para a execução das provas praticas será indicado pelo jury, tendo em attenção a natureza das
mesmas provas.
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Art. 13.0 o j u r y (j o g exames práticos é constituído por três
yogaes, escolhidos entre os professores da secção respectiva, devendo dois vogaes pertencer sempre ao grupo em que tem logar o
exame.
5? 1." Cada vogal pode interrogar os alumnos sobre o objecto do exame.
§ 2.° As provas praticas suo julgadas juntamente com a frequência dos trabalhos práticos, não sendo admitlidos aos exames
theoricos respectivos os alumnos que obtiverem uma .classificação
inferior a 10 valores.
S 3.° Os alumnos que, em parte do seu curso, tiverem frequentado as outras Faculdades de Sciencias, deverão apresentar
urna certidão com as notas de frequência e aproveitamento nos trabalhos práticos, passada por essas Faculdades.
Art. 14.0 o j u r y d o s exames theoricos é constituído por três
vogaes escolhidos entre os professores da secção respectiva, devendo dois vogaes pertencer sempre ao respectivo grupo.
Art. 15." N'estes exames haverá três interrogatórios sobre as
matérias dos programmas respectivos, segundo a distribuição feita
pelo jury.
§ l.o Cada interrogatório terá a duração minima de vinte minutos e maxima de 1res quartos de hora.
§ 2.o O resultado do exame será expresso na escala de valores adoptada, sendo a votação feita por escrutínio secreto.
Art. 16.° Os alumnos que se destinam ás escolas technicas
farão os seguintes exames :
Curso de infantaria, cavallaria e artilharia de campanha:
Um exame em physica.
Curso naval:
Um exame em algebra, geometria analytica e trigonometria espherica;
Um exame em physica.
Cursos de engenharia militar e artilharia a pé:
Um exame em algebra, geometria analytica, trigonometria
espherica, geometria descriptiva e calculo ;
Um exame em mechanica;
Um exame em physica e chimica ;
Um exame em mineralogia e geologia.
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§ l.o Estes exames são feitos perante jurys de três membros,
como foi estabelecido para os bacharelatos.
§ 2.° 0 exame pratico de physica para os altimnos dos dois
primeiros cursos consta de uma só manipulação sorteada na occasião do exame, e o exame theorico de um só interrogatório, de um
quarto de hora a meia hora. Ambas as provas são classificadas segundo a tabeliã corrente de valores, devendo para a classificação
do exame pratico ter-se em conta a frequência do Laboratório.
§ 8.« Os exames práticos e tbeoricos dos altimnos de engenharia militar e artilharia a pé effeetuam-se segundo as regras estabelecidas para os bacharelatos.
Art. 17." O exame de doutoramento reduz-se á discussão da
these, que será feita durante uma hora, perante um jury de 1res
membros da secção respectiva, tomando n'ella parle dois professores do grupo a que pertencer o assumpto da these.
§ unicn. A these .será julgada com o as demais provas.
I I I . •— Admissão ao professorado
Ari. 18." Os concursos constarão, em cada grupo, das seguintes provas :
a) Uma dissertação impressa e expressamente composta para
o concurso ;
b) Cm» prova pratica sobre qualquer das disciplinas do grupo,
sorteada na occasião;
c) Uma licção sorteada com a antecedência de 24 horas, tendo
u duração de uma hora.
S l.o A dissertação será discutida durante umn hora, e a licção durante meia hora, por um professor do grupo respectivo.
§ 2.° Os pontos para a licção serão em numero de vinte, e
estarão expostos durante dez dias.
8 3.° As três provas são julgadas conjunctamente.
I V . — Estabelecimentos annexos
Art. 19.° Os différentes Laboratórios e Muzeus estarão abertos, em cada dia util, durunte todo o anno lectivo, desde us oito horas da manhã ás quatro da tarde.
§ único. Durante lodo o anno, estarão os différentes Muzeus
franqueados ao publico, nos dias e horas que forem estabelecidos
nos respectivos regulamentos.
Art. 20.° Em cada estabelecimento haverá um regulamento interno, approvado pelo Conselho, sob proposta do director respectivo.
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V. — Disposições transitórias
Art. 21.° Os exames práticos e theoricos dos alumnos actualmente matriculados teem logar nos seguintes g r u p o s : a) analyse
e geometria (algebra, geometria analytica e trigonometria esphprica, calculo, analyse superior, geometria descripliva); b) mechanica e astronomia (mechanics, physica mathematica, astronomia, geodesia, mechanica celeste); c) physica (t." e 2. a partes):
d) chimica (chimica inorgânica, chimica orgânica, analyse chimica; e) sciencias geológicas (mineralogia e geologia); f) sciencias biológicas (botânica, zoologia e anthropologia).
§ l.o Em cada um d'estes grupos haverá um exame pratico,
com duas provas, e um exame theorico, com três interrogatórios,
observando-se a este respeito as regras estabelecidas para os exames dos bacharelandos do novo regime.
§ 2." Os alumnos que já tiverem feito um exame em physica
ou em sciencias geológicas, darão apenas uma prova n'estes grupos,
quer no exame pratico, quer no theorico.
§ 3.° Os alumnos que em chimica ou em sciencias biológicas tiverem feito um ou dois exames, darão n'estes grupos, respectivamente, duas provas ou unia. quer no exame pratico, quer no
theorico.
Art. 22." Os bacharéis do antigo regime que pretenderem
doutorar-se na 2. a ou na 8.» secção, terão antes da defeza da these,
durante uma hora — como foi estabelecido no artigo 14/> — de sujeitar-se a um exame que abrangerá os dois grupos da secção respectiva. Este exame tem uma parle pratica e outra lheorica. observando-se a este respeito o disposto para os exames dos bacharelandos
do novo regime.
Art. 23." Emquanto se não organiza a Faculdade de Sciencias
Applicadas, as cadeiras especiaes de engenharia da extincta Academia Polylechnica do Porto ticarão annexas à Faculdade de Sciencias.
Paços do Governo da Republica, em 22 de agosto de 1 9 1 1 . =
O Ministro do Interior, Antonio José d'Almeida.
(Diário do Governo, n.° 197, de 24 de agosto de 1911).
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ESCOLA DE PHARMACIA
Pessoal
DIRECTOR
Nuno F r e i r e Dias Salgueiro
SECRETARIO
E d u a r d o Augusto P e r e i r a Pimenta

Corpo docente
LENTES EFFECTIVOS
Nuno Freire Dias Salgueiro. — Filho de Nuno Freire
Dias Salgueiro, natural do Rio de Janeiro, Fstados-Unidos
do Brazil, onde nasceu a 13 de outubro de 1856.
É pharmaceutic de 1." classe pela Faculdade de 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 posse d'esté logar em 7 de março de 1894. Foi
transferido para a nova Escola de Pharmacia por decreto
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de 27 de novembro de 1902, tomando posse em 17 de
dezembro do mesmo anno. Rege a 3. a cadeira, Pharmacotechnia e esterilisações.
É preparador de mineralogia do Instituto Industrial do
Porto, Director da Repartição de Contrastaria do Porto,
socio honorário da Sociedade Pharmaòeutica Lusitana e
cavalleiro da Ordem de S. Thiago.
Morada — Rua da Porta do Sol, 6.

Antonio Carvalho da F o n s e c a . — Filho de José Carva*

lho da Fonseca, natural de Vizeu, onde nasceu a 15 de
setembro de I860.
K pharmaceutic de 1." classe pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Foi nomeado lente da Escola de Pharmacia do Porto
por decreto de 3 de setembro de 1903, tomando posse em
14 do mesmo mez. É proprietário da 1." cadeira, Historia
natural das drogas.
Tem o curso de chimica industrial da Escola Brotero,
de Coimbra, é Inspector technico do sello sobre as especialidades pharmaceuticas, e foi nomeado, precedendo concurso de provas publicas, chefe de serviço pharmaceutico
do Instituto de Agronomia e Veterinária. É redactor da
Revista de Pharmacia e Chimica e socio da Sociedade
Pharmaceutica Lusitana.
— Vinhos medicinaes (1903).
Analyse e acção therapeutica do leite d'uma cabra submettida ao tratamento do iodeto de potássio (1900).
Cravagem do centeio (in Revista de Chimica pura e
applicada, 1905).
PUBLICAÇÕES.

Aforada — Avenida Antonio Augusto d'Aguiar, 60, 1.°-D.— Lisboa.
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Alberto Pereira Pinto d'Aguiar. — Foi nomeado, precedendo concurso, lente cathedratico da Escola de Pharmacia por decreto, de 25 de junho de 1904, logar de que
tomou posse em 5 de julho do mesmo anno.
Rege a 2.a cadeira, Chimica phartnaceutica.
(Vide pag. 12).

LENTE SUBSTITUTO
Eduardo Augusto Pereira Pimenta. — Filho de Eduardo
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 deteza da dissertação
em 30 de julho de 1889, e concluiu o curso de pharmaceutic de • 1." classe na mesma Escola em 2 de julho
de 1887.
Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto
da Escola de Pharmacia do Porto por decreto de 15 de
junho de 1904, tomando posse d'esté logar em 5 de julho
do mesmo anno. Tem regido, no impedimento do lente
proprietário, a l. a cadeira, Historia natural das drogas, e
Deontologia e legislação pharmaceutica.
É capitão-medico, socio correspondente da Associação
dos Archeologos e architectos civis portuguezes e da Sociedade de Geographia. É official de S. Thiago, tem a medalha de comportamento exemplar e é cavalleiro da Ordem
militar de Aviz.
DISSERTAÇÃO

INAUGURAL.

— liesecções

sub-periosseas.

(Porto, 1889).
DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Saccharomyces cerevisict
— Fermento therapeutico. (Porto, 1903).
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PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — Delírio dos itnpaludados.—
Opúsculo. (Porto, 1903).
I 'ma variante das febres palustres. — Estudo apresentado ao Congresso Nacional Colonial de 1903. (Edição da
Sociedade de Geographia).
Duas palavras acerca da tuberculose. — Conferencia
publicada pelo Instituto Portuense de Estudos e Conferencias (1900).
Hygiene na Africa Oriental portuguesa (in A Medicina Militar).
A febre gastro-biliosa de Goxane (in Gazeta Medica do
Porto).
A peste. — Conferencia publicada na revista A Medicina Militar.
Consequências do methodo experimental. — Oração inaugural do anno lectivo de 190(5-1907.
Morada — Cadouços, 23 — Koz.

Pessoal auxiliar
SECRETARIA

SECRETARIO — Eduardo Augusto Pereira Pimenta.
— Vago.
SERVENTE — Antonio José Ferreira.
* »
— Antonio José.
ESCRIPTURARIO

LABORATÓRIO CHIM1CO
DIRECTOR — O

Pinto d'Aguiar.

lente da 2." cadeira, Alberto Pereira

E s c o l a de P h a r m a c i a

335

PREPARADOR—Annibal Augusto Cardoso Fernandes Leite
da Cunha, iilho de Antonio Cardoso Leite da Cunha, natural
do Porto, onde nasceu em 8 de setembro de 1868.
Pharmaceutics diplomado pela Escola Superior de Pharmacia do Porto, onde concluiu o curso em 29 de julho
de 1904.
Foi nomeado, precedendo concurso, preparador da Escola de Pharmacia do Porto por decreto de 18 de setembro de 1905, tomando posse d'esté logar em 3 d'outubro
do mesmo anno.
— Os granulados pharniaceuticos.
Generalidades sobre a analyse quantitativa e suas
applicações.
PUBLICAÇÕES.

Morada — Rjia dos Rragas, 163.

SERVENTE— Antonio José.
LABORATÓRIO P H A R M A C E U T I C S
DIRECTOR —O

lente da 8.* cadeira, Nuno Freire Dias

Salgueiro.
PREPARADOR

—Annibal Augusto Fernandes Leite da

Cunha.
SERVENTE

— Antonio José.
BIBLIOTHECA

BinuoTHECARio — O lente substituto Kduardo Augusto
Pereira Pimenta. Nomeado interinamente por decreto de
22 de fevereiro de 1907.
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Quadro do pessoal docente

I M W K C  n M,'

Nuno Freire Dias

Salgueiro

PROFESSORES PROPRIETÁRIOS

CADEIRAS
■

NOMES

Titulo

L«
2.=
3.a
4.*

Historia natural tias dro
gas. Posologia. . . . Antonio Carvalho da Eonseca.
Pharmacia chimica, ana
Alberto Pereira Pinto d'Aguiar.
Pharmae.otechnia e esteri
Nuno Freire Dias Salgueiro.
Toxicologia. Chimica legal
Vago.

PROFESSOR SUB STITUTO

Eduardo Augusto Pereira Pimenta
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Distribuição das cadeiras pelos annos

1.° anno
I— I.» cadeira
II — 2.» cadeira

—Historia natural dns drogas. Posologia.
—Pharmacia chimica, analyses microscópicas e chimicas applicadas á medicina e a pharrnacia.
Pratica nos respectivos laboratórios.
2.o anno

I - 3.* cadeira
II - 4.a cadeira

- Pharmacotechnia e esterilisaçSes.
- Analyses toxicológicas, chimica legal, alterações e falsificações de medicamentos e alimentos.
I I I - C u r s o auxiliar-Deontologia e legislação pharmaceutic».

Documentos necessários para as matriculas

1.° anno
— Certidão de approvação nos seguintes exames:
l.° — Chimica inorgânica ;
2.0 —Analyse chimica e chimica orgânica;
3.° — liotanica.
Estes exames deverão ter sido feitos na Faculdade de Philosophie, Escola Polytechnica ou Academia Polytechnica.
— Certificado de approvação no exame de validação de pratica.
— Attestado em que provem não soffrer de doença contagiosa,
nem possuem defeito ou deformidade physica incompatível com o
bom exercício da pratica pharmaceutica.
2.o a n n o
Certidão de approvação nas cadeiras do l.o anno.
22
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*
*
Período

*
transitório

Os aspirantes de pharmacia, segundo a lei de 12 de agosto de
1854, que tiverem seis annos de pratica, podem matricular-se no
l.o anno do curso (artigo 137.° do regulamento de 27 de novembro
de 1902), apresentando os seguintes documentos :
1.° — Requerimento com o nome, filiação e naturalidade (freguezia, concelho e districto), bem como a idade e residência no Porto ;
2.° — Certidão de idade ;
3.o — Attestado de bons costumes passado pelo administrador
do bairro ou concelho
4 . o _ Certidão de
5,o — Certidão de
inglez ;
6.°— Cerlidão de
7 o _ Certidão de
8.0 — Certidão de

;
approvação no exame de instrucção primaria;
approvação no exame singular de francez ou
approvação no exame singular de nrilhmetica,
approvação no exame singular de physica;
seis annos de pratica pharmaceutica.

Para a matricula no 2.° anno terão de apresentar certidão 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 cadeiras da Escola
(artigo 138." do citado regulamento), mediante apresentação dos
documentos acima indicados, substituindo-se a ultima certidão pela
de pratica de sete annos.
Os actuaes p h a r m a c e u t i c s podem matricular-se nas cadeiras
do l.o anno do curso (artigo 21." da Carta de loi de 19 de julho de
1902), apresentando os seguintes documentos:
l.o —Carta de pharmaeeutico, ou respectiva puhlica-fórma, por
(malquer das três Escolas do continente do reino ;
2.° —Attestado em que provem não soffrer de moléstia contagiosa nem possuir defeito ou deformidade physica incompatível com
a disciplina escolar.
Para matricula no 2.° anno, certidão de approvação nas cadeiras do l.o anno.
A todos os requerimentos será collada a estampilha de 5$785
réis por cadeira.

Escola de P h a r m a c i a

(O

£

o

CO
CO

CO

o

CD
Q.
O
O

>
d)
CO

^_
O)
TT

o

o>

o
o
o

0)
T3

iço

>

o

O

73 O
 Q _0)
t_

ÇO o
T5 c
0
CO
CO

3
CO

CO
CO
■o

o
I_

CO

c_
O

I

rt

O

c

339

340

F a c u l d a d e de Medicina do Porto

Livros de texto adoptados no anno lectivo1
de 1910-1911

1.» CADEIRA

Historia natural das drogas. — Posologia

Louis PLANCHON. Précis de Matière médicale. 2 vol. — Paris, 1906.
COLLIN. Précis de Matière médicale. Ultima edição.
MAURICE THOUNESSIN. Précis de microchimie végétale. — Paris, 1904.
PELTRISOT. Les applications courantes du microscope. — 1907.
2.» CADEIRA
Pharmacia chimica, analyses microscópicas e chimicas applicadas
á medicina e á pharmacia
F. CROLAS ET B. MOREAU. Précis de pharmacie
— Paris, 1907.
N. SCIIULZ. Aide-mémoire

chimique. 1 vol.

de chimie physiologique,

traduit par F.

X. GOURAND — Paris, 1906.

ALIIERTO D'AGUIAR. Questões de urologia. 1 vol. — Porto.
3." CADEIRA
Pharmacotechnia e esterilisaçoes
EDMOND DUPUY. Pharmacie galénique. 2 vol. — Paris.
E. GÉRARD. Précis de Pharmacie galénique. 1 vol. — Paris.
G. Roux. Technique bactérioscopique. 1 vol. — Paris.
E. GÉRARD. Technique de stérilisation
1 vol. — Paris.

à l'usage des

pharmaciens.
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4." CADEIRA
Analyses toxicológicas, chimica legal, alterações e falsificações
de medicamentos e alimentos
FERREIRA DA SILVA (A. J.). Primeiros elementos de chimica anahjlica, mineral e orgânica:
I — Analyse qualitativa. 3.» edição — Porto, 1904:
II — Analyse quantitativa. 3.* edição — Porto, 1907.
FONZES-DIACON. Traité de toxicologie. — Paris, 1903.
Manuel suisse des denrées alimentaires ; méthodes d'analyse et
données sur l'appréciation des denrées alimentaires et objets d'usage
domestique. — Berne, 1900.
Trabalhos da commissão encarregada do estudo e unificação dos
methodos de analyse dos vinhos, azeites e vinagres, nomeada pelas
portarias de IH de dezembro de 1895 e 14 de novembro de 1S8S, a que
se refere a portaria de 81 de agosto de 1901. — Lisboa, 1903.
Trabalhos da commissão technica dos methodos
chimico-analyticos; modificações, correcções e esclarecimentos ás instrucções para a
analyse dos vinhos, vinagres e azeites, approvados por portaria de 31
de agosto de 1901. — Lisboa, 1905.
Instrucções regulamentares para a fiscalisação do leite e dos lacticínios, approvadas por decreto de 14 de setembro. — Lisboa, 1900.
Organisação dos serviços de fomento commercial dos productos
agrícolas, approvada por decreto de 22 de julho de 1905, — Lisboa, 1905.
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Alumnos matriculados no anno lectivo
de 19101911

■°3

Nomes, filiações e naturalidadca

E

CURSO

SUPERIOR

1.o anno

Antonio da Costa Portella, filho de Rosa da Silva Monteiro,
natural de Mafamude, concelho de Gaya, districto do
Porto.
José Moreira de Queiroz, filho de Rodrigo Moreira de Quei
roz, natural de S. Gonçalo de Amarante, concelho de
Amarante, districto do Porto.
Thomé Francisco de Campos, filho de João Francisco de
Campos, natural de Valle de Prazeres, concelho do Fun
dão, districto de Castello B ranco.
Anthero José B arreto Faria, filho de José Alves de Faria,
natural de B ercellinhos, concelho de B arcellos, districto
de B raga.
2.0 a n n o

José Maria Ribeiro da Cunha, filho de José Ribeiro da Cu
nha, natural de Arnoia, concelho de Celorico de B asto,
districto de B raga.
João Alves da Silva, filho de Agostinho da Silva Azevedo,
natural de Paço de Souza, concelho de Penafiel, distri
cto do Porto.
Luiz Teixeira de Moraes Junior, filho de Luiz Teixeira de
Moraes, natural do Porto.
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Pontos para exames
CURSO

SUPERIOR

I ANNO
1.» cadeira (Historia natural das drogas)

Parte pratica :
l.° — Analyse do pó de quina amarella e cinzenta.
2.° — Ensaio d'um óleo de fígado de bacalhau.
3.° — Analyse d'uni pó de estrainonio.
4.° — Coloração dupla d'uni hacillo.
Parte theorica:
1.° — Quinas, ipecas e café.
2.°— Leites e seus fermentos.
3.o — Solanaceas.
4.» —Algas cyanophyceas (B actérias). Fermentação. Cravagem
do centeio.
2.» cadeira (Pharmacia chimica)

Parte pratica :
1.° — Ensaio e pureza d'um cacodylato; dosagem do ferro em
um medicamento ferruginoso.
2.°— Preparação do iodoformio; titulo de uma agua oxygènada.
8.° — Ensaio d'um salol; dosagem d'uma antipyrina.
■4.° — Dosagem d'uni hydralo de chloral; preparação do bromo
formio.
5.° — Dosagem d'um iodo; preparação do biiodeto de mercúrio
Parte theorica :
l.o—Ferro e arsénio; compostos chimicos d'estes elementos;
sua acção physiologica e doses; estudo especial dos compostos or
gânicos do ferro e arsénio.
2.° — Antisepticos chimicos; funeções chimicas a que perten
cem ; seus principaes representantes ; acção physiologica e doses ;
estudo especial do chloro, da agua oxygènada e dos phenoes anti
septicos.
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3.° — 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.
4.0 — Anesthesicos e hypnoticos chimicos; sua classificação chimica; principaes represantantes; acção physiologica e doses; estudo
especial dos etheres anesthesicos ; das sulphonas e da morphina.
5.° — Iodo, mercúrio e cálcio; seus respectivos compostos pharmaceuticos; acção physiologica e doses; estudo especial dos iodetos;
combinações orgânicas do mercúrio e glycerophosphate de cálcio.
II

ANNO

3.» cadeira (Pharmacotechnia)
Parte pratica :
1.° — Xarope de hydrato de chloral

. . . .

100 gr.

. . .

30 gr.

A. parte :
Glycerado de iodeto de potássio
A parte :
Pós d'ipéca compostos
Para 1 capsula amylacea — n.° H

2.°— Emulsão cyano-hydrargirica

2 gr.

120 gr.

A parte:
Pomada de oxydo de mercúrio composto

. . . .

20 gr.

A parte :
Massa das pílulas de acetato de chumbo opiadas. .
Divida em 10 pílulas

3.0 — Infuso de senne composto

2 gr.

150 gr.

Á parte:
Pomada citrina

;

50 gr.
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Á parte :
Vinho antimonial

: .

4.° — Xarope iodo-tannico

100 gr.

100 gr.

A parte :
Cosimento de quina composto

200 gr.

A parte :
Emulsão de óleo de rícino

5.° — Linimento calcareo

150 gr.

.• . . .

100 gr.

. . . .

100 gr.

Â parte :
Soluto de pyrophosphate de ferro e soda
A parte :
Laranjada citro-magnesica

.

200 gr.

Parte theorica :
1.° — Formas pharmaceuticas ohtidas por distillação. Processos gentes de esterilisação.

2.° — Extractos. Filtrações e aseptisação pelo calor.

3.0 — Sabões. A segunda classe das operações pharmaceuticas. Esterilisação pelos agentes chimicos.

4.0 _ Operações pharmaceuticas. Aseptisação pelo calor e pela filtração.
S.» — Pomadas. Óleos medicinaes. Noções geraes sobre fermentações.

34G
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4.» cadeira (Toxicologia)
Parte pratica :
/ Pesquiza do phosphoro n'um leite.
V Doseamento da gordura e do extracto do leite.
/ Pesqui/.a do arsénio n'uma farinha.
Analyse summaria de um vinho.

.„{

I

Pesquiza do mercúrio em materia suspeita.
Analyse summaria de um vinagre.
Pesquiza da estrychnina n'um alimento suspeito.
Determinação da dureza (total, permanente e temporária) de
uma agua.

í Peisquiza do chloroformio em matérias suspeitas,

t An alyse summaria d'uni azeite.

I
H

Parte theorica:
Toxicologia do phosphoro e dos venenos voláteis.
Analyse do leite.
Chlorometria.

( Toxicologia do arsénio.
Analyse dos vinhos.
[ Acidimetria e suas principaes applicações.

Toxicologia do chumbo, cobre e mercúrio.
Analyse do vinagre.
| O.xydirnetria.

Í.

(

Toxicologia da estrychnina e da morphina.
Analyses das aguas potáveis.
Alcalimetria e suas principaes applicações.

EXAMES GERAES
2.» CLASSE (Período transitório)
Vide Anmmrio

t/e /QOS-JQOQ.
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Resultado dos exames
CURSO SUPERIOR
I ANNO
Cadeira.
NOMES

1.'

Antonio da Costa Portella. .

 • ■ •

Dístinclo
com 18 vai. 8
Approvado
com 11 vai.»
, Approvado
' com 14 val. s
Approvado
com 12 vai. 8

José Moreira de Queiroz . .
Thomé Francisco de Campos
Anthero José B arreto Faria .

Cistincto
com 17 vai. 8
Approvado
com 11 vai. 1
Approvado
com 15 vai.»
Distincto
com 16 vai.»

II ANNO
Cadi iras
NOMES

José Maria Ribeiro da Cunha

.

.

.

Luiz Teixeira de Moraes Junior.

.

.

EXAMES

3.

4.'

Distincto
com 19 vai.»
Distincto
com 16 vaj. 8
Approvado
com 13 vai.»

Distincto
com 19 vai.»
Distincto
com 18 vai.»
Approvado
com 14 vai.8

QERAES

NOMES

José Maria Ribeiro da Cunha
João Alves da Silva
Luiz Teixeira de Moraes Junior .

Distincto com 18 valores
Approvado com 14 valores
Approvado com 12 valores
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Exames vagos (Praticantes de pharmacia)

I
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nomes

Dia* dos
exames

S

Observações

0£

Joaquim Pinto d'Almeida. . •2012910 S12 Port.» 306910
Eduardo de Arrochella Lobo. •2012910 S13 Port.3 116910
João Filippe de Mendonça
Vasques
2112910 S12 Port.» 216910
Fulgencio José Lopes da
2112910 S14
Antonio Manoel Doutel de
Sampaio e Costa . . . . 2212910 S12 
Augusto Ribeiro Gonçalves . 2212910 S12 Port.» 224910
Alfredo Ausiistn Curvo Se
medo
2312910 Sll
Domingos Forte de Faria. . ■2312910 S13
Miguel Antonio Pinto . . . 111911 Sll
Francisco dos Santos Junior. 111911 Sll I'ort.a 272910
Paulino Gomes da Silva Ra
S10 Port." 305910
Alberto da Motta Pereira
Costa Campeão . . . . 121911 s10 Port.» 1510910
Zorobabel José Luiz de Cam
pos
131911 s10 Port." 2711910
Cypriano Gonçalves B orges . 131911 S10 Port.* 147910
Rodrigo Lobo d'Arrochella . 141911 S10
Francisco Rodrigues Codeço
Sll
Álvaro Gomes Guerra . . . 147911 R14
Joaquim Gomes de Lemos
147911 S12
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EDITAL
Augusto Henrique d'Almeida Brandfio, lente cathedratic©
da F a c u l d a d e de Medicina e director interino d a Escola
de P h a r m a c i a do P o r t o :
Paço .saber que no dia 19 de outubro do corrente anno se realisará a abertura das aulas para o anno lectivo de 1910-1911, e que
as respectivas matriculas começarão no dia 15 do corrente mez e
continuarão até 15 de outubro, das 12 horas da manhã às 3 da
tarde.
Os indivíduos que pretenderem matricular-se deverão declarar
circumstanciadamente nos seus requerimentos o nome, filiação e
naturalidade (freguezia, concelho e districto), instruindo a sua petição com os documentos seguintes:
I

anno

Certidão de approvação nos seguintes exames:
l.o— Chimica inorgânica;
2.» — Analyse chimica e chimica orgânica;
3.° — Botânica.
Estes exames deverão ter sido feitos na Faculdade de Philosopliia, Escola Polytechnica ou Academia Polytechnica.
Certificado de approvação no exame de validação de prática.
Atlestado em que provem não soíírer de doença contagiosa,
nem possuir defeito ou deformidade physica incompatível com o
bom exercício da pratica pharmaceutica.
II

anno

Certidão de approvação nas cadeiras do 1.° anno.
Período

transitório

Os aspirantes de pharmacia, segundo a lei de 12 de agosto de
1854, que tiverem seis annos de pratica, podem matricular-se no 1.°
anno do curso (artigo 137.» do regulamento de 27 de novembro de
1902), apresentando os seguintes documentos:
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1.°-- Requerimento com o nome, filiação e naturalidade (freguesia, concelho e districto) ;
2.° — Certidão de edade ;
3." — Attestado de bons costumes passado pelo administrador
do bairro ou concelho ;
4.°— Certidão de approvação no exame de instrucção primaria;
v 5.°— Certidão de approvação no exame singular de francez ou
inglez ;
6 ° — Certidão de approvação no exame singular de arithmetical
7.° — Certidão de approvação no exame singular de physica ;
8.° — Certidão de seis annos de pratica pliarmaceutica.
Para matricula no 2.o anno terão do apresentar certidão de frequência nas cadeiras do 1.« anno.
Aos aspirantes do pharmacia que tiverem sete ou mais annos
de pratica p facultada a assistência em todas as cadeiras da Escola
(artigo 138.° do citado regulamento), mediante apresentação dos
documentos acima indicados, stibstituindo-se a ultima certidão pela
da pratica de sete annos.
Os pharmaceuticos á data da publicação da lei de 19 de julho
de 1902 (art. 21.°) podem matricular-se nas cadeiras do 1.° anno do
curso, apresentando os seguintes documentos:
1.° — Carta de pharmaceutico, ou respectiva publica-fórma, 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 incompatível com
a disciplina escolar.
Para matricula no 2.° anno, certidão de approvação nas cadeiras do l.o anno.
N. B.— A todos os requerimentos será collada a estampilha de
5$785 réis por cadeira.
Escola de Pharmacia do Porto, 4 de setembro de 1910.
0 director interim),

Augusto Henrique d'Almeida Brandão.
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LEGISLAÇÃO
Direcção Geral da Instrucção Secundaria,
Superior e Especial
1." Repartição
Não estando fixado o prazo durante o qual os indivíduos a que
se refere o artigo 20.° da carta de lei de 19 de julho de 1902, podem usar do direito estatuído no mesmo artigo; e
Convindo fixar esse prazo, para evitar que fiquem, indefinidamente subsistindo duas organisações distinctas do ensino de pharmacia ;
Conformando-me com o parecer da secção permanente do Conselho Superior de Instrucção 1'ublica.
Hei por bem determinar o seguinte:
Artigo 1.» Os indivíduos a que se refere o citado ariigo 20.°
da carta de lei de 19 de julho de 1902, que não hajam aproveitado
o disposto nos artigos 137.° ou 138.» do decreto de 27 de novembro de 1902, podem ser admittidos a concluir o seu curso, nos termos das disposições legaes em vigor á data da publicação d'aquella
loi, contanto que o façam até o fim do anno lectivo de 1911-1912.
Art. 2.° É revogada, a partir de 19 de julho do corrente anno,
a disposição do n.° 7.° da portaria de 8 de fevereiro de 1856.
§ único. As irregularidades occorridas no registo da pratica
pharmaceutictt, por culpa ou negligencia das respectivas escolas,
não prejudicarão o direito consignado no artigo anterior.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrario.
O Ministro e Secretario do Estado dos Negócios do Iteino assim
o tenha entendido e faça executar. Paço, em 23 de junho de 1910.

Reforma do Ensino de P h a r m a c i a
0 Govervo Provisório da Uepublica Portugueza faz saber que,
em nome da Uepublica, se decretou, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1." O ensino pharmaceutic destina-se a conservar,
transmittir e ampliar os conhecimentos indispensáveis ao exercício
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d'esta profissão e exerce-se em Escolas annexas ás Faculdades de
Medicina de Lisboa, Coimbra e Porto.
Art. 2.° As três escolas de pharmacia, organizadas segundo o
mesmo typo, gozam dos mesmos direitos e privilégios, devendo os
respectivos regulamentos manter e caucionar a sua independência
e autonomia.
Art. 3.0 O ensino geral de pharmacia é exercido em cursos e
cadeiras, e simultaneamente ministrado por segundos assistentes,
primeiros assistentes, professores extraordinários e professores ordinários.
Art. 4.0 O quadro das disciplinas distribue-se em dois grandes
grnpos que, por sua vez, se repartem em cursos e cadeiras :
a) Pertencem ao primeiro grupo :
Curso de chimica inorgânica;
Curso de chimica orgânica;
Curso de analyse chimica;
Curso de physica ;
Curso de mineralogia, geologia e hydrologia ;
Curso de botânica geral ;
Curso de botânica cryptogamica;
Curso de zoologia pharmaceutica.
b) Pertencem ao segundo grupo :
Cadeira de Historia natural das drogas. Posologia;
Cadeira de pharmacotechnia;
Curso de chimica biológica ;
Cadeira de chimica pharmaceutica ;
Curso de bacteriologia;
Curso de analyse toxicológica e chimica legal ;
Curso de analyse bromatologica;
Curso de legislação e deontologia phnrmaceuticas.
Art. 5.° As disciplinas constantes do quadro anterior serão
cursadas no tempo minimo de oito semestres, tendo os alumnos,
além das provas de frequência e exames, a obrigação de fazer durante os dois últimos semestres, duzentos e quarenta dias de boa
pratica pharmaceutica em pharmacia hospitalar.
Art. 6.o As Faculdades de Medicina e de Sciencias porão á
disposição das Escolas de Pharmacia os laboratórios, muzeus e material necessários ao ensino.
Art. 7.° As disciplinas constantes do 1.» grupo e bem assim a
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chimica biológica do 2." grupo (artigo 4.°) serão cursados nas Faculdades de Sciencias. 0 curso de microbiologia será feito nos laboratórios das Faculdades de Medicina.
Art. 8.0 Para o ensino da pharmacotechnia e estagio pharmaceutico utilizar-se-hão as seguintes pharmacias hospitalares:
Em Lisboa: Pharmacia do Hospital de S. José;
Em Coimbra: Pharmacia dos Hospitaes da Universidade;
No Porto : Pharmacia do Hospital de Santo Antonio.
Art. 9.0 Além dos cursos constantes do quadro geral (artigo 4.°)
podem os Conselhos Escolares ordenar outros cursos, facultativos,
desde que o julguem conveniente ao aperfeiçoamento scientifico e
especialização technica dos alumnos.
Ait. lO.o O curso tem uma parte obrigatória (trabalhos práticos, provas de exame e estagio) e uma parte facultativa (licções magistraes e licções com demonstração).
Matricula, inscripçào, frequência e provas
Art. ll.o São necessários para a admissão ás Escolas de Pharmacia :
1.° a) Certidão em que os alumnos provem ter completado
dezeseis annos de idade;
b) Certificado do registo criminal ;
c) Certidão em que provem haver concluído o curso geral dos
lyceus ou documento de habilitação que lhe seja legalmente equiparado.
2.o Certidão comprovativa de haver terminado, com approvação, um dos cursos de pharmacia anteriores á carta de lei de 19 de
julho de 1902.
Art. 12.o A frequência de qualquer cadeira ou curso é auctorizada mediante os diversos documentos de habilitação e as propinas
de inscripção lixadas na seguinte tabeliã :
Cursos annuaes
Cursos semestraes
Cursos trimestraes

20$000 réis
10$000 »
5$000 »

Art. 13.° A habilitação dos alumnos é julgada por exames que
constam de provas praticas o provas theoricas.
Art. 14.0 Haverá duas epochas do exames: uma em março e
outra em julho, isto independentemente dos demais trabalhos escolares.
23
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Art. 15.° Os exames theoricos teem logar depois dos alumnos
terem sido approvados nos exames práticos respectivos.
Art. 16.° O jury dos exames é escolhido pelos Conselhos Escolares.
Art. 17.° Os professores patentearão ao jury as indicações requisitadas da Secretaria sobre a assiduidade dos alumnos, que constarem do livro do ponto, e bem assim as demais notas de frequência e aproveitamento nos trabalhos obrigatórios.
§ único. A valorização do tirocínio pratico (artigo 5.") é feita
pelo professor de pharmacotechnia de acordo com o director do
serviço que o alumno frequentou.
Art. 18.° O alumno excluído nas provas de um exame só pode
repeti-lo na epocha seguinte.
Art. 19." Concluídos os exames de cada dia proceder-se-ha á
votação nos termos do artigo 80.° do decreto com força de lei de
19 de abril de 1911, sobre a constituição universitária.
§ único. Findos os exames, o jury deliberará os prémios que
entenda dever conceder aos alumnos que tiverem obtido a classificação de muito bom.
Art. 20.° Ao quadro geral das disciplinas (artigo 4.°) correspondem dois exames, pertencendo um ás matérias do 1.° grupo e
outro ás matérias do 2.° grupo.
Art. 21.° l'ara que os alumnos sejam admittidos ao exame do
2.° grupo é necessário que apresentem um certificado do exame do
1.° grupo, e além d'isso um certificado em que provem haver frequentado as diversas cadeiras e cursos, considerados em conjuncto,
durante oito semestres.
Art. 22." A informação final do alumno obtem-se tomando a
media arithmetica das informações dos dois exames (prova pratica
e theorica com valorização conjuncta) e tirocínio pratico.
Admissão ao professorado
Art. 23.» O corpo docente compõe-se de professores ordinários, professores extraordinários, primeiros assistentes e segundos
assistentes.
Art. 24.° O provimento rfestes logares é feito por concurso,
por distincção e por antiguidade.
§ único. Os concursos serão sempre annunciados no Diário
do Governo e, por edital, nas três Universidades da Republica.
Art. 25.° Para que os candidatos a segundos assistentes pos-
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sara ser admittidos ás provas de concurso devem, nos prazos legaes,
apresentar os seguintes documentos :
1.° Publica-fõrma do diploma de pharmaeeutico;
2.o Attestados de bom comportamento moral e civil ;
3.° Certificado do registo criminal ;
4.0 Documento justificativo do cumprimento da lei do recrutamento militar;
5." Attestado medico de que não padecem de moléstia contagiosa ou doença que prejudique a applicação aos trabalhos exigidos
pelo exercício do magistério :
6." Quaesquer documentos que provem mérito scientifico ou
serviços prestados á sciencia e ao paiz.
Art. 26.o Findo o prazo do concurso, o director da Escola convocará a reunião do Conselho para examinar os documentos, admittir os candidatos que tenham as condições de admissibilidade e para
constituir o jury que tem de examiná-los.
§ unico. Para que os candidatos sejam admittidos ás provas
do concurso, é necessário que sejam considerados habilitados por
maioria dos votantes.
Art. 27.° O Governo publicará os regulamentos necessários á
ellectivação doa concursos.
Art. 28.° Terminados os concursos, os candidatos approvados
são classificados em mérito absoluto e relativo ; e os mais classificados, em numero igual ao das vagas, ficara pertencendo ao corpo
docente com a categoria de segundos assistentes, e passam a auxiliar os trabalhos práticos.
Art. 29.o Os segundos assistentes são nomeados por dois annosi
findos os quaes teem de deixar a Escola se não forem reconduzidos.
§ unico. Os segundos assistentes reconduzidos podem concorrer ao logar de primeiros assistentes, se houver vaga, sendo o
concurso documental e effectuado pprante os professores da Escola.
e não perdem o sen logar senão por promoção.
Art. 30.° Os primeiros assistentes auxiliam os professores nas
demonstrações e experiências do curso, dirigem os trabalhos práticos dos aluinnos e regera os cursos de que forera encarregados
pelo Conselho Escolar.
Art. Si.» Os primeiros assistentes são nomeados por três
annos, findos os quaes teem de deixar a Escola, se não forem reconduzidos.
S unico. , Os primeiros assistentes reconduzidos podem concorrer ao logar de professor, se houver vaga, sendo o concurso
ainda documental e effectuado perante os professores da Escola.
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Art. 32.° A promoção a professor ordinário faz-se por antiguidade de serviços, podendo, entretanto, o Conselho Escolar propor a
nomeação para tal logar de pessoa de excepcional valor que tenha
prestado relevantes serviços á Sciencia.
Art. 33.° Igualmente poderá, sob proposta do Conselho Escolar, ser chamado para qualquer das vagas de professor ordinário e
extraordinário, primeiro assistente e segundo assistente, pessoal
docente de outra Escola, uma vez que o pessoal chamado tenha categoria e acceite.
Art. 34.° Nos laboratórios haverá ajudantes em numero determinado pelos respectivos directores e que teem por funeção especial auxiliar o ensino.
Podem ser ajudantes: os segundos assistentes, os alumnos da
Escola que já tenham exame do grupo a que o laboratório pertence
e os diplomados em pharmacia que queiram seguir a carreira do
magistério.
§ único. No caso dos concorrentes serem em numero superior
ao das vagas, abrir-se-ha concurso documental.
Art. 35.° 0 pessoal dirigente e docente das Escolas compôr-se-ha, para cada estabelecimento, de um Director, e dos professores e assistentes seguintes :
Três professores ordinários ;
Um professor extraordinário;
Um primeiro assistente ;
Dois segundos assistentes.
Art. 36.° O Conselho de cada Escola compõe-se:
a) Dos professores privativos ordinários e extraordinários;
b) Dos professores de &> secção de Faculdade de Sciencias;
c) Dos professores do 1.° grupo da 3.» secção da Faculdade
de Sciencias ;
d) Dos professores de Zoologia e Botânica (2.° grupo da 3.» secção da Faculdade de Sciencias) ;
e)

Dos professores de Bacteriologia e Pharmacologia da Fa-

culdade de Medicina.
Art.' 37.° A regência das cadeiras pertence aos professores
privativos da Escola. Os cursos serão regidos por professores ou
assistentes e a sua distribuição será feita pelo Conselho.
Disposições transitórias
Art. 38.° Os alumnos actualmente inscriptos nos diversos
annos das Escolas de Pharmacia, continuam a frequentar as cadei-
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ras, sendo os exames feitos nos termos da legislação vigente ao
tempo da inscripção.
Art. 39.° A actual cadeira de toxicologia e chimica legal passa
a constituir um curso regido nas condições geraes dos restantes
cursos instituídos por este diploma.
Art. 40.° São extinctos os logares de preparador, ficando o
pessoal existente exercendo as funcções de segundos assistentes,
sem direito a promoção.
§ único. Os preparadores que hajam prestado provas do concurso e que tenham actualmente pelo menos 5 annos de bom e
eirectivo serviço, poderão ser promovidos desde que o Conselho
assim o entenda e represente ao Governo.
Art. 41.° Fica revogada a legislação em contrario.
Retermina-se, portanto, que todas as auctoridades, a quem o
conhecimento e a execução do presente decreto com força de lei
pertencer, o cumpram e façam cumprir tão inteiramente como
u'elle se contem.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr.
Dado nos Paços do Governo da Republica, em 26 de maio
de 1911. = Joaquim Theophilo Braga = Antonio José d'Almeida =
Bernardino Machado — José Relvas = Antonio Xavier Correia Barreto—Amaro de Azevedo Gomes— Manuel de Brito Camacho.
(Diário do Governo, n.° 124, de 29 de maio de 1911).

Direcção Geral d a Instrucção Secundaria,
Superior e Especial
Attendendo às disposições expressas no decreto com força de
lei de 26 do maio de 1911, que reformou o Ensino da Pharmacia; e
tendo sido ouvidos os respectivos conselhos escolares;
Hei por bem dôcrelar:
Artigo l.o É approvado o' regulamento das Escolas de Pharmacia, que faz parte integrante do presente decreto.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrario.
Paços do Governo da Republica, em 18 de agosto de 1911. =
0 Ministro do Interior, Antonio José d'Almeida.
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Regulamento das Escolas de Pharmacia
CAPITULO I
Fins da Escola e organização dos estudos
Artigo l.o O ensino official de pharmacia e habilitação para o
exercício da mesma profissão serão ministrados nas Escolas de
Pharmacia annexas ás Faculdades de Medicina de Lisboa, Coimbra
e Porto.
Art. 2.° As Escolas de Pharmacia compete:
1.° Conferir o diploma de pharmaceutico-chimico aos alumnos approvados;
2.° Habilitar para o exercício pharmaceiítico, em Portugal, os
pharmaceuticos diplomados por institutos estrangeiros congéneres;
3.° Conferir diplomas de frequência e de approvação nos cursos de especialidade: analyse bromatologica, analyse toxicológica e
ehimiea legal, etc.
Art. 3.° As 1res Escolas de pharmacia, organizadas segundo
o mesmo typo, gozam dos mesmos direitos e privilégios, de absoluta independência e autonomia.
Ari. 4.° O ensino geral de pharmacia é exercido em cursos e
cadeiras, e simultaneamente ministrado por segundos assistentes,
primeiros assistentes, professores extraordinários e professores ordinários.
Art. 5.° As disciplinas que constituem o quadro do ensino de
pharmacia formam dois grandes grupos distribuídos por cursos preparatórios, cursos de especialização e cadeiras.
Art. 6.° 0 l.° grupo é formado por cursos de sciencias physico-chimicas e sciencias historico-naturaes e comprehende:
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

de
de
de
de
de
de
de
de

chimica inorgânica;
chimica orgânica ;
analyse chimica;
physica;
mineralogia, geologia e hydrologia;
botânica geral ;
botânica cryptogamica ;
zoologia pharmaceutica.
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0 2.° grupo é constituído:

Cadeira de historia natural de drogas. Posologia;
Cadeira de pharmacotechnia;
Curso de chiinica biológica;
Cadeira de chimica pharmaceutical
Curso de bacteriologia:
Curso de analyse toxicológica e chimica legal ;
Curso de analyse bromatologica;
Curso de legislação e deontologia pharmaceutic».
Art. 8.° As disciplinas constantes do quadro anterior serão
cursadas no tempo minimo de oito semestres, distribuídas da forma
seguinte:
l.o E 2.°

Curso
Curso
Curso
Curso

de
de
de
de

SEMESTRES:

chimica inorgânica (semestral);
chimica orgânica (semestral) ;
botânica geral;
physica pharmaceutic» (semestral).

3.° E 4.» S E M E S T R E S :

Curso
Curso
Curso
Curso

de
de
de
de

analyse chimica, qualitativa e quantitativa;
zoologia pharmaceutica (semestral) ;
botânica cryptogamica. Fermentações;
mineralogia, geologia e hydrologia.

5." E G.» SEMESTRES :

1.» cadeira—Chimica pharmaceutica;
Curso de bacteriologia (semestral);
2.» cadeira — Historia natural de drogas. Posologia;
Curso de chimica biológica (semestral) ;
Curso de analyse bromatologica e falsificação de medicamentos.
7.° E 8.°

SEMESTRES:

3.» cadeira— Pharmacotechnia;
Curso de analyse toxicológica e chimica legal ;
Curso de legislação e deontologia pharmaceutica (semestral).
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Art. 9.0 As Faculdades de Medicina e de Sciencias porão a
disposição das Escolas de Pharmacia os laboratórios, muzeus e material necessário ao ensino, emquanto as Escolas de Pharmacia não
possuírem installações proprias e sufflcientes.
Art. 10.° Os cursos de chimica inorgânica, chimica orgânica,
botânica geral, analyse chimica qualitativa e quantitativa, serão feitos nas Faculdades de Sciencias e regidos pelo respectivo pessoal
docente. 0 de bacteriologia será feito nas Faculdades de Medicina.
§ único. Estes cursos serão regidos segundo a orientação
determinada pelo conselho escolar de pharmacia.
Art. 11.° Os cursos de botânica cryptogamica, de zoologia
pharmaceutica, de mineralogia, geologia e hydrologia, physica e chimica biológica serão regidos pelos professores ou primeiro assistente privativos das Escolas de Pharmacia, podendo utilizar para este
ensino os laboratórios das Faculdades de Sciencias. '
Art. 12.0 AS cadeiras de historia natural de drogas, pharmacotechnia e chimica pharmaceutica serão regidas pelos professores
ordinários; os cursos de analyse bromalologica, analyse toxicológica e chimica legal, legislação e deontologia pharmaceutica serão
regidos pelos professores ou primeiro assistente privativos das Escolas de Pharmacia, segundo deliberação do Conselho escolar, utilizando para esse ensino as suas installações.
Art. 13.o Os alumnos, além das provas de frequência e exames, são obrigados a fazer, durante os dois últimos semestres, duzentos e quarenta dias de boa pratica pharmaceutica em pharmacia
hospitalar.
Art. 14.o Para o ensino da pharmacotechnia e estagio pharmaceutico, a que se refere o artigo antecedente, utilisar-se-hão as
seguintes pharmacias hospitalares;
Em Lisboa : Pharmacia do Hospital de S. José.
Em Coimbra : Pharmacia dos Hospitaes da Universidade.
No Porto: Pharmacia do Hospital de Santo Antonio.
Art. 15.o Além dos cursos constantes do quadro geral (artigo 7.o e 8.°), podem os conselhos escolares ordenar outros cursos,
facultativos, desde que o julguem conveniente ao aperfeiçoamento
scientiiico e especialisação technica dos alumnos.
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CAPITULO II
Pessoal docente, professores e assistentes
Art. 16.0 o pessoal docente das Escolas de Pharmacia compõe-se de:
3 professores ordinários.
1 professor extraordinário.
1 primeiro assistente.
2 segundos assistentes.
Art. 17.° O provimento d'estes logares é feito por concurso,
por distineção e por antiguidade.
§ uru.MI. Os concursos serão annunciados no Diário do Governo e por edital nas três Universidades da Republica.
Art. 18.0 Os professores ordinários e extraordinários são obrigados á regência das cadeiras e cursos, que pelo conselho da Escola lhe forem distribuídos, de harmonia com a lei e os regulamentos
em vigor.
Art. 19.° Poderão facultativamente encarregar-se da regência
de uma cadeira ou curso de outra classe, quando o Conselho o julgar de conveniência para o ensino.
Art. 20.° Nas regências dos seus cursos e cadeiras os professores observarão e farão observar as disposições d'esté regulamento na parte relativa ao exercício do ensino.
Art. 21.° Nas regências dos seus cursos e cadeiras, os professores são os directores dos laboratórios de ensino e, como taes,
responsáveis perante a Escola pela regularidade dos respectivos
serviços.
Art. 22.° Os professores que dirijam laboratórios podem requisitar á Direcção da Escola, pela verba do orçamento relativa ao
respectivo serviço, o material de que o ensino carecer.
Art. 23.o Os professores deverão propor a Escola tudo o que
a experiência lhes ditar, para a melhor utilização para o ensino laboratorial.
Art. 24.o São attribuições dos professores ordinários e extraordinários :
Fazer parte do jury de exames.
Fazer parte do jury dos concursos ao magistério da Escola respectiva.
Comparecer As sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho da Escola.
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Desempenhar (■< logares de director, secretario e bibhotheca
rio e lodos os outros estabelecidos por lei para a administração dos
interesses da Escola.
Art. 25.» São attribuições do primeiro assistente:
1." Heger os cursos que pelo Conselho da Escola lhe forem
distribuídos, dentro da classe a que pertencerem no quadro geral
do ensino;
2.0 Reger os cursos especiaes, fora do quadro geral do en
sino, que a Escola julgue conveniente instituir em. cada anno lectivo
para a melhor educação profissional dos aluninos;
8.o Além da regência de curso, o primeiro assistente dirigirá
ou desempenhará nos laboratórios os serviços que pela Escola lhe
forem commeitidos como auxiliares do ensino.
Art. 26.° Aos segundos assistentes dos laboratórios compete:
1.° Assistir às licçoes, conferencias e trabalhos práticos,
realizando as demonstrações expérimentées indicadas pelo pro
fessor ;
2." Comparecer no laboratório antes da hora regulamentar
da aula, para ordenarem e disporem, consoante as determinações
do professor, tudo quanto fôr necessário para o exercício do dia;
8,o Heallzar os trabalhos que lhes forem commetlidos pelo pro
fessor, com destino ás demonstrações na aula, ou ao muzeu respe
ctivo ;
4." Guiar os alumnos nos exercícios pratico», segundo as
instrucções do professor, e fiscalizar os trabalhos que áquelles hou
verem sido commettidos;
5.o Executar, com o auxilio do pessoal menor e alumnos, as
analyses que tiverem sido requisitadas ao laboratório;
6.° Fiscalizar a conservação do material do laboratório, que
deve estar devidamente inventariado;
7.o Conservar sob a sua guarda o archivo e muy.eu respectivo;
8.o Substituir os primeiros assistentes nos seus impedimen
tos legaes, excepto na regência dos cursos magistraes.
Art. 27.0 O ingresso ordinário no magistério fazse por con
curso para os logares de segundos assistentes.
Art. 28.° O jury dos concursos será formado pelos professo
res ordinários e extraordinários da Escola de Pharmacia, em exer
cício á data dn admissão dos candidatos, sob a presidência do reitor
ou do director da Escola e, no seu impedimento, do professor mais
antigo. Sobre a constituição do jury observarsohão as disposições
expressas nos regulamentos das Faculdades de Direito e Medicina.
Art. 29.0 p a r a q Ue o s candidatos a segundos assistentes pos
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sum ser admittidos ás provas do concurso, devem apresentar nos
prazos lçgaes os seguintes documentos:
1.° Publica-fórma do diploma de pliarmaceutico ehimico;
2.° Attestados de bom comportamento moral e civil ;
3.° Certificado do registo criminal;
4.o Documento justificativo do cumprimento da lei do recrutamento militar;
5.° Attestado medico de que não padecem de moléstia contagiosa ou doença, que prejudique a applicação a trabalhos exigidos
pelo exercício do magistério:
6. d Quaesquer documentos que provem mérito scientilico e
serviços prestados a sciencia ou ao paiz.
Art. 30. u Findo o prazo do concurso, o director da Escola convocará a reunião do Conselho para examinar os documentos, admittir os candidatos que tenham condições de admissibilidade e constituir o jury que 'em de examiná-los.
S unico. l'ara que os candidatos sejam udmittidos às provas
do concurso, é necessário que sejam considerados habilitados por
maioria de votantes.
Art. 31.° As provas publicas do concurso abrangem:
1." Discussão de uma dissertação impressa sobre qualquer
assumpto relativo às sciencias professadas no curso especial de
pharmacia, que será discutida durante uma hora por um ou dois
professores, devendo dar entrada na Secretaria da Escola dez exemplares d'essa dissertação, trinta dias antes do começo das provas ;
2.° Uma licção de livre escolha do candidato, com demonstração ;
3.° Uma licção, de uma hora, com interrogatório de meia hora
sobre um ponto tirado á sorte, com 24 horas de antecipação, referente ás disciplinas do curso ;
4.o Prova pratica, sobre ponto tirado á sorte na occasião da
prova, comprehendendo :
a) Três preparações pharmaceuticas, sendo duns oflicinaes e
uma magistral ;
b) Reconhecimento de duas plantas recentes e respectivo relatório ;
c) Analyse qualitativa d'uma mistura e respectivo relatório:
d) Doseamentos de uma substancia, pelos methodos ponderaes
e volumétricos e respectivos relatórios:
e) Duas preparações microscópicas;
f)
Interrogatório durante a execução da prova e exposição
dos trabalhos tinaes.

364

F a c u l d a d e de Medicina do P o r t o

Art. 32.0 p a r a a licção oral a que se refere o artigo anterior
haverá dez pontos organizados pelo jury, que serão publicados trinta
dias antes da primeira prova do concurso.
§ l.o Nenhum ponto pôde repetir-se no mesmo concurso.
§ 2.° As matérias que tiverem sido escolhidas para a dissertação não podem ser objecto das lições sorteadas.
Art. 33.° Os interrogatórios serão sempre feitos pelos professores privativos da Escola. Na sua falta serão convidados professores de outra Escola de Pharmacia.
Art. 34.° O jury fará entre si a distribuição dos interrogatórios
e indicará o rnodo como devom ser prestadas as provas praticas.
Art. 35.° Terminados os concursos, os candidatos approvados
são classificados em mérito absoluto e relativo; e os mais classificados, em numero egual ao das vagas, ficam pertencendo ao corpo
docente com a categoria de segundos assistentes, e passam a auxiliar os trabalhos práticos da Escola.
§ 1.° O jury terá sempre em vista, como de maior importância, para os effeitos da classificação, as provas praticas e.xhibidas
pelos candidatos.
§ 2.° Para a nomeação de segundos assistentes considerarse-ha documento de preferencia (em egualdade do classificação no
concurso) aquelle em que se comprove maior numero de annos de
exercício profissional.
Art. 36.° Os segundos assistentes são nomeados por dois
annos, findos os quaes teem de deixar a Escola, se não forem reconduzidos.
S iinico. Os segundos assistentes podem concorrer ao logar
de primeiros assistentes, se houver vaga no respectivo grupo, sendo
o concurso documental e eITectuado perante os professores da Escola.
Art 37.° Os primeiros assistentes auxiliam os professores nas
demonstrações e experiências do curso, dirigem os trabalhos práticos dos alumnos e regem os cursos de que forem encarregados
pelo Conselho Escolar.
Art. 38.0 Os primeiros assistentes são nomeados por três
annos, findos os quaes teem de deixar a Escola, se não forem reconduzidos.
§ único. Os primeiros assistentes reconduzidos podem concorrer ao logar de professores extraordinários, se houver vaga,
sendo o concurso ainda documental e elfectuado perante os professores privativos da Escola.
Art. 39.° A promoção a professor ordinário faz-se, em regra,
por antiguidade de serviço ; mas pôde a Escola propor a nomeação
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para tal logar de profissional de excepcional valor, que lenha prestado relevantes serviços á sciencia.
Art. 40.° Igualmente poderá, sob proposta da Escola, ser chamado para qualquer das vagas de professor ordinário e extraordinário, primeiro assistente e segundo assistente, pessoal docente de
outra Escola de Pharmacia, uma vez que o pessoal chamado tenha
categoria e acceite.
Art. 41.» Nos laboratórios haverá ajudantes em numero determinado pelos respectivos directores e que teem por funcção especial auxiliar o ensino.
Podem ser ajudantes: os segundos assistentes, os alumnos da
Escola que já tenham exame do grupo a que o laboratório pertence
e os diplomados em pharmacia que queiram seguir a carreira do
magistério.
§ único. No caso de os concorrentes serem em numero superior ao das vagas, abrir-se-ha concurso documental.
CAPITULO III
Do ensino e da frequência e regime escolar
Art. 42.0 o ensino é feito normalmente por professores ordinários, professores extraordinários e assistentes. Consta de uma
parte livre (licções mugistraes e licções com demonstração) e de
outra obrigatória (trabalhos práticos e estagio nos laboratórios).
§ único. O ensino pratico será completado por excursões
scienlificas facultativas, dirigidas por professores e assistentes.
Art. 43.° Não haverá registo algum da frequência ou falta
dos alumnos ás licções livres.
§ único. Se, por ausência ou tumulto dos estudantes, não
houver seis sétimos do numero de licções lixado pelo Conselho da
Escola para cada disciplina, será annullada a inscripção nos respectivos cursos.
Art. 44.o Quando, por qualquer motivo, alguma cadeira ou
curso deixe de ter frequência, a publicação de licções ou trabalhos
de sciencia nova Buppre, para todos os eITeitos, a regência. A mesma
disposição vigora quando o professor ou assistente, impedido de reger, todavia assim produza labor scientifico.
Art. 45.0 . A instrucção pratica faz porte integrante do systema
de ensino professado na Escola, e é obrigatoriu.
Art. 46.0 A instrucção pratica abrange os trabalhos de labo-
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ratorio, os exercícios graphicos. a resolução, por escripto, de problemas, e a visita a estabelecimentos industriaes.
§ único. Os exercícios escriptos pelo alnmno em sua casa,
poderão ser examinados pelo professor, na aula em conferencia entre professores e alumnos.
Ari. 47.0 Os trabalhos práticos são repartidos pelos oito semestres de duração do curso, segundo determinação do Conselho
Escolar.
Art. 48.° Quando as Escolas de Pharmacia não possuam installações adequadas aos trabalhos práticos de zoologia pharmaceutica, botânica cryptogamica, mineralogia, geologia, hydrologia e de
chimica biológica, serão executados nas Fuculdades de Sciencias e
os de bacteriologia nas Faculdades de Medicina.
Art. 49.° Sempre que os respectivos professores o julgarem
conveniente para a instrucção do alumno, será este encarregado de
escrever um relatório conciso do trabalho pratico que tiver executado.
Art. 50.° Os programmas dos différentes cursos e cadeiras
serão organisados e discutidos em Conselho da Faculdade até ao
dia 31 de julho e publicados antes da abertura das aulas, onde, além
das matérias do programma, se poderão ensinar quaesquer outras.
Ait. 51.° Os alumnos são obrigados a executar os seus trabalhos práticos nos gabinetes, laboratórios e salas de estudo que
lhes forem ordenados pelos professores e assistentes.
Art. 52.° Para a pratica obrigatória haverá nos laboratórios
um livro de ponto, que os alumnos assignarão, depois de executado
o trabalho do dia, e cujas indicações serão consideradas como elemento de frequência, perante o jury dos exames respectivos.
Art. 53.° Os alumnos são responsáveis pela deterioração voluntária, ou por descuido indesculpável, dos utensílios de que se
servirem.
Art. 54.° Todos os exercícios escriptos, relatórios e as preparações de laboratórios, que puderem ser conservadas, constituirão
elementos auxiliares de apreciação na valorisação da prova pratica
do exame respectivo.
Art. 55.° Os professores ou assistentes incumbidos da direcção dos laboratórios e salas de estudo permanecerão n'ellas durante o tempo determinado pelo Conselho, coadjuvando os alumnos,
prestando-lhes esclarecimentos, podendo fazer-lhes interrogações,
e mantendo a disciplina.
Art. 56.° Os directores poderão determinar, sendo conve-
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niente, que as aulas e laboratórios abram extraordinariamente algumas horas nos dias feriados ou durante a noite, para o que se
fará o competente aviso.
Art. 57.° Findo cada semestre, os alumnos podem transitar
de uma para outra Escola.
CAPITULO IV
Matrículas
Art. 58.° 0 anno escolar ou lectivo começa nas Escolas de
Pharmacia a 15 de outubro e termina a 31 de julho, comprehendendo dois s e m e s t r e s ; o primeiro (ou semestre de inverno), que
começa a 15 de outubro e termina a 15 de março e o segundo (ou
de verão), que principia no dia 16 de março para findar em 31 de
julho.
Art. 59.° Cada um d'estes semestres se divide, para o estudo
das especialidades, em dois trimestres. Os do semestre de inverno
começam respectivamente a 15 de outubro e 1 de janeiro; os do
semestre de verão começam a 16 de março e 1 de junho.
Art. GO.» Parn a matricula e inscripção nas Escolas de Pharmacia, os alumnos apresentarão, em cada anno, na secretaria da
Universidade, os seus requerimentos dirigidos ao Reitor, devidamente instruídos, nos seguintes prasos semestraes :
1.° semestre da inverno — de 25 de setembro a 10 de outubro.
2.° semestre de verão — de 25 de fevereiro a 10 de março.
3.° A inscripção, nas cadeiras e nos cursos annuaes, faz-se
de 25 de setembro a 10 de outubro.
§ l.° Os prazos acima estabelecidos, só podem ser prorogados para os alumnos que se encontrem em qualquer das condições
seguintes:
1." Para os que tenham terminado o curso geral dos lyceus
na segunda época de exames, devendo n'este caso requerer a matricula dentro do prazo de três dias a contar d'aquelle em que tiverem concluído o exame ;
2.° Para os que estejam liaenceados por motivo do serviço
militar, em virtude.da lei do recrutamento do exercito;
3.o Para aquelles que por doença, ou outro motivo devidamente comprovado por documento autentico, não tenham podido
requerer a matricula nos prazos marcados.
S 2.° Em qualquer d'estes casos a admissão à matricula só
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poderá ser concedida mediante parecer favorável do Conselho escolar.
Art. 61.° São necessárias para a admissão ás Escolas de
Pharmacia:
1.° a) Certidão em que os alumnos provem ter completado
dezaseis annos de idade;
b) Certificado do registo criminal ;
cj Certidão em que provem haver concluído o curso geral dos
lyceus ou documento de habilitação que lhe seja legalmente equiparado ;
2.° Certidão comprovativa de haver terminado com approvação um dos cursos de pharmacia anteriores á carta de lei de 19 de
julho de 1902.
§ único. Os pharmaceutics a que se refere o n.° 2.° d'esté
artigo são dispensados do estagio hospitalar o serão apenas obrigados a cursar as disciplinas dos quatro últimos semestres e a fazer o
exame respectivo.
Art. 62.° Os alumnos que pretendam ser admittidos na Escola devem, dentro do prazo lixado, apresentar, na Secretaria da
Universidade, o seu requerimento, dirigido ao Reitor, escripto em
papel sellado, em que declarem a filiação, naturalidade (freguezia e
concelho), idade e morada e os cursos em que desejam inscrever-se,
acompanhando esse requerimento dos documentos a que se refere
o artigo antecedente ou de certidão de matricula anterior ou approvação no exame do 1." grupo do curso da Escola e documento comprovativo de haverem pago a propina de 5S000 réis de matricula na
Universidade, e pagarão na thesouraria as respectivas propinas de
inscripções.
Art. 63.° As propinas de inscripção nos diversos cursos o cadeiras são as que constajn da tabeliã seguinte :
Cursos annuaes
Cursos semestraes
Cursos trimestraes

20$000 réis
10$000 »
5$000 >>

Art. 64.° A cada alumno inscripto na Escola será gratuitamente fornecido, após a sua inscripção, um bilhete de identidade
que apenas será válido para o anno escolar, devendo sor renovado
no seguinte. Os bilhetes de identidade são rigorosamente pessoaes
e intransmissiveis.
No caso de perda ou inutilização poderá ser fornecido um duplicado.
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S único. Os alumnos podem ser convidados, em caso de duvida, a justificar a sua identidade, isto é, a apresentar ns seus cartões de alumnos da Escola. No caso de recusa podem ser proliibidos
de permanecer nos edifícios que a compõem.
Art. 65.° Para cada aluinno existirá na Escola um caderno do
qual ha de constar :
1.° t)s documentos apresentados para matricula ou inscripção;
2.° Um resumo da sua frequência e aproveitamento, com us
respectivas dalas da matricula, exames com as qualificações obtidas,
trabalhos práticos, etc.
Art. 66.° A habilitação dos alumnos é julgada por exames,
quo constam de provas praticas e provas theoricas, que se realizarão nas duas epochas de exames, março e julho.
Art. 67.° A escolha das disciplinas a frequentar durante cada
semestre é livre, uma vez que seja compatível com a distribuição
dos serviços e horários du Escola, respeitando-se todavia as dependências mencionadas no paragrapho seguinte.
§ único. Nenhum alumno pôde inscrever-se para frequentar
qualquer das cadeiras ou cursos do 2.° grupo, sem que prove ter
sido approvado no exame do 1.° grupo.
Ari. 68.° Os alumnos podem ser transferidos de uma para
outru Escola. A transferencia, porém, só poderá effectuar-se no principio dos semestres.
§ único. No caso previsto n'este artigo, o director da Escola,
onde o alumno se achava matriculado, enviará ao d'aquella, para
onde é requerida a transferencia, o caderno relativo uo alumno
transferido.
CAPITULO V
Dos exames
Art. ()9.° A habilitação dos alumnos é avaliada por exames,
que constam de provas praticas e provas theoricas.
Art. 70.° Haverá duas epochas de exames, uma em março
e outra em julho, isto independentemente dos demais trabalhos
escolores.
Art. 71.° O jury de exames é escolhido pelo Conselho e deverá compôr-se de todos os professores de cadeiras ou cursos que
entrem no respectivo exame.
Art. 72.° Os presidentes do jury de exames serão de nomeação do Conselho Escolar de Pharmacia.
14

«
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Art. 73.0 Os exames theoricos são feitos depois do ahimno
ter sido approvado no exame pratico respectivo.
Art. 74." O programma e duração dos exames práticos de
cada cadeira ou curso serão propostos ao Conselho pelos respectivos professores.
Art. 75.° O exame theorico constara de um interrogatório
feito por cada um dos professores das cadeiras ou dos cursos (pie
o exume do grupo abrange.
Art. 76.» A duração dos exames theorieos não deve exceder
um ipiarto de hora por cada disciplina.
§ único. O presidente do jury pôde, sempre que o julgue conveniente, interrogar o alumno.
Art. 77.° Os professores das diversas disciplinas a que respeitar o exame patentearão aos restantes membros do jury todos os
olomontos do informação de que dispuzerem, relativos a assiduidade
dos nluinnos nos trabalhos obrigatórios, relatórios de trabalhos elípclundos, ele.
Ari. 78.° O alumno excluído na prova de um exame, quer
theorico, quer pratico, não poderá repetir osso exame antes da
ep'oeha seguinte.
Art. 79.° As provas praticas versarão sobre pontos tirados á
sorte na occasião das provas, e serão julgadas separadamente, por
disciplina. Serão dadas nos laboratórios ou salas em presença de
um dos professores, pelo menos.
§ único. Os alumnos podem recorrer a quaesquer livros durante a execução das provas laboraloriaes.
Art. 80.o O interrogatório versará sobre as generalidades de
todas as disciplinas constantes do grupo respectivo e as de um
ponto tirado á sorte no momento do exame.
Art. 81.° Os pontos serão redigidos pelos professores ou
assistentes encarregados da regência das respectivas disciplinas,
escolhidos de entre os assumptos que constituíram objecto do ensino, e licarão sujeitos á apreciação do Conselho da Escola.
Art. 82.° Â. tiragem dos pontos assistirá sempre um professor
o o secretario da Kscolu.
Art. 83." O Conselho da Kscola fixará nos diversos casos o
numero de estudantes que devem entrar a exame em cada dia.
Art. 84." Os alumnos que, por causa juslilicada perante o
Conselho, faltarem u um exame, poderão ser adinitlidos a exame
extraordinário, mediante despacho da líeitoriu.
Art. 85.^ Quando algum ou alguns estuduutes marcados fal-
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tarem n tirar o ponto, serão chamados os supplentes, marcados em
numero igual ao dos elïeclivos.
§ l.o O «lumno que, por causa justificada perante o Conselho
da Escola, no prazo de 48 horas, faltar á tiragem do ponto, poderá
ser novamente marcado para a mesma epocha, não preferindo os
que estiverem marcados anteriormente.
§ 2.° O alumno que. sem motivo justificado, faltar á tiragem
do ponto, perde o direito a exame n'essa epocha.
Art. 8(i.° Concluídos os exames de cada dia, proceder-se-ha á
votação. O resultado, nos lermos do artigo 80.o do decreto de 19 do
abril de 1911, sobre a constituição universitária, é expresso em valores, segundo a tabeliã seguinte:
Excluído — menos de 10 valores. *
Suficiente — 10, 11, 12 e 13 valores.
Bom — 14, 15, 1G e 17 valores.
Muito bom — 18, 19 e 20 valores.
Art. 87.° A informação linal do alumno obtem-se tomando a
media urithmetica das informações dos dois exames (prova pratica
c prova theorica com valorizução conjunct*) e tirocínio pratico.
Ari. 88." Consideram-se dixtinctos os aluirmos que obtiverem,
pelo menos. 16 valores. Aos alumnos que obtiverem a classificação
do muito bum, poderão ser conferidos diplomas honoríficos de premi, i. com que os alumnos, depois de terminado o curso, poderão
concorrer ás Bolsas de Estudo no estrangeiro.
§ único. Findos os exames, o jury deliberará sobre os premíoi
que entenda dever conferir aos alumnos que tiverem obtido a classificação de muito bom.
Art. 89.° Estas clussilicaç.Ões serão conferidas nos conselhos
flnaes de 15 de março e 31 de julho. A cada um dos estudantes
classificados passar-se-ha um diploma assignado pelo Reitor o secretario.
Art. 90.° Do diploma de pharmaceutico-chimico tom de constar a sua identidade e informação final de mérito acudeinico, o que
é regulado tendo em atlonção todas its provas de exame.
Art. 91.° Qualquer p h a r m a c e u t i c estrangeiro quo pretenda
exercer a sua profissão om Portugal, deverá requerer ao Director
da Escola, instruindo o seu requerimento com os seguintes documentos:
l.° Carta ou diploma autlientico da Faculdade ou Escola em
quo Beja habilitado ;
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2.° Attestado de identidade de pessoa passado pelo consul
ou auctoridade respectiva;
3.° Quaesquer documentos que comprovem mérito scientitlco
o serviços prestados á sciencia.
Art. 92.° O requerente terá de submetler-se á repetição do
curso de pharmacia, e assim terá de fazer dois exames correspondentes às disciplinas do l.° e 2.° grupo.
Art. 93.° O requerente terá de apresentar, antes de realizar
qualquer dos exames, um documento em que prove ter satisfeito o
pagamento das propinas relativas ás cadeiras ou cursos em que vae
ser examinado :
a) A quantia a satisfazer deverá regular-se pelo artigo 12.°
do decreto de 26 do maio de 1911.
Art. 94.° Se o candidato fôr excluído só poderá repetir o
examo no fim *de seis mezes e mediante o pagamento de nova propina.
CAPITULO VI
Direcção e Conselho Escolar
Art. 9õ.° O Conselho Escolar comp5e-se dos professores extraordinários e ordinários privativos da Escola de Pharmacia, e representa a mesma Escola como pessoa moral e como entidade docente.
Art. 96.o 0 Conselho tem funeções administrativas e é autónomo soh o ponto de vista pedagógico.
Compete-lhe :
1.° Administrar as receitas e bens próprios da Escola de
Pharmacia, designando uma commissão administrativa por elle
eleita para a sua gerência;
2.° Apresentar ao Senado Universitário o programma geral
dos estudos para cada anno lectivo e um relatório do estado e actividade da Escola no anno que (Indou ;
3.° Propor ao mesmo Senado a criação, transformação ou
supressão de cadeiras ou cursos do quadro e determinar os systemas de ensino e a forma dos exames e exercícios ;
4.° Resolver as duvidas que se suscitem sobre assumptos de
inscripção e matricula;
5.° Pegulamentar os serviços internos da Escola e os mais
objectos du sua actividade docente;
6." Proceder, de 3 em 3 annos, á eleição do Director, Secre-
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tario e Bibliothecario, que serão escolhidos entre os professores ordinários e extraordinários do quadro privativo da Escola de Pharmacia;
7.° Proceder á escolha dos jurys de exames e concursos ;
8.0 Incluir nos seus ornamentos verbas necessárias para viagens scienlilicas dos respectivos professores, no paiz, colónias e estrangeiro ;
9.o Resolver sobre o período de quaesquer professores ordinários ou extraordinários que desejem ausentar-se do serviço para
qualquer missão scienlifica da sua iniciativa, nos termos do artigo 58.° da lei da Constituição Universitária;
IO.» Ordenar, nos termos das leis, os programmas dos concursos para provimentos dos logares de assistentes; ordenar os
pontos para as provas dos mesmos concursos; e constituir os jurys
de todas as provas a que hão-de satisfazer os candidatos ;
11." Ordenar os programmas e pontos dos concursos para o
provimento dos outros logares de nomeação do Governo ;
12." Distribuir anniialmente pelo pessoal escolar os serviços
theoricos e práticos que lerão de ser executados ;
13.° Determinar os casos e o modo porque os assistentes
devem auxiliar os professores ;
14." Nomear os jurys para os exames finaes ;
lõ." Propor, nos termos d'esté regulamento, as nomeações
de assistentes e professores ;
16." Propor extraordinariamente a nomeação sem concurso,
para os mesmos logares, de profissionaes eminentes, de notória reputação scientitlca ;
17." Regular o horário para todos os cursos e trabalhos escolares ;
18.° Propor os nomes dos indivíduos que julgar capazes para
os logares de escripturarios e serventes ;
19.° Julgar as faltas dadas pelos professores, assistentes,
alumnos o pessoal subalterno e menor, conforme as notas apresentadas pelo secretario.
Art. 97." As consultas do Conselho da Escola devem ser assignadas por todos os seus membros. Se algum d'elles não estiver
presente, o secretario motivará a falta de assignatura; e o que não
se conformar com a doutrina da consulta poderá assignai1 com declaração, e dar voto em separado.
Art. 98." O Conselho tem um presidente, que é o director da
Escola, e um secretario. Um e outro são eleitos pelo próprio Conselho, por pluralidade de votos, e para servirem por três annos, podendo sor reconduzidos para o triennio immediato.
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Art. 99." o Conselho reúne ordinariamente uma vez em cada
m.-,, extraordinariamente, sempre que dois dos seus membros o
requeiram, ou por convocação do director.
Art. 100.° Não poderá haver sessão sem que esteja presente
mais de metade dos membros do Conselho, contando-se"para a determinação d'esté numero somente os professores em effectivo serviço.
Art. 101.° A convocação para o Conselho, far-se-ha antecipadamente e por escriplo, declarando-se o dia e hora de abertura da
sessão e os objectos mais importantes que devem ser tratados.
§ 1." A hora marcada nas cartas convocatórias, far-se-ha a
primeira chamada na sala das sessões; veriticando-se que não nu
numero sufliciente, esperar-se-ha meia horu, findu a qual, se não
houver ainda maioria, se lavrará auto que será assignado pelos professores presentes.
§ 2.° A hora da abertura da sessão será sempre declarada na
acta.
Art. 102.° D professor que não puder assistir ao Conselho
deve participar por escripto, quando isso lhe seja possível, indicando
a causa que o obrigou a não comparecer. Da falta e do motivo se
fará menção na acta.
Art. 103.° As questões serão decididas pela pluralidade absoluta de votos. No caso de empate compete ao director o voto de

qualidade.

Art. 104.° As votações serão feitas a descoberto e nominaes,
sempre que o Conselho por maioria assim o resolva.
§ único. Exceptuam-se os casos em que a legislação em vigor determina que a votação seja por escrutínio secreto.
Art. 105.° O vogal ou vogaes vencidos poderão fazer declarações na acta, entregando-as escriptas e assignadas ao secretario, e
motivar os seus votos; roas n'este ultimo caso, o secretario fará
também na acta menção das principaes razões que se houverem
produzido a favor da decisão tomada.
Art. 106.° Sempre que fòr possível, o presidente annunoiará,
no fim de cada sessão, a ordem do dia para a seguinte.
Art. 107." Quando o Conselho resolver representar ou consultar sobre o assumpto da sua competência, a redacção do documento será incumbida ao vogal ou vogaes que o Conselho designar
e que tenham approvado a representação ou consulta.
Art. 108.° Em cada sessão se lerá a acta da immediatamente
anterior, a qual, sondo approvada, se passará ao livro respectivo>
onde será assignada pelo director da Escola e pelo secretario.
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§ único. Na faltu ou impedimento dos que devam assignar e
escrever a acta, furão as suas vezes os que servirem de presidente
e secretario na respectiva sessão.
Art. 109." As resoluções tomadas pelo Conselho teem immédiat» execução, quando não excedam as suas attribuições c não dependam de approvação do Senado.
Art. 110." Na ausência do director, presidirá ao Conselho o
vogal mais antigo ou o mais velho no caso de igual antiguidade.
Art. 111.° Os professores da 2. ;l secção da Faculdude de
Seieneias; os professores do 1.° grupo da 3. a secção da Faculdade
de Seieneias; os professores de Zoologia e Botânica (2." grupo da
3.» secção da Faculdude de Seieneias), que regem cursos do 1." grupo
das disciplinas (pie constituem o ensino da pliariuacia, farão parte
dos Conselhos Escolares quando n'elles se trate de assumptos que
digam respeito aos referidos cursos.
§ único. Igual doutrina se applica aos professores de hacteriologia o de pharmacologm dus Faculdades de Medicina.
Ari. 112." No fim do anno lectivo haverá uma sessão especial
do Conselho da Escola paru se Irutar do orçamento, apresentação
do relatório annual eluhorado pelo secretario, o qual fornecerá bases
para o relatório que o Conselho dn Escola tem de enviar á Junta
Administrativa do Senado da Universidade.
Ari. 113." Ao director da Escola pertence:
1.0 Nolilicur a quem competir as resoluções do Conselho;
2.° Notiticur ao Conselho as resoluções do Senado e do Heitor e dar contu de todas as correspondências e mais occorrencins
do serviço desde a ultima sessão;
3.o Vigiar ii disciplina académica nu Escola é u observância
dos seus regulamentos internos;
4." Fazer cumprir as deliberações do Conselho Escolar, consultundo directamente a quem competir sobre o assumpto, no caso
du se não conformar com ellas;
o."

Presidir ao Conselho Escolar e á coinmissão adminis-

trativa ;
0." Exercer a auotoridnde administrativa e disciplinar, em re.
lação aos professores, estudantes e pessoal da Escola;
7.o Convocar as reuniões do Conselho uma vez por niez e
sempre que o julgue conveniente, ou a convocação seja requerida
por dois professores :
8.° Representar o Conselho da Escola como pessoa moral e
exercer, por delegução, o poder executivo em relação á mesma
Escola ;
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9.o Auetorizar com o seu despacho as certidões que pelo secretario teem de ser passadas e extrahidas dns livros da Escola;
10.° Tomar nos intervalles das sessões todas as deliberações
que forem exigidas pelo bem e urgência do serviço;
11.° Rubricar os livros destinados á escripturação da Escola.

CAPITULO VII

Dos estabelecimentos annexos e sua dotação

Art. 114." Paru os trabalhos de investigação scientifica dos
seus alumnos, a Escola de Pharmacia dispõe dos seguintes estabelecimentos a n n e x o s :
Bibliotheca.
Laboratórios chimicos.
Mu/.eu o laboratório botânico.
Laboratório pbannacetitico.
S único. O Conselho da Escola poderá estabelecer outros laboratórios, collecções ou muzeus do reconhecida utilidade para o
ensino.
Art. 115.° Cada um d'estos estabelecimentos e dirigido por
um.professor da especialidade, escolhido polo Conselho da Escola.
Art. 116.° O director de cada um dos estabelecimentos annexos tem n'elles a superintendência pedagógica e na parto administrativa entende-se com o director da Escola.
Art. 117.° Os professores encarregados da direcção de cada
um d'estes estabelecimentos são os responsáveis perante a Universidade pelos objectos n'elles existentes.
Art. 118.° Quando um professor deixar a effectividado do
serviço por motivo de jubilação, demissão requerida ou imposta, ou
impedimento prolongado, fará entrega, por inventario, ao professor
que o substituir, de todos os objectos existentes no estabelecimento
a seu cargo.
§ único. D'esse inventario será sempre enviada uma copia á
secretaria da Universidade para ser archivada.
Art. 119.° Quando algum professor precisar de instrumentos
ou quaesquer objectos pertencentes a qualquer dos estabelecimentos'
da Escola, deverá requisitá-los por escripto ao respectivo director,
ficando responsável pela sua restituição.
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CAPITULO VIII
Da bibliotheca
Art. 120.° O bibliothecario será nomeado pelo Conselho de
entre os professores ordinários o extraordinários.
Ari. 121.° Ao bibliothecario compete:
1.» Fazer a applicação da verba destinada á bibliolheca em
compra de livros e outras publicações, de harmonia com os outros
professores e as necessidades das diversas cadeiras;
2.° Dar á secretaria as indicações precisas, quando se torne
necessário corresponder-se com qualquer casa commercial ;
3.° Mandar distribuir pelas estantes, melhodicamente. e por
cadeiras, as diversas publicações, depois de annotadas com o numero de ordem, estante, prateleira, etc., organizando verbetes, por
ordem alphabetic*, um para cada lettra, que servirão de indice ;
4.° Consentir que as publicuções sejam consultadas pelos
aluirmos, mas dentro da sala da bibliotheca ;
5." Permittir a sahida das diversas publicações para o< professores do curso de pharmacia, mas quando sejam, estes que as
vão requisitar, deixando declaração por elles assignada. em que fique explicitamente indicado o titulo du publicação, o nome do auctor, o numero de volumes e a dala da mesma publicação. Esta declaração será restituída no acto da entrega, que deverá ser quarenta
e oito horas depois ;
6.° Satisfazer, emflm, os demais encargos que julgue convenientes paru o bom desempenho da sua commissão.
Art. 122." Kmquanto a bibliolheca não tiver empregados especiaes, mandará o bibliothecario, de harmonia com os outros professores, fazer qualquer serviço de escripturação aos serventes por
turno.
Ari. 123.° O bibliothecario marcará a hora em que, nos dias
úteis, pôde ser consultada a bibliotheca.
CAPITULO IX
Disposições transitórias
Ari. 124." Os alumnos actualmente matriculados nas Kscolas
de Pharmacia concluirão o seu curso segundo a lei actual.
Ari. 125.° Os alumnos matriculudos nas Faculdades de Coim-
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bra, Lisboa e Porto, com destino ás Escolas de Pharmacia, matricular-se-hão na Esco',1 nas condições estabelecidas no presente decreto; seguindo portanto, o novo plano de organização dn ensino
pharmacéutlco, mas serão dispensados da matricula nas disciplinas
preparatórias que já possuírem.
Art. 126.° Os acluaes professores cathedraticos continuam
nos sens logares de ensino nas suas respectivas Escolas na categoria de professores ordinários, e os professores substitutos serão promovidos a professores extraordinurios e collocados na regência de
cursos, como fór determinado pelos Conselhos Escolares.
Art. 127.o Os diplomas de pharmaceutic para os alumnos
do período transitório serão passados pelas novas Escolas de Pharmacia, mas nos termos dos que se lêem passado segundo o regulamento de 1902.
Ari. 128.» São extinctos os logares de preparadores, ficando
o pessoal existente exercendo as funcções de segundos assistentes
sem direito a promoção.
§ único. Os preparadores que hajam prestado provas de concurso e que tenham, actualmente pelo menos cinco annos de bons e
effeclivos serviços ou que possuam diploma superior nas sciencias
pbysico-chimicas ou historico-naturaes, poderão ser promovidos
desde que o Conselho assim o entenda e represente ao Governo.
Art. 12!).» Os preparadores promovidos a primeiros assistentes segundo as disposições do § único do artigo anterior não perdem os seus logares senão por promoção.
Art. 130." Emquanto se não abrirem concursos paru os logares de assistentes, ou quando não haja concorrentes a estes logares,
os directores das respectivas secções poderão propor ao Conselho
a nomeação provisória de diplomados ou estudantes pharmaceutic
cos que já tenham as cadeiras ou cursos respectivos, com os vencimentos consignados na lei. Estas nomeações não dão direito á promoção nem constituem motivo de preferencia em concurso ulterior.
Paços do Governo da Republica, 18 de agosto de 1911. = 0 Ministro do Interior, Antonio José d'Almeida.

(Diário do Governo, n.» 194, de 21 de agosto de 1911).

Escola de Pharmacia

:479

Direcção Geral da Instrucção Secundaria,
Superior e Especial
Por ordem superior se declara que o decreto de 7 de junho
do corrente anno, publicado no Diário do Governo, n.°.156, de 7 de
julho ultimo, promovendo, nos termos do § único do artigo 40.» do
decreto de 26 do maio do- corrente anno, a primeiro assistente da
Escola de Pharmacia do Porto, o preparador da mesma Escola.
Annihal Augusto Cardoso Fernandes Leite da Cunha, tem o visto do
Conselho Superior da Administração Financeira do Estado, de 23
de outubro proximo passado.
Secretaria, em 6 de dezembro de 1911. — O Director Geral,
Ayres de Faria.
(Diário do Governo, n." 286, de 8 de dezembro de 1911).
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