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Prof. António de Azevedo Maia 

Vir trazer ao Anuário umas palavras em que se re
giste a passagem por esta Kscola dum professor ilustre e 
cirurgião muito notável, entre os mais notáveis do seu 
tempo, em Portugal, se é uma tareia triste, tem, no en
tanto, de consolador a lição proveitosa colhida no estudo 
do esforço o tenacidade que o Prof. Azevedo Maia teve de 
desenvolver para introduzir no nosso meio, sempre refra
ctário a inovações, os processos mais modernos de estudo 
ou a prática mais ousada dos métodos cirúrgicos. 

Espírito dotado de altas qualidades, possuía a vontade 
forte característica dos homens que vencem, porque lu
tam tenaz e inteligentemente até quebrarem os obstáculos, 
as mais das vezes, erguidos péla inveja ou alicerçados na 
rotina, que o espirito nacional defende para tranquilidade 
do seu marasmado trabalho. 

A esta invulgar qualidade, ao seu constante estudo e 
ás poderosas faculdades do observação, que tantas vezes 
me encheram de admirado respeito ao vê-lo explorar um 
doente na sua aula de Clinica Médica, deveu o Prof. Aze
vedo Maia o seu triunfo, consagrado por todos aqueles que 
olham com interesse o campo vasto dos estudos médicos 
e respeitado até pelos adversários, que encontrou na luta 
necessária e justa empenhada em prol da Sciência. 
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Quando em 1902 me encontrei em contacto com o 
Prof. Azevedo Maia, o homem de sciência estava feito e 
completo na especialidade cirúrgica que escolhera; não me 
esquecerão jamais a sua decisão rápida e a sua impertur
babilidade, tantas vezes postas á prova pelos mil inciden
tes arreliadores que aparecem inopinadamente ao opera
dor, (iuardo, como todos os estudantes da minha gera
ção, o maior respeito por esse Mestre ilustre que, na sua 
forma sèca e rude, nos demonstrou sempre o interesse 
devotado em nos ensinar muito e bem. 

O Prof. António do Azevedo Maia nasceu em Fajozes, 
Vila do Conde, a 9 de Fevereiro de 1851 e com vinte e 
três anos terminava o seu distintíssimo curso médico pela 
defesa da dissertação inaugural, que intitulou: Nem o orga-
nicismo, nem o vitalismo exclusivos são verdadeiros. Crí
ticas de doutrinas médico-jilosójicas. 

Passados meses, prestava as suas provas de concurso 
á Secção Médica, iniciando-as pela defesa da tese — Fontes 
de calor animal e modos dinâmicos definitivos na economia 
humana. A 10 de Março de 1875 foi nomeado lente substi
tuto, tomando posse a 16 do mesmo mês e ano. 

Quando foi promovido a lente proprietário de Fisiologia 
em 1 de Abril de 1880, resolveu modificar a forma de en
sino, introduzindo nestes estudos o método experimental, 
no que foi auxiliado pelo Prof. Ricardo Jorge. 

Este notável avanço em processos de ensino, trazendo 
para a nossa Escola o método com que a Sciôncia havia de 
abrir novos e frutuosos caminhos, acha-se registado no 
Relatório ao Conselho Superior de Instrução Pública, ela
borado por Ricardo Jorge, naquela linguagem colorida que 
caractérisa a prosa do ilustre homem de sciência. «Quando 
regressei (de uma viagem em 1882) o professor de Fisio
logia que anceiava por se desviar da rota batida do subje
ctivismo tradicional, e eu apresentamos ao Conselho uma 
lista dos instrumentos que deviam ser imediatamente 
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adquiridos. Uma vez empenhados neste caminho, procu-
rou-se um bom núcleo de arsenal de experimentação, e 
no penúltimo ano lectivo inaugurava-se pela vez primeira 
em a nossa Escola a fisiologia prática. 

A convite amabilissimo do dedicado professor e com 
permissão do senado escolar, tenho desempenhado as fun
ções de seu assistente nestes delicados trabalhos» ( ' ). 

Quando uma epidemia de cólera assolou a Hespanha 
(1884-1885) o ministro do reino Barjona de Freitas con
vidou as Escolas Médicas de Lisboa e Porto e a Faculdade 
de Medicina de Coimbra a indicar cada uma delas um pro
fessor para ir a Espanha estudar a natureza e intensidade 
da epidemia e o sistema de profilaxia da cólera. A Escola 
de Lisboa entendeu, sem atenção ao estado embrionário 
da questão e ao significado de aplauso que se veria na sua 
interferência, não aceder ao convite e a comissão ficou 
composta dos profs. Filomeno da Gamara Cabral, de Coim
bra, e António de Azevedo Maia, do Porto, a quem o mi
nistro agregou, a titulo de presidente, o Prof. Lourenço 
de Almeida e Azevedo. 

Esta comissão publicou um relatório dos seus traba-
Ibos cujas conclusões vêem transcritas no Anuário dos 
progressos de Medicina em Portugal, pelo Prof. Maximiano 
Lemos — 1885 — pág. 176. 

Em Outubro de 1887 o Prof. Azevedo Maia transitou 
para a 8.a cadeira — Clínica Médica —e desde esse mo
mento começaram os trabalhos do estudioso professor em 
outro campo das sciências médicas, os quaes, notanili-
sando-o entre os seus colegas como cirurgião de alta valia, 
haviam de concorrer poderosamente para desenvolver e 

( ) Relatório apresentado ao Conselho Superior de Instrução Pú
blica, „a ses ão de I de Outubro de 1885 pelo vogal da secção electiva 
Ricardo de Almeida Jorge, delegado da Escola médico-cirúrgica do Porto 
(pag. 119). B 
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aperfeiçoar a prática da cirurgia de que gosaVa renome a 
Escola do Porto. 

Havendo escolhido a Ginecologia para objecto da sua 
especialisação, então que tais estudos se encontravam 
quasi em começo e reservados a um pequeno número de 
cirurgiões de fama, o Prof. Azevedo Maia, com a sua forte 
vontade de saber, triunfou de todas as dificuldades e, 
mesmo sem haver lido longa aprendizagem que lhe desse 
a posse duma técnica operatória geral, nós vêmo-lo, pou
cos anos passados, feito um ginecologista sem outros pro
fessores que não fossem os livros e revistas e sem outros 
conselheiros que não fosse o seu raciocínio e os seus co
nhecimentos! 

Todos os que lançamos mão de um bisturi conhece
mos bem. quanta dificuldade ha em se fazer um cirurgião, 
mesmo depois da preparação larguíssima, em relação 
àquela época, que o ensino hospitalar nos oferece e tendo 
hoje cómoda facilidade em visitar os centros de cirurgia, 
onde todos os dias os grandes mestres patenteiam os seus 
métodos e processos de técnica especial, num louvável 
intuito de disseminarem conhecimentos e entregar aos que 
os vêem o fruto precioso de largos anos de experiên
cia. 

Pois bem. O Prof. Azevedo Maia apenas pôde visitar, o 
sem longa demora, Londres e Paris, onde a ginecologia 
fazia, como especialidade cirúrgica, os primeiros passos, 
ora marcados por encorajantes sucessos, ora contrariados 
por desenlaces que vinham quebrar e esmorecer a energia 
dos cirurgiões, que endireitavam os seus estudos paia tal 
caminho. 

Em Portugal então os trabalhos de operatória ginecoló
gica resumiam-se a um limitadíssimo número de interven
ções feitas em Lisboa pelo Prof. António Maria Barbosa e 
Alves Pranco e no Porto pelo Prof. Eduardo Pimenta; o 
pequeno número de operações executadas demonstra cla-
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rameute que os insucessos tinham quebrado ou desalen
tado a esperanea desses cirurgiões. 

Entrado na posse da sua enfermaria no Hospital da 
Misericórdia, vemos o Prof. Azevedo Maia convertê-la em 
sala de clinica ginecológica, onde as mais arrojadas inter
venções, daquela época, são executadas com o sangue frio 
e decisão que eu, chegado Ião tarde, ainda havia de admi
rar, exaltadas agora pela posse da técnica adquirida dia a 
dia. 

A sua primeira operação desci eveu-a Azevedo Maia 
em um artigo na Medicina Contemporânea ( ' ) , e consti
tuiu no meio médico portuense um sucesso de verdadeiro 
interesse; foi levada a efeito na casa do próprio operador 
e a ela assistiram médicos de reputação feita como o Vis
conde de Oliveira. Prol. Oliveira Monteiro, J)r. Henrique da 
Costa e Profs. Moraes Caldas e Roberto Frias, que ajuda
ram. 

O Prof. Azevedo Maia praticou uma ovariotomia di
reita e ablação dum volumoso neoplasma, que necessitou 
duma abertura de 28 centímetros na parede abdominal 
para ser exteriorisado, e que eslava preso ao grande epi
ploon e intestino delgado por numerosas aderências. A 
operação havia durado proximamente duas horas e meia. 

Por infelicidade a doente, que havia absorvido cerca de 
125 gramas de clorofórmio, morre passadas 14 horas com 
sintomas acentuados no aparelho respiratório. A autópsia 
demonstrou que a doente sucumbira á acção do anestésico, 
que se revelou por fenómenos de extase cardio-vascular. 

O exame microscópico a que procedeu o Prol*. Augusto 
Brandão em um fragmento do neoplasma permitiu diagnos
ticar um sarcoma fuso-celular do ovário. 

Infelizmente os professores e médicos portugueses, por 

(') Medicina Contemporânea, 1888, pág. 51 e 78. 
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causas que todos conhecemos e sào, senão justificativas,, 
pelo menos atendíveis, não deixam impressos os seus tra
balhos, não tendo sequer a maior parte dos clínicos um 
bem ordenado registo dos casos que lhes passam pelas 
mãos. 

Compreende-se e desculpa-se até que o Professor Aze
vedo Maia, absorvido pelos trabalhos docentes e por uma 
clinica que foi sempre aumentando, não lograsse tempo 
bastante para cuidar das suas observações de forma a po
der estampá-las em jornais ou livros da especialidade. 

Dos seus trabalhos apenas existe o arquivo que os seus 
discípulos se encarregavam de.fazer nas dissertações inau
gurais, salientando todos eles as qualidades que mais os 
feria em Mestre de tanto apreço. Alguns dusses trabalhos 
são interessantes e de valor, e quam houver de fazer um 
dia a história da ginecologia em Portugal, terá de os 1er 
cuidadosamente para poder traçar com segurança e jus
tiça o caminho feito por tal especialidade cirúrgica no 
Porto. 

Registo único mas bastante para a demonstração da 
actividade cirúrgica daquele que foi no Norte o verdadeiro' 
creador de ginecologia. 

Por ordem cronológica vamos citar as que conhecemos 
e são documentadas com as observações colhidas nos ser
viços hospitalares da direcção do Prof. Azevedo Maia. 

Km 1888, na dissertação inaugural de Alfredo Martins 
dos Santos — Um caso de laparotomia exploradora — vem 
descrita a prática duma ovariotornia e salpingectomia par
cial por motivo de degenerescência quística do ovário es
querdo com aderências á trompa, seguida de bom resultado. 
Foi esta operação um notável facto hospitalar o entre a 
assistência que rodeava o cirurgião viam-se vários seus 
colegas no professorado, o provedor da Misericórdia o, o 
director técnico do Hospital. 

No ano seguinte são quatro os alunos que vão pro-
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curar nos trabalhos ginecológicos matéria para as suas 
teses. 

Augusto Correia de Azevedo arquiva no seu trabalho — 
Um caso de salpingo-ovarite dupla supurada — a observação 
detalhada da doente e a descrição da operação, que foi 
coroada do bom exilo. Além desta, regista mais seis obser
vações de anexites operadas pelo Prol'. Azevedo Maia. 

Luiz C. Maya nas suas—Breves considerações sobre as 
salpingites— apresenta um estudo teórico do assunto e fãla-
nos de oito anexectomias que viu praticar ao seu Prolessor 
com resultado satisfatório. 

Francisco Correia de Matos nas — Considerações ge
rais sobre a ablação dos anexos do útero — apresenta um 
caso de anexite em que o Prof. Azevedo Maia não pôde 
ir além do corte da parede abdominal em virtude das mui
tas aderências intestinais que lhe barravam o caminho; 
fala-nos em que o Prof. Azevedo Maia lembrou ainda a via 
vaginal, visto não podei- utilizar a via alta, mas nada mais 
nos diz, ignorando-se portanto se sim ou não praticou o 
seu intento o notável cirurgião. Era de particular interesse 
apurar se Azevedo Maia tinha utilizado a via vaginal nessa 
época, em que só Péan a havia escolhido, sem comtudo 
haver publicado o resultado dos seus trabalhos. Como do
cumentação apresenta oito observações muito resumidas 
de outras tantas anexites operadas. 

Ainda no mesmo ano António A. de Azevedo publica 
a sua tese sobre o — Tratamento das endometrites pela 
raspagem seguida da cauterisação. 

Km 1890, As inflamações pélvicas (patologia e trata
mento) — solicitam a atenção de Costa Malfeito, que sobre 
tal assunto escreve a sua dissertação, acompanhada do 18 
observações sobre diversas operações ginecológicas. 

No mesmo ano Almeida Dias arquivou na sua disser
tação — Breve estudo sabre o tratamento dos fibromiomas 
uterinos— duas observações de íibromiomas uterinos ope-
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rados pelo Prof. Azevedo Maia, e Fernando Touret, des-
viando-se da ginecologia, vera no — Breve estudo dos tu
mores du risícula biliar e seu tratamento cirúrgico — 
registar duas intervenções felizes praticadas sobre a visí-
cula biliar. Em ambos os casos se tratava de doenças da 
visícula que exigiram colecistotomias, as primeiras prati
cadas nesta cidade. 

Na tese de Carvalho Beirão, defendida era 1891, sobre 
— Gravidez ectopica « acbara-se arquivadas duas observa
ções redigidas pelo Prof. Azevedo Maia, sendo a primeira 
dum caso de gravidez extra-uterina complicada com gravi
dez normal, que operou com muita felicidade, pois extraiu o 
feto da cavidade abdominal, por meio de uma laparotomia, 
sem que a marcha da gravidez normal fosse alterada. A 
segunda doente foi diagnosticado um hematocele prove
niente da ruptura duma gravidez extra-uterina, fazendo-lhe 
o operador uma laparotomia com o fim de esvasiar a ca
vidade peritoneal dos coágulos, mas, como encontrasse os 
anexos manifestamente alterados, foi levado a praticar lam
bem uma dupla anexectomia. 

A dissertação de Perry de Sampaio sobro— Um caso de 
quisto do ovário com torsão do pedículo,—defendida no 
mesmo ano, traz estampada uma observação quo é a mais 
completa de todas as que os trabalhos citados encerram. 
Ainda no mesmo ano Ferreira de Castro publica uma valiosa 
tese — As salpingites — olhando o assunto sob o ponto de 
vista da sua histologia patológica. Nele se encontram ar
quivadas 16 observações, entre as quais algumas colhidas 
no serviço do Prof. Azevedo Maia; egualmenle Aguiar Car
doso enveredou para a histopatologia, apresentando um 
/trabalho a que deu o titulo de — Contribuição para o es-
udo da anatomia patológica das orarites - - no qual voem 
insertas cinco observações pessoaes de casos operados 
na clinica escolar pelo ilustre operador de que venho fa
lando. 
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No ano seguinte, Fernando de Almeida detende na 
nossa Escola a sua dissertação inaugural intitulada — A 
histerectotnia vaginal no tratamento das inflamações do 
útero e ane.ros — documentando-a com 13 observações de 
casos operados pelo Prof. Azevedo Maia, todos com bom 
resultado. 

Esta operação — histereclomia vaginal -que Péan fazia 
conbecer em 1890 por comunicações ao Congresso de 
Berlim e á Academia de Medicina de Paris, teve um grande 
eco no meio cirúrgico de todos os países, onde levantou 
acalorada discussão. 

Então o nosso arrojado operador resolveu ir a Paris vêr 
operar Péan e, depois- de pouca demora, regressou ao 
Porto resolvido a praticar essa intervenção no primeiro 
caso em que estivesse indicada; e de tal modo foram satis
fatórios e brilhantes os seus resultados, que o tornaram 
um defensor acérrimo de tal método operatório, que êle 
praticava com a rapidez e virtuosidade de um bábil ci
rurgião. 

No mesmo ano aparece ainda a tésc de Costa Rodri
gues intitulada — Algumas palavras sobre os quistos para-
ováricos—com duas observações de doentes operados pelo-
mesmo Professor. 

Em 1893 Martins Henriques apresentava a sua disser
tação sobre — O tratamento cirúrgico e médico dos inyomas 
uterinos,— juntando, como documentação, duas observações 
de casos em que o Prof. Azevedo Maia havia procedido á 
castração, com resultado favorável, visto os miomas have
rem diminuído de volume e haverem desaparecido alguns 
dos sintomas que mais incomodavam as doentes. 

Gonçalves de Matos arquiva no seu trabalho publicado 
em 1895 — Breve estudo sobre a oclusão intestinal e seu 
tratamento — duas rápidas observações de casos operados 
no serviço de Clinica Médica durante o ano escolar d& 
1894-1895. 
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Por esta época, um conflito existente enlre Azevedo 
Maia e o Hospital da Misericórdia toruou-se mais agudo, e 
o ilustre Professor, que tinha dado no Porto um grande 
impulso á cirurgia, como se pode vôr pelas rápidas notas 
que venho tirando, entregou-se, no seu serviço de Clinica 
Médica, á regência cuidada e exclusiva da sua cadeira e 
loi dar nome ao Hospital de Santa Maria, escolhendo-o 
para nele praticar todas as intervenções cirúrgicas. 

O ensino o a literatura médicas perderam grandemente 
com este novo estado de coisas, pois que, do seu trabalho 
de tantos anos neste Hospital, não existe outro arquivo que 
não sejam as notas aparecidas em quaesquer discussões 
de sociedades scientificas ou as narrativas impregnadas de 
justa admiração daqueles que o ajudavam. 

Quando o Prof. Azevedo Maia resolveu pedir a sua ju-
bilação, abandonando assim um logar que exerceu com 
brilho, os seus camaradas nesta casa viram com tristeza a 
partida do notável operador. As pugnas travadas entre al
guns e o Prof. Azevedo Maia, levadas, por vezes, a um pe-
riodo agudo em que foram trocadas expressões vivas e 
aceradas, eram (ilhas de temperamentos vibrateis e irre
quietos, empenhados em detesa de ideias que se chocavam, 
e jamais conseguiram empanar a justiça pom que todos o 
viam. Todos conheciam a forma seca e talvez brusca que 
o ilustre Professor assumia quando tomava a peito qual
quer assunto e, se no ardor da refrega os contendores 
tinham soltado palavras que iam ferir fundo, do intimo 
as perdoavam sem comtudo o exteriorisarem, porque tal 
lhes não permitia a altivez de caracter. Todos eram culpa
dos, assim o pensavam, mas por um mal compreendido 
orgulho ninguém era capaz de ser o primeiro a confessar 
a sua culpa, o que, certamente, teria poupado discussões 
estéreis e resaibos passageiros. 

Todos esperavam a primeira ocasião azada para de
monstrar ao ilustre operador que, de todo o seu tempo de 
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camaradagem, só restava o apreço pelas qualidades de Pro
fessor e clinico. 

Por decreto de 21 de Novembro de 1907 foilhe con

cedida a jubjlacâo que requereu, e os seus colegas nesta 
Escola, na sessão do Conselho escolar de 5 de Dezembro 
de 1J07, prestaram a homenagem do seu respeito e con

sideração ao colega que ia tomar o repouso merecido após 
trinta e dois anos de exercício docente, aprovando a pro

posta que o Director, nessa época, Prof. Moraes Caldas, 
apresentou o que é concebida nas seguintes lermos: 

«Considerando que a jubilação concedida ao Dr. Azevedo 
Maia afasta da actividade desta Escola um dos professores 
mais amigos e prestimosos; 

Considerando ainda quo o Prof. Azevedo Maia juntara á 
sua qualidade de mestre abalisado um renome clinico dos 
mais ilustres, sobretudo como operador, conquistado numa 
vida laboriosa de estudo; 

proponho que na acta dosta sessão fique consignado o 
pezar do corpo docente pela jubilaeão concedida ao Prof. 
Maia, prestando a este nosso colega a homenagem de

vida, a quem notavelmente se afirmou no magistério e na 
clinica». 

E nos arquivos desta Escola é o ultimo documento que 
se refere ao Prof. Azevedo Maia. 

Depois de jubilado ainda o vi muito frequentemente na 
Biblioteca, aonde vinha 1er os jornaes e revistas que mais 
o interessavam, sendo os ingleses aqueles a que dava a 
preferencia. 

Para completar a biografia dôsle professor, que trouxe 
nome ilustre á nossa Escola, seria preciso ainda entrar em 
pormenores sobre a sua maneira de ensinar Clinica Mé

dica, salientando as suas altas qualidades de observador, 
e estudar o papel que como politico desempenhou nesta 
cidade; mas eu julgo que tal trabalho não se compadece 
com a indole desta publicação, nem com a minha limitada 
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competência. Quiz deixar registada nestas páginas a minha 
admiração pelo notável ginecologista e a justa homenagem 
ao brilhante trabalho de tantos anos do Prolessor e clínico, 
e para o conseguir bastou-mc apenas citar fugidiamente os 
trabalhos dos seus discípulos, que êle inspirara e guiara 
com saber e segurança. 

Teixeira Bastos. 
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PESSOAL DOCENTE 

Director 

Augusto Henrique de Almeida Brandão. — Filho de José 
de Almeida Hramlão, natural de Santa Cruz do Douro, Baião, 
onde nasceu a 9 de janeiro de 1847. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 26 de julho 
de 1871. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente demonstra
dor da secção cirúrgica por decreto de 10 de março de 
1875, tomando posse a 15 do mesmo mês, e por decreto 
de 19 de novembro de 1885 foi promovido a lente pro
prietário da 10.a cadeira, Anatomia patológica. Pelo de
creto com força de lei de 22 de fevereiro de 1911, foi 
colocado no logar de Professor ordinário da 4." classe— 
Medicina legal e Anatomia patológica (Diário do Go
verno n.° 23 de 27-1-912), regendo a cadeira de Anatomia 
ratologica. 

Foi eleito Director da Faculdade de Medicina em ses
são do Conselho escolar de 12 de acosto de 1911, sendo 
nomeado por decreto de 19 do mesmo môs; tomou posse 
em 80 de agosto de 1911. 

É membro efectivo do Conselho médico-légal e foi pre
sidente de honra da m Secção do xv Congresso Interna
cional de Medicina. 
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DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Do maravilhoso em medi

cina (1871). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Breves considerações so

bre a natureza do virus syphilitico e theoria dos seus di

versos modos de acção (1875). 

Morada — Rua da Boavista, lfi6. 

Cândido Augusto Corrêa de Pinho. — Filho de Fran

cisco Corrêa de Pinho, natural de Fornos, Vila da Feira, 
onde nasceu a 9 de maio de 1853. 

Diplomado pela Escola MédicoCirúrgica do Porto, 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 ano. Foi promo

vido a lente substituto da mesma secção por decreto de 
li) de novembro de 1885, e a lente proprietário da 5.a ca

deira, Medicina operatória, por decreto de 14 de novembro 
de 1895. 

Transitou em ltí de abril de 1896 para a 6.a cadeira, 
Obstetrícia, por jubilação do professor Dr. Agostinho do 
Souto. Pelo decreto com força de lei de 22 de fevereiro 
de 1911, foi colocado no logar de Professor ordinário da 
6.a classe—Obstetrícia e Ginecologia (Diário do Governo 
n.° 23 de 271912), regendo a cadeira de Obstetrícia. 

Foi presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
Porto, e é membro adjunto do Conselho mêdicolegal, socio 
correspondente da Sociedade das Sciências Médicas de 
Lisboa, e presidente do núcleo do Porto da Liga Racio

nal contra a tuberculose, tendo sido o presidente do 4.° 
congresso desta Liga, 
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Foi também o presidente da xm Secção (Obstetrícia e 
Ginecologia) do xv Congresso Internacional de Medicina 
(Lisboa, 1906). 

Foi vice-presidente da Camará Municipal do Porto e 
foi agraciado com a Grã-Cruz da Conceição. 

DISSEHTAÇÃO INAUGURAL. — O principio da hereditarie
dade (1877). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — As localisações cerebraes 
e a topographia cerebro-craneana sob o ponto de vista das 
indicações do trépano (1880). 

Morada — Travessa da Cerca—Foz. 

António Placido da Costa. — Filho de Rafael da Costa, 
natural da Covilhã, onde nasceu a 1 de setembro de 1848. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 15 de julho 
de 1879. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto da 
secção médica por decreto de 10 de maio de 1883, to
mando posse a 21. Por decreto de 16 de junho de 1894 
foi promovido a lente proprietário da 2.a cadeira, Fisiolo
gia. Pelo decreto com força de lei de 22 de fevereiro de 
1911, foi colocado no logar de Professor ordinário da 2.* 
classe—Fisiologia geral e especial, Histologia e embriolo
gia, Física biológica e Química biológica (Diário do Go
verno n.° 23 de 27-1-912), regendo a cadeira do Fisiologia 
geral e especial. 

Ainda quartanista do curso médico, regeu em 1878 um 
curso prático particular de Histologia, de cujos estudos 
práticos foi o iniciador no Porto. Em 1884 e anos subse
quentes abriu na Escola Médica um curso prático de Ilisto-
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logia, livre e gratuito, oferecido aos alunos 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 Oftalmologia, para os alunos 
do 4.° e 5.° anos. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL.—Apontamentos de microlo-
gia médica (1879). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Phisiologia do punctum 
aecum da retina humana. Estudos experimentaes (1883). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS.—Foi colaborador e redactor do 
Periódico de ophtalmologia pratica, dirigido pelo dr. Vau 
der Laan (Lisboa, 1880-1881). Merecem especial menção 
pela sua importância os artigos: 

O crystallocone polar anterior, descoberta de uma ano
malia rara do cristalino. 

Novo instrumento para investigação rápida e completa 
das irregularidades de curvatura da cornea, — o astigma-
toscopio. (Este instrumento está vulgarisado no estrangeiro 
com a designação — «Keratoscopio de Placido»). 

Morada — Rua do Breiner, 168. 

Roberto Belarmino do Rosário Frias. — Filho de Fran
cisco António de Frias, natural de Dardez, índia Portu
guesa, onde nasceu a õ de junho de 1853. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirurgíca do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 15 de ou
tubro de 1880. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente demonstrador 
da secção cirúrgica, por decreto de 2d de maio de 1887, 
tomando posse em 15 de julho do mesmo ano. Foi pro
movido a lente substituto por decreto de 18 de abril de 
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1895, e a lente proprietário por decreto de 26 de maio de 
1898, sendo colocado na õ.a cadeira, Medicina operatória. 
Em outubro deste ano transitou para a propriedade da 
9.a cadeira, Clinica cirúrgica. 

Pelo decreto com força de lei-de 22 de fevereiro de 
1911, foi colocado no logar de Professor ordinário da 7.a 

classe - - Cirurgia (Patologia cirúrgica, 1." e 2." clinicas 
cirúrgicas, Terapêutica e Técnica cirúrgicas, Especialidades 
cirúrgicas). (Diário do Governo n.° 22 de 27-1-912). Rege 
a cadeira da 2.a Clinica cirúrgica. 

De 1882 a 1887 serviu como facultativo no quadro de 
saúde da índia, desempenhando durante parto deste tempo 
uma comissão de estudo no estrangeiro. Era facultativo 
de l.a classe quando pediu a exoneração, por ser nomeado 
professor da Escola Médica do Porto. Foi nomeado lente 
auxiliar das sciências fisico-quimicas do Instituto In
dustrial e Comercial do Porto, por decreto de 4 de de
zembro de 1890, sendo promovido a lente proprietário da 
8." cadeira, Mineralogia e Geologia, por decreto de 26 de 
dezembro de 1905. E' socio correspondente da Academia 
das Sciências- de Lisboa. 

I>ISSEHTA<;ÃO INAUGURAL.—O Crime. Apontamentos para 
a systematisação da criminalidade (1880). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — System a therapeutico dos 
cálculos vesicaes (clinica e critica) (1887). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — A thermodynamica e a ali
mentação do operário. Dissertação de concurso ao Insti
tuto Industrial e Commercial do Porto (Porto, 1890). 

Compendio de chimica (Porto, 1891). 
Gastroenterostomia. Memoria de candidatura á Academia 

Real das Sciências (Porto, 1905). 

Morada — Avenida du Boavista. 
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joSo Lopes da Silva Martins Júnior. — Filho de João 
Lopes da Silva Martins, natural do Porto, onde nasceu a 
9 de dezembro de 1806. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirurgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 10 de de
zembro de 1888. Tem o 1.° ano matemático da Academia 

.Politécnica do Porto (1885), e foi aluno em 1889 e 1890 
das Faculdades de medicina das Universidades de Viena 
d'Austria (ausserordentlicher Horer) e Berlim. 

Nomeado, precedendo concurso, por decreto de 14 de 
junho de 1895, lente substituto da secção médica, logar 
de que tomou posse a 2G do mesmo mês, foi, por decreto 
de 5 de julho 'de 1900, promovido a lente catedrático, 
sendo colocado na 13." cadeira, Higiene, criada pelo des
dobramento da antiga 11." cadeira — Higiene e Medicina 
legal. Regeu como substituto esta ultima cadeira, e as de 
Matéria Médica, Patologia interna e Clínica Médica, tendo 
sido sob a sua superintendência e quando regia a 11." ca
deira, que se instalaram no Porto os novos serviços medi-
co-forenses (1899), tendo sido assim o 1.° director da 
Morgue desta circunscrição médico-legal. Nà sua promo
ção a catedrático, foi colocado, a seu desejo, na nova ca
deira de Higiene pública, criada por aquele desdobramento, 
por decreto de 5 de abril de 1900. Regeu também nos 
anos lectivos 1895 a 1900, 1903 a 1906, 1907 a 1912 o 
Curso auxiliar de Propedêutica médica, e, de 1895 a 1898, 
fez a regência gratuita dum curso de Nevropatologia e Psi
quiatria. Fundou na Escola, em 1903, como anexo á sua ca
deira, o Muzeu de Higiene, o em 1912, por proposta tam
bém de sua iniciativa, aprovada pela Faculdade e pelo Senado 
Universitário, o Instituto de Higiene—instituições que dirige. 

Pelo decreto com força de lei de 22 de fevereiro de 
1911, que reorganisou o ensino médico, foi colocado no lo
gar de Professor ordinário da 5." classe — Higiene, Bacte
riologia e Parasitologia. 
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Como lente da cadeira de Higiene teve a missão de 
instalar e dirigir no Porto os serviços especiais de instru

ção sanitária técnica (Lei de 12 de junho e Decreto de 
24 de dezembro de 1901), exercendo os cargos de director 
do Curso de Medicina Sanitária do Porto e do Observató

rio Meteorológico da Escola MédicoGirurgica, presidente 
da Junta distrital de higiene e membro do Conselho Supe

rior de Higiene Pública.—Por decreto do Governo da Re

publica de 17 de julho de 1911, é, como prof, de Higiene, 
vogal da Comissão Permanente de Profilaxia da Tubercu

lose e Presidente da Direcção da Assistência Nacional aos 
Tuberculosos no Porto, e por decreto de 2 de agosto Ins

pector sanitário da Universidade. 
E majormédico do Exército, socio correspondente da 

Acadpniã das Sciêhcias, da Sociedade das Sciências Mé

dicas e da Sociedade de Geografia de Lisboa, e do Insti

tuto de Coimbra, membro da Deutsche Gesellschafl fiir 
Sffentliche Gesimdheitspftege de Berlim, da Société Médico

psychologique e da Société d'Hygiène de Paris, e da Sociedade 
helénica 'H èv 'Adrjvaiç 'Iatïtrti] 'Etatpela, membro titular. 
da Kaiserlichkõnigliche zoologischbotanische Gesellschaft 
de Viena d'Austria, honorary Fellow do Royal Sanitary 
Institute de Londres. 

É dignitário da Ordem Militar de Aviz, o da de 
Sant'Iago de mérito scientiíico, tem a medalha militar 
de comportamento exemplar, a Cruz de 2.a classe da So

ciedade Portuguesa da Cruz Vermelha, a Cruz Branca de 
l.a classe do Mérito Militar de Espanha, a medalha de oiro 
da Cruz Vermelha de Espanha e a Cruzinsignia da Socie

dade francesa de Socorros aos feridos militares dos Exér

citos de terra e mar. E membro Ulular da Cruz Vermelha 
do Japão, com a medalha de prata jubilar e a medalha 
comemorativa da guerra russojaponèsa (1904/5). Foi de

legado olicial do Governo e presidente d'bonra das Secções 
de Bacteriologia <■ Epidemiologia e de Higiene militar no 
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Congresso Internacional de Higiene e Demografia de 
Buda-Pestb (1894), director dos serviços sanitários da 
fronteira de Barca d'Alva na epidemia de cholera-morbus de 
1892-189H, e inspector geral dos serviços de desinfecção 
ferro-viarios do Porto, na epidemia de peste de 1899-1900. 

Presidente da Secção Bacteriológica da Comissão no
meada pelo Governo, em setembro de 1904, para a regu
lamentação do serviço de fiscalização dos generòp alimen
tícios, instalação de laboratórios regionais e prograrnatlza-
ção do respectivo ensino técnico, loi vice-presidente da 
Secção de Epidemiologia do 15.° Congresso internacional de 
Medicina de Lisboa em 190(5, membro do Comité d'bonra 
do 4.° Congresso da Liga Nacional contra a tuberculose 
(Porto, 1907), membro do Comité português de organiza
ção do Congresso internacional de Higiene e Demografia 
de Berlim (1907), membro bonorario do Congresso inter
nacional de Fisioterapia de Paris em 1908. 

Koi vereador da Camará Municipal do Porto no qua
driénio 1903-1906, dirigindo os pelouros de Instrução e 
Higiene. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — A ílgsteria e as suas lora-
lisações motrizes. (Porto, 1888). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Os Epiléptico* em Medi
cina legal. (Porto, 1895). > 

PUUUCACÕES DIVERSAS. — Beobachtungen Fiber abnorme 
Atheminnervation. (Basiléa, 1889). 

Dysphasias vocaes amnésicas. Casos clínicos. (Lisboa, 
1891). 

Da Saxonia ao Schlesung-Holstein. Impressões d'uma 
excursão medica na Aliemanha. (Lisboa, 1892). 

Um caso de mordedura de víbora, no dorso do pê di
reito d'um. pastor de. 10 annos, tendo originado angioleu-



RESSOAI. g 

cite troncular suppurativa de todo o membro respectiva e 
da região hypogastrica, com cellulite séptica subaponevro-
tica, gangrena pútrida secundaria e toxi-infecção geral 
aguda gravissima. Cura em 50 dias de tratamento. (Caso 
clinico do Autor, em 1893, na povoação raiana de Barca 
• 1'Alva). — Lisboa, 1894. 

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. 
(Comunicações ao 8.° Congr. Intern, de Higiene e De-
Piogr, da lluda-Pesth de 1894, insertas in — Jdentés 
Nemzetkiizi Kiizegészégi es Demogrujiai Congressusról és 
Annak Tudományóa Nnnkálalairól—11. Kotet,— nvL ordem 
seguinte: Í.»—p. 305 sq. —/., IL, 111. szakosztály egyiltíes 
alèse, 5. set. ; 2.a—p. 488 sq.—IL szakosztály iilés, 7. set.—; 
3.a —p . 544 sq.— IL, III. szakoszt. egyiit, iilese, 8. set.) — 
Buda-Pesth, 189(). 

O Congresso Internacional de Hygiene e Demographia 
em Buda-Pesth. (Relatório olicial ao Governo português. 
Lisboa, 1897). 

O novo systema de c.analisação dos esgotos do Porto e 
o contracto municipal com a empreza conslructora Hughes 
& Lancaster, de Westminster, Londres. (Discurso na Ca
mará Municipal.— Porto, 1903). 

Parecer sobre o projecto de construcção do novo Hos
pital da Misericórdia da cidade da Covilhã". (Consulta pe
dida ao Autor pelo prof. Cândido Pinho, e publicada no se
manário Correspondência da Covilhã.—Covilhã, 1904). 

Orientações novas em Biologia. (Oração inaugural do 
ano lectivo 1904-1905, na Escola Medico-Cirurgica do 
Porto. — Porto, 1904). — listo trabalho foi traduzido em 
espanhol, em 1908, pelo dr. M. Ortega Moréjon in,—Kl 
Monitor Sanitário. (Madrid, 1908). 
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0 ensino da Hygiene na'Escola Medico-Cirurgica do 
Porto e as installações especiaes adstrictas. A organisação 

mdo Curso de Propedêutica Medica. (Porto, 1910). 
Conferencias e sessões de demonstração de technica sa

nitaria. Relatório de serviço. — (Porto, 1911). 
Proposta de organisação do Instituto de Hygiene da 

Faculdade de Medicina do Porto e de instituição do Curso 
especial de Hygiene publica. (Porto, 1912). 

Voraãa — Rua Antero de Quental, 338. 

Alberto Pereira Pinto de Aguiar. Filtio ile D. Ana 
Emília de Aguiar, natural do Porto, onde nasceu a 22 de 
setembro de 1868. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 22 de 
dezembro de 1892. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto da 
secção médica por decreto de 18 de junho de 1896, to
mando posse no dia 25 do mesmo mês, e promovido a 
lente proprietário da 12." cadeira, Patologia geral, por 
decreto de 5 de julho de 1900. 

Pelo decreto com força de lei de 22 de fevereiro de 
1911, foi colocado no logar de Professor extraordinário 
(com. categoria de ordinário) da 5.a classe— Higiene, Ba
cteriologia e Parasitologia (Diário do Governo n.° 23 de 
27-1-912), (içando a reger a cadeira de Bacteriologia e 
Parositologia. 

É professor ordinário da Escola de Farmácia, diplomado 
em filosofia pela Academia Politécnica e em farmácia pela 
Escola de Farmácia do Porto, socio da Sociedade de Medi
cina e Cirurgia do Porto, da Sociedade Quimico-Farma-
ceutica do Porto, da Sociedade Portuguesa de Sciôticias 
Naturais, da Sociedade Química d'' França, da Peal .1--/-
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demia de Medicina e Cirurgia de Madrid e socio corres
pondente da Academia das Sciências de Lisboa. É director 
e colaborador da Jievista de química pura e aplicada e 
Presidente da Direcção da Associação dos médicos do Norte 
de Portugal. 

I MSSEUTAÇÃO INAUGURAL. — As leucoma'inas minarias. 
Toxicidade urinaria. (Porto, 1892). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Cellula hepática e crase 
urinaria. (Porto, 189G). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — Questões de uroloqia. (Porto, 
1903). 

. Technica urológica. (Dissertação de concurso á Escola 
de Pharmacia — Porto, 1903). 

Influencia da chimica em medicina. (Oração inaugural 
do anno lectivo de 1905-1906, da Escola Medico-Cjrúrgioa 
•lo Porto). 

ComtnunicaçCes ao xv Congresso Internacional de Me
dicina de Lisboa. (.\bril-190G): 

Sur l'importance du soufre urinaire <x semeiologie hépa
tique. (Porto-1906). 

Sur une nouvelle forme d'évolution de la filaria san
guinis (filaria Brancofti?). 

Morada — Rua da Restauração, 356. 

Carlos Alberto de Lima. — Fillio de António Joaquim 
de Lima, natural do Porto, onde nasceu a 22 do dezembro 
do L866. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 9 de outu
bro de 1891. 

file:///bril-190G
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Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 27 
de agosto de 1896, lente demonstrador da secção cirúrgica, 
e tomou posse deste logar em 8 de setembro do mesmo 
ano. Por decreto de 26 de maio de 1908 foi promovido a 
lente substitudo da secção cirúrgica, e por decreto de 11 
de agosto de 1900 a lente proprietário da mesma secção. 
Tem regido as cadeiras de Anatomia Topográfica, Me
dicina Operatória e Patologia externa. 

Pelo decreto com força de lei de 22 de fevereiro de 
1911 foi colocado no logar de Professor ordinário da 7." 
Classe — Cirurgia. (Diário do Governo n.° 23 de 27-1-912). 
regendo a J." Clinica cirúrgica. 

Por deliberação do conselho escolar rege o curso es
pecial de Orthopédia. 

É médico do Instituto de Surdos-mudos do Porto, so
cio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, de que 
foi vice-presidente, e da Associação dos médicos do Norte 
de Portugal. Foi presidente da secção de cirurgia pediá
trica no xv Congresso Internacional de Medicina (Lis
boa, 1906). 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Mel li or amento da raça pelo 
exercido fisico (1891). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Contribuição para o es
tudo da tuberculose óssea (1896). 

Morada — Rua da Restauração. 

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 Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 26 de julho 
de 1893. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente demonstrador 
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da secção cirúrgica por decreto de 23 de março de 1899, 
logar de que tomou posse em 12 de abril do mesmo ano; 
foi promovido a lente substituto por decreto de 11 de agosto 
de 1900, e a lente proprietário da l.a cadeira, Anatomia 
descritiva, por decreto de 25 de agosto de 1903. 

l'elo decreto de 22 de fevereiro de 1911, foi colocado 
no logar de Professor ordinário da l.a classe— Anatomias 
descritiva e topográfica (Diário do Governo n.° 23 de 
si-1-912), sendo encarregado da regência de Anatomia 
Descriptíva. 

Por deliberação do conselho escolar foi encarregado da 
regência de clínica especial de Dermatologia e Sifiligra-
pfiia, curso que vinha regendo gratuitamente desde 1902. 

E director do Posto antropometrico junto das cadeias 
da Relação, membro adjunto do Conselho Médico-légal, 
socio da Sociedade das Sciências médicas e do Instituto de 
Coimbra e clínico do Hospital Geral de Santo António. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — .1 Iminunidade. Estudo de 
pathologia geral (Porto, 1893). 

DISSERTAÇÕES DE CONCURSO. — A tuberculose e as suas 
manifestações cirúrgicas (Porto, 189(i). 

O gonococco — Bacterioscopia cirúrgica e medicina legal 
(Porto, 1899). 

Morada — Rua dos Heroes de Chaves, 948. 

José Dias de Almeida Júnior. — Filho de José Dias de 
Almeida, natural do Porto, onde nasceu a 1 de novembro 
de 1854. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 13 de julho 
de 1877. 
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Koi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 4 
de junho de 1901, lente substituto da secção médica, to
mando posse em 11 do mesmo mès, e por decreto de 25 
de agosto de 1903 foi promovido a lente proprietário da 
7.a cadeira, Patologia interna. 

Pelo decreto de 22 de fevereiro de 1911, foi colocado 
no logar de Professor ordinário da 8.a classe — Medicina 
(Patologia interna, 1.9 e 2." clinicas médicas, terapêutica 
e especialidades médicas). (Diário do Governo n.° 23 de 
27-1-912). 

Actualmente rege a l.a Clínica médica, havendo-lhe o 
conselho escolar entregado igualmente a regência da cli
nica especial de Pediatria. 

É sócio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, 
da qual foi presidente, é clinico director de enfermaria no 
Hospital Geral de Santo António, e director clinico do 
mesmo hospital; sócio correspondente do Instituto de Coim
bra, membro da Société Internationale de Chirurgie, de 
Bruxellas, e redactor da Gazeta dos Hospitais do Porto. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Hospitaes. Necessidade dum 
hospital para a pratica de operações (1877). 

DISSERTAÇÃO DE coNc.unso. — Heredo-syphilis (1901). 

Morada — Rua cios Heroes de Chaves, 340. 

José Alfredo Mendes de Magalhães. — Filho de Fran
cisco de Paula Mendes de Magalhães, natural de Gandra, 
Valença do Minho, onde nasceu a 20 de abril de 1871. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 28 de ju
lho de 1896. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 21 
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de abril de 1902, lente substituto da secção médica, sendo 
investido na posse deste logar no dia 19 de maio do 
mesmo ano; foi promovido a lente proprietário da 14.a 

cadeira, Histologia, por decreto de 25 de agosto de 1903 
e, por deliberação do conselho escolar de 25 de outubro 
de 1909, foi colocado na 3.a cadeira, Matéria Médica. 

Pelo decreto de 22 de fevereiro de 1911, foi colocado 
no logar de Professor ordinário da 8." classe — Medicina. 
(Diário do Governo n.» 23 de 27-1-912), sendo-lhe distri
buída a cadeira de Terapêutica médica. 

Foi nomeado director da Cadeia Penitenciaria de Lis
boa por decreto de 24 de outubro de 1910. {Diário do 
Governo n.° 17). 

Por Portaria de 11 de novembro de 1910, foi auctori-
sado a exercer o logar de Governador Civil de Viana do 
Castelo. (Diário do Governo n.° 33). 

Foi nomeado Comissário do Governo no districto do 
Funchal por ocasião da cólera na Ilha da .Madeira, por de
creto de 15 de dezembro de 1910. {Diário do Governo 
n.° 62). 

Foi nomeado Governador Geral de Moçambique por 
decreto de 5 de dezembro de 1911. (Diário do Governo 
n.° 290), logar que exerce actualmente. 

Foi deputado á Assembleia Nacional Constituinte. 
E sócio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, 

da Sociedade das Sciências médicas de Lisboa, da Socie
dade de dermatologia e sifiligrafia de Paris, da Sociedade 
de Geografia de Lisboa, e do Instituto de Coimbra. Foi 
secretário interino da Escola, e director e colaborador do 
jornal de medicina Porto Médico. Foi secretário geral do 
4.° congresso da Liqa Nacional contra a tuberculose 
(Porto, 1907). 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL — Os milagres de Lourdes-
(Porto, 1896); 
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li[ssi'.i!T\(j.\o DE CONCURSO— Problema da vida. En-
saio critico de biologia geral (Porto, 1902). 

Morada — Em Lourenço Marques. 

António Joaquim de Sousa Júnior. — Filho de António 
Joaquim (ie Sousa, natural (ia Villa da Praia da Victoria, 
districto de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, onde nasceu 
a 15 de dezembro do 1871. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 9 de ja
neiro de 1900. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto 
da secção cirúrgica por decreto de 10 de junho de 1908, 
tomando posse em 22 do mesmo mes, e foi promovido a 
lente catedrático por decreto de 14 de dezembro de 1906, 
ficando na propriedade da 5.* cadeira, Medicina operatória. 

Pelo decreto de 22 de fevereiro de 1911, foi colocado 
no logar de professor extraordinário (com categoria de or
dinário) da 7." classe — Cirurgia (Diário do» Governo, 
n.° 23 de 27-1-912), regendo a cadeira de Técnica e tera
pêutica cirúrgicas. 

Foi nomeado director da Escola Médico-Cirúrgica do 
Porto, por decreto de 1 de novembro de 1910. 

E chefe do Laboratório de Bacteriologia o clinico do 
Hospital do Bomfim, vogal da Junta districted de higiene, 
professor da 5." secção, Bacteriologia, do Curso de medi
cina sanitaria, sócio da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
do Porto, membro da Sociedade internacional de Cirurgia 
de Bruxellas, sócio da Sociedade portuguesa de Sciências 
Naturais e redactor do jornal de medicina Gazeta dos 
Hospitais do Parto. Tem a medalha de ouro da Real So
ciedade Humanitária do Porto, por serviços prestados no 
Hospital do Bomfim. Foi o chefe da missão sanitária en-
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carregada dè estudar a epidemia da peste nos Açores 
(19081909). 

E senador. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Contribuição para O dia
gno8(ico da tuberculose urinaria (Porto, 1900). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Peste bubonica. Estudo 
■I" epidemia do Porto (Porto, 1903). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS.—Fébm paratyphoides (Porto, 
1907). 

 Ueber das Vorkommen oon Spirochaete pallida (in 
«Berliner klin. Wochenschr.», n.° 44 de 1905). 

Morada Hospital do llonilitn. 

Tiago Augusto de Almeida. — Filho de José Bernar

dino de Almeida, natural de Santa Maria de (Sandra, eonce
! l" de Esposende, onde nasceu a 11 de dezembro de 1864. 

Diplomado pela Escola MédicoCirurgica do Porto, 
onde concluiu o curso pela defesa da dissertação em27de 
julho de 1893. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto 
da secção médica, por decreto de 29 de março de 1906, 
tomando posse em 7 de abril do mesmo ano. 

Foi nomeado secretário por decreto de 20 de junho de 
1907, tendo tomado posse no dia 3 de julho do mesmo ano. 
Por decreto de 21 de novembro de 1910, foi exonerado 
deste cargo. 

Foi promovido a lente proprietário por decreto de 11 
de novembro de 1907, logar de que tomou posse no dia 
25 do mesmo mês, sendo colocado pelo Conselho Escolar 
na 3," cadeira, Matéria Médica. Regeu interinamente a 8,J 

2 
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cadeira, Clinica Médica, desde 11 de novembro de 1907 
até 25 de outubro de 1909, sendo então nomeado pelo 
Conselho Escolar proprietário desta cadeira. 

Pelo decreto de 22 de fevereiro, loi colocado no logar 
de professor extraordinário (com categoria de ordinário) 
da 8.a classe — Medicina {Diário do Governo n.° 98 de 
271912), regendo a 2« Clínica Médica. 

É sócio correspondente da Sociedade das Sciências 
Médicas de Lisboa, o da Associação Internacional contra a 
tuberculose, de Berlim. Foi o secretário geral do 3.» con

gresso da ÍÁya Nacional contra a tuberculose (Viana do 
Castelo, setembro de 1902). Foi professor do Liceu Na

cional de Viana do Castelo (agosto de 1894 a julho de 
1899), e professor e director da Escola de Ensino Normal, 
da mesma cidade (fevereiro de 1897 a março do 1900). 

DlSSEItTACÃO INAUGURAL. — O liquido OrcIliticO. Eítutio 
da medicação sequardiana (Porto, 1893). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — A febre na tuberculose 
■pulmonar (Porto, 1906). 

Morada — Rua da Restauração, 418. 

Joaquim Alberto Pires de Lima. — Filho de Fernando 
Pires de Lima, natural de Areias, concelho de Santo Tirso, 
onde nasceu a 7 de março de 1877. 

Diplomado pela L'scola MédicoCirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 14 de ju

lho de 1903. 
Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto 

da secção médica por decreto de 29 de março de 190<i, 
tomando posse do logar em 7 de abril de 1906; por de

creto de 22 de fevereiro de 1907 foi transferido para a 
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secção cirúrgica, sendo promovido a catedrático por de
creto de 25 de abril de 1907, e ficando na propriedade da 
15.a cadeira, Anatomia topográfica. 

Pelo decreto de 22 de fevereiro de 1911, foi colocado 
no logar de professor extraordinário (com categoria de or
dinário) da l.a classe—Anatomias {Diário do Governo, 
n.° 23 de 27-1-912), regendo Anatomia Topográfica. 

Foi aluno interno do Hospital de Santo António, l.°v 

secretário da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, 
secretário da redacção e colaborador do Porto Médico, e 
é actualmente redactor da Gazeta dos Hospitais do Porto 
e bibliotecário da Faculdade de Medicina. Nesta qualidade 
coordenou o Catálogo Geral da Biblioteca (1 vol. de xvn 
+ 461 pág. —Porto, 1910). Exerceu o logar de chefe de 
Clínica cirúrgica, para que foi nomeado, precedendo con
curso documental, por decreto de 19 de fevereiro de 1904. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Estudos sobre a conjunct','-
vite granulosa (1903). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — A medicina forense em 
Portugal, Esboço bistorico (1906). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — A operação de Poncet no tra-
lamento da hypertropbia da prostata {Porto Medico, se
tembro de 1905). 

Notas de anatomia — I — Sobre anomalias das válvulas 
sigmoideias {Gaz. dos Hospitaes do Porto, l-ni-911). 

II — Sobre algumas variações musculares e sua impor
tância antbropologica e cirúrgica {Gaz. dos Hospitaes do 
Porto, l-iv-911). 

III — Dois casos de fistulas juxta-uretraes congénitas 
{Gaz. dos Hospitaes do Porto, l-v-912). 

Morada — Rua de Alvares Cabral, 348. 
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João Monteiro de Meyra. — Filho de Joaquim José de 
Meyra, natural de Guimarães, onde nasceu a 31 de julho 
.le 1881. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 30 de ja
neiro de 11107. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 7 
de maio de 1908, lente substituto da secção cirúrgica, to
mando posse deste logar no dia 14 de maio do mesmo 
ano. 

Pelo decreto de 22 de fevereiro de 1911, foi colocado 
no logar de professor ordinário da 3.a classe—Farmacolo
gia e Sciências naturais (Diário do Governo n.° 23 de 
27-1-912). Rege actualmente a cadeira de Medicina ilegal. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — O concelho de Guimarães. 
Estudo de demographia e nosographia (Porto, 1907). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — O parto cesario, sua his
toria, sua technica, seus accidentes e complicações, suas in
dicações e prognostico (Porto, 1908). 

Morada — Rua Antero do Quental, 529. 

José de Oliveira Lima. — Filho de António Maria Lima, 
natural de Lisboa, onde nasceu a 27 de novembro de 
1875. 

Diplomado pela Fscola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 28 de ju
lho de 1900. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 
7 de maio de 1908, lente substituto da secção cirúrgica, 
tomando posse deste logar em 15 do mesmo mês e ano. 

Pelo decreto de 22 de fevereiro de 1911, foi colocado 
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no logar de Professor extraordinário da 2.a classe (Diário 
do Governo n.° 23 do 27-1-912). Rege actualmente a ca
deira de Farmacologia e o curso de Propedêutica Cirúr
gica. 

Foi facultativo do quadro de saúde de Angola e S. Tomé 
o Principe, cargo que exerceu desde julho de 11)00 a 
março de 1901. Exerceu o cargo de médico municipal de 
Mossamedes desde outubro de 1901 a abril de 1907. 

Exerceu o cargo de Reitor do Liceu Central 1). Ma
nuel u. 

É Sócio da Sociedade de Geografia de Lisboa, e 
tem a comenda de Nossa Senhora da Conceição de Vila 
Viçosa. 

DISSERTAÇÃO INAUGUH.U.. — O hypnptismo e « sugges-
tão 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 ,/'.Ingola — Communication à Mr. 
le prof. Metchnikoir (Mossamedes, 1905). 

Morada — Rua da Boavista, 444. 

Álvaro Teixeira Bastos. — Filho de Francisco José Tei
xeira Bastos, natural do Porto, onde nasceu a (5 de feve
reiro de 1879. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica 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 do 1908, lente demonstrador da secção cirúrgica. 
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sendo investido na posse desle logar no dia 14 do mesmo 
mês e ano. 

Pelo decreto com força de lei de 22 de fevereiro de 
11)11, foi colocado no logar de professor extraordinário da 
6." classe — Obstetrícia e Ginecologia (Diário do Governo 
n.° 23 de 27-1-912), sendo colocado na cadeira de Gine
cologia. 

Exerceu o logar de Prosector de anatomia, para que foi 
nomeado, precedendo concurso documental, por decreto 
de 17 de dezembro de 1903, sendo reconduzido neste lo
gar por deliberação do Conselho Escolar de 10 de dezem
bro de 1906. 

Foi nomeado secretário interino da Faculdade de 
Medicina do Porto em substituição do prof. Tiago de Al
meida. 

Em sessão do Conselho escolar de 12 de, agosto de 
1911 foi eleito secretário da Faculdade, sendo nomeado 
por despacho de 31 do mesmo mês e tomando posse em 
16 de setembro do mesmo ano. 

DISSERTAÇÃO INAUGUHAL. — A tatuagem nos criminosos 
(Porto, 1903). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO — O bócio em Portugal 
(Porto, 1908). 

.\forttda--Uua Fernandes Tomaz, 93. 

António de Souza Magalhães e Lemos. — Filho de João 
António de Magalhães e Lemos. Nasceu em Margaride aos 
18 de agosto de 1855 e diplomou-se na Escola Médico-
Cirúrgioa do Porto, onde concluiu o curso pela defesa da 
dissertação em 17 de outubro de 1882. 

Foi nomeado, precedendo concurso, médico ajudante 

file:///forttda
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do Hospital do Conde tie Ferreira em 28 de junho de 
1883; e médieo-adjunto em 12 de maio de 1892. Em 15 
de fevereiro de 1887, foi nomeado lente auxiliar das 7.a, 
8.", 9.a, 10.a e 11.* cadeiras no Instituto Industrial e Co
mercial do Porto e a 10 de maio de 1911 foi nomeado pro
fessor de neurologia da Faculdade de Medicina do Porto e 
por decreto de 12 de agosto de 1911 {Diário do Governo 
n.° 200) foi transferido para a cadeira de Psiquiatria, que 
havia ficado vaga pela transferencia, para a faculdade de 
Medicina de Lisboa, do Prof. Julio Xavier de Matos. 

F membro da Sociedade mèdico-psicologica de Paris, 
da Saciedade de antropologia, da Sociedade de neurologia, 
da Sociedade de psiquiatria, da Sociedade de clínica de 
medicina mental da mesma cidade, ele. 

PUBLICAÇÕES D I V E R S A S , — A região psycho-motriz 
(1888): 

Visite psychiatrique à la colonie de Gheel (1886). 
tes congestions cérébrales d'après la méthode de Men

del (1887). 
A paralysia geral (1889). 
Lição de abertura do curso clinico de doenças mentaes 

e nervosas (1S90). 
L'épilepsie sensitive et la démentie paralytique (Corn, 

ao Congr. de Merlin 1890). 
Contribution à l'étude de l'épilepsie symptomatique des 

neoplasies corticales (1898). 
Aphasie motrice pure arec lésion corticale circonscripte 

( 11100). 
A caimbra dos cigarreiras, 
L'évolution des idées délirantes dans quelques cas île 

mélancolie chronique à forme anxieuse (1903). 
Perte de la vision mentale des objets dans la mélanco-

lie anxieuse (1900). 
Infantilisme et dégénérescence physique (190G). 
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Assistence des aliénés en Portugal (1906). 
Note sur l'assistence des aliénés en Portugal (1908). 
Gigantisme^ infantilisme et acromégalie (11)11). 
Etc. 

Conferencias clinicas sobre doenças mentaes e ner
vosas. 

Conferencias sobre as cansas das doenças mentaes e 
nervosas (19()4). 

Morada — Hua de Costa Calu-al, 1218. 

LENTES JUBILADOS 

José de Andrade Gramaxo. — Filho de Cristovain José 
Rebelo de Sousa Guerrido, natural do Porto, onde nasceu 
a 25 de màio de 1826. 

Bacharel formado pela Faculdade de Medicina de Coim
bra, onde concluiu o curso em 2'A de junho de 1848. 

Precedendo concurso, foi nomeado demonstrador da 
secção médica por Cuia de Merco de 2 de maio dê 1855, 
e tomou posse deste lagar em 18 de maio do mesmo ano. 
Por Carta de Mercê de 22 de agosto de 1857 foi promo
vido a lente substituto, e por Carla de Mercê de 14 de 
agosto de 1862 a leute proprietário da cadeira de Fisiolo
gia, que vagara por falecimento de Luiz Antonio Pereira 
da Silva. Por decreto de 1G de julho de 1867 transitou 
para a cadeira de Patologia interna, na qual se jubilou por 
decreto de 8 de novembro de 187(i. 

DlSSERTA-ÇXo DE CONCURSO. — Febres essenciaes (Manus-
cripto, 1855). 

Morada — liiia dos Mártires da Liberdade, 120. 
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Pedro Augusto Dias. — l'ïlho de José Caetano Dias, 
natural de Valença do Minho, onde nasceu a 10 do abril 
de L835. 

K bacharel formado pela Faculdade de Medicina e ba
charel pela Faculdade de Filosofia da Universidade de 
Coimbra. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente demonstrador 
da secção médica por decreto de 14 do março de 186-1, 
tomando posse a 28 do mesmo mês e ano; foi promovido 
a lente substituto da mesma secção por decreto de 12 de 
janeiro de 1865 e, havendo transitado para a secção cirúr
gica, foi promovido a lente proprietário da õ.a cadeira, 
Medicina operatória, por decreto de 14 de maio de 1868. 
Foi jubilado por decreto de 14 do setembro de 18!)5. É 
clínico do Hospital de S. Francisco. 

DISSERTAÇÃO HK CONCURSO. — Movimentas: eUiar; mus
cular; mecânica animal (Manuscripto, 1864). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — Catalogo da collecçâo de moe
das e medalhas português as e outras, pertencente a Eduardo 
Luiz Ferreira Carmo (Porto, Typ. Central, 1877). 

O ensino actual ila medicina operatória na Escala Me* 
âico-Cirurgica do Porto (1885). 

Rodrigo de Castro —Apontamentos para a btographia 
do creador da Gyneoologia (in «.Archives de historia da 
medicina portugueza», 1886-1888). 

, Archeologia politico-litteraria, 1828-1884 (Porto, Typ. 
Central, 1888). 

A Universidade de Coimbra— Os primeiros mestres da 
/''acuidade Medica [1537-1556] (in «Arch, de hist, da me
dicina port.», 1885). 

Subsidias para a historia politica do Porto (Porto, 
Typ. Central, 1896). 

Morada Campo I.indo, Paranhos, 
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Antonio Joaquim de Morais Caldas. — Filho de João 
Antonio de Morais Carneiro, natural de Montalegre, onde 
nasceu a 13 de fevereiro de 1846. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica 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 mês e ano; 
por decreto de 3 de setembro de 1873 foi nomeado lente 
substituto da mesma secção, e promovido a lente proprie
tário da 10.a cadeira, Anatomia Patológica, em 20 de no
vembro de 1874. Km julho de 187G passou a reger a 4." 
cadeira, Patologia externa, na qual se conservou até á 
jubilaçâo, concedida por decreto de 20 de agosto de 1900. 
Foi nomeado director por decreto de 5 de setembro de 1900. 

É clinico director de enfermaria do Hospital Geral de 
Santo Antonio. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Anesthesia cirúrgica (Porto, 
1872). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Casamentos consanguíneos 
(Porto, 1873). 

Morada — Avenida Rodrigues de Freitas, 336. 

Maximiano Augusto de Oliveira Lemos. —Filho do Ma
ximiano Augusto de Oliveira Lemos, natural da Régoa, 
onde nasceu a 8 de agosto de 1860. 

Diplomado pela Kscola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela deíesa da dissertação em 16 do julho 
de 1881. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto 
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da secção médica, por decreto <ie 4 de abril de 1889, e 
tomou posse deste logar em 1 de maio do mesmo ano; 
foi promovido a lente proprietário para a l l . a cadeira, 
Medicina legal, por decreto de 9 de março de 1895. Não 
checou a reger, por então, esta cadeira, mas, por decisão do 
Conselho Escolar de 5 de fevereiro de 1895, ficou lente da 
de Patologia geral, em que serviu até que, por decisão do 
Conselho Escolar de 31 de maio de 1900, foi colocado na 
11." cadeira. 

E tenente-coronel-médico graduado, por decreto de 29 
de junho de 1911; foi colocado na situação de reserva 
pela Ordem do Exército n.° 20, 2." série, de 21 de novem
bro de 1911 (Diário do Governo n.° 298 de 22-XH-911). 

E redactor dos Arquivos de História da Medicina Por' 
luguesa e da Gazeta dos Hospitais do Parto, e foi também 
redactor da fiazeta Médica do Porto. É socio efectivo da 
Sociedade de medicina e cirurgia do Porto, de que foi pre
sidente, socio correspondente da Academia das Sciências 
de Lisboa, da Academia das Sciências de Portugal, da 
Sociedade das Sciências Médicas de Lisboa, da Sociedade 
portuguesa de Sciências Naturais, da Sociedade de medi' 
Cina e cirurgia da Bahia e da Sociedade alemã de histo
ria da medicina e das sciências naturais, de Leipzig. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. —- A medicina em Pòrtuagl 
até ao fim do século XYIU (tentativa histórica). (Porto, 
Imprensa Commercial, 1881). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO.—O problema da humani
dade da tuberculose. (Porto, Typographia de Arthur José 
de Souza & Irmão, 1889). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS.—Lições sobre a tuberculose. O 
contagio e sua prophglaxia, in «Medicina Contemporânea» 
de 1888. 
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Medicina portugiieza. As cruzadas. In «Medicina Con
temporânea» de 1884. 

Medicina portuyueza. 0 Hospital Real de Todos os 
Santos. In «Medicina Contemporânea» de 188G. 

Annuario dos progressos da medicina em Portugal: 
1.° anno, 1883; Porto, 1884. 
2.° anno, 1884; Porto, 1885. 
3.° anno, 1885; Porto, 1886, 
Nova série: 1.° anno —11)10 (Porto, 1911). A publi

carão continua. 
O professor José Carlos Lopes (Poeto, Typographia de 

Arthur José de Souza & Irmão, 1895). 
0 professor José d'Andrade Gramaxo (Porto, Typogra

phia de Arthur José de Souza òc Irmão, 1897). 
Historia da medicina em Portugal. Doutrinas e insti

tuições (Lishoa, Manoel Gomes, editor, 1899)'. 2 volumes. 
Amato Lusitano — A sua vida e a sua obra (Porto, 

Eduardo Tavares Martins, editor, 1909). 
Portugueses illustres em Paris, no «Holetim de 2.a 

classe da Academia Real das Sciencias» —1910. 
Ribeiro Sanches —A sua vida e a sua obra (Porto, 

Kduardo Tavares Martins, editor, 1911). 
Ribeiro Sanches à Leyde, publié dans le Janus, 1911. 

Morada — Avenida da Republica — Gaia. 
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Relação dos professores ordinários 
e extraordinários por ordem de antiguidade 

Augusto Henrique fie Almeida lirandão 
Cândido Augusto Correia de Pinho 
António Plácido da Costa 
Roberto lielarmino do Rosário Frias 
João Lopes da Silva Martins Júnior 
Alberto Pereira Pinto do Aguiar 
Carlos Alberto de Lima 
Luis de Freitas Viegas , 
José Dias de Almeida Júnior 
José Alfredo Mendes do Magalhães 
Antonio Joaquim de Sousa Júnior 
Tiago Augusto de Almeidu 
Joaquim Alberto Pires de Lima 
João Monteiro de Meyra 
José de Oliveira Lima 
Álvaro Teixeira Rastos 
António de Sousa Magalhães e Lemos. 

Professores ordinários Professores extraordinários 

Augusto lirandão Alberto de Aguiar, com categoria 
Cândido do Pinho de ordinário 
Plácido da Costa Sousa Júnior, com categoria de 
Roberto Frias ordinário 
Lopes Martins Tiago de Almeida, com categoria 
Carlos de Lima de ordinário 
Luiá Viegas Pires de Lima, com categoria de 
Dias de Almeida ordinário 
Al/redo de Magalhães Oliveira Lima 
João de Meyra Teixeira Rastos. 
Magalhães e Lemos. 

Professores jubilados 

José de Andrade Gramaxo 
Pedro Augusto [lias 
António Joaquim de Morais Caldas 
Maximiano Augusto de Oliveira Lemos. 



Classes 

I." 
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8.« 

4.» 

5." 

6.» 

7." 
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Disciplinas Professores ordinários 

Quadro
9530

**
1 docente 

(Lei de « l ^ i r o de i 9 n ) 

e s s o r e s extraordinários i."s assistentes 2.»> assistentes 

Anatomia (descritiva e topográfica) 

Fisiologia Geral o Especial . . . 
Histologia e Embriologia . . . . 
Física biológica e Química biológica 

farmacologia 
Sciências naturais 

Medicina legal 
Anatomia patológica 

Higiene 

Bacteriologia, Parasitologia . . . 

Obstetrícia 
Ginecologia 

T.tii/. de Freitas Viegas. »!",;')»«"•<<> l'ires de Uma 
■' categoria de ordinário). 

Cirurgia (Patologia cirúrgica. Clinica ci
rúrgica, Terapêutica e Técnica cirúr
gicas. Especialidades cirúrgicas. . . 

António Plácido da Costa. 
Alexandre Alberto de Souza Pint' ],' |j"j 
António Joaquim Ferreira da S i H / 

João Monteiro de Meyra. 
Aarão Ferreira de Lacerda (Prof. 

Augusto Henrique de Almeida Ural» 

João Lopes da Silva Martins Júnior. in cato!!"* l > i n t o t l e AK">ar 
; c«egoria de ordinário). 

Cândido Augusto Correia de Pinho. " * e l r a l!í>slos. 

1 Vago. 1 Iternardinn Alves da Silva. 

2 Vago. 

3 Vago. 

2 António da Costa Portela. 
3 Vago. 

4 Vago. 

4 Vngo. 
5 Vugo. 

ti José Guilherme Pacheco de 
Miranda. 

7 Antuóio de Almeida Garrett. 

Carlos Alberto dn Lima. 

Hoberto Helarmino do Itosario Fri»\ 

■oJoa<j 
fc £ ^ u i m > S o u s a Jfmior Cale8oriu l i e ordinário). 

8 Manuel António do Morais Frias. 

5 Artur Salusliano Maia Mendes. 
6 Vago. 

7 Leonor Amelia da Silva. 

S Vago. 

9 Álvaro Cardoso da Cunha lieis. 
10 Vago. 

9 Carlos Maciel Ribeiro Fortes. 

10 António do Couto Soares Jú 
nior. 

Medicina (Patologia interna, Clinica mé
dica. Terapêutica. Especialidades mé
dicas 

José Dias de Almeida Júnior. lKor f n "* t 0 d e . A l m e i d u f cou i 
T 8 0 r m d e ordinário) 

Josá Alfredo Mendes de Magalhães. 

História e Filosolla médicas. \ 
Ética profissional. j V a # a ' 

Especialidades: 

Clinica Oftalmológica — Vaga. 
> Psiquiátrica—António de Sousa Magalhães e Lemos, 
u Neurológica — Vaga. 

11 Alfredo da lincha Pereira. 

12 José Fernandes de Magalhães. 

11 Angelo Cesar Fernandes das 
Neves. 

12 Sebastião Cusimiro de Aze
vedo Lopos. 

13 Vago. 

14 Sebastião Feio Gomes de Aze
vedo. 

15 Vago. 
16 Vago. 

Clinica Urológica— Vagu. 
"lorinolaringológioa — Vaga. 
Dermatológica e slflligraflca—Luis de Freitas Viegas. 
Pediátrica—José lhas de Almeida. 
Ortopédica—Carlos Alberto de Lima. 

• ^stomatologic* —Vaga. 
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Assistentes 

i 

José Guilherme Pacheco de Miranda. — Filho de Ma
noel Vaz de Miranda, natural do Porto, onde nasceu em 7 
ile maio de 1877. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação inaugural em 
14 de outubro de 1902. 

Foi escolhido para o cargo de 1.° assistente provisório 
' da õ.;i classe em sessão do Conselho Escolar de 16 de ja-
! neiro de 1912, principiando a exercer as suas funções em 
I 23 do mesmo mês. A Portaria que confirmou a sua esco

lha provisória tem a data de 7 de fevereiro. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL,— Medicina legal do sangue. 
(Porto, 1902). 

Murada — Run (ia Conceição, 7. 

Antonio de Almeida Garret. — Filho de Francisco de 
Almeida Garret, natural do Porto, onde nasceu a 22 do 
setembro de 1884. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, con
cluiu o curso em 1(1 de julho de 1900. 

Foi nomeado 1.° assistente provisório da 5.a classe em 
7 de fevereiro de 1912. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — O problema da tuberculose 
«m Portugal (190¾). 

Mormln — liua 'la lioavista, 71. 
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José Fernandes de Magalhães. —Filho de José Lou
renço de Magalhães, natural de Sergipe — Brasil, onde nas
ceu em 1863. 

Formou-se em medicina pela Universidade de Coimbra 
em 1887. 

É director da Casa Hospício do Porto e médico do 
Hospital do Conde de Ferreira. 

Foi nomeado 1.° assistente provisório do Manicomio do 
Conde de Ferreira, por Portaria de 19 de dezembro 
de 1911. 

Manuel António de Morais Frias. — Filho de André 
de Morais Frias Sampaio o Melo, natural de Linhares 
(Carrazeda de Anciães), onde nasceu a 19 de janeiro de ' 
1885. 

É diplomado pela Kscola Médico-Cirúrgica do Porto, 
onde concluiu o curso pela defesa da dissertação em 11 
de janeiro de 1910. 

Foi nomeado chefe de Clínica Obstétrica em sessão do 
Conselho Escolar de 8 de março de 1910 e tomou posse 
em 11 do mesmo mês o ano. 

Foi nomeado 1.° assistente provisório da (i.a classe 
(Obstetrícia e Ginecologia), por Portaria de 7 de fevereiro 
de 1912. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Parathyroideias. 

Morada— Rua dos Heroes île Chaves, 717. 

Carlos Maciel Ribeiro Fortes.— Filho do José Thomaz 
Kibeiro Fortes, natural do Porto, onde nasceu a 23 de abril 
de 18«;"). 

Diplomado pela Fscola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
3 
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concluiu o curso pela defesa ila dissertação inaugural em 
27 de abril de 1910. 

Foi nomeado 2.° assistente provisório de Clínica Ci
rúrgica por proposta do Conselho Escolar de 26 de outu
bro de 1911, aprovado por despacho ministerial do 20 de 
dezembro de 1911, publicado no Diário do Governo de 4-
de janeiro de 1912. 

Foi nomeado 1.° assistente provisório de Clinica Ci
rúrgica por proposta do Conselho Escolar de 16 de janeiro 
de 1912, aprovada por despacho ministerial de 7 de fe
vereiro de 1912, publicado no Diário do Governo de 16 
do mesmo mes e ano. 

DISSERTAÇÃO INAUGUHAL. — Peste Búbonica; etiologia e 
prophylaxia segundo as modernas acqiiisições. A Campa
nha dos Açores. Trabalhos do Porto. (Porto, 1910). 

Munida — Rua Antero do Onenlal, 185, 

Alfredo da Rocha Pereira. — Filho de Manuel da Hocha 
Pereira, natural do Porto, onde nasceu a 16 de agosto 
do 1886. 

É diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 
onde concluiu o curso pela defesa da dissertação em 22 
de dezembro de 1911. Foi nomeado 2.° assistente provi
sório da 8.? classe (Medicina), por Portaria de 9 de dezem
bro de 1911, e passou a 1.° assistente provisório da mesma 
classe por Portaria de 7 de fevereiro de 1912, tomando 
posse, respectivamente, em 13 de janeiro e 17 de feve
reiro do mesmo ano. 

Por deliberação do Conselho Escolar de 29 de julho de 
1912 foi encarregado, interinamente, da regência do curso 
de Propedêutica Médica no ano lectivo de 1912-1913. 
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DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Reacção de Wassermann. 
Seu valor no soro activo e estudo comparativo d'alguns 
antigeneos. 

Morada — Rua das Cruzes, 727— Ramalde. 

Bernardino Alves da Silva. — Filho de António Alves 
Santiago, natural de S. Jorge, concelho da .Feira, onde 
nasceu a 20 de março de 1875. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 17 de 
outubro de 1908. 

Foi nomeado 2.° assistente provisório da l.a classe por 
Portaria de 15 de março de 1912. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL.—Doenças venéreas — Sífilis 
e seu tratamento pelo bibrometo de mercúrio. (1908). 

Morada — Esplanada do Castelo, 28 — Foz. 

António da Costa Portela. — Filho de Joaquim da Costa 
Portela, natural de Vila Nova de Gaia, onde nasceu a 2 de 
agosto de 1888. 

Foi nomeado 2.° assistente provisório da 2." classe por 
Portaria de 20 de dezembro de 1911, tomando posse em 
15 de janeiro de 1912. 

Serviu como preparador de Histologia e Fisiologia 
n'esta Faculdade antes da sua nomeação para assistente. 
F aluno do 4.° ano desta Faculdade. 

Morada — Rua do Marquez Sá da liandeira, 311 — Vila Nova 
ile Caia. 
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Leonor Amélia da Silva. — Filha de José Carlos da 
Silva, natural do Porto, onde nasceu a 26 de dezembro 
de 1881. 

Diplomada pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 8 de ou
tubro de 1-906. 

Foi nomeada 2.° assistente provisório da 5.a classe 
(Higiene) desta Faculdade, em Portaria de 7 de fevereiro 
de 1912 (Diário do Governo n.° 39, de 16 de fevereiro). 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — A anesthesia geral e o chlo-
roformio (Porto, 1906). 

Álvaro Cardoso da Cunha Reis. — Filho de Guilherme 
Firmino da Cunha Reis, natural do Porto, onde nasceu a 
19 de maio de 1880. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 9 de janeiro 
de 1908. 

Foi nomeado 2.° assistente provisório da 6." classe 
por Portaria de 7 de fevereiro de 1912. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Kinesiterupia cardíaca 
(Porto, 1907). 

Morada— Rua do Rosário, 241. 

Angelo Cesar Fernandes das Neves. — Filho de Cesar 
Augusto Pereira das Neves, natural do Porto, onde nasceu 
a 2 de dezembro de 1882. 

K formado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pelo acto grande a 22 de julho de 1909. 

Foi nomeado, por Portaria de 7 de fevereiro de 1912, 
2.° assistente provisório da 6.a classe e transferido para a 



PESSOAL 37 

7.a classe por Portaria de 3 de julho de 1912 como 2.° 
assistente provisório. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Contribuição ao estudo das 
fracturas da bacia. 

Morada — Rua de Cedofeita, 954. ' 

Sebastião Casimiro de Azevedo Lopes. — Filho de Se
bastião José Lopes, natural do Seixo de Anciães, concelho 
de Carrazeda de Anciães, distrito de Bragança, onde nas
ceu a 27 de setembro de 1884. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação inaugural em 
12 de outubro de 1911. 

Foi nomeado 2.° assistente provisório da 7." classe 
(Cirurgia) por Portaria de 7 de fevereiro de 1912 (Diá
rio do Governo n.° 39). 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Breve estudo sobre a grippe. 

Morada — Rua da Alegria, 389. 

Sebastião Feio Gomes de Azevedo. — Filho de A. Al
bino Gomes de Azevedo, natural de Vila Real, onde nasceu 
a 4 de setembro de 1886. 

É formado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso em 1911. 

Foi nomeado 2.° assistente provisório da 7.a classe 
(Cirurgia), por Portaria de 7 de fevereiro de 1912, donde 
passou para 2.° assistente da 8.a classe (Medicina), por 
Portaria de 28 de maio de 1912. 

Morada — Avenida de Gondarem, 468 — Foz do Douro. 
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Pessoal auxiliar 

SECRETARIA 

SECRETARIO — Prof. Álvaro Teixeira Bastos. 
l.° OFICIAI, — Olímpio Vieira Pinto dos Reis. 
AMANUENSE—António José Ferreira. 
CONTÍNUO INTERINO — Victorino Mendes. 
PORTEIRO —Aníbal Jorge Marques Malta. 
SERVENTE—José Soares Correia. 

BIBLIOTECA 

BIBLIOTECÁRIO—Prof. Joaquim Alberto Pires de Lima. 
AMANUENSE —Virgílio Victor de Castro Fernandes. 

TEATRO ANATÓMICO 

DIRECTOR —Prof. Luis de Freitas Viegas. 
SERVENTE — Manuel Ferreira. 

» —Jerónimo José da Silveira. 
» —Eduardo Bento Vilar. 

G A B I N E T E DE HISTOLOGIA 

DIRECTOR — Prof. António Placido da Costa. 

G A B I N E T E DE FISIOLOGIA 

DIRECTOR — Prof. António Placido da Costa. 

M U S E U ANATÓMICO 

DIRECTORES : 

Anatomia normal — Prof. Luis de Freitas Viegas. 
Anatomia patológica — Prof. Augusto Henrique de Almeida 

Brandão. 
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CLÍNICAS ESCOLARES 

DIRECTORES: 

1." clínica médica — Prof. José Dias de Almeida Júnior. 
■?." „ „ — Prof. Tiago Augusto de Almeida. 
1." clínica cirúrgica—Prof. Carlos Alberto de Lima. 
Ï." „ „ —Prof. Roberto Belarmino do Rosário 

Frias. 
Clínica obste/rica —Prof. Cândido Augusto Correia de 

Pinho. 
„ ginecológica — Prof. Álvaro Teixeira Bastos. 

ESPECIALIDADES 

DIRECTORES: 

Clínica psiquiátrica— Prof. António de Souza Magalhães e 
Lemos. # 

Clínica dermatológica e sifiligrafica — Pro(. Luis de Freitas 
Viegas. 

Clínica pediátrica — Prof. José Dias de Almeida Júnior. 
Clínica ortopédica — Prof. Carlos Alberto de Lima. 

CONSERVADOR DO ARSENAL CIRÚRGICO — Armando da Costa 
Magalhães. 

LABORATÓRIO N O B R E 

CHEFE DE SERVIÇO —Manuel Augusto Pinto, filho de Augusto 
Cesar Barbedo Pinto, natural do Porto, onde nasceu a 
11 de dezembro de 1879. 

É diplomado pela Escola MédicoCirúrgica do Porto, 
onde concluiu o curso pela defesa da dissertação em 9 
de outubro de Í906. Foi nomeado para este logar por 
deliberação do Conselho escolar de 16 de fevereiro de 
1907. 
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DISSERTAÇÃO INAUGURAI.. — Sobre os modernos processos de 
análise bacteriológica das aguas. (Porto, 1906). 

Morada — Rua do Almada, 456. 

EMPREGADO AUXILIAR — Inácio de Oliveira. 

Morada — Hospital do Bomfim. 

SERVENTE AJUDANTE — António de Oliveira. 

Morada — Rua dos Caldeireiros, 214. 

SERVENTE—José da Silva. 

OBSERVATÓRIOê METEOROLÓGICO 

DIRECTOR — Prof. João Lopes da Silva Martins Júnior. 
AJUDANTE — Rafael Maia. 

MUSEU DE HIGIENE 

DIRECTOR — Prof. João Lopes da Silva Martins Júnior. 
GUARDA —Victorino Mendes. 
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U N I V E R S I D A D E D O P O R T O 

1 0 1 1 - 1 0 1 z 

Relação dos alunos inscritos nas cadeiras e cursos 
do 1.° ano do curso de Medicina aconselhados 

pela Faculdade 

(Fisica biológica, química biológica, anatomia descritiva, 
histologia normal e embriologia) 

NOMES 

1 Adelaide Irene Guimarães. 
2 Adelaide dos Prazeres de Oliveira Coelho. 
3 Afonso Henriques Malheiro Madeira. 
4 Alberto Gomes de Pinho Rezende. 
5 | Alberto da Maia Mendonça. 
6 I Álvaro da Silva Rosas. 
7 Amândio Augusto da Costa Guimarães. 
8 Américo Teixeira Ribeiro. 
9 Anibal Mendes Saldanha. 

10 Anibal Novaes do Vale. 
11 António Bonifácio de Oliveira. 
12 António Braz de Araújo. 
13 António Cardoso Ferrão. 
14 António Leite Pereira de Meireles. 
15 António Luis do Souza Sobrinho. 
16 António Martins Barbosa. 
17 António Martins Moreira. 
18 António Neto Conde da Costa. 
19 Aristides Cândido Costa e Silvo. 
20 | Armando Augusto Correia de Sampaio. 
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N.<" NOMES 

S. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

Arnaldo Cândido Veiga Pires. 
Artur Nery de Oliveira e Souza. 
Artur Taborda Guerra Junqueiro. 
Basílio Alberto de Souza Pinto de Cerveira. 
Bernardo Dentei do Figueiredo Sarmento e Vasconcelos. 
Camilo Augusto de Figueiredo. 
Carlos Ferreira de Souza Leite. 
Carlos Leopoldino de Almeida. 
Cesar Augusto de Oliveira Coelbo. 
Fausto Pereira Lage. 
Fernando Alves do Souza. 
Fernando Wendling. 
Firmino Caetano Gomes. 
Francisco Botelho Soares de Freitas. 
Francisco lUbeiro da Cunha Mendes. 
Gil Pontes Moreira Ramos. 
Guilherme Augusto Lopes. 
Henrique Julio Lecour de Menezes. 
Jaime Ferreira de Carvalho. 
Joaquim da Gamara Carvalho e Silva. 
Joaquim Pinto de Oliveira Júnior. 
Joaquim da Silva Salgado Júnior. 
Joaquim Teixeira Guedes. 
José Alves Sardoeira. 
José António de Almeida Brandão Vicente de Araújo. 
José António Bodrigues do Faria. 
José Gomes Fernandes. 
José Joaquim de Fraga Júnior. 
José de Magalhães Sequeira. 
José Maria da Costa Júnior. 
José de Moura Araújo. 
Justino Nogueira Gomes. 
Laura Domingues I.opes. 
Laura Marques de Almeida o Souza. 
Mamede Rezende da Rocha Guimarães. 
Manuel Bezerra. 
Manuel da Costa Paes. 
Manuel Inácio Leite de Abreu Novaes. 
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N.o. NOMES 

59 Manuel de Jesus Fernandes. 
60 Manuel dos Reis Tavares. 
61 Maria Adelaide Oliveira da Cruz. 
6-2 Mario Alexandrino da Silva. 
63 Mario de Almeida. 
61 Mario Navarro o Menezes. 
65 | Mario Soares de Pinho. 
66 j Mario Teixeira da Costa. 
67 Oscar Truco Guimarães (a). 
68 liodolfo Fernandes Guimarães. 
69 ! Hogerio Ferraz do Gouveia. 
70 Zeferino Dias de Almeida. 

„u fete aluno não se inscreveu na cadeira de histologia. 
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Relação nominal dos alunos matriculados 
no ano lectivo de 1911-1912 

CURSO MÉDICO-CIRÚRGICO 

o '£ I Nomes, filiações e naturalidades 
z i !  

I a n o ' 

1 António de Vasconcelos Lopes, filho de Manuel Ferreira Lo-
pes, natural de Azurara, concelho de Vila do Conde, dis
trito do Porto. 

2 Arnaldo de Françu Castro e Moura, (ilho de Joaquim de França 
Castro e Moura, natural de S. Cosme, concelho de Gon
domar, distrito ilo Porto. 

3 Artur Guilhermino de Carvalho, filho de Adelaide Guilhermina 
de Carvalho, natural do Porto. 

4 Antero Mendes Moreira Seahra e Souza, filho de José Men
des Moreira Seahra e Souza, natural de Ponafiel, distrito 
do Porto, 

õ João Francisco Vieira Trocado, filho de Francisco Manuel 
Trocado, concelho da Povoa de Vurzim. dÍ3trito do Porto. 

6 João da Maia Homão, filho de Augusto da Maia Romão, natu
ral de Sohrado de Paiva, concelho de Castelo de Paiva, 
distrito de Aveiro. 

7 Joaquim Gomes do Oliveira e Silva, lilho do Manuel Gomes de 
Oliveira e Silva, natural do Porto. 

8 José Alvares de Souza Soares, filho de José Alvares de Souza 
Soares, natural do Pelotas, Rio Grande do Sul (Hrasil). 

'•• Manuel Alvares Pereira Carneiro Leal, filho de António Alva
res Pereira Carneiro Leal, natural de Trezouras, concelho 
de llaião, distrito do Porto. 

' 10 Manuel Alves Machado, filho de José Rernardino Alves, natu
ral de Cerva, concelho de Ribeira da Pona, distrito de 
Vila Real. 

11 Manuel Augusto de Sá Azeredo, filho de José Maria de Sá 
Fernandes, concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real. 
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•S g 
0 ~ Nomes, filiações e naturalidades 

12 Maria F.telvina Pinto de Azevedo Taveira, lilha de José Antó-// 
nio de Azevedo Taveira, natural do Porto. 

13 Bartolomeu Gonçalves Pinto, filho de André Gonçalves Pinto, 
natural de S. Tomé. 

14 Carlos Cincinato da Costa Frias, filho de Roberto Helarmino 
do Rosário Frias, natural do Porto. 

15 Luis Francisco Fernandes, filho de Francisco José Fernandes, 
natural de Roufe, concelho de Guimarães, distrito de 
liraga. 

16 Abel de Araújo Nunes de Azevedo, filho de José Avelino Nu
nes de Azevedo, natural de Guilhadezes, concelho de 
Arcos de Val-de-Vez, distrito de Viana do Castelo. 

17 Abel d'Ascencào Donas Boto, filho de Francisco António de 
Souza Donas Boto. natural de Valongo, concelho de S. João 
da Pesqueira, distrito de Vizeu. 

18 Abel de Souza Pacheco, filho de Victorino de Souza Pa
checo, natural de Pias, concelho de Louzadu, distrito do 
Porto. 

19 Abilio Augusto de Souza, filho de António Joaquim de Souza, 
natural da Praia du Vitória, Angra do Heroísmo. 

20 Adolfo de Souza Barroso, filho de Manuel José de Souza, 
natural de Remelhe, concelho de Barcelos, distrito de 
liraga. . 

21 Albano de Castro e Souza, filho de Manuel José de Paiva e 
Souza, natural «le Fermedo, concelho de Arouca, distrito 
de Aveiro. 

22 Albino Domingues dos Santos, filho de Manuel Domingues dos 
Santos, natural de Uvra, concelho do Matozinhos, dis-
trito do Porto. 

23. Alberto Barreto de Carvalho, filho de losé Barreto de Carva
lho, natural de Castanheira de Pêra, concelho de Pedro-
gam Grande, distrito de Leiria. 

24 Alberto Brochado Alves da Silva, filho de Rodrigo Brochado 
Alves da Silvn, natural do Rio de Janei ro- Brasil. 

2 5 Alberto Kendall Ramo. de Magalhães, filho de António Ramos 
de Fúria Magalhães, natural do Porto. 
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Nomes, filiações e naturalidades 

26 Alberto Martins Fernandes, lilho de Francisco Martini Fer
nandes, natural de S. Paio, concelho de Guimarães, dis
trito de Braga. 

27 Alfredo Rarala da Rocha, Olho de Augusto de Queiroz Rocha, 
natural do 1'ôrto. 

28 Alfredo Pinto de Souza e Castro, filho de Claudino Pinto de 
Souza e Castro, natural do Rio de Janeiro — lirasil. 

29 Américo Duarte da Rocha, filho de Joaquim Duarte da Rocha, 
natural de Moldes, concelho de Arouca, distrito de Aveiro. 

30 Angelo Ferreira I.eite, filho de Manuel Ferreira Coelho Leite, 
niiturul do Mozelos, concelho da Feira, distrito de Aveiro. 

31 Angelo Pereira Grandra, filho de Joaquim Bento Pereira Gran-
dra, natural de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro. 

32 Aníbal Cardoso de Freitas, filho de António Joaquim de Frei
tas, natural de S. Tiago do Riba Ul, concelho de Oliveira 
de Azeméis, distrito de Aveiro. 

83 Anibal Rego de Vilas-Boas Neto, filho de Anibal do Vilas-
Roas Neto, natural de Marinhas, concelho de Bspozende, 
distrito do Braga. 

34 António Augusto de Castro Henriques, filho de António Au
gusto Henriques, natural do Porto. 

35 António Augusto Macedo Malheiro, filho de Artur de Souza 
Freire Malheiro, naturul do Porto. 

lit; António Feliciano Botelho da Silva Fernandes, filho de José 
Joaquim Fernandes, natural de Vila Real. 

37 António I.uis de Castro, filho de José Luís do Castro, natural 
il;i Baia— Brasil. 

38 i António Martins de Araújo, (ilho de António José do Araújo, 
natural de Viana do Castelo. 

39 Armundo da Silva Ferreira, filho de Manuel José Ferreira, 
natural do Porto. 

40 Arnaldo Arlur Gama de Maia Mendes, lilho do Artur Salus-
tiano Maia Mendes, natural do Porto. 

Arnaldo Augusto de Oliveira Coelho, filho de João António 
Coelho, natural de I.oivos, concelho de Chaves, distrito de 
Vila Real. 
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42 j Artur da Costa Oliveira, filho de Bernardo da Costa Oliveira, 
natural de Vila Cova de Perrinho, concelho de Macieira 
de Cambra, distrito de Aveiro. 

43 ! Artur Gonzales de Medina, filho de Augusto Gonzales de Me
dina, natural do Porto. 

44 Augusto Hermenegildo Ribeiro Peixoto de Queiroz, filho de 
Joaquim Elèuterío Ribeiro, natural de Lodares, concelho 
de Louzada, distrito do Porto. 

45 Augusto Peixoto Lavinas, íilho de António Gonçalves Lavinas, 
natural do Rio do Janeiro — llrasil. 

46 Aureliano de Nazaret dos Santos Pecegueiro, filho de Joaquim 
dá Cunha I.eal Pecegueiro, natural de Raltar, concelho do 
Paredes, distrito do Porto. 

47 Avelino da Costa Moreira Padrão, filho de José Pinheiro Dias 
Moreira, natural do Bougado, concelho de Santo Tirso, 
distrito do Porto. 

48 Aires Gomes de Oliva Teles, filho de Luís Augusto de Oliva 
Teles, natural de Arcozelo, concelho de Gaia, distrito do 
Porto. 

49 I Camilo de í.ima Salazar, lilho de Adolfo Barroso Pereira Sa
lazar, natural de Oliveira, concelho de Guimarães, dis
trito de Hrnga. . 

50 Cândido António dos Santos Fontes, filho de Francisco José 
de Araújo Fontes, natural de Ferreiros, concelho de Ama
res, distrito de Braga. 

51 Carlos José Machado dos Santos, filho de José Rodri
gues dos Santos, natural de S. Gonçalo, distrito do 
Funchal. 

52 Carlos Pinto Lopes do Oliveira, filho de Arminda Pinto Lou
reiro, natural do Porto. 

53 Carlos do Moura Praça, filho de José António Praça, natural 
de Vila do Condo, distrito do Porto. 

54 Celestino da Costa Maia, filho de Joaquim da Costa Maia, na
tural de Guilhabreu, concelho do Porto. 

r,r> Delfim Arnaldo Lecour e Menezes, filho de Júlio Lecour e 
Menezes, natural do Porto. 

4 
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liduardo Machado Teixeira, filho de Justo José Gomes Teixei
ra, natural do Pôrlo. 

Fernando Alves da Rocha, filho de António José Alves, natu
ral do Torrão, concelho de Penafiel, distrito do Porto. 

58 Fernando Domingues da Hora Arozo, filho de António Do
mingues dos Santos Arozo, natural de Lavra, concelho de 
Mutozinhos, distrito do Porto. 

59 Fernando Ferreira Tavares, filho -de pães incognitos, natural 
da Foz do Douro, distrito do Porto. 

00 Fernando Pinto Soares de Miranda, filho de Adolfo Pinto Soa
res de Miranda, do concelho do Penufiel, distrito do Porto. 

1)1 Firmino do Jesus de Pinho, filho de Joaquim Manuel de Pi
nho, natural da Murtosa, concelho de Estarreja, distrito 
de Aveiro. 

62 Francisco Duarte Ferreira Carmo, filho de Francisco José Fer
reira Carmo, natural de 1'arada doTihães, distrito de liraga. 

Oil Guilherme Machado Braga, filho de Francisco José Ferreira 
Draga, natural do Porto. 

04 Guilhermina Flora Lopes Monteiro, filha de Manuel Maria Lo
pes Monteiro, natural de Castanheiro do Norte, concelho 
de Carrazeda de Anciães, distrito de Bragança. 

05 Henrique Fernandes de Barros, filho de José Fernandes de 
Barros, natural do Porto. 

66 Hernâni liarroza, filho de Alexandre Gomes da Silva, natural 
de Gaia, distrito do Porto. 

67 Iliilio José Felix Alves, filho de António José Felix Alves, na
tural de Chaves, distrito de Vila Real. 

68 João Batista Lopes Monteiro, filho de Manuel Maria Lopes 
Monteiro, natural de Castanheiro do Norte, concelho de 
Carrazeda de Anciães, distrito de Bragança. 

69 João Cândido de Almeida, filho de Herculana do Rosário de 
Almeida, natural de Santa Maria da Porta, concelho de 
Melgaço, distrito de Viana do Castelo, 

70 João de Deus Miranda, filho de João de Deus Miranda, natu
ral de Vilariça, concelho de Moncorvo, distrito de Bra
gança. 

56 

57 
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71 João Maximo Saraiva, filho de José Maria Lage Saraiva, natu
ral de Loivos, concelho de Chaves, distrito de Vila Heal. 

Joaquim Alves Correia de Araújo, filho de Manuel Alves Cor
reia de Araújo, natural de Requião, concelho de Fama
licão, distrito de .Braga. 

Joaquim da Cunha Cardoso Junior, filho de Joaquim da Cunha 
Cardoso, natural do Porto. 

74 Joaquim da Fonseca Monteiro, filho de José Alves Monteiro, 
natural de Landim, concelho de Famalicão, distrito de 
Braga. 

75 Joaquim Pinheiro da Conceição, filho de João da Conceição, 
natural de Gatão, concelho de Amarante, distrito do Porto. 

76 José de Almeida Cunha, filho de José da Cunha, natural de 
S. Jorge de Sélho, concelho de Guimarães, distrito de 
Draga. 

77 José Boaventura Féria, filho de Domingos Féria, natural de 
Lagoa, distrito de Faro. 

José Cardoso de Miranda, filho de Tomaz Joaquim Cardoso 
de Miranda, natural do Couto, concelho de Santo Tirso, 
distrito do Porto. 

79 José da Costa Torres, filho do Manuel da Costa Torres Júnior, 
natural de Vila do Conde, distrito do Porto. 

José David da Silva Pestana, filho de José Pestana de Se
queiros, natural de lílvas, distrito de Portalegre. 

José Joaquim Machado Guimarães Júnior, filho de José Joaquim 
Machado Guimarães, natural de Houfe, concelho de Fafe, 
distrito de Uragu. 

José Joaquim da Rocha Gomes, filho de Anastácio de Jesus 
Gomes de Araújo, natural de Souto, distrito de Braga. 

José Manuel Vieira de Castro e Silva, filho de António de Al
bergaria Castro e Silva, natural do Porto. 

José Maria do Almeida Corte Real, filho de Alexandre Pereira 
Corte Real, natural de Abragão, concelho do Penafiel, dis
trito do Porto. 

85 José Marques de Anciães Proença, filho de José António de 
Anciãos Proença, do concelho do Porto. 
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86 José Maximo Saraiva, lilho de José Maria Lago Saraiva, natu-
tural de Loivos, concelho de Chaves, distrito de Vila Heal. 

87 José Tomaz Teixeira Fernandes, filho de Manuel Gonçalves 
Fernandes, natural de Souto Maior, concelho de Sabrozn, 
distrito de Vila Real. 

88 José Vitorino Pinto, filho do José Vitorino Pinto, natural de 
Sanfins, concelho de Alijó, distrito de Vila lieal. 

89 Júlio Armando Moreira, filho de Júlio Gonçalves Moreira, do 
concelho do Porto. 

90 Júlio Artur Lopes Cardoso Júnior, filho de Júlio Artur Lopes 
Cardoso, natural de llraga. 

91 Júlio Fernandes Simões de Macedo, filho de Gaspar Fernan
do de Macedo, natural do Prado, concelho de Vila Verde, 
distrito de Rraga. 

92 Júlio Maria Rodrigues Formigai, filho de José Maria Rodrigues 
Formigai, natural do Porto. 

93 Luis Antonio Corte Real de Carvalho, filho de António Amo
rim de Carvalho, natural do Porto. 

9-1 Luis José Valentim Gonçalves, lilho de José António Valentim, 
do concelho do Pinhel, distrito da Guarda. 

95 I Manuel António Monteiro Filipe, filho de Francisco Filipe da 
Veiga, natural do Castanheiro do Norte, concelho de Car
razeda de Anciães, distrito de Rragança. 

90 Manuel Ferreira da Silva Fonseca, filho de António Joaquim 
da Silva Fonseca, natural de Rurgães, concelho de Santo 
Tirso, distrito do Porto. 

97 ! Manuel Joaquim Carvalhaes, filho de Manuel Joaquim Ribeiro 
dos Santos, natural do Fornelos, concelho do Penaguião, 
distrito do Vila Real. 

98 Manuel José Vieira da Luz, filho de Manuel Vieira da Luz, 
natural da Ponta do Sol, distrito do Funchal. 

99 i Manuel Luiz de Carvalho Cerqueira, filho de José Luís Alva
res de Carvalho Cerqueira, natural de Amarante, distrito 
do Porto. 

100 Manuel Marques de Oliveira, filho do António Marques de Oli
veira, natural de Águeda, distrito de Aveiro. 
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Manuel Ventura Teixeira da Fonseca, filho de Manuel Ventura 
Teixeira da Fonseca, natural de Silvares, concelho de Lou-
zada, distrito do Porto. 

Marcelino José Martins, filho de José Francisco Mar
tins, natural de Arvore, concelho de Vila do Conde, distrito 
do Porto. y 

Maria da Conceição Correia de Carvalho, filha de José Antó- / 
nio de Carvalho, natural de Vizeu. . 

Maria das Dores Pereira de Souza, filha de Bernardino Pe
reira, natural do Porto. 

Maria da Graça Silva, filha de Manuel Joaquim Pereira da / 
Silva, natural de Bragança. 

Mario Pereira Lage, filho de Albino José Lage, natural de 
Loivos, concelho de Chaves, distrito de Vila Real. 

Raul Augusto de Castro Fernandes, filho de Joaquim Pi
res Fernandes, natural do Santo Tirso, distrito do 
Porto. 

Rogério Paes da Cunha Prelada, filho de Gaspar da Cunha 
Prelada, natural de Évora. 

Sara das Dores Loureiro, filha de pães incognitos, natural de y 
Algodres, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, dis
trito da Guarda. 

Victor Maria Teixeira, filho de Francisco Inácio Teixeira, na
tural de firagança. 

António Lopes Guedes, filho de Rosa de Moraes Carvéla, 
natural de Vilarandélo, concelho de Valpaços, distrito de 
Vila Real. 

José Maria Pinto e Cruz, filho de Acúrcio Juveniano Pinto e 
Cruz, natural de Peredo, concelho de Macedo de Cavalei
ros, distrito de Bragança. 

Eduardo Augusto Martins Júnior, filho de Eduardo Augusto 
Martins, natural do Porto. 

Abilio Garcia de Carvalho, filho de José Gomes da Costa Car
valho, natural de Famalicão, distrito de Braga. 
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II ano 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 i. 

Alfredo da Silva Veiga, filho de Alfredo Augusto Ferreira e 
Silva, natural de Caparrosa, concelho de Tondela, distrito 
de Vizeu. 

Miguel Alexandre de Magalhães, filho do Miguel Alexandre de 
Magalhães, natural do Porto. 

José Azevedo da Silva Arozo, filho de José da Silva Arozo, na
tural de Vila do Conde, distrito do Porto. 

João Manuel Moutinho de Gouveia, filho de Luís Pedro Mou
tinho de Gouveia, naturui de Numão, concelho de Fozcôa, 
distrito da Guarda. 

Joaquim Rodrigues, filho de Augusto Rodrigues, natural de 
Sapelos, concelho de Roliças, distrito de Vila Real. 

João Teixeira Laranjeira, filho de Vitorino Teixeira Laranjeira, 
natural do Porto. 

Primavera de Jesus Rodrigues, filha de António José Rodri
gues, natural do Porto. 

Maria do Patrocínio Tomaz, filha de José Maria Tomaz, natu
ral da Rua, concelho dé Moimenta da lieira, distrito de 
Vizeu. 

Domingos Alves Pimpão, filho de José Augusto Alves, natural 
de Castão, concelho de Alijó, distrito de Vila Real. 

Maurício Maia Ramos, filho de Manuel Francisco Ramos, 
natural de Gião, concelho de Vila do Conde, distrito do 
Porto. 

Vicente de Paula de Moura Coutinho de Almeida de Éça, 
filho de Pedro Eugénio de Moura Coutinho de Almeida de 
Éça, natural do Porto. 

Francisco Augusto de Souza Sanches, filho de Luis Augusto 
de Souza Sanches, natural de Lisboa. 

Guilherme de Azevedo Lima, filho de Manuel Souza Lima. 
natural do Porto. 

António José de Almeida e Souza, filho de Jerónimo Duarte 
Ferreira de Souza, natural de S. Pedro de Alva, concelho 
de Penacova, distrito de Coimbra. 

Hernâni Rastos Monteiro, filho de Joaquim Monteiro Rebelo, 
natural do Porto. 
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António Ferreira Machado, filho do José Augusto Ferreira 
Machado, natural do Porto. 

António Inácio Rodrigues Pinheiro Nobre, filho de José Inácio 
Ferreira, natural do Porto. 

José Martins de Alte, filho de Augusto Martins, natural do 
Porto. 

Rodolfo Augusto de Sampaio e Melo, filho de José Leopoldino 
de Sampaio e Melo, natural de Bragançu. 

Vitor da Cunha Ramos, filho de Augusto Cândido Ramos, na
tural do Porto. 

Jaime Filipe Santiago, filho de António Filipe dos Santos Reis, 
natural de Souto, concelho da Feira, distrito de Aveiro. 

José Pereira da Silva, filho de João Miguel Pereira, natural 
de S. Faustino, concelho da Regoa, distrito de Vila Real. 

Manuel Nelo Cabral, filho de Maria Deolinda da Silva Neto, 
natural de Penafiel, distrito do Porto. 

António Marques Martins da Silva, filho de José Martins da 
Silva, natural do Pecegueiro, concelho de Sever do Vouga, 
distrito de Aveiro. 

Augusto Leite dos Santos, filho de Bernardo Leite dos San
tos, natural de S. Diniz, distrito de Vila Real. 

Manuel Joaquim de Freitas Veloso Júnior, filho de António de 
Freitas Veloso, natural de Gerumaguas — Peru. 

Cassiano do Amaral Campelo, filho de Joaquim do Amaral 
Pinto Botelho, natural de Oliveira, concelho de Sinfães, 
distrito de Vizeu. 

António Lopes Júnior, filho de António de Oliveira Lopes, 
natural do Porto. 

20 António Júlio Carlos Ribeiro, filho de Manuel Carlos Ribeiro, 
natural de S. Mamede de Riba Túa, concelho de Alijó, dis
trito de Vila Real. 

30 Ajitónio Inácio Coimbra, filho de António Inácio Coimbra, 
natural de Rorba de Godim, concelho de Felgueiras, dis
trito do Porto. 

81 Manuel José da Costa Júnior, lilho de Manuel José da Costa, 
natural de liraga. 
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32 Jorge de Macedo de Oliveira Simões, filho de José Maria de 
Oliveira Simões, natural de Lisboa. 

33 Joaquim Domingos da Silva Júnior, filho de Joaquim Domin
gos da Silva, natural do Hio de Janeiro — Brasil. 

Ill ano 

António da Cosia Portela, filho de-Hosa da Silva Monteiro, 
natural de Guia, distrito do Porto. 

Avelino José Vieira, lillin de Manuel José Vieira, natural de 
Fragoas, concelho de Barcelos, distrilo de Praga. 

3 Kduardo Aires de Vasconcelos, filho de Serafim Aires de Vas
concelos, natural do Rio de Janeiro — Brasil. 

4 Angelo Barbedo Soares, filho de António do Couto Soares Jú
nior, natural do Porto. 

"> Manuel Correia de Carvalho, filho de José Amónio de Carva
lho, natural de Vizeu. 

6 Jorge Mari/. Petit de Harcelos Pinheiro, filho de Manuel Pi
nheiro, natural de Angra do Heroísmo, distrito da Ilha 
Terceira. 

7 Carlos Faria Moreira Itamalhão, filho do António Faria Mo
reira Hamalhão. natural da Maia, distrito do Pórlo. 

5 Manuel da Costa Portela, filho de Posa da Silva Monteiro, 
natural de Gaia, distrito do Porto. 

9 Francisco Nunes Guimarães Coimbra, filho de Francisco Nu
nes Ferreira Coimbra, natural do Porto. 

10 António Gomes Ferreira Lemos, filho de Francisco Ferreira 
Lemos, natural de Poiares, concelho de Pezo da flegoa, 
distrito de Vila Real. 

11 | Aurélio Augusto de Queiroz, filho de José Joaquim de Quei
roz, natural de Aldre.ll, concelho de Barcelos, distrito de 
Praga. 

12 Vasco Henriques Verdial, filho de Miguel Henriques Verdial, 
natural do Porto. 

13 Abel de Lima Salazar, filho de Adolfo Barroso Pereira Salazar, 
natural de Guimarães, distrito de Braga. 

http://Aldre.ll
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Armundo Gomes de Almeida e Silva, filho de João Gomes de 
Almeida o Silva, natural do Rio de Janeiro — Brasil. 

15 João Maximino Vilaça de Carvalho, filho de João Maximino de 
Carvalho, natural do Porto. 

16 Joaquim Francisco dos Santos Graça, filho de Manuel Fran
cisco dos Santos Graça, natural da Povoa do Varzim, dis
trito do Porto. 

17 Armando Gonçalves de Souza, filho de Domingos Gonçalves de 

Souza, natural de Caminha, distrito de Viana do Castelo. 

IV ano 

1 João Maria de Faria e Vasconcelos, lílho de Flórido Teles de 
Menezes e Vasconcelos, natural do Porto. 

2 AiiK-n, Augusto da Cunha Brochado, filho de Francisco Al
berto da Cunha Coutinho, natural de Travanca, concelho 
de Amarante, distrito do Porto. 

3 Miguel Pinto Valada, filho de António Pinto Valada, natural 
do Porto. 

4 João Saavedra, filho de João Clemente de Carvalho Saavedra. 
natural do Porto. 

5 João Ferreira da Silva Couto Nobre, filho de Delfina Rosa 
de Jesus, natural de Gaia, distrito do Porto. 

ti António Plácido da Costa Júnior, filho de António Plácido da 
Costa, natural do Porto. 

7 Jorge de Azevedo Maia, filho de Josó de Azevedo Maia, natu
ral de Fajozes, concelho de Vila do Conde, distrito do 
Porto, 

8 | Carlos da Costa Henriques, filho de António Augusto Henri
ques, natural do Porto. 

9 Alvarirn Ferreira da Silva, filho de Manuel Ferreira da Silva, 
natural de Bio Tinto, concelho de Gondomar, distrito do 
Porto. 

10 Amadeu Ferreira da Encarnação, filho de Francisco Ferreira 
da Encarnação, natural de Oliveira de Azeméis, distrito de 
Aveiro. 
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11 José Augusto da Costa Corte Itoal, lillio de Francisco de Paula 
Corte Ileal, natural de Cortiçada, concelho de Aguiar da 
Beira, distrito da Guarda. 

12 I Armando dos Santos Pinto Pereira, flllio do Luis dos Santos 
Pinto Pereira, natural do Porto. 

18 Alfredo Gomes da Costa, flllio de João Manuel da Costa Pi

res, natural de Águeda, distrito de Aveiro. 
14 António de Souza Campos, filho do Bernardina Netto Bran

dão, natural de Paços de Ferreira, distrito do Porto. 
15 [ António Correia de Souza, filho de Manuel José Gomes do 

Souza, natural de Halazar, concelho da Povoa de Varzim, 
distrito do Porto. 

16 António Vieira Barradas, filho de Ludgero Vieira Barradas, 
natural do Porto. 

17 José Monteiro de Oliveira, filho de Fortunato Monteiro de Oli

veira, natural de Fafe, distrito de Braga. 
18 Carlos Bento Hibeiro, filho de Manuel Carlos Ribeiro, natu

ral de S. Mamede de Riba Tua, concelho de Alijó, distrito 
de Vila Real. 

Francisco Licínio do Almeida Prado, filho de José Vascon

celos de Almeida Prado, natural do Ytu, Estado de S. Paulo 
Brasil. 

V ano 

4 

Luís Gonçalves de Souza Machado Júnior, filho de Luís Gon

çalves de Souza Machado, natural do Loanda—Angola. 
Alfredo da Costa Fernandes, filho de Manuel Joaquim Fer

nandes, natural de Pinheiro, concelho de Vieira, distrito 
de Braga. 

: José Martins Barbosa, filho de Adolfo Martins Barbosa, na

tural do Porto. 
Maria Amelia Antunes Teixeira, filha do Joaquim Antunes 

Teixeira, natural de Folhadeln, distrito de Vila Real. 
Artur da Cunha Araújo, filho do José Luís da Cunha Araújo, 

natural do Porto. 
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Joaquim Alves Ferreira da Silva, lilho de Manuel Pereira da 
Silva, natural de Mo/.elos, concelho da Feira, distrito de 
Aveiro. . 

António Felix Machado, lilho de José Felix Machado, natural 
de Quintães, concelho de liarcelos, distrito de Braga. 

Eduardo Alherto Ferreira de Almeida, filho de António Au
gusto de Uma e Almeida, natural de Miranda do Douro, 
distrito de Iiragança. 

Francisco Augusto Monteiro do Amaral, filho de José Augusto 
Monteiro do Amaral, natural do Atalaia, concelho do Pi
nhel, distrito da Guarda. 

Álvaro liamos Pereira de Magalhães, filho do Francisco Xa
vier Pereira de Magalhães, natural do Guimarães, distrito 
de Braga. 

João Cândido da Silva Bacelar, filho de António José da Silva 
Bacelar, natural de Cervães, concelho de Vila Verde, dis
trito de Braga. 

José Gomes da Costa Carneiro, filho de António Domingues 
Costa, natural de Fradelos, concelho de Famalicão, dis
trito de Braga. 

Francisco Gonçalves de Araújo, filho de Estevão Gonçalves 
de Araújo, natural da Fortaleza-Ceara-Estados Unidos 
do Brasil. 

Celeste Monteiro de Azevedo, filha de António Monteiro de 
Azevedo, natural do Porto. 

Alexandre Taveira Cardoso, filho de António Taveira Cardoso, 
natural de Sande, concelho de Lamego, distrito de Vi-
zeu. 

José Fernandes Dourado, «lho de Francisco Fernandes Dou
rado, natural de Vilar do Paraizo, concelho de Gaia, dis
trito do Porto. 

Francisco José Gonçalves Bebelo, filho de Delfim José Gon
çalves Hebelo, natural do Mosteiro, concelho de Vieira, 
distrito de Braga. 

José Viana Correia, filho de João Pires Correia, natural da 
Foz do Douro, distrito do Porto. 
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António Cardoso Fanzeres, filho de Gabriel de Araújo Fan-
zeres, concelho de Santo Tirso, distrito do Porto. 

Armando Amadeu Enes Ramos Fontainhas, (ilho de Domin
gos Enes Ramos Fontainhas, natural de Monsão, distrito 
de Viana do Castelo. 

Albino da Silva e Souza, filho do Joaquim da Silva e Souza, 
natural de Custoias, concelho de Matozinhos, distrito do 
Porto. 

António Monteiro de Aguiar, filho de Ramiro Monteiro de 
Aguiar, natural de Galegos, concelho de Penafiel, distrito 
do Porto. 

José Ferreira Henriques dos Reis e Castro, filho de José An
tónio da Costa o Castro, natural de Lourosa, concelho e 
distrito de Vizeu. 

João Mendes de Araújo Júnior, filho de João Mondes de Araújo, 
natural de Nitheroy, Rio de Janeiro —Rrasil. 

Luís Maria Figueiredo Cabral, filho de Francisco do Vale 
Coelho Cabral, natural do Porto. 

José Hermínio Cardoso Correia, filho de José Guilherme Cor
reia, natural do Porto. 

Álvaro Ribeiro de Matos, filho de Joaquim Duarte de Matos 
Júnior, natural do Porto. 

Domingos Alves Marinho, filho de José Alves Marinho, natu
ral de Rastuço, concelho de Rarcelos, distrito de Braga. 

CURSO DE PARTEIRAS 

ano 

Cândida da Purificação Miranda de Rarros, filha de António 
José de Barros, natural de Vizela, concelho de Guimarães, 
distrito de Rraga. 

Mnria Izabel de Oliveira, filha de Francisco José de Oliveira, 
natural de Vizeu. , 

i 
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3 Alia Ricardina da Gosta Pinto Machado, filha de Artur Al
berto Pinto Machado, natural do Porto. 

i Filomena de Jesus Pinto, filha de Francisco Pio Pinto, natu
ral do Porto. 

5 ! Isaura Rodrigues Veloso, filha de João António Veloso, natu
ral do Porto. 

Avelina Leite de Sou/.a, iilha de Narcizo Leite de Souza, na
tural do Porto. 

1 

II ano 

Laurinda Cândida Lebreiro, filha de pais incógnitos, natural 
do Porto. 

Branca Sanches da Gama, filha do Miguel Augusto Gomes de 
Azevedo, natural de Figueiró dos Vinhos, distrito de Lei
ria. 

Laura Pinto Marques, filha de Teodora da Conceição Marques, 
natural do Porto. 
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Resumo estatístico das matriculas 

(Período transitório) 

Cursos Anos N." 
de alunos Total 

I 114 ' 
II 33 

III 17 ^ 211 
IV • 19 
V 28 

II 
6 ) 
3 J 

9 9 



ALUNOS 63 

Quadro estatístico dos alunos matriculados 
em 1911-1912 

distribuídos segundo a naturalidade 

Curso de Medicina (período transitório) 

Distritos 

Aveiro 

Braga 

Bragança 

Coimbra. 

Évora. . 

Concelhos 

Águeda . . . . 
Arouca . . . . 
Castelo de Paiva . 
listarreja . . . . 
Feira 
Macieira de Cambra 
Oliveira de Azeméis 
Sever do Vouga. . 

Amares . 
Barcelos . 
Braga . . 
Espozende 
Fafe ._ . 
Famalicão 
Guimarães 
Vieira . . 
Vila Verde 

N.° 
de alunos 

Por 
conce
lhos 

Bragança . . . . _ • 
Carrazeda de Anciães 
Macedo de Cavaleiros 
Miranda do Douro. . 
Moncorvo 

Penacova. . • • 

Évora 

A transportar. 

2 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 

1 
5 
•1 
1 
1 
4 
7 
2 
2 

3 
3 
1 
1 
1 

Por 
distri

tos 

u 

27 

Total 

52 

5'< 
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Concelhos 

de a 
.» 

Distritos Concelhos Por Por 
distri

tos 

Total 

52 

1 1 1 

Aguiar da Beira . . . 
Fig. de Castelo Rodrigo. 
1'ozcòa 
Pinhel 

1 
1 
1 
2 

5 

I eiria 1 eiri 1 

2 

1 

2 Lisboa .' . . . . Lisboa 

1 

2 

1 

2 

1 1 

Porto . . . 

Amarante 

Bouças (Matozinhos) . . 

l.ouzada  

3 
1 
3 
1 
G 
2 
3 
1 
1 
1 
6 

54 
3 
5 
7 

97 

112 

Paços de Ferreira. . . 

Povoa de Varzim . . . 

Vila do Condo . . . . 

3 
1 
3 
1 
G 
2 
3 
1 
1 
1 
6 

54 
3 
5 
7 

97 

Viana do Castelo .; 

Arcos de Val-de-Vez . . 

Melgaço 

Viana do Castelo . . . 

1 
1 
1 
1 

1 J 

5 

i 

i 

Arcos de Val-de-Vez . . 

Melgaço 

Viana do Castelo . . . 

1 
1 
1 
1 

1 J 

5 

i 

i 

164 
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Distritos Concelhos 

N.° 
de alunos 

Por Por 
conce dlstri
Ihos tos 

Total 

Vila Rial 

Viseu 

Açores ■ ■ 

Cabo Verde 

Loanda . . 

Madeira . . 

Transporte 

Alijó . . . . 
Boticas . , 
Chaves. . . . 
Penaguião . . 
Regoa . . . . 
Ribeira de Pena 
Sabrosa • 
Vai passos. . . 
Vila Rial . . . 

Lamego . . . . 
Moimenta da Reira 
Pescpjeira. • . . 
Sinfães . . . 
Tondela . . . . 
Vi/.eu 

Angra do Heroísmo . . 

Ilha do Fogo. ■ . . 

Loanda 

Funchal 

S. Tomé c Principe . S Tomé 

Estrangeiro»; 

lirasil 

Raia • • • 
Ceará . ■ ■ 
Pelotas . ■ 
Rio de Janeiro 
S Paulo • • 

Gerumáguas. . 

Soma total 

4 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

2 

1 

1 

2 

1 

20 

11 

1G4 

35 

12 

211 
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Curso de parteiras 

Distritos Concelhos 

Braga • 

Leiria. ■ 

I 'orlo. • 

Vi/cu. • 

Guimarães . . . . 

Figueiró dos Vinhos . 

1'ôrto 

Vi/.IMI . . . . 

N.» 
de alunos 

Por 
conce

lho 

Por 
distri

tos 

1 1 

Total 
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Curso de Medicina 

O ensino geral da Medicina e Cirurgia é exercido nos 
cursos e cadeiras e simultaneamente ministrado por 2.0S 

assistentes, l.os assistentes, professores extraordinários e 
professores ordinários. 

O quadro das disciplinas distribue-se em 2 grandes 
grupos, que por sua vez se repartem em cursos e ca
deiras: 

i.o GRUPO 
Cursos de 

Química biológica 
Fisica biológica 
Sci(5ncias naturais. 

Cadeiras de 

Anatomia descritiva 
Anatomia topográfica 
Histologia e embriologia 
Fisiologia geral e especial 
Farmacologia (Matéria médica e Farmacodinamia) 
Anatomia patológica 
bacteriologia o parasitologia. 
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2.0 G R U P O 

Cursos de 

Epidemiologia 
Clinica de moléstias infecciosas 
Propedêutica médica 
Patologia cirúrgicu geral. Propedêutica cirúrgica 
Toxicologia 
Psiquiatria forense. 

Cadeiras de 

Higiene 
1.» Clinica médica (Patologia intornacom demonstrações clinicas) 
2.a Clinica médica 
Terapêutica 
1> Clinica cirúrgica (Patologia externa com demonstrações 

clinicas) 
2.« Clínica cirúrgica 
Terapêutica e técnica cirúrgicas 
Clinica obstétrica 
Clinica ginecológica 
Medicina legal 
História e Filosofia médicas. Ktica profissional. 

ESPECIALIDADES: 

Curso de Clinica ortopédica. 

Cadeiras de 

Clínica oftalmológica 
• neurológica 
» psiquiátrica 
» urológica 
" otorinolaringológica 
« dermatológica e sifiligráfica 
■ pediátrica 
» estomatológica. 

As disciplinas constantes do quadro anterior, serão 
cursadas no tempo mínimo de 12 semestres, tendo os alu" 
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nos, além das provas de frequência e exames naquele pe
ríodo, a obrigação de um ano mais de tirocínio prático 
complementar. 

liste tirocínio compreende 3 mezes de internato numa 
clinica médica e 9 mezes de internato em qualquer clínica 
Li'-ral ou especial, á escolha dos alunos. 

As cadeiras sâo regidas somente pelos professores or
dinários e extraordinários; os cursos são regidos por pro
fessores e pelos l.os assistentes. 

Os cursos de química e íísica biológicas e sciôncias .;_/,, 
naturais, são feitos nos respectivos laboratórios de Física, j 
Quimica. Zoologia e Rotánica da Faculdade de Sciênoias, 
e dirigidos pelos respectivos professores" sõFas indicações Jj 
do Conselho da Faculdade de Medicina. «- / ' 

As condições de frequência dos cursos e cadeiras, 
quanto á ordem, são as seguintes: 

1.° 0 aluno escolhe as disciplinas que deseja estudar 
d.'iitro do cada grupo, mas só pôde frequentar as cadeiras 
do segundo grupo, mediante certificado do exame das ca
deiras do primeiro, á excepção dos cursos de Propedêu
ticas médica e cirúrgica, onde pôde matricular-se logo que 
apresente certificado do exame de Anatomia; 

2.° 0 aluno tem de inscrever-se sucessivamente nos 
cursos de Propedêutica e nas cadeiras de 1." o 2.a Clínicas 
médica e cirúrgica. 

A habilitação dos alunos é julgada por exames que 
constam de provas práticas e teóricas. 

Haverá duas épocas de exames: uma em março e ou
tra em julho, isto independentemente dos demais traba
lhos escolares. 

O aluno excluído nas provas de um exame só pode 
repeti-lo na época seguinte. 

A valorisação dos exames é a seguinte: 
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Excluído — menos de 10 valores. 
1 Suficiente— 10, 11, 12 o 13 valores. 

Bom — 14. 15, 16 c 17 valores. 
Muito Horn—18, 1!) o 20 valores. 

Nos termos de exame constant a nota de aprovação com 
as distinções e valores concedidos. Consideram-se distintos 
os alunos que obtiverem, pelo menos, 1G valores. 

Aos dois grupos constantes do quadro «era! das disci
plinas correspondem 8 exames, pertencendo quatro ao 
1.° grupo e quatro ao 2.°, a saber: 

1.° Grupo: 

1.°- Exame do Anatomias descritiva e topográfica; 
2.° — Exame de Química e Física biológicas, Histologia e Fi

siologia; 
3.° — Exame de Sciôncias naturais e Farmacologia," 
4."—Exame de Anatomia patológica, liucteriologia e Parasi

tologia. 

2.° Grupo: 

5." — Exame de Clinica médica, Terapêutica e Especialidades 
médicas; 

6.° —Exame de Clínica cirúrgica, Terapêutica e Técnica cirúr
gicas e Especialidades cirúrgicas ; 

7.° — Exame de Clinica obstei rica e Clínica ginecológica; 
8.0— Exame de Higiene, Epidemiologia, Medicina legal, Toxico

logia e Clinica psiquiátrica. 

A ordem destes exames é da livre escolha dos alunos 
dentro de cada grupo. 

Terminado o ano de tirocínio prático complementar, 
teem os alunos direito ao grau de bacharel. Porém, os 
alunos que pretenderem o grau de doutor, serão obriga
dos a apresentar uma tese original do assunto da sua es
colha, que será por ôles discutida perante um júri de três 
membros e graduada segundo o critério das demais provas. 
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A Faculdade abre em 15 de outubro e fecha a 31 de 
julho, efectuando-se a inscrição por trimestres e semes
tres, nos termos das disposições seguintes: 

1.° O primeiro semestre (de inverno) começa a 15 de 
outubro e termina a 15 de março; o segundo (de verão) 
começa a 10 de março para terminar a 81 de julho. 

2.° Cada um destes semestres divide-se, para aquele 
efeito, em dois trimestres, respectivamente lixados a 1 de 
janeiro e 1 de junho. 

Os alunos que pretenderem frequentar a Faculdade, 
apresentarão em cada ano, na secretaria da Universidade, 
desde 25 de setembro a 10 de outubro (semestre de in
verno), ou desde 25 de fevereiro a 10 de março (semestre 
de verão), os seus requerimentos com as respectivas pro
pinas e demais documentos. A inscrição trimestral faz-se 
nos mesmos prasos e, além disso, de 10 a 25 de dezem
bro (2.° trimestre), e de 10 a 25 maio (4.° trimestre). 

São necessários para a admissão a matricula na Facul
dade : 

Certidão em que os alunos provem ter completado 
10 anos de idade; 

Certificado de registo criminal; 
Certidão em que provem haver concluído o curso de 

soiôncias dos liceus. 
A propina de matricula é de 5 escudos, e habilita a 

seguir a Faculdade. 
A frequência de qualquer cadeira ou curso é autori-

sada mediante os diversos documentos de habilitação e a 
propina fixa de 10 escudos por inscrição durante seis me-
zes, ou de 5 escudos pela inscrição de trôs meses. 

A admissão ao tirocínio complementar, faz-se também 
por inscrição, mediante a propina de 00 escudos e a apre
sentação dos certificados de exame do 2.° grupo. 
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Pára mais esclarecimentos, veja-sè o Decreto com força 
de lei de 22 de fevereiro de 1!)11 e seu respectivo Regu
lamento de 23 de aposto do mesmo ano, e ainda o De
creto de 19 de abril de 1911 que organizou as Univer
sidades. 

Curso de parteiras 

I ANNO 

Certidão de maioridade de 20 anos; 
Certidão de vida e costumes passada pelo administra

dor do bairro ou concelho onde tenha residido ultima
mente; 

Certidão do exame de instrução primaria, 2.° grau. 

II ANNO 

Certidão do exame de passagem do 1.° ano. 



EXAMES 



EXAMES 

2." E P O C A - O U T U B K O D E 1911 

Quadro de distribuição 

I 
u 

1.» 

DISCIPLINAS 
a 

1 r 

OUTUBRO 

« 
I 
u 

1.» 

DISCIPLINAS 
< 

1 r 10 11 12 13 14 16 17 
JURY 

I 

I 
u 

1.» 
Anatomia des

critiva . . . 

Histologia . . 

20 12 

11 

14 16 17 

Viegas, M e y r a , 
0. Lima, 

Placido, Aguiar, 
Meyra. 

3.* Matéria médica. 11 — Meyra, Aguiar, 
Tiago. 

IK 
*.» Patologia exter

na . . . . 12 C.Lima, P.Lima, 
Rastos. 

10.» Anatomia pato
lógica . . . 12 — Brandão, líastos, 

0. Lima. 

5." Operações . . 12 Souza, P. Lima, 
Hastos. 

IV 7..-. 

13.» 

Patologia inter
na . . . . 

Higiene . . . 

Parteiras — 1.° 
ano . . . . 

I2 — Dias, Tiago. 
Martins, Placido. 

Patologia inter
na . . . . 

Higiene . . . 

Parteiras — 1.° 
ano . . . . 1 l i V, - , 

Hastos, Meyra. 
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Resultado dos exames 

I A N O 

Valores 

Nomes 

1 Saúl Allyrio Pereira da Conceição 
2 António Julio Carlos Ribeiro 

„ 3 Guilherme de Azevedo Lima 
4 Artur Guilhermino de Carvalho 
5 João Francisco Vieira Trocado 
Q Manuel Neto Cabral . . . . 
7 António de Vasconcelos Lopes 
8 Cassiano do Amaral Catnpello 
9 Manuel Joaquim de Freitas Veloso Júnior 

10 António Marques Martins da Silva . . 
11 António José de Almeida e Souza . . 
12 Manuel Augusto do Sá Azeredo . . . 
}8 José Martins d'Aile . 
14 João Viana Neves de O l i v e i r a . . . . 
15 Manuel Alves Machado 
16 Manuel Alvares Pereira Carneiro Leal. 
17 José Alvares de Souza Soares Júnior . 
18 Joaquim Gomes de Oliveira o Silva. . 
19 João da Maia Romão 
20 Maria Etelvina Pinto de Azevedo Taveira 

l i * cadtira 14.* caaaira 

Anatomia Histologia 

dnc r l l i » normal 
I 

R. 

S-12 
B-14 

Faltou 
Faltou 
S-13 

l i. 
S-12 
S-13 
B-14 
S-12 

li. 
S-12 

Faltou 
R. 

It. 
Faltou 
Faltou 

li. 
R. 

S-ll 
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III A N O 

Nomes 

• 

Valares 

S 
I 
z 

Nomes 

• 

3.* cadeira 

Maltria médica 

4 . * cadeira 

Patologia 

10.* cadeira 

Anatomia 

patológica 

1 António Pedro de Alcantara 
Faltou S-10 R. 

IV A N O 

Numes 

Albino da Silva e Sou/.a 

5." cadeira 

Operações 

V a l o r e s 

7.* cadeira 
Patologia 

interna 

13." cadeira 

Higiene 

S-12 s-12 B-14 

P a r t e i r a s —I A N O 

Cândida da 1'urilicaçno Miranda de Barros . l i . 
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Movimento geral da frequência dos ai triculados no ano lectivo de 19101911 

EXAMES 81 

A N O S 

3 ■r, 

a 

D 
4> -3 
O ■ 
V 

F ÍS '3 -3 
Z 

Aprovados: 

M 
Com 10 a 13 valores 
Com 14 a 17 » 
Com 18 a 21) ■ 

Reprovados 

Não encerraram mallicula 

Faltaram ao ponto ou cxatiui 

Matriculados por cadeiras. . 

» » anos . . . 

1.» 14.» 2.» 

I I 

12.» 

26 
31 11 B7 

3 

2 

12 

48 

1 

40 

48 

(h) 

17 

A 

17 

20 

(a) Vide Decreto de 23 de fevereiro de 1911 (Diária do Governo n.° *5 

(b) Dispensados dos actos desta cadeira para serem feitos com ns d* 
mia patológica (Nota da Direcção Geral de 10 de julho de 1911). 

18 

I I I IV V 

4.» 10.» 5.» 7.» 13.» 6.» 8.» 9.» 11.» 
< 

i S 1 S 3 
1 o 

.2 

I A
n

a
to

m
ia

 

8 

o £ r Ê 
o 

E 
S 

õ ! 

6 G] '1 
17 28 

9 4 10 G 8 9 129 
7 19 G 18 '1 

17 28 17 28 23 ̂28 
7 21 11 ̂22 9 21 8 ■21 157 320 

(i 4 •1 2 1 4 5 4 4 40 

— i . 
— — 4 

— 13 
31 

19 28 19 19 28 28 28 21 22 21 21 874 

19 28 22 137 
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I Disciplinas 

i&o 
2.» 

12.*bJ 
15." c) 

III 

IV 

V 

3.« 

IO.» 

5.» 

13.a 

6.» 
8.» 
9.» 

11." 

Anatomia descritiva . 
Histologia . . . . 

Fisiologia . . . . 
Patologia geral. . . 
Anatomia topográfica 

Matéria médica . . 
Patologia externa . . 
Anatomia patológica. 

Operações . . . 
Patologia interna . 
Higiene . . . . 

Obstetrícia . . 
Clinica médica. 
Clinica cirúrgica 
Medicina legal . 

Parteiras ' „ • ' 12.' 

EXAMES 

Serviço de exames (Pes i tórío) — Quadro da distribuição 

ANO LECl8,1-1912 

J U N H O 

11 

u '/, 
u 

12 

12 

11 
10 
11 

11 Vi 

11 
11 

15 IS 8 

a) Estes exames serão feitos no proximo ano lectivo, respectivameOJ 
de anatomia topográfica e com os de fisiologia (Despachos ministerais de v 
24-V-912). O exame marcado na 1.» cadeira é para um médico do Gôa 4" 
o curso. 

6; Estes exames foram dispensados por Despacho ministerial (Te 
Direcção Geral de 22-V-912), devendo ser feitos com os de anatomia patologij 

J U L H O 

5. 6> 

m 

i» 

li 

r,. 

L2 ia 

8« 

16 17 IS 

.-)* 

19 ao 

6« 

.1UKIS 

Viegas, P. Lima, 0. Uma. 

Placido, Martins, Aguiar. 

P. Lima, C. Lima, Viegas. 

O. Lima, Dias, Tiago. 

Itrandão, Aguiar, Meyra. 

Pinho, Brandão, Frias. 
Tiago, Martins, Dias. 
Frias, C. Lima, Viegas. 
Meyra, Placido, Aguiar. 

Pinho, Pires do Lima. 
Pinho, Pires de Lima. 

83 

lei i 

t O» alunos repetentes de anatomia descritiva fazem este exame conjuntamente 
í ^ t o m i a topográfica (Despacho minis.eral ^ d e z e m b w ^ W U J . 
tj ***** exames serão feitos no V ano com os de « ' ' " ' ^ . ^ ^ ^ e g u i n t e s gru-
)pern

Es'es exames serão feitos com os do V ano, o b s ^ " n ' ^ c a .nedica ; Higiene 
i S ç 0 e s com clinica cirúrgica; Patologia interna com clinica meai a, 

l t l a legal. 
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Resultado dos exames 

C U R S O M É D I C O - C I R Ú R G I C O 
(iu:nlODO TRANSITÓRIO) 

I E II ANOS 

Nomes 

Anlónio de Vasconcelos hopes . . 
Amoldo de Franca Castro e Moura 
Artur Guilhermino de Carvalho . 
Antero Mendes Moreira Seabra e Souza 
João Francisco Vieira Trocado . . . 
João da Maia Romão 
Joaquim Gomes de Oliveira e Silva . 
José Alvores de Souza Soares . . . 
Manuel Alvares Pereira Carneiro Leal 
Manuel Alves Machado 
Manuel Augnsto de Sá Azeredo. . • 
Maria Etelvina Pinto de Azevedo Ta

veira 
Bartolomeu Gonçalves Pinto . . 
António I.opes Guedes 

Valores dos exames 

1.' 
Anatomias 

2.» 2." cad." 

descritiva 
B topogr. 

Histologia 
e fisiologia Fisiologia 

Faltou S-10 
Faltou — Faltou 

u. — S-10 

li-16 S-18 
R. — S-l l 

S-18 — S-10 
R. — S-10 
It. — S-10 

Faltou — Faltou 
R. — S-10 

li-14 S-12 
H-U S- l l — 

11. S-10 

Obs. — O aluno n.° 4 não encerrou matriculu-
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II ANO 

1 
2 
3 
4 
5 
() 
7 
8 
i) 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
10 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
82 
33 

Nomes 

Alfredo da Silva Veiga 
Miguel Alexandre de Magalhães • 
José Azevedo da Silva Aroso. . . 
João Manuel Moutinho de Gouveia. 
.I o :11111 M 11 Rodrigues 
João Teixeira l.arangeira . . . . 
Primavera de Jesus Rodrigues • . 
Maria do Patrocínio Tomaz . . . 
Domingos Alves Pimpão . . . . 
Maurício Maia Ramos 
Vicente de Paula de Moura Coutinho 

de Almeida d'Fça ■ 
Francisco Augusto de Souza Sanches 
Guilherme de Azevedo Uma . ■ 
António José de Almeida e Souza . 
Ernâni Bastos Monteiro 
António Ferreira Machado . . 
António Inácio Rodrigues Pinheiro No 

hre 
José Martins d'Alte • 
Rodolfo Augusto de Sampaio o Melo 
Vitor da Cunha Ramos 
Jaime Filipe Santiago 
José Pereira da Silva 
Manuel Neto Cabral 
António Marques Martins dn Silva
Augusto Leite dos Santos • • • 
Manuel Joaquim de Freitas Veloso Jú 

nior 
Cassiano do Amaral Campelo • • 
António Lopes Júnior 
António Júlio Carlos Ribeiro. . • 
António Inácio Coimbra . . . • 
Manuel José da Costa Júnior • • 
Jorge de Macedo de Oliveira Simões 
Joaquim Domingos da Silva Júnior 

Valores dos exames 

,» 12.* cad.*|l5.» cad." 
Patologia ' Anatomia 

li14 
li15 
Sll 
S12 
1114 
S13 
S13 
R14 
S12 
S13 

S12 
Sll 
ST12 
S13 
S 12 
S13 

S12 
Sll 
S10 
S12 
Sll 
Sll 
S10 
S10 
Sll 

S13 
Sll 
1115 
R14 
S13 
S13 

Faltou 

M1118 
MI118 
S12 
s12 
S12 

li. 
S12 
B15 
S13 
S12 

R15 
1114 
S13 
S13 

MII18 
S13 

S13 
Faltou 
S13 
1114 
S13 
S13 

R. 
II. 

li 14 

S18 
R. 

R14 
R14 
S12 
B14 

Obs. — O aluno n." 33 não encerrou matricula. 



86 FACULDADE DE MEDICINA D o 1'ÓRTO 

III ANO 

Valores dos exames 

1 
2 
3 
i 
5 
G 
7 
8 

".) 
10 
11 
12 

y13 
14 
15 
10 
17 

Nomes 

António da Costa Portela • • ■ 
Avelino .losé Vieira 
Kduardo Aires de Vasconcelos . . 
Angelo Barbado Soares . . . . 
Manuel Corria de Carvalho . . . 
Jorge Mari/. Petit de Rarcelos Pinheiro 
Carlos Faria Moreira liamalhão. . 
Manuel da Costa Portela . . . . 
Francisco Nunes Onimarães Coimbra 
António Gomes Ferreira Lemos • 
Aurélio Augusto de Queiroz. . . 
Vasco Henriques Verdial . . . . 
Abel de Lima Salazar 
Armando Gomes de Almeida e Silva ■ 
João Maximino Vilaça de Carvalho. 
Joaquim Francisco dos Santos Graça
Armando Gonçalves de Souza . . 

IV ANO 

Os alunos deste ano terão de fazer os exames das respectivas 
disciplinas, juntamente com os do v ano. 
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V A N O 

Nomes 

Luís Gonçalves de Souza Ma-
chado Júnior . . . . 

Alfredo da Costa Fernandes 
José Marlins liarboza . . , 
Maria Amelia Antunes Tei

xeira 
Artur da Ctinhu Araújo. . 
Joaquim Alves Ferreira da 

Silva 
António Felix Machado. . 
Fduardo Alberto Ferreira de 

Almeida 
Francisco Augusto Monteiro 

do Amaral 
Álvaro Ramos Pereira de Ma

galhães 
João Cândido da Silva Ba

celar 
José Gomes da Costa Car

neiro 
Francisco Gonçalves de Araú

jo 
Celeste Monteiro de Azevedo. 
Alexandre Taveira Cardoso . 
José Fernandes Dourado . . 
Francisco José Gonçalves Re

belo 
José Viana Correia . . . • 
António Cardoso Fanzeres . 
Armando Amadeu lines Ra

mos Fontainhas . . . . 
Albino da Silvu o Souza . • 
António Monteiro de Aguiar. 
José Ferreira Henriques dos 

Reis e Castro 
João Mondes do Araújo Jú

nior 
Luis Maria de Figueiredo Ca

bral 
José Hermínio Cardoso Cor

reia 
Álvaro Ribeiro de Matos . . 
Domingos Alves Marinho . . 

Valores dos exames 

6.* cad." 

Obstetrícia 

S-13 
S-13 

MB-18 

S-ll 
B-16 

B-16 
B-15 

B-14 

B-15 

B-16 

B-16 

B-14 

B-14 
S-12 
S-13 
S-ll 

S-12 
S-10 
S-12 

li-U 
S-10 
S-ll 

Faltou 

B-14 

S-13 

MB-18 
S-13 
S-12 

8.» cad.* 

Clínica 
médica 

11-17 
B-16 

MB-18 

S-13 
B-16 

B-16 
B-16 

B-15 

B-17 

MB-18 

B-15 

B-15 

B-14 
B-14 
B-15 
S-13 

B-14 
B-16 
B-14 

B-17 
S-12 
B-14 

Faltou 

B-14 

B-16 

MB-18 
B-15 
S-18 

9." cad." 
Clínica 

cirúrgica 

B-15 
B-15 

MB-18 

S-12 
B-14 

B-14 
B-15 

B-16 

B-14 

B-16 

S-12 

B-14 

B-14 
B-15 
B-16 
B-15 

S-12 
S-12 
S-13 

B-15 
S-12 
S-13 

Faltou 

B-14 

B-14 

MB-18 
S-13 
S-18 

11." cad.» 

Medicina 
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A N O S 

Aprovados: 

Com 10 n 18 valores 
Com 14 a 17 
Com 18 a 20 

Keprovadns 

Não encerraram matricula . . . 

Faltaram ao exame 

Frequentaram sem exame (a) . . 

Matriculados por cadeiras ou grupos 

» » anos . 

Mapa da frequência dos 

1.» É P O C A — S 

EXAMES 89 

a
^o lectivo de 19111912 

^ L H O D E 1912 

( p E P ^ S l T Ó R I O ) 

Repetentes 

o 
3 3 
■3.5: 
«■S 

M 
<3o 
Z 

e 15." 
14." 

e 2.» 

"> 5 5 

I §. 
Br" 

2.» 

U 

l i ) 

I .* matrícul' 

U 

10 

18 

(b) 100 Yb) •' 

100 

114 

lòd 

•a 6. 

28 

1 

1 

1 

_^ 

(a) Vide observações no mapa de serviço de exames a prig. 82 e 83. 
(b) 0 aluno. ,,.<> ] 14 de matricula, veio Iransferido de Lisboa, em 14 de março <" 

III IV V 

8.» 4.1 
! 
IO.» 5.i 7, 18.« 6.1 8.1 9.» ll.i « 

o 
9 | 3 1 S H 

1 
.2 .2 S 

E °-
1 3 

S 
E 

j? 
S 

I 1 S f ■a » | J 1 
£ £ 1 o S. r o <J o s 

8 G 14 4 9 10 98 
18 16 11 17 11 27 20 27 16 27 17 27 106 •213 
- — 2 3 2 — 10 

1 — — — — ■ - — — — 11 
— — — — — — — — - — 5 
— — — — 1 1 1 1 11 
— 17 — 19 19 19 — — - — 305 
17 17 17 19 19 19 28 28 28 28 545 

17 19 28 211 

7 
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Exames de habilitação 

(Repetição do curso) 

26 (a) A l b e r t o C a r l o s G e r m a n o d a Si lva C o r r e i a , lillio de 
Francisco Xavier íiernardu Noronha da Silva Correia, na

tural de Nova Gôa — índia Portuguesa. Habilitado com 
o curso da Escola de Nova Côa. 

Disciplinas 
Data 

uo. cvames 

Média. 

dot dos 
exames anos Plii 

■ ! 1." Analoiiiia descritiva 
\ H.a Histologia . . . . 

Ill 4.» 
| 10. 

j 2 •' FUiolofilu . . . . 
11 12« Patologia (era.1 . . 

I ITi.a Auaioiniii topográfica 

í 3.a Malériu médica . 
1 ■ Patologia externa. 

24Y91 1 
2t>x910 

12VI911 
livi911 

28viOU 

S 12 1 ,o 

It10 1 
SIH W V , 
s12 I 

Anatomia patológica . 

( 5." : Operações 

IV; 7." Patologia interna . . 
I lii." Higiene : 

I da Obslelriuia 
S.a Clínica medica . , . 

' j 9.» Clinica cirúrgica. . . 
I 11.» Medicina legal . . . 

Aclo grande . . . . 

22VH911 lll."> ] 
8VH9I1 M liIS 16 ' /, 
17VU911 Slil ) 

8X1911 S12 ) 
81X911 Blô [ l 5 
2 5 x 9 1 1 MlilS) 

2111912 ' B16 
8H912 li 15 
15H912 1116 
15X1911 1115 

15 ' 

2911912 Hl(i , Kl 

li15 

(a) Continuação da série (Vide AiHiariudu 19()i)19U), [iiijj 211). 
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Exames do curso de parteiras 

N."" NOMES 

I a n o 

1 Cândida da Purificarão Miranda de liarros . . . B-14 
2 ! Maria Isabel de Oliveira Faltou 
3 Alia Iticardina da Costa Pinto Machado . . . ,' -Faltou 
i I Filomena de Jesus Pinto S-10 
5 | Isaura Rodrigues Veloso S-12 
6 Avelina Leite de Souza Faltou 

II a n o 

1 Laurinda Cândida Loureiro 15-14 
2 Braneo Sanches da Cama R-l^ 
3 Laura Pinto Marques \\-in 

Exames de dentistas 

N> NOMES 
| 
> 

Datas do» Observações exames * 

1 .losé Manuel dos Passos 
Furtado Pais Moreira. S-12 I7.xi .1l Filho de António Au

-

gusto dos P a s s o s 
Furtado, natural de 
Sobrado, concelho 
do Custeio de Paiva, 
distrito de Aveiro. 

?, Ernesto António da Sil
va S-10 I7.xi . l1 Filho de Joaquim An-va tónio da Silva, natu

ral de Arcozelo, con
celho de Gaia, dis-
trito <lo Porto. 

3 Manuel Alves Lima . . B-U 18-xi-U Filho de José Maria 
Alves, natural de Pe
reiro, concelho de 
Tuboaço. distrito de 
Vizeu. 

file:////-in
http://I7.xi.1l
http://I7.xi.l1
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- J ' i ) . > t i <ii . 

H, NOMES 
> 

exames Observações 

4 Adelaide de Freitas Pe
^ reira Gomes . . . S-10 18-xi-ll Filha de Henrique Au

gusto Pereira Go
mes, natural de Mo
ledo, c o n c e l h o de 
Caminha, distrito de 
Viana do Castelo. 

5 Artur de Macedo Teles 
B-14 20-xi-l l Filho de João Pinto de 

Abreu, natural de 
Teixeiró, concelho 
de Baião, distrito do 
Porto. 

6 Francisco de Faria La
goa B-14 20-xi-ll Filho de Manuel Cris

tóvão de Faria Lagoa, 
natural do Porto. 

^n Manuel Fernandes Dou^n rado S-10 21-xi-ll Filho de Francisco Fer
nandes Dourado, na
tural de P e d r o $ $ , 
concelho de Gaia, 
distrito do Porto. 

8 Manuel da Silveira Ri
beiro Ávila Júnior . S-12 21-xi-l l Filho de Manuel da Sil

veira Ribeiro Ávila, 
natural de Angus
tias, Horta—Açores. 

9 Cândido Dias Soares 
Milheiro (a) . . . s-io 21-xi-ll Filho de José Joaquim 

Dias Milheiro, natu
ral de Nogueira da 
Kegedoura, conce
lho da Feira, distrito 
de Aveiro. 

10 Bernardino A u g u s t o 
Dia* Milheiro . . . B-14 21-xi-ll Filho de Francisco José 

Milheiro, natural de 
Grijó, concelho de 
Gaia, i l i s i r i í n de-
Aveiro. 

11 Tadeu Enrique Pereira 
Neves S-13 23-xi-ll Filho de Joana do Nas

cimento Neves, na
tural de Alfandega 
da Fé, distrito de 
Bragança. 

(a) Apresentou justificação administrativa do i.° 
tubro de 1912, incluindo nos seus apelidos o de «M 
passada a respectiva Carta. 

Bairro do Porto de « de ou-
ilhciro» com o qual lhe foi 
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N.°' 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

NOMES 

Manuel Gonçalves 
reira . . . . 

Data dos 
exames ' Observações 

Pe-

18 

Augusto 
lhena. 

de Jesus Vi 

Manuel Joaquim da Sil 
va Agra Júnior . 

Carlos Nazareth Fer
reira do Amaral . , 

Adelino Cezar Augusto 
Varejão . . . . 

S-10 

B-16 

Claudino Augusto Fer
reira Diniz . . . 

Joaquim Mario Pinto de 
Azevedo. . . . 

19 Manuel Alves Moreira 

23-xi-ll | Filho de Joaquim Gon
çalves Pereira, na
tural da Figueira da 
Fóz. 

!4-xi-l: Filho de António de 
Jesus , natural de 
«A Bela», concelho 
de S. Tiago de Ca
cem, distrito de I.is-
hoa. 

24-xi-llj Filho de Manuel Joa
quim da Silva Agra. 
natural do Rio Mau, 
concelho de Vila do 
Conde, distrito do 
Porto. 

3 (24-xi-ll Filho de João Baptista 
Ferreira do Amaral, 
natural de Várzea, 
concelho de S. Pe
dro do Sul, distrito 
de Vizeu. 

26-XI-l: ! Filho de Claudino An
tónio Varejão, na
tural de Freixo de 
Espada-á-Cinta, dis
trito de Bragança. 

25-xi-l! Filho de António Joa
quim Ferreira Diniz, 
natural de Urros, 
concelho de Mon
corvo, distrito de 
Rragança. 

25-xi-ll Filho de Joaquim Pinto 
de Azevedo, natural 
do Porto. 

31-VII-12 Filho de António Alves 
Moreira, natural de 
Fermedo, concelho 
de Arouca, distrito 
de Aveiro. 

S-13 

B-14 

S-13 

B-15 
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Relação dos alunos que terminaram o curso 
no ano lectivo de 1911-1912 

Qualificações 

1 Sebastião Casimiro de Azevedo Lopes B-ir> 
2 
8 Manuel Joaquim da Cunha Gonçalves. . . S-13 
4 
5 Ii-17 
6 Francisco de Araújo Castro Coutinho. S-U 
i Alberto Carlos Germano da Silva Correia (llahi-

IM5 
8 
9 Alberto José Alves Ferreira de Lemos. . . S-12 

10 Armando Amadeu Enes Ramos Fontainhas. B-15 
11 Álvaro Ribeiro de Maios . . , B-14 
12 li-14 

• 13 Francisco Augusto Monteiro do Amaral . . 11-15 
14 S-l.'i 
15 B-16 
16 João Cândido da Silva Itacelar . . . . S-13 
17 Eduardo Alberto Ferreira de Almeida B-14 
18 
19 

i:-15 18 
19 B-14 

Classificações 
Em sessão do Conselho Escolar de 29 de julho de 1912, 

foram conferidas as seguintes classificações : 

ANATOMIA TOPOGRÁFICA 

Prémios: Alfredo da Silva Veiga 
Miguel Alexandre de Magalhães 
Hernâni de Bastos Monteiro. 

CLÍNICA MÉDICA 
Prémios : José Martins Barbosa 

Álvaro Ramos Pereira de Magalhães 
José Hermínio Cardoso Correia. 

Nestas, bem como em todas as outras cadeiras do Curso Mé
dico, são considerados distinctes todos os alunos, cuja valorização 
fôr igual ou superior a 16 valores. 
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Foi igualmente conferido o Prémio «Barão de Castelo de Paiva»; 
sendo sorteado entre os alunos Miguel Alexandre de Magalhães e Her
nâni de Bastos Monteiro, coube a este último. 

0 Prémio «Rodrigues Pinto» coube ao aluno José Martins llar-
bosa, e o Prémio «Macedo Pinto», para o aluno que com maior clas
sificação acabou o curso, foi conferido ao snr. Alfredo da Rocha 
Pereira. 

Resumo estatístico 

das qualificações dos actos grandes e das médias finais 
no ano lectivo de 1911-1912 

Valores Actos grandes Médias finais 

S. 

10 
11 

12 
13 

í 
í 2 

2 1 

í H í 4 
15 

, 6 

9 
15 

7 
12 

! i 7 1 1 

Í 1 8 — 
M. li. li) — 2 

! 20 2 

Total li) 1!» 



TRABALHOS ESCOLARES 



Clinica Cirúrgica 

MOVIMENTO DAS ENFERMARIAS ESCOLARES 

1911-1912 

Relação das Intervenções cirúrgicas praticadas nas enferma
rias de Clinica Cirúrgica da Faculdade de Medicina do 
Porto. 

Descripçâo e resultados therapeuticos 

A—Durante o anno lectivo (de 1 de novembro de 1911 a 
31 de maio de 1912): 

Enfermaria n.° 1 (Homens) 

1 Desbridamento, trepanação, curetagem, etc., por osteo-myelite 
(tuberculose) com sequestro do terço inferior do femur es
querdo—curado. 

2 Resecção costal por pleurisia purulenta esquerda — curado. 
3 Regularisação de coto do pé esquerdo por ulceras troficas — 

curado. 
4 Desbridamonto, trepanação, curetagem, etc., por cario do grande 

trocanter do femur esquerdo—curado. 
5 Osteo-synthese por fractura da tibia esquerda pelo terço inferior 

com consolidação viciosa — curado. 
6 Amputação do terço inferior do antebraço por trajectos fisttilo-

sos do corpo e metacarpo da mão direita, com destruição do» 
tendões flexores dos dedos (Tiro com chumbo) —curado. 

7 Desinserção de adherencias e occlusão de anus contra-natura, 
por facada, ao nivel do colon ascendente —melhorado. 

8 Inversão da vaginal por hydrocele esquerdo — curado. 
9 Resecção costal por fistula pleuro-pulmonar, consecutiva a pleu

risia purulenta direita —melhorado. 
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10 Extirpação de l ipoma enkyslado nas f ibrus do deltóide direi to 
— curado. 

11 Desbridamento e euretagem de fistula anal cega-externa — 
curado. 

12 Desbridamento e sutura atrophiante por fistula anal e heinor-
rhoidas — curado. 

13 Desbridamento largo e resecção costal para boa drenagem de 
foco purulento p leuro-pulmonar— mui to melhorado. Alto em 
via de cura. 

14 l.aparatomia, desinserção de adherencias, resecção parcial do 
intest ino e entero-anastomose com botão de Murphy, por fis
tula intest inal consecutiva a abcesso verminoso aberto ex-
pontuneamento sob a arcada crura l direi ta — curado. 

16 Desbridamento o euretagem de gomma tuberculosa da região 
esternal —curado. 

16 Trepanação, extracção de sequestros e esquirolas, e l e , por f ra
ctura do craneo extensa (0«>,15) com ruptura das meninges 
— fal lecido. 

17 Castração com drenagem por tuberculose testicular direi ta com 
ulceração e necrose do escroto mui to melhorado. 

18 Extirpação de adenoma do seio direi to —curado . 
19 Desbridamento, trepanação, euretagem, etc., por carie do i l íaco 

e da í>.a vertebru lombar—fa l lec ido . 
20 Desbridamento. euretagem, e l e , por osteite rarefacionte da face 

externo <la extremidade in fer ior do femur esquerdo com se
ques t ro— curado. 

21 Inversão da vaginal por hydrocele duplo volumoso — curado. 
22 Inversão da vaginal por hydrocele duplo — curado. 
23 Curu radical do hernia inguinal d i re i ta com persistência do oa« 

nal peritoneo-vaginal (resecção intest inal) — curado. 
2-1 Dedbridaniento, euretagem e reupplienção dos retalhos por des-

colamento das partos molles peri-art iculares da região rotu-
l iana esquerda — c u r a d o . 

25 Desbridamento, euretagem, etc., por descolamento das parles 
molles da região antero- latoral do pescoço (tuberculose e 
syphil is) — curado. 

26 Nephrostomia por esclerose renal — curado. 
27 Kxtirpação parcial de sarcoma hematico da coxu esquerda — 

fallecido por cachexia. 
28 Desbridamento, euretagem, seguida de compressão por hema

toma da região thoracica (2.* e 4v> costellas) com fer imento 
da pleura e do pulmão — melhorado. 
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29 Naphrostomia com extracção de calculo oxalico por abcesso 
perinephrelieo consecutivo a nephrite calculosa —curado. 

30 Desbridamonto, trepanação, curetogem, etc.. por fistula osteo-
cutanea do calcaneo esiiuerdo com sequestro—curado. 

31 Hcsliridamento, curetagem e drenagem por abcesso perinephre
iieo (tuberculoso) — curado. 

32 Occlusão complementar de anus contra natura por facada — 
curado. 

33 Laparotomia, lavagem do peritoneu e creação de anus contra 
natura por péritonite chronica suppurada (com adherencias) 
fallecido. 

34 Dilatação forçada de anus e incisão por fistula anal e lissuras 
— curado. 

35 Desbridamento, trepanação, curetagem, etc., por osleo-myelite 
da tibia direita — curado. 

<3t> Coaptação e sutura metallim por cavalgainento dos topos ósseos 
do cuhilo esquerdo (fractura) —curado. 

37 Operação de Staeke por mastyidite suppurada com trajecto 
flsiuloso cutâneo- ourado. 

38 'l'allia hypogaslrion por calculo vesical com infecção ascendente 
— fallecido. 

39 Extirpação Ac fungos tuberculoso do testículo esquerdo — curado. 
40 Urethrotomia externa por Ustula perineal urinaria, consecutiva 

a aperto urethral — melhorado--alta por exigir, 
41 ICxtirpação tie exostose da t.» phalange do dedo indicador da 

mão esquerda — curado. 
42 Amputação do pénis e esvasiamento inguino-crural por epithe

lioma do pénis com generalisação ganglionar —melhorado — 
alta por exigir. 

43 Laparotomia e extirpação de fibro-lipoma do epiploon com pro
longamento para o canal inguinal direito— fallecido por in-
sufliciencia hepática. 

B—Durante as férias (regimen hospitalar); (de 1 de junho 
n '25 d'oulubro de 1912): 

14 Cii-ciiiiii-isHo por phymosis congenita o inflamatória —curado. 
45 l.ilholiici.i )ter urethram por calculo vesical úrico - curado. 
40 Extirpação e sutura intradermica por kyslo dentário esquerdo 
47 ICxtirpação de lipomas diffuses inter-vasculares na região caro-

lidea, e da região da nuca —curado. 
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48 Iipididectomia esquorda coin reseeção parcial do testículo, e 
castração direita por orchi-epididymite dupla suppurada corn 
trajectos fistulosos cutâneos — curado. 

49 Desbridaiiienlo largo, trepanação do sacro, curetagens, etc., com 
reapplicação parcial das partes molles por osteo-myelite sa-
cro-iliaca esquerda com trajectos listulosos cutâneos em va-
rius direcções — curado. 

50 Circnmeisâo, secção do freio e desinserção de adherencias por 
phymosis congenita com adherencias balano-prepuciaes — 
curado. 

51 Desbridamento, curetagem, etc., de trajecto (istuloso ehondro-
esternal esquerdo (á altura dos 2.»-4.a costellas) —melhorado. 

52 Desbridumento, curetagem, trepanação do esterno com reseeção 
parcial da 6." costella por carie chondro-esternal —curado. 

53 Laparotomia, enterorrhaphius (sutura á Lambert), suturas do 
mesocolon, lavagem do peritonei!, extracção de cabellos, fe
zes e detrictOR cellulares e drenagem abdominal, por perfu-
ruçâo do recto. S iliaco e mesocolon, com destruição (lace
ração) du csphincter anal e descolamento parcial das paredes 
do recto; fezes, pellos e liquido hemor rhag ic em via de 
transformação purulenta na cavidade peritoneal — curado — 
(Quedu d'alto sobre uma vassoura). 

54 Incisão e exploração minuciosa de todo o cavado popliloo por 
bala encravada no membro inferior direi to—no mesmo es
tado quanto á bala; curado da incisão. 

55 Inversão das vaginaes por hydrocele duplo —curado. 
56 Extirpação de kysto dermoiíio profundamente implantado na re

gião mastoideia direita — curado. 
57 Incisão e exploração do Ioda a região lateral e anterior da ti

bia por bala encravada profundamente na epiphyse superior 
da tibia direita —no mesmo estado quanto á bula; curado das 
incisões ( ' ). 

58 Urethrotomia interna por apertos urethraes filiformes — curado. 

(') Pela radiographia apresentada vê-se que a bala eslâ alojada 
profundamente no osso; e como não ha nem orifício d'entrada, nem reacção 
local do organismo, e com o fim de evitar descalabros maiores ou menores 
num individuo despauperado. resolvemos deixa-la como hospede, obser
vando o doente por largo tempo sem notar o menor indicio de reacção. 
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59 Extirpação de ganglios hypertrophiados (luberculosos) da região 
lateral esquerda do pescoço — curado. 

60 Abertura, extracção de sequestros, curetagem. etc., por carie 
do ramo montante do maxillar inferior com abcesso, por irri
tação da parntida, entre as libras do masseter — curado. 

61 riesbridamento, trepanação, curetagem, etc., por osteite rarefa-
ciente do bumero direito, com trajectos fistulosos cutâneos 
peri-articulares — curado. 

62 Desbridamento, trepanação com trépano, levantamento e extra
cção do sequestros e esquirolas, etc. por fractura commlnutiva 
com afundamento, perfuração das meninges e lesão da massa 
encephalica ao nivel da protuberância occipital — no mesmo 
estado—alta por exigir. \. 

63 Inversão da vaginal por hydrocele esquerdo — curado. 
64 Desbridamento. trepanação com trépano, levantamento o extra

cção de sequestros e esquirolas, etc.. por fractura comniinu-
tiva com afundamento, perfuração das meninges e lesão extensa 
da massa cerebral (aphasia, paraplegia, etc.), com hematoma 
extradural da região temporo-parietal esquerda — fallecido por 
meningite. 

65 Desbridamento, trepanação, curetagem, etc. por osteo-myelite 
da tibia esquerda — curado. 

66 Desbridamento trepanação do iliaco, exploração e extracção de 
bala encravada profundamente no iliaco direito, por baixo da 
espinha Ilíaca antero-superior — curado. 

67 Desarticulações com resecções das capsulas articulares, etc., 
pelo 1.° melacarpiano, 1.» phalange e 2.» phalange por necrose 
das extremidades dos dedos pollegares, indicador e medio da 
mão esquerda (explosão) — curado. 

68 Desarticulação pelu extremidade inferior da 1." phalange por 
osteo-myelite do dedo anular d i re i to - curado. 

69 Amputação pelo torço inferior do antebraço esquerdo por osteo-
myelite de todos os ossos do carpo e alguns do metacarpo 
com trajectos listulosos cutâneos e abcessos motastaticos da 
mão — curado. 

70 Desbridamento, resecção do tarso, etc. (methodo de Mikulicz) 
por osteo-myelite do tarso do pé esquerdo —fallecido por in
suficiência hepática. 

71 Inversão da vaginal por hydrocele direito —curado. 
72 Desbridamento, curetagem e drenagem por carie da fossa ilíaca 

interna direita com trajectos fistulosos cutâneos —curado. 
73 Desbridamento, curetagem e reapplicação dos retalhos por tra-

8 
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ji'clos lisiiilosos cutâneos corn descolamento da face anloro-
oxlerna ila coxa direita (tuberculose) — curado. 

74 Sutura metallica île cubito por fractura cotmiiinutiva exposta do 
cubito esquerdo — curado. 

7"i Desbridamento, curetagem e drenagem larga de gommas tuber
culosas, com trajectos (istulosos peri-articulares do cotovello 
direito — em tratamento — em via de cura. 

lîesiiltado de 75 operates : 

A — Período d'aiilas B — Período de feriai 

30 
Muito melhorados (em via de 

0 

Melhorados 5 
0 
0 

Fallecidos  6 
43 

Enfermaria n,° 8 (Miilhjere*) 

A Durante i> anno lertho: 

1 lirsbridamnnto, lavagem e drenagem de plilegmão du RelO direito 
— curada. 

2 Desbridamento e curetagem de (istula anal completa — curada. 
3 Amputação da coxa pelo terço medio por osteo-sarcoma do joe

lho direito—curada. 
4 Amputação do antebraço esquerdo por sarcoma — curada. 
ft Desbridamento e resecção parcial do maxillar inferior por ne

crose (motivada por intervenção anterior, que não respeitou 
o perióweo) — curada. 

(j l.aparalomia. arejamento do peritoneu, resecção parcial e mar-
guplalisação de kislo ovarico direito com fortes adherencias 

/ e granulaçfies inleslinaos (tuberculose) — fallecida. 
7 Curetagem uterina, amputação dp collo e cauterisação por car

cinoma uterino ulcerado inoperavel, com invasão ganglionar 
— melhorada. 
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8 Heducção de luxação posterior completa do cotovello esquerdo, 
datando de ha seis meses— melhorada. 

9 Descolamento de restos de urethra, torsão e sutura por fistula 
urethro-vaginal com destruição da parede postero-inferior — 
melhorada. 

10 Desinserção e tamponagem de bridas vaginaes— curada. 
11 Curetagem uterina por endometrite fungosa—curada. 
12 Oophrectomia (annexectomia) dupla por fibroma uterino pouco 

volumoso com metrorrhagias— curada. 
13 Resecção pela primeira phalange por gangrena socca do dedo 

medio da mão direita — melhorada. 
14 Distensão do nervo sciatico por perturbações trophicas da re

gião plantar do pé esquerdo—curada. 
15 Laparotomia, annexectomia unilateral com drenagem abdomi

nal por kysto ovarico gelatinoso (myxomatoso) esquerdo, 
multilocular e de enorme volume — curado. 

1G Extirpação de adeno-sarcoma extra-glandular do seio direito — 
curada. 

17 Curetagem uterina por endometrite fungosa -curada. 
18 Extirpação de lipoma do hypocondrio esquerdo — curada. 
19 Amputação do seio direito com drenagem por doença kystica 

de Reclus — curada. 
20 Extirpação o drenagem de hygroma do joelho direito—curada. 
21 Extracção de gancho de cabello da bexiga por masturbação'— 

curada. 
22 Amputação da coxa pelo terço inferior por ostoo-artlirite do 

joelho direito com oíteo-myelite das extremidades articulares 
(tuberculose) — curada. 

28 Laparotomia, annexectomia direita por kysto dermoide do ová
rio direito, com loculos purulentos- -curada. 

24 Desarticulação metnearpo-phalangeana por osteite da primeira 
phalange do dedo medio da mão esquerda com sequestro — 
curada. 

25 Colpoperineorruphia |>or prolapso uterino com rectocéle—curada. 
20 Laparotomia, hysterectomia sub-total, entero-anastomose com 

botão de Murphy por volumoso myoma uterino com fortes 
adherencias intestinaes — curada. 

27 Extirpação de fibroma da região carotidea direita —curada. 
28 Amputação do seio direito com esvasiamento axilar por carci

noma — curada. 
29 Laparotomia, desinserção de adherencias, extirpação e marsupin-

lisação de kysto hyalino do ligamento largo esquerdo—curada. 
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30 Extirpação de fibroma do llanco direito — curada. 
31 Cystostoinia por cystite papillomatosa rebelde ao tratamento e 

muito dolorosa — curada. 
32 Laparotomia, annexectomia direita por kysto ovarico gelatinoso 

(myxomatoso) — curada. 
33 Curetagem uterina por endometrite fungosa — melhorada. 
34 Extirpação, curetagem e cauterisação de gommas syphilitica» 

do braço direito — curada. 
35 Laparotomia e annexectomia esquerda por kysto ovarico myxo

matoso— curada. 
36 Autoplastia pelo processo de Nélaton de lábio leporino — curada. 
37 Avivamento e sutura de fistula urethro-vaginal — no mesmo es

tado. 
38 Extirpação de hygroma do joelho esquerdo — curada. 
39 Extirpação de tumor capsulado do véo palatino — curada. 
40 Reducção sangrenta de luxação anterior da cabeça humoral di

reita— melhorada — passada á clinica especial. 
41 Laparotomia o marsupialisação de pyo-salpingile direita com 

adherencias intestinaes — curada. 
42 Laparotomia exploradora por tumor mesenterico com adheren

cias ao intestino, figado e parede abdominal — muito melho
rada. 

43 Amputação do seio direito por carcinoma, com esvasiamento 
axillar — curada. 

44 Laparotomia e extirpação de kystos hydaticos do figado —muito 
melhorada. 

45 Curetagem uterina por endometrite fungosa — curada. 
46 Avivamento e sutura de fistula vesico-vaginal — curada. 
47 Laparotomia, hysterectomia subtotal por fibroma uterino com 

fortes adherencias á bexiga — fallecida. 
48 Curetagem uterina por endometrite fungosa — curada. 
49 Extirpação de hygroma do joelho direito — curada. 
50 Curetagem uterina por endometrite fungosa — curada. 
51 Autoplastia pelo methodo de Thierch por cicatriz viciosa do llanco 

direito — queimadura— curada. 
52 Hysterectomia sub-total por fibro-myoma uterino — curada. 
53 Laparotomia e annexectomia esquerda por kysto myxomatoso 

do ovário — curada. 
54 Extirpação de molluscum pendulum da região clavicular direita 

— curada. 
55 Plicatura da urethra (parcial) por fistula urethro-vaginal — me

lhorada. 
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56 Ciiretagem uterina por endoinolrite fungosa—curada. 
57 Curetagem uterina por endometrite fungosa—curada. 
58 Kelotomia por sacco lierniario inguinal direito deshabitado — 

curada. 
59 Trepanação, curetagem, esvasiamento e drenagem por ostéo

myélite do femur direito — curada. 
60 Annexectomia dupla por kysto myxomatoso muito volumoso do 

ovário esquerdo e pequeno kysto do ovário direito, com as
cite symptomatica ética—fallecida. 

61 Curetagem do collo uterino e fumigação iodada por carcinoma 
uterino inoperavel — muito melhorada. 

62 Annexectomia unilateral por kyslo dermoide do ovário esquerdo 
— curada. 

63 Laparotomia e marsupialisação por parametrite suppurada — 
curada. 

64 Extirpação do lipoma na região infra-escapular direita, muito 
volumoso e adhérente — curada. 

65 Laparotomia, extirpação com drenagem de myoma kystico do 
ligamento largo esquerdo muito volumoso —curada. 

66 Extirpação e curetagem de kysto piloso da região sacro-cocygea 
— curada. 

67 Laparotomia, hysterectomia sub-total, ovariectomia direita por 
fibroma uterino e degenerescência kystica do ovário — curada. 

68 Curetagem uterina por endometrite fungosa —muito melho
rada. 

69 Desarticulação melacarpo-phalangiana por chondroma ulcerado 
do dedo annular esquerdo — curada. 

70 Laparotomia, marsupialisação e drenagem por hemato-salpin-
gite dupla em via de suppuração com adherencias inlestinaes 
e peritoneaes — fallecida por septicemia. 

71 Hysterectomia vaginal por endometrite suppurada rebelde — 
curada. 

72 Laparotomia e annexectomia esquerda por kysto do ovário in
cluso no ligamento largo — curada. 

73 Torsão e sutura da urethra por destruição da parede postero-

inferior— melhorada. 

B— Vitrante as férias (regimen hospitalar): 

74 Extirpação de 17 kystos sebaceos de vaiios tamanhos do couro 
cabelludo —curada. 

75 Extirpação de kysto synovial da região malleolar externa do pé 
esquerdo —curada. 
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76 Laparotomia, extirpação de feto a marsupialisação do sacco por 
gravide/, tubar direita CODI feto morto, macerado o suppu-
rado—curada . 

77 Extirpação com drenagem por via boccal por kyslo dejitario do 
maxillar superior esquerdo, com resecção parcial do inaxillar 
— curada. 

78 Extirpação e resecção parcial da amygdala por kysto suppurado 
da amygdala esquerda — curada. 

79 Desbridamento, trepanação, curetagem. e l e , por osteo-myelite 
do terço inferior do femur esquerdo com sequestro (tuber
culose)—curada. 

80 Abertura, curagem e drenagem por pblegmão sub-peitoral da 
região axillar esquerda — curada. 

81 Curetagem uterina, cauterisação da inserção do peliculo por 
endometrite hemorrhagica com persistência de pedículo de 
polypo mucoso já expulso —curada. 

82 Extirpação e drenagem por ganglios caseosos das regiões axil
lar e peitoral direitas, volumosos e numerosos (tuberculose) 
— curada. 

83 Desbridamento, trepanação, curetagem, etc., por osteite tuber
culosa do omoplata direito — em tratamento. 

84 Curetagem uterina e regularisação do collo uterino a thermo-
cauterio por carcinoma vegotanto do collo uterino, muito do
loroso e inoperavel — muito melhorada. 

85 Incisões varias liberadoras por brida vaginal da parede poste
rior e adhérente à parede vetai, de que fazia par to—me
lhorada. 

86 Hysterectomia vaginal por degenerescência cancerosa do utero 
— curada. 

87 Extirpação, curetagem e sutura por fistula vesico-cutanea da 
parede abdominal — curada. 

88 Desarticulaçfio metacarpo-phalangiana por carie do dedo polle-
gar esquerdo com necrose das parles molles — curada. 

89 Curetagem uterina por endometrilo fungosa — curado. 
90 Extirpação de kysto intra-glandular da parotida esquerda — 

curada. 
91 Amputação do seio direito com esvasiamento axillar por carci

noma— curada. 
92 Laparotomia, extracção de laço de seda enkystado em cavidade 

suppurada no fundo de sacco de Douglas, com trajecto fistu-
loso abdominal e em communicação com o coto uterino — 
curada. 
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98 Desbridamento, trepanação, curetagem, etc., por osteomyelile 
da tibia direita — curada. 

94 Laparotomia, hysterectomia subtotal com annexectomia dupla 
por fibroma uterino — curada. 

95 Qesbridamentos, curagem digital e drenagem do extenso 
phlegmão profundo do antebraço e mão direitas —curada. 

96 Dilatação forçada de anus. e incisões liberadoraa com dilatação 
consecutiva por fissuras anaes e atrisia rectal—muito me

lhorada. 
97 Curetagem uterina por endometrite fungosa— curada. 
98 Resecção total do primeiro metatarsiano do pé esquerdo por 

osteomyelile — curada. 
99 Desbridamenlo, trepanação, curetagem, etc., por osteomyelile 

do terço inferior do femur esquerdo com sequestro e invasão 
(em inicio) da articulação do joelho — em tratamento em 
via de cura. 

100 Extirpação por torsão de polypos mucosos nasaes de ambas 
as fossas—curada. 

101 llysterectomia vaginal por prolapso uterino completo, já ope

rado varias vezes (calpoperineonaphias) — curada. 

Resultado de 101 operações: 

A — Período d'aulas B — Pcriodo de ferias 

Curadas 5 o 23 

Milito melhoradas (em viu de 
cura) * o 

Melhoradas ° , *■ 
Hm trutumento 0 
No mesmo estado 1 
Fallccldas 4 J? 

78 28 

Total . . . 101 

Reunindo agora, n'um só quadro, os resultados totaes das in

tervenções cirúrgicas, effectuadas nas duas enfermarias da Facul

dade, n."s 1 e 8, em cada um dos dois períodos A e B, acima indi

cados, teremos: 



112 FACULDADE DE MEDICINA DO I'ORTO 

Periodo — A Peri odo — B Totaes gcraea 

80 48 134 
MÚftO melliorailu.s. . 6 2 8 

18 g 15 
Em tratamento . . 0 3 8 
No mesmo estudo 1 :-1 4 
Falleeidos . . . . 1" 2 12 

l l l i 00 176 

Total . . . 170 

Classificação Jas intervenções cirúrgicas 

1 — C I R U R G I A A B D O M I N A L 

A—Período d'autan: 

2 ()c lusões lie anus contra natura por fucaila— 1 curudo e 1 me
lhorado, 

1 Laparotomia e eulero-anastomose com botão Murpliy— 1 curado. 
1 Laparotomia, lavagem do peritnneu, creação de anus contra 

natura por péritonite chronica siippurada—1 fallecido. 
1 Kolotomia por hernia inguinal— 1 curado. 
1 Kelotomia por saeco herntario inguinal deshabi tado—1 curado. 
1 Laparatomia para arejamento do peritonei! e resecção parcial da 

capsula de kysto ovarico e tuberculose intestinal—1 falle
cido. 

1 Laparotomia exploradora por tumor com adherencias varias — 
1 muito melhorado. 

1 Laparotomia e extirpação de muitos kystos bydaticos do ligado 
— 1 muito melhorado. 

1 Laparotomia e extirpação de fibro-lipoma do epiplom — 1 falle
cido. 

B - 1'erioiln de ferias: 

1 Laparotomia, enterorrapbias, lavagem do peritonei!, e le . --curado. 
1 Laparotomia e extracção de laço de seda enkystado em cavidade 

suppurada— 1 curado. 
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2 —ClHUHUIA DOS RINS K VIAS URINARIAS 

A— Período d'aulas: 

1 Urellirotomia externa — 1 melhorado. 
2 Nephodtomias (por esclerose ou calculo) —2 curados. 
2 Talhas hypogastr icas—1 curado e 1 fallecido. 
1 Extracção de corpo extranho da bexiga — 1 curado. 
3 Descolamentos dos restos de urethra, torsão e rutura por listula 

urethro-vaginal com destruição da parede postero-inferior — 
3 melhoradas. 

1 Avivamento e sutura por fistula urethro-vaginal — 1 no mesmo 
estudo. 

1 Avivamento e sutura por listula vesico-vaginal — 1 curada. 

B — Período de ferias : 

1 Urellirotomia in te rna—1 curado. 
1 Ulhotricia per urethral» — 1 curado. 
1 Extirparão de listula vesico-abdominal — 1 curado. 

3 — CIRURGIA nos ÓRGÃOS G E N I T A I S 

A — Período d'aulas: 

3 Inversões da vaginal (hydroceles) — 3 curados. 
Castração — 1 muito melhorado. 
Amputação do penis com esvasiamento inguino-crural — 1 me

lhorado. 
Desinsercão de bridas vaginaes— 1 curado. 
Colpopeiineorruphia— 1 curado. 
Curetagem uterina, amputação do collo e cauterisação por car

cinoma— 1 melhorada. 
Curetagem do collo uterino o fumigação iodada por caseinoma — 

1 muito melhorada. 
Curetagens uterinas por endometrites fungosas — 7 curadas e 2 

melhoradas. 
Laparotomiu e marsupiulisação por parametrite suppurada — 1 

curada-
Laparotomias e inarsupialisações de bolsas salpingianas — 1 

'curada e 1 fallecida-
Laparotomia e extirpação de kysto hialino do para-ovario - 1 

curada. 
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1 Laparotomia e extirpação myoma kystico do para-Ovario— 1 
curada. 

7 Annexeclomias tinilateraes — 7 curadas. 
2 Annexeclomias bilatpraes (dupla)— 1 curada o 1 fallecida. 
4 Hystereotomias sub-lotaes— 3 curadas e 1 fallecida. 
1 Hvstoreolomia vaginal—1 curada. 

B — Período de ferias : 

Inversons dfl vaginal (hydroceles) — 3 curados. 
Castração direita e epidemectomia esquerda com resecção par

cial do testículo — 1 curado. 
Circumcisões — 2 curados-
Destruição de bridas vaginaes— 1 melborada. 
Curetagem uterina e regularisação a thermocauterio do collo por 

carcinoma — 1 muito melhorada. 
Curetagens uterinas por endometrites fungosas— 3 curadas. 
Laparotomia e marsupialisação por gravidez tubar (feto morto, 

macerado e suppurado) — 1 curado. 
Hysterectomia abdominal sub-total — 1 curado. 
Hysterectomies vaginaes -2 curadas. 

4—ClHUKGIA DOS SKIos 

A — Período d'aula* : 

Desbridumento de phlegmão profundo— 1 curado. 
Extirpação de adenoma — 1 curado. 
Extirpação de adenosarcoma extra-glandular—1 curado. 
Amputação simples— 1 curado. 
Amputações com esvasiamento axillar —2 curados. 

B — Período de ferias : 

1 Amputação com esvasiamento axillar — 1 curado. 

Õ - ClRCMGIA DOS OSSOS E DAS AUTiniTr.AÇfiES 

A — Período d'aula» : 

1 Reducção (não sangrenta) de luxação posierior completa do co
tovelo — 1 melhorado. 

1 Reducção sangrenta de luxação — 1 melhorado. 

3 
1 

2 
1 
1 

3 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
•2 



rRABAI.HOS ESCOLARES 115 

Extirpação de exostose do dedo indicador da mão — 1 curado. 
Regularisação de coto do pé (perturbações t rophicas)--1 curado. 
Desarticulações de dedos — 2 curados. 
Resecção da primeira phalange — 1 melhorado. 
Resecções coslaes — 1 curado e 2 melhorados. 
Desbridamento e resecção parcial do maxillar inferior - 1 curado. 
Osteo-synthese por fractura— 1 curado. 
Sutura metálica do cubito — 1 curado. 
Operação de Stacke — 1 curado. 
Trepanação do craneu — 1 fallecido. 
Desbridamento, trepanação, cureiagens, etc. por osteo-myehte 

do iliaco — 1 fallecido. 
neshridamentos, trepanações, curetageos, etc. por osteo-myelite 

do femur — 4 curados. 
Desbridamento, trepanação, curetagem, etc. por osteo-myelite da 

tibia — 1 curado. 
Desbridamento, trepanação, curetngem, etc. por osteo-myelite do 

calcaneo — 1 curado. 
Amputações do antebraço — 2 curados. 

2 Amputações da coxa — 2 curados. 

B — Período deferias: 

3 Desarticulações de dedos — 3 curados. 
1 Resecção do primeiro raetatarslano — 1 curado. 
1 Resecção do tarso (Mikulicz) — 1 fallecido. 
1 Extracção de bala do iliaco direito — 1 curado. 
2 Extirpações de kystos dentários (1 com resecção parcial do ma-

xil. sup.) — 2 curados. 
1 Sutura metálica do cubito — 1 curado. 
2 Trepanações c r a n e a n a s - 1 no mesmo estado e 1 fallecido. 
1 Desbridamento, curetagem, etc. por trajectos (istulosos chondro-

esternal — 1 melhorado. 
1 Desbridamento, curetagem, etc. por osteo-myelite do maxilar tn-

ferior — 1 curado. 
]. Desbridamento, trepanação, curetage..., etc. por osteo-myehte do 

omoplata — 1 em tratamento. 
1 Desbridamento, trepanação, curetagem, etc. por cane chondro-

esternal — 1 curado. 
1 Desbridamento, trepanação, curetagem, etc. por osteo-myehte do 

humero — 1 curado. 
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1 Desbridamento, trepanação, curetagem, ele. por osteomyelite do 
sacro e iliaco — 1 curado. 

2 Desbridamentos, trepanações, curetagens, etc. por osteomyelite 
do femur — 1 curado e 1 em tratamento. 

2 Desbridamentos, trepanações, curetagens, etc. por osteomyelite 
da tibia — 2 curados. 

1 Desbridamento, curetagem por carie da fossa iliacu in terna— 1 
curado. 

1 Amputação do antebraço — 1 curado. 

6—ClHUHGIA DA PELLE E DOS MÚSCULOS 

A — Período d'anlas: 
\ 

1 Desbridamento e cauterisaçào de gomma syphilitica — 1 curado. 
1 » » > » » tuberculosa — l curado. 
2 Desbridamentos, curetagens, etc. de trajectos listulosos ou des

colamentos — 2 curados. 
1 Desbridamento, curetagem, etc. por abcesso perinephretico — 1 

curado. 
1 Extirpação de fungus tuberculoso — 1 curado. 
1 
1 i 
3 
3 
2 
1 

» molluseum pendulum — 1 curado. 
» kysto piloso — 1 curado. 
» hygromas — 3 curados. 
■i lipomas — 3 curados. 
> fibromas — 2 curados. 
* sarcoma hemalico — 1 fallecido (cachexia). 

B — Período de ferias : 

Desbridamentos. curetagens, ele. de trajectos fistulosos ou des

colmnentos—1 curado e 1 em tratamento. 
Abertura de llegmão subpeitoral — 1 curado. 

» » » profundo do antebraço —1 curado. 
Desbridamento e exploração de bala— 1 no mesmo estado. 
Extirpação de ganglios caseosos axillares — 1 curado. * 

» • » hypertrophiados—1 curado. 
< i 17 kystos sebaceos—1 curado. 
» » kystos dermoides — 1 curado. 
» » » synoviaes—1 curado. 
» » lipomas (1 carotideo e 2 da nuca)— 1 curado. 
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7—CIRURGIA DIVERSA 

A — Período d'anlas : 

3 Desbridamentos de Ustulas armes — 3 curados. 
1 Desbridamento de fistula anal e sutura atrophiante do hemor-

rhoidas — 1 curado. 
1 Desuridamento e curetagem, etc. de hematoma thoracico — 1 

melhorado. 
1 Distensão do sciatico — 1 curado. 
1 Auto-plastia por lábio leporino — 1 curado. 
1 Auto-plastia (Thiercli)— 1 curado. 
1 Extirpação de tumor do veu palatino — 1 curado. 

B — Período de ferias : 

1 Dilatação forçada d'anus com desbridamentos, etc. — 1 muito 
melhorado. 

1 Amygdalotomia parcial e extirpação de kysto suppurado —1 
curado. 

1 Extirpação de polypos nasaes (ambas as fossas) — 1 curado. 
1 Extirpação de kysto inter-glandular da parotida — 1 curado. 

Relação dos doentes que nâo soffreram intervenções 
cirúrgicas (sangrentas) 

Enfermaria nJ> 1 (Homens) 

A —Durante o anno lectivo: 

1 Trajecto fistuloso da região nadegueira esquerda por bala de re
volver— curado. 

2 liala encravada no rochedo d i r e i t o - n o mesmo e s t a d o - a l t a 
por exigir. 

8 Carcinoma vesical i n o p e r a v e l - n o mesmo estado—alta por 

exigir. . . 
4 Calculo vesical com infecção renal - melhorado - alta por exigir. 
5 Queimaduras extensas na face interna da coxa esquerda e ante

rior da perna esquerda—curado. 



118 FACULDADE DE MEDICINA Du ll ' iRTii 

6 Tuberculose renal — melhorado — alta por exigir. 
7 Arthrite secca do punho direilo — curado. 
8 Paraplegia dos membros inferiores por compressão medullar 

(fractura da columna vertebral por queda)— muito melhorado. 
9 Urethrite chronica com inliltruções urethraes—melhorado—alta 

por exigir. , 
10 Lymphademia—adenites inguinaes oscrophulosas— melhorado 

— alia por exigir. 
11 Callo vicioso por fractura antiga do numero (collo cirúrgico) — 

no mesmo eatado—alta por exigir. 
12 Fractura do frontal direito por desastre — curado. 
13 Gangrena socca do dedo pollegar do pé esquerdo — melhorado 

— passado á geral. 
14 Apertos urethraes e cystite blenorrhagica— curado dos apertos 

e melhorado da cystite — alta por exigir. 
15 Ulcera varicosa da perna esquerda — curado. 
16 Luxação do cotovollo — curado. 
17 Syphiloma primário e erupção papulo-escamosa — curado. 
18 Trismus do maxillar inferior e suppuração do ouvido esquerdo 

por tiro de revolver — muito melhorado—alta por exigir. 
19 Syphilis terciária — curado. 
20 Luxação da cabeça do femur esquerdo — no mesmo estado — 

requisitado pura a clinica especial da Faculdade. 
21 Grippe e tuberculose pulmonar—melhorado. 
22 Cystite, funiculite e hernia inguinal — no mesmo estado — alta 

por exigir. 
23 Cystite tuberculosa — muito melhorado — alta por exigir. 
24 Syphilis secundaria — melhorado. 
25 Calculo vesical — no mesmo estado— alta por exigir. 
20 Nephrite com anasarca —syphilis p tuberculose — no mesmo 

estado —alta por exigir. 
27 Cystite e prostatite tuberculosas - m e l h o r a d o . 
28 Papilloma vesical — melhorado — alta por exigir. 
29 Arthrite do joelho (rheumatismo) — no mesmo estado — passado 

á geral. 
30 Enterite chronica—syphilis secundaria — cystite — curado. 
31 Apertos liliformes da urethra — Menorrhagia — muito melhorado 

— alta por exigir. 

B — Durante as ferias (regimen hospitalar) : 

32 Contusões e feridas contusas do maxillar inferior direito, pavi 
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lhas da orelha esquerda, do pé e perna esquerda — comino-
ção cerebral (desastre, queda) — curado. 

88 Obstrucção intestinal ha 12 dias —Enterocolite —curado. 
34 Ulceras essrophulosas das pernas —epilepsia —curado. 
B6 Tuberculose pulmonar e syphilis— melhorado. ' 
36 Abcesso da fossa iiiaca direita por carie vertebral —no mesmo 

estado — alta por exigir. 
87 Sequestros nas 2 fossas nasaes e gommas syphiliticas —curado. 
88 Urethro-prostalite sub-aguda —Menorrhagia — curado. 
39 Hydrocele esquerdo — no mesmo estado — alta por exigir. 
40 Contusões varias —queda de grande altura —curado. 
41 Syphilis secundaria —curado. 
42 Queimaduras da face e thorax do 3.° grau de Depuytren (ex

plosão de bomba) —fnlleceu horas depois da entrada ( ' ) . • 
43 Contusões varias da região frontal, escapnlo-humeral e punho 

riireiío —commoção cerebral (queda de grande altura) —me
lhorado—alta por exigir. 

44 Cataractn do olho direito —curado na consulta d'olhos. 
4fi Ulceras escrpphùlosns da perna direita —curado. 
4(5 Urethrile blenorrhagica —curado. 
47 Tumor do epiploon (?) com dores e gargolejo —melhorado — 

alta por exigir. 
48 Cataracta rio olho esquerdo — curado na consulta d'olhos. 
49 Contusões da face e nariz —congestão o commoção cerebral — 

queda — fallecido horas depois da entrada ('-')• 
60 Blepharito chronica com ectropion - u l c e r a da cornea esquerda 

— no mesmo estado por ser incurável. 
51 Adenite suppurada e hernia inguinal direitas - melhorado da 

adenite o no mesmo estado da hernia, por não querer ope
ração. 

52 Syphilis secundaria —no mesmo estado por não se sujeitar ao 
tratamento. 

68 Osteo-myelite do femur esquerdo e do antebraço direito —ane
mia profunda—em tratamento preparatório para intervenção 

cirúrgica. 
54 Urethrito chronica e prostatite — em tratamento. 
55 Arthrite do joelho —tuberculose —curado. 

(') Este doente nao chegou a ser medicado por nós, por ter falle
cido puuco tempo depois da emrad.i na enfermai ia. 

('-') Idem. 
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56 Ulceras varicosas das pernas —Syphilis secundaria —curado 
com o salvarsan «606». v 

58 Syphilis secundaria —curado com o salvarsan «606». 
59 Abcesso prostatico com cystite purulenta fhlenoirrhagico antigo) 

— em tratamento. 

Enfermaria n.« 8 (Mulheris) 

A — Durante o anno lectivo: 

60 Fistulas peri-anaes —tuberculose —muito melhorada —alta por 
exigir. 

6 1 . Abcesso do grande láb io- -curada . 
62 Epithelioma da lingua inoperavel —no mesmo estado. 
63 Osteo-myelite suppurada do femur esquerdo, jã operada no 

anno lectivo anterior—curada. 
iil .Mal de Pott —no mesmo estado — passada á geral. 
65 Ulceras escrophulosas da região lateral esquerdn rio pescoço — 

melhorada — passada a geral. 
66 Arthrite rheumatismal — melhoraria — passaria á geral. 
77 Enlerocolite muco-membranosa —syphilis — no mesmo estario 

— alta por exigir. 
68 Prolapso uterino — muito melhorada — não qniz sor operaria. 
69 Kibromyoma uterino com fibroma rio ovário — no mesmo esta

rio— alta por não querer operação. 
70 Carcinoma uterino inoperavel—no mesmo estado —passaria á 

geral. 
71 Gangrena com necrose da primeira phalange do dedo pollegar 

e respectivo metacarpiano da mão direi ta—muito melhorada 
— alta por exigir. 

72 Enriomelrite lenhosa —muito melhorada —passada á geral. 
73 Cystite sub-aguda — melhorada. 
74 Tuberculose intestinal —no mesmo estado—alta por exigir. 
75 Endomelrite catarrhal e syphilis secundaria —melhorada. 
76 Eczema vulvar e da região púbica — melhorada. 
77 Polypo uterino — syphilis secundaria —melhorada— alta por 

exigir. 
78 Ulceras syphiliticus rias pernas —curada. 
79 Enterocolite muco-membranosa—syphilis —curada. 
80 Fibromyoma uterino —no mesmo estado —alta por não querer 

operação. 
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81 Exostose syphilitica do niaxillur superior— curada. 
82 Paramétrée sub-aguda— curada. 
83 Adenopalhia tuberculosa jtixta-manimaria direita — no mesmo 

estado — passada á geral. 
84 Metro-annexile bilateral — melhorada —alta por rxigir. 
85 Prolapso uterino — Nephroptose direito — melhorada. 
86 Osteo-sarcoma inoperavel do humero esquerdo com ganglios 

supra-claviculares — no mesmo estado. 
87 Pyelo-neplirite e cystite tuberculosas — no mesmo estado— alta 

por exigir. 
88 Myosite syphilitica da região malleolar direita—elephantiasis 

da perna direita — curada. 
81) Gravidez de 4 mezes e meio—no mesmo estado. 
90 Pé boto varo equino — no mesmo estado— passada á clinica es

pecial. 

B — Durante-at ferias (Itegimen hospitalar): 

91 Endometrile hemorrhagica post abortam — melhorada — alla 
por exigir. 

92 Infecção puerperal com péritonite generalisada(cellulite pélvica) 
por aborto provocado — no mesmo estado — alta por exigir, 

93 Mal perforante plantar—Ulceras trnphicas das pomas — cu
rada das ulceras. 

94 Endometrile catarrhal o aborto de gravidez tubar esquerda — 
curada. 

95 Atresia rectal — syphilis—melhorada— alia por exigir. 
96 llemalo-salpingite dupla — muito melhorada—alta por exigir. 
97 Endoearvicite, vaginite, urethrito blenorrhagicas—melhorada — 

alta por exigir. 
98 Epithelioma do nariz inoperavel —no mesmo estado. 
99 Cancro mixto da vulva: bartholinite e cystito blenorrhagicas — 

curada. 
100 Ulceras varicosas das pernas —curada. 
101 Syphilis secundaria — curada. 
102 Fibroma uterino —em tratamento preparatório para interven

ção cirúrgica. 
103 Contusões no abdomen e coxa esquerda (desastre com auto

móvel) — curada. 
104 Endometrile blenorrhagica; redite e hemorrhoidas internas — 

no mesmo estado —alta por exigir. 
105 Ulceras syphiliticas da perna direita— em tratamento. 

9 
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106 Ulceras tuberculosas da pornu direita— cm tratamento. 
107 Fractura do colo da femur direito — om tratamento (via de cura). 
1C8 Prolapso uterino completo com degenerescência corcinomatosa 

inoperavel — insufficiencia mitral — nn mesmo estado —em 
tratamento. 

109 Hernia inguinal esquerda antiga e volumosíssima: insuficiên

cia mitral — no mesmo estado—alta por exigir. 
110 Syphilis secundaria: condylomas anaes  melhorada — alta por 

exigir. 
111 rindoinelrite hemorrhagica postaburlniii; condylomas pori

vuIvares — no mesmo estado — alta por exigir. 
112 Ulceras varicosas da perna esquerda — curada. 
113 Carcinoma uterino inoperavel, com invasão vaginal —em Ira

tamento. 
I H Carcinoma uterino inoperavel, com invasão vaginal — oui tra

tamento. 

Em summa, 08 resultados therapeuticos dos doentes internados 
nas enfermarias da Faculdade, n.us 1 e 8, e que não soffreram in

tervenções cirúrgicas sangrentas, suo: 

Enfermaria n." 1 i Enfermaria n." 8 

Resultados therapeuticos 

Curados 
Muito melhorados 

» •» —Alta por exigir. . . 
Melhorados 

> — Alta por exigir 
Em tratamento 
No mesmo estado 

» » » —Alta por exigir. . . 
Passados rfenfermaria ( Muito melhorados 

por conveniência de J Melhorados . . . 1 
estudo dos alumnos. I No mesmo estudo . 2 

Fallecidos (desastres nas ruas) . . . . 0 

Tolues . 31 

Período Período Período Período 
de aulas de ferias de aulas de ferias 

10 15 7 7 
1 0 0 0 
3 0 8 1 
3 2 4 0 
5 0 2 4 
0 3 0 7 
0 1 3 1 
6 3 5 4 
0 0 1 0 

28 31 24 

Totaes 

39 
l 
7 
9 

18 
10 

1 8 
1 

(> 
<■> 

114 



TRABALHOS ESCOLARES 123 

E, resumindo n'ura único quadro os resultados geraes de to
dos os doentes internados nas duas enfermarias da Faculdade, 
n.os 1 e 8, teremos: 

Período d'aulas Periodo de ferias 

Resultados tticrapeuticos 
Enferin. 
n.° 1 

Enferm. 
n.° 8 

63 
8 

16 
0 

13 
4 

1 

Enferm. Enferm. 
n.° 1 « . ' ! 

40 30 
0 3 
5 5 
4 9 
7 5 
4 0 

Totaes 

40 
6 

14 
0 
8 
6 

Enferm. 
n.° 8 

63 
8 

16 
0 

13 
4 

1 

Enferm. Enferm. 
n.° 1 « . ' ! 

40 30 
0 3 
5 5 
4 9 
7 5 
4 0 

173 40 
6 

14 
0 
8 
6 

Enferm. 
n.° 8 

63 
8 

16 
0 

13 
4 

1 

Enferm. Enferm. 
n.° 1 « . ' ! 

40 30 
0 3 
5 5 
4 9 
7 5 
4 0 

17 
40 

40 
6 

14 
0 
8 
6 

Enferm. 
n.° 8 

63 
8 

16 
0 

13 
4 

1 

Enferm. Enferm. 
n.° 1 « . ' ! 

40 30 
0 3 
5 5 
4 9 
7 5 
4 0 

13 

40 
6 

14 
0 
8 
6 

Enferm. 
n.° 8 

63 
8 

16 
0 

13 
4 

1 

Enferm. Enferm. 
n.° 1 « . ' ! 

40 30 
0 3 
5 5 
4 9 
7 5 
4 0 

33 

40 
6 

14 
0 
8 
6 

Enferm. 
n.° 8 

63 
8 

16 
0 

13 
4 

1 

Enferm. Enferm. 
n.° 1 « . ' ! 

40 30 
0 3 
5 5 
4 9 
7 5 
4 0 14 

40 
6 

14 
0 
8 
6 

Enferm. 
n.° 8 

63 
8 

16 
0 

13 
4 

1 

Enferm. Enferm. 
n.° 1 « . ' ! 

40 30 
0 3 
5 5 
4 9 
7 5 
4 0 

Totaes . . . 74 

17 

104 

8 

tiO 62 

112 

290 

Relação das intervenções cirúrgicas executadas pelos alumnos 
do V anno 

Operações 

por Costa Fernandes — 1 amputação do antebraço. 
por José liarbosa—1 amputação de coxa pelo terço médio; 

2 curetagens uterinas; 1 extirpação de lipoma: 2 extirpações 
de hygromas do joelho; 1 amputação de seio com esva-
siamento axillar; 1 (imputação de antebraço pelo terço infe
rior e 1 dosbridamento e curelagem de fistula anal. 

por Ferreira de Almeida — 1 inversão da vaginal. 
por Silva Bacellar—uma curetagem uterina. 
por Fernandes Dourado —1 desbridamento e curetagem de tra

jectos fistulosos suppurados das partes molles da região 
antero-lateral do pescoço. 

por Hermínio Correia— 1 amputação de seio com esvasiamento 
axillar. 

14 —Total. 
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NOTAS 

Os doentes com a nota de «no mesmo estado» não estiveram, 
na sua quasi totalidade, mais de 1 a 7 dias nas enfermarias, ou por 
exigirem alta, ou por serem transferidos para outras enfermarias 
no interesse do serviço escolar. 

Devemos assignalar também que este anno foi notável em 
«altas por exigência dos próprios doentes», já por não quererem 
sujeitar-se ao tratamento, ou seja por preferirem a vida ao ar li
v r e . . . , logo que obtinham algumas melhoras. Se assim não fosso, a 
maior parte d'elles figuraria no numero dos curados. 

A falta de apontamentos e porque só em outubro é feito este 
relatório, deixamos em branco, nos anteriores quadros, as casas re
lativas a doentes, que tninsitaram, ainda em tratamento, do poriodo 
d'aulas para o de ferias e que em grande numero occupavam quasi 
todos os leitos; apparecem nas casas correspondentes aos resulta
dos therapeuticos obtidos á data da sabida da enfermaria. 

Durante o anno foram feitas varias applicaç<5es de thermocau
t e r ^ , de galvanocauterio, de correntes eléctricas sob varias formas; 
de Salvarsan — fidfi — (intravenosas); rachislovainisações; dilatações 
progressivas; massagens; etc., etc. 

Porto, 1 de novembro de 1912. 

0 primeiro assistente provisório de Clinica Cirúrgica, 

Carlos Maciel Ribeiro Fortes. 

I 

0 segundo assistente provisório de Clinica Cirúrgica, 

Sebastião Casimiro d'Azevedo Lopes. 



1.a Clinica Medica 

A N N O L E C T I V O D E 1911-1912 

Segundo o Relatório que precede o Decreto de 22 de 
fevereiro de 1911, que reformou o ensino medico, a 7.a ca
deira, designada agora por l.a Clinica Medica, é consti
tuída pela antiga cadeira de pathologia interna, com de
monstrações clinicas. 

Comparada esta designação com o exposto em rela
tórios anteriores, vê-se que a reforma, attendendo ao 
ensino pratico, já por nós e com approvação do Conselho 
fora tentada em annos precedentes. 

Nada pois tivemos que alterar e assim devemos pro-
seguir. 

Em harmonia pois com o espirito e com a lettra da 
lei, fizemos o ensino theorico, segundo o programma appro-
vado anteriormente, acompanhando-o das demonstrações 
praticas, que foi possível fazer com os casos clínicos que 
nos appareceram nas enfermarias e cujo suramario segue: 

Sarampo. 
Rubéola. 
Variola. 
Varicella. 
Vaccina. 
Estenose do pyloro. 
Dyspepsias. 
Dilatação gástrica. 
Doença de Reichmann. 
Enterite da infância. 
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Enterite tuberculosa. 
Cirrhose atrophica de Laennec. 
Ictericias. 
Lithiase biliar. 
Figado cardíaco. 
Nephrites chronicas. 
Pneumonia librinosa. 
Tuberculose pulmonar. 
Pleurisias com derrame. 
Erysipelas da face. 
Heredo-syphilis. 
Febres typhoïdes. 
Aneurysmas da aorta. 
Lesões cardíacas. 
Demonstrações da exploração de: 
fossas nasaes 
laryngé 
pharyngé 
esophago 
estômago 
fígado e 
rim. 

30 de julho de 1912. 

O Professor, 

Dias d'Almeida. 



O Ensino de Anatomia Topográfica 

nos anos lectivos de i g i o - i g n e ign-1912 

No Conselho final do ano lectivo de 190í)-1910 tive 
a honra de apresentar o meu primeiro relatório de serviço, 
onde, a seguir a uma súmula da evolução do ensino ana
tómico na Escola do Porto, descrevia o modo como regi a 
cadeira de Anatomia Topográfica nos dois primeiros anos 
em que ela esteve a meu cargo ( ' ). 

São passados outros dois anos depois que esse tra-
halho aqui foi lido e tal lapso de tempo abrange uma época 
de profunda remodelação para o ensino médico por
tuguês. 

Cumprirei agora o dever de apresentar o relato dos 
meus serviços durante esse período. Nele se operou a 
transição entre o uso do velho método de ensino que for
çava os alunos a assistir ;ís lições e a prestar diversas 
provas durante o ano, e o novo sistema em que o traba
lho de preparação dos alunos é inteiramente livre, a não 
ser nos escassos e imperfeitamente fiscalizados trabalhos 
práticos. 

O programma das minhas lições, abaixo transcrito, 
foi proximamente o mesmo nos dois anos; com leves al
terações, foi o aprovado por este Conselho para o ano 
lectivo de 1909-1910( 8 ) . 

( ' ) O ensino de Anatomia Cirúrgica na Escola do Porto (Anuário 
da Escola Médico-Cirúrgica do Parto, ano lectivo de 1909-1910). 

(») Anuário da Escola Medico-Cirúrgica do Porto, ano lectivo 
de 1908-1909 —pág. 199-
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Programa da Cadeira de Anatomia Topográfica 

Considerações gerais 

A Anatomia Sistemática e a Anatomia Topográfica. 
Importância médico-cirúrgica desta cadeira. Métodos de 
estudo. 

I — Cabeça 
A) Crânio. 

1 — Parfes moles: Regiões supraciliar, fronto-parieto-
occipital, temporal o mastoideia. 

2 — Esqueleto: Coiiformnçflo, constituição anatómica e 
arquitectura. Cefaloinefria. 

3 — Cavidade craniana e seu conteúdo. i 
4— Topografia crânio-encefáVca. 

R) Face. 
1 — Regiões superficiais: Nasal, labial, mental, masse-

térica e genal. 
2— Pegiões profundas: Fossas zigomática e ptérigo-

maxilar; regiões da boca; língua; região la
ríngea. 

3 — Esqueleto. 
C) Aparelhos sensoriais. 

1 — Aparelho auditivo: Ouvido externo, ouvido médio. 
2 — Aparelho óptico: Regiões orbitaria c palpebral: 

aparelho lacrimal; globo ocular; cápsula de Te
non o região retro-capsular. 

3—Aparelho olfactivo: Fossas nasais e cavidades 
anexas (seios da face). 

D) Técnica da descoberta dos principais orgõOS superfi
ciais da cabeça. 

II Hachis 

A) Partes moles: Região da nuca: regiões dorsal e lombar. 
R) Esqueleto. 
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C) Canal raquidiano e seu conteúdo. 
D) Topografia vértebro-medular. 

I I I — Pescoço 

A) Regiões médias: Supra-hioideia, infra-hioideia e pre
vertebral. 

D) Regiões laterais: Parolidiana, carotidiana e supracla
vicular. 

C) Técnica da descobeiia dos principais órgãos do pes
coço. 

IV — Tórax 

A) Paredes anteriores: Regiões esternal, costal e mamá
ria; esqueleto. 

15) Cavidade e seu conteúdo: Regiões pleuro-pulmonares, 
mediastinica anterior, mediaslinica posterior e dia-
fragmática. Conteúdo torácico no feto. 

C) Relações das paredes torácicas com as pleuras, os 
pulmões, o pericárdio e o coração. Toraeometria. 

V—Membro superior 

A) Espádua: Regiões axilar, deltoideia e escapular: ossos 
e articulações. 

R) Braço: Regiões braquiais anterior e posterior; corpo 
do búmero. 

C) Cotovelo: Regiões da Qexura do cotovelo e do olecrá-
nio; ossos e articulações. 

D) Antebraço: Regiões ántero-oxterna o posterior; es
queleto. 

J£) Punho: Regiões anterior o posterior; ossos e articu
lações. 
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F) Mão: Regiões palmar e dorsal; dedos; ossos e arti
culações. 

G) Técnica da descoberta dos órgãos principais do 
membro superior. 

VI — Abdomen 

A) Parede abdominal ántero-lateral: Regiões médias e 
laterais. 

B) Peritoneu. 
C) Órgãos envolvidos pela serosa abdominal: Begiões do 

andar superior e do andar interior da cavidade 
abdominal. 

Q) Órgãos retro-peritoneais. 
E) Parede abdominal posterior: Repiões parietais poste

riores. 

VII —Bacia 

A) Paredes. 
1—Parles moles: Begiões púbica c sacro-coccii:ea. 
2 — Esqueleto. 

B) Cavidade e seu conteúdo. 
1 — Cavidade. 
2 — Conteúdo no homem. 
;5 — Conteúdo na mulher. 

C) Períneo e suas dependências. 
1 — No homem: Períneo posterior; períneo anterior; 

regiões peniana e escrotal. 
2 —Na mulher: Períneo posterior; períneo anterior. 

D) Conteúdo abdómino-pélvico no feto. Noções de embrio
logia. 

\ 
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VIII — Membro inferior 

A) Anca: Regiões glútea, inguino-crural e obturadora; 
ossos e articulações. 

15) Coxa: Regiões femural anterior e femoral posterior; 
corpo do femur. 

C) Joelho: Regiões rotuliana e poplilca; ossos o articu
lações. 

D) Perna: Regiões anterior e posterior; esqueleto, 
E) Colo do pè: Regiões anterior e posterior; ossos e ar

ticulações. 
F) Pè: Regiões dorsal e plantar; dedos; ossos e articu

lações. 
G) Técnica da descoberta dos órgãos principais do mem

bro inferior. 

Todas as minhas prelecções foram essencialmente 
práticas, demonstradas no cadaver e em peças recente
mente preparadas pelo ex-proseclor snr. Gomes de Arujo 
auxiliado pelos alunos, no penúltimo ano lectivo, e pelo 
2.° assistente provisório, snr. Bernardino da Silva, no ano 
agora lindo. 

Também me servi, quando a oportunidade se oferecia, 
de peças pertencentes aos Museus de anatomia normal, de 
anatomia patológica o da Morgue. 

O número de cadáveres entrados no Teatro Anató
mico continuou a ser escasso, como se vê pelo mapa 
junto. 



1010-1911 1911-1912 

18 6 
15 18 
11 13 
19 16 
16 15 
1G 21 
15 9 
19 22 

129 114 
16 14 
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Cadáveres entrados no Teatro Anatómico 

MC-6C5 

Outubro 
Novembro 
Dezembro 
Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 

Total 
Média mensnl 

Nos anos do 1908-1909 e 1909-1910 o númerode 
cadáveres tinha sido respectivamente de 96 e 121 e as 
médias mensais de 12 e 15. 

Estes cadáveres, tratados por injecções conservado
ras, Coram utilizados para demonstração das lições de ana
tomia descritiva, anatomia topográfica, anatomia patológica 
e medicina operatória. Além disso, quando o material che
gava, aproveitáva-se para trabalhos práticos dos alunos 
das duas cadeiras de anatomia normal. 

Foi bastaule diminuto, como se vô, o material de en
sino; por esse motivo algumas vezes me vi impossibilitado 
de lazer a prelec.ão. por falia da preparação respectiva. 
Por essa razão, e por outras independentes ria minha von
tade, no último ano lectivo faltaram duas ou 1res lições 
para completar o programa. 

O número de sessões de trabalhos práticos foi muito 
reduzido. No ano de 1910-1911 tiveram os alunos apenas 
oito sessões, fazendo 36 preparações, e no de 1911-1912 
as sessões de trabalhos foram 12 e o número de peças 
preparadas foi de 81. 



TRABALHOS ESCOLARES 133 

No penúltimo ano lectivo os alunos, divididos em tur
mas, auxiliavam sucessivamente o prosector na preparação 
das peças para a aula e, em ambos os anos a que me re
firo, muitos alunos, dos mais estudiosos, frequentaram 
assiduamente o Anfiteatro de Anatomia, dissecando fora 
das horas de trabalhos oficiais, todas as vezes quê conse
guiam obter material. 

No quadro seguinte vai desenvolvida a estatística es
colar nos dois anos últimos. 

C a d e i r a de A n a t o m i a T o p o g r á f i c a 

Movimento nos anos lectivos de 1910-1911 e 1911-1912 

1910-1911 1911-1912 

.Número do alunos matriculados . . . 20 46 (') 
Aprovados com 10-13 valores . 5 16 
Aprovados com 14-15 valores 2 10 
Aprovados com 16-17 valores 10 1 
Aprovados com 18 valores . — 3 
Reprovações e desistências. — 8 
Faltas a acto e a ponlo . . • _ 7 
Não encerraram matrícula . • 8 2 
Percentagem das aprovações 8 5 % 65 •/. 
Percentagem das notas de B e B-M. j 50 % 30 % 

No primeiro daqueles anos, os alunos, por assim o 
desejarem, eram chamados a lição, segundo a antiga praxe, 
e o professor pôde ir avaliando durante o ano a sua apli
cação. No ano agora lindo o curso foi inteiramente livre e 
a prova única dada pelos alunos foi a do exame. 

(') Destes alunos, 14 frequentaram, com autorização superior, ao 
mesmo tempo as cadeiras de Anatomia descritiva, em que eram repeten
tes, c de Anatomia topogrifio, fazendo exame conjunto. Apenas quatro 
deles ficaram aprovados. 
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0 resultado desta interessante observação de dois 
anos pode vêr-se no quadro transcrito acima, que não de
põe a favor do método recentemente adoptado em Portugal. 

Com este simples confronto não se pôde, evidente
mente, formar juizo definitivo acerca do valor dos cursos 
livres. A observação do que se passar em diversas cadei
ras e em anos sucessivos julgará definitivamente o método. 

É vastíssimo o programa desta cadeira. O material de 
ensino não abunda e por vezes o professor vê-se obrigado 
a não fazer a sua prelecção, quer por falta de preparação, 
quer pela ausência dos alunos. Por essas razões, com di
ficuldade se podem percorrer durante um ano lectivo as 
matérias desta cadeira. Diz-mo a pratica de quatro anos 
em que a tenho regido. 

Durante os últimos anos observei interessantes ano
malias, cuja descrição merece ser conhecida. Algumas 
delas já foram publicadas e outras, que tenho devida
mente coligidas, sô-lo-ão oportunamente. 

Sob o título genérico de Notas de Anatomia, des
crevi já, nos trabalhos seguintes, várias anomalias obser
vadas por mim: 

1 — Sobre anomalias numéricas das válvulas sigmoi-
deias (Gazeta dos Hospitais do Porto, N.° 5 de 1911). 

II —Sobre algumas variações musculares e sua im
portância antropológica e cirúrgica (Gazeta dos Hospitais 
do Porto, N.o 7 do 1911). 

III —Dois casos de fistulas juxta-uretrais congénitas 
(Gazeta dos Hospitais do Porto, N.° 11 de 1912). 

Ao prof. Le Double, de Tours, comuniquei algumas 
observações portuguesas, que tive o gosto de vêr citadas 
em dois recentes livros do ilustre anatómico francês ( ' ). 

(') L E DOUBLE —Les velus — Contribution à l'étude des varia
tions par excès du système pileux de l'homme — Paris, 1912. 

IDEM — Traité des variations de la colonne vertébrale de l'homme  
Paris, 1912. 
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Uma delas refere-se a um esqueleto anómalo conser
vado no Museu de Anatomia Patológica e que foi prepa
rado pelo notável professor de anatomia da nossa Escola, 
Bernardo Joaquim Pinto. 

Nos últimos meses teem sido consideravelmente me
lhoradas as instalações materiais dos serviços de anatomia 
normal desta Faculdade. 

Foi reorganizado o Gabinete de dissecção, que ficou 
agora elegantemente instalado. 

Adquiriram-se muitas peças de osteologia e artrolo-
gia, e igualmente muitos instrumentos de dissecção, e re-
novou-so a secção de anatomia da uossa Biblioteca. Esta 
secção é hoje baslante rica, de obras quer antigas quer 
modernas. 

Fstá em construção o frigorifico para conservação de 
cadáveres, e projecta-se para breve a construção de uma 
nova o ampla sala para aula e museu de anatomia 
normal. 

São melhoramentos indispensáveis, que vêem satisfa
zer «ni parle as instantes reclamações dos professores da 
l.a classe, mas a meu vêr não são suficientes para elevar 
o or.sino á altura que é preciso. 

Continua pobre o nosso Museu e é de urgente neces
sidade aumentar o pessoal director, que tem de encar-
regar-se de dirigir os trabalhos práticos dos alunos com 
suficiente fiscalização, de preparar as peças para as lições 
magistrais e de desenvolver, conservar e catalogar o Mu
seu de Anatomia Normal. 

É preciso, enilim, criar, segundo um plano bem defi
nido, o nosso Instituto de Anatomia. Para isso reputo in
dispensável (pie um dos professores da classe seja comis
sionado pela Faculdade para ir ao estrangeiro, sobretudo á 
Alemanha, estudar a organização dos serviços e o funcio
namento dos institutos anatómicos mais perfeitos, elabo
rando depois um projec/to adaptável aos nossos recursos. 
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Só executando um plano melódico, os nossos serviços po
dem progredir, como a dignidade desta Escola reclama. 

Lsle alvitre não é mais que a reedição do que tive a 
honra de apresentar ha dois anos; e hoje com mais calor 
o apresento e defendo, convencido como estou de que os 
serviços desta Faculdade carecem de amplas reformas, que 
não podem de modo algum executar-se cabalmente com 
providências isoladas. 

Faculdade de Medicino do IVirto, 29 de Julho de 1912. 

O Professor de Anatomia Topográfica, 

Joaquim Alberto {'ires de Lima. 



O ensino da 1.a Clinica Cirúrgica 

durante o anno lectivo de 1911-1912 

Embora muito succintamente, tomo a liberdade de 
apresentar ao Conselho da Faculdade de Medicina do 
Porto, a nota do modo como decorreu o ensino da 1.* Cli
nica Cirúrgica, a meu cargo, no anno lectivo que ora finda. 

Como nos annos anteriores, procurei dar ao ensino 
uma feição pratica, que a nova reforma dos estudos me
dicos veio tornar obrigatória. 

Antes de mais, cumpre-me accentuai' com prazer, que 
os alunmos frequentaram na sua grande maioria, com toda 
a assiduidade, as licções tbeoricas e demonstrações clini
cas que realisei em numero de 42, de Novembro a começo 
de Junho. 

Essas licções que até Abril, foram feitas nas différen
tes salas de cirurgia do Hospital de Santo Antonio, graças 
á amável acquiescencia dos respectivos directores a quem 
deixo aqui consignado o meu agradecimento, passaram 
desde aquella data a realisar-se nas salas de cujo serviço 
fui encarregado, por effeito do accordo realisado n'esse 
sentido entre a Faculdade de Medicina e a Santa Casa da 
Misericórdia. 

Como facilmente se doprehende, não foi possível se
guir pari passu e methodicamente o programma da ca
deira. Foram escolhidos os assumptos versados, segundo 
as doenças de que eram portadores os indivíduos que suc-
cossivamente iam dando entrada respectivamente nas En
fermarias N.° 2 — Sala da Senhora do Rosário (homens) e 
na N.° 14 — Sala da Senhora do Rosário (mulheres). 

10 
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Posso porém declarar que poucas foram as licções 
não seguidas de demonstração clinica, como se vê pela se
guinte nota, muito resumida : 

I.urnts 

1 Inilammação em geral. 
1 Ostéites em geral. 
1 Osteomylite (com demonstração clinica). 
1 Traumatismos medullares (com demonstração clinica)-
4 Fracturas (com demonstração clinica). 
2 Pés botos (com demonstração clinica e respectivos 

tratamentos). 
1 Spina bifida (com demonstração clinica). 
2 Tuberculose óssea. 
3 Coxalgia (com demonstração clinica). 
1 Hydarthrose tuberculosa (com demonstração clinica). 
1 Tumor branco do joelho (com demonstração clinica). 
1 Mal de Pott (demonstração clinica). 
1 Luxação do cotovello (demonstração clinica e technica 

de reducção). 
1 Osteo-artbrite tuberculosa tibiotarsica (demonstrarão 

clinica). 
1 Neoplasmas em geral. 
1 Luxação scapulo-liumeral (demonstração clinica). 
1 Fistulas em geral e especialmente fistulas ósseas (de

monstração clinica). 
1 Fractura do antebraço, pseudartbrose (demonstração 

clinica). 
1 Ulceras (demonstração clinica). 
1 Hernias abdominaes (demonstração clinica). 
1 Hernias estranguladas (demonstração clinica). 
1 Kystos hydaticos (demonstração clinica). 
1 Queimaduras e cicatrises viciosas (demonstração 

clinica). 
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2 Complicações cerebraes dos traumatismos craneanos 
(demonstração clinica). 

1 Luxações coxò-femuraes. 
2 Arthrites e arthrite blennorrhagica (demonstração 

clinica). 
3 Urethrites e urethrite blennorrhagica (demonstração 

clinica). 
1 Apertos d'urethra. 
1 Abcessos e phleiraões circumscriptos e diffusos. 
1 Adenite aguda, cancerosa e tuberculosa. 
1 Septicemia e pyo-hemia. 

Realisei mais, pequenas prelecções sobre os seguin
tes assumptos : 

Raios X, com visita ás Installações Electrotherapicas 
do Hospital de Santo Antonio, a cargo do meu collega e 
amigo Dr. Antonio d'Andrade, que muito penhorantemente 
me recebeu, elucidando os alumnos a propósito dos varia
dos apparelhos alli existentes. 

Methodo de Bier, com applicação pratica. 
Method o das injecções nos ahcessos frios, segundo Ca

lot, com applicação pratica. 
Foram executados pelos alumnos, debaixo da minha 

direcção, vários apparelhos gessados, para fracturas e tu
berculoses ósseas. 

Nas salas de cirurgia a meu cargo, realisaram-se va
rias operações de cirurgia geral e especialmente óssea, 
em que fui auxiliado proficientemente pelos alumnos e que 
constam dos respectivos livros de registro, dispensando-me 
portanto de as enumerar aqui. 

Quanto ao curso de Clinica Orthopedica, iniciado tar
diamente em 29 d'Abril, só pude realisar 5 licções, por
que os alumnos inscriptos, pertencendo, na maioria, ao 
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5.° anno, tinham o tempo por tal forma tomado com tra
balhos escolares qne difficilmente podiam comparecer com 
regularidade. 

Versaram aquellas licções respectivamente sobre: 
Orthopedia em geral, fracturas do braço, com appli-

cação do apparelho d'Hennequin, fracturas da perna, com 
o apparelho d'Hennequin e Saissi, coxalgia (2 licções). 

Programma da I.» Clinica Cirúrgica 

O estudo da 1." Clinica Cirúrgica, que na nova re
forma do ensino medico comprehendo a Pathologia Ex
terna com demonstrações clinicas, far-se-ha em licções 
trisemanaes, realisadas nas salas cujo serviço clinico está 
a meu cargo e que são em numero de duas: Enfermaria 2 
(homens), sala da Senhora do Rosário e enfermaria l á 
(mulheres), sala da Senhora do Rosário. 

3.as, 5.as e sabbados (10 7., 12 h.). 
O programma é o mesmo do anno anterior. 

Programma do curso de Clinica Orthopedica 

Segundo a nova reforma medica, os alumnos que se 
inscreverem n'esta especialidade terão de a frequentar du
rante três mezes. 

No programma que apresento, procurei incluir n'esse 
limitado espaço de tempo, os assumptos de maior inte
resse pratico para os alumnos. 

Affecções orthopedicas d'origem tuberculosa: 
Mui de Pott. 
Coxalgia. 
Tumores brancos. 
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Affecções orthopedicas não tuberculosas : 
Scoliose, lordose e cyphose. 
Racliitismo. 
Joelho valgo evaro. 
Paralysia infantil. 
Tarsalgia. 
Fracturas e Luxações. 

Affecções orthopedicas d'origem congenita: 
Luxação congenita da anca. 
Pés botos congénitos. 
Torcicolo. 
Doença de Little. 

Haverá duas licções semanaes que, salvo incompati
bilidade d'horario, terSo logar ás 4."" e 6.aa feiras (das 11 
ás 12 h.). . 

Demonstrações praticas da technica da confecção dos 
apparelhos gessados. 

Gomo não é fácil reunir na única sala a meu cargo 
destinada a esse ensino (Enfermaria n.° 5 — Sala do Se
nhor de Mattosinhos) os casos clínicos para estudo, visto 
que a lotação da referida sala apenas comporta 8 leitos, 
para homens, espero, como no anno anterior, poder com
pletar aquelle estudo, na sala de clinica pediátrica cirúr
gica, graças á amável acquiescencia do meu collega e 
amigo Prof. Dias d'Almeida, a cujo cargo está o referido 
serviço. 

Porto, 30 de Julho du 1912. 

O Professor de I.* Clinica Cirúrgica 
encarregado do curso de Clinica Orthopedics., 

Carlos Alberto de Lima. 



Movimento 
das enfermarias de Clinica Medica 

ANNO LECTIVO DE 1911-1912 

h ^ 

I 
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Distribuição dos doentes pelos aluirmos 

Alumnos 
N." 

Luiz Machado . 

Costa Fernandes . 

Marlins liarbosa 

D. Maria Amelia 

Cunha Araújo 

Ferreira da Silva. 

Felix Machado. 

Diagnósticos 
Sexo 

6 II 
27 II 
50 II 
66 11 
46 M 

9 II 
55 II 
65 II 
81 II 

3 M 

10 II 
23 II 
40 II 
64 II 
70 II 

22 II 
6Í) II 

1 M 
29 M 
41 M 

8 11 
20 II 
83 II 

6 M 
33 M 

14 H 
26 II 
40 II 
62 H 
82 II 

•> 11 
2í> il 
68 II 
23 M 
42 M 

Kndocurdile rhtaumatismal 
Febre para-lypboide 
Hemiplegia direita 
Tumor do pancreas 
Gastrite toxica 

Gastrite chronica 
Endocardite rheumatismal 
Cirrhose de Laënnec 

; Kntero-col. inuco-membranosa 
| Tuberoulose pulmonar 

Cirrhose paludica 
Febre typhoide 
Sy[iliilis cerebral 
Bronchite chronicu 
Tuberculose pulmonar 

Cirrhose paludica 
Rheuroatismo articular agudo 
Plcurisia com derrame 
Polyserosite tuberculosa 
Hysteria! Gastralgias e vómitos) 

Doença de Parkinson 
Febre typhoide 
Gastrite hyperchlorhydrica 
Doença mitral 
Tuberculose pulmonar 

Ankylostomiase duodenal 
Endocardite rheumatismal 
Tuberculose pulmonar 
Aneurisma da aorta > 
Rheumatismo do Poncet 

Tuberculose pulmonar 
Pneumonia lobar 
Ulcera d'estomago 
Febre typhoide 
Bronchite asthmatica 
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Doentes 
A h i m i i . i . 

Ferreira d Almeida 

Francisco Amaral 

Pereira de Magalhães 

Cândido Racellar. . 

Costa Carneiro . 

Francisco Araújo. . 

D. Celeste d'Azevedo 

N." Sexo 

41 II 
84 H 
4 M 

28 M 
31 M 

11 H 
21 11 
56 11 
87 H 
20 M 

30 H 
43 H 
71 II 
86 H 
10 M 
27 M 

25 H 
11 M 
22 M 

37 M 
43 M 

7 H 
28 H 
54 11 
36 M 
46 M 

16 H 
37 H 
90 II 
14 M 
85 M 

89 II 
7 M 

16 M 
21 M 
38 M 1 

Diagnósticos 

Gastrectasia. Esten. do pyloro 
Enterite chronica 
Kheumatismo de Poncet 
Tuberculose pulmonar latente 
Pleurisia dupla sero-lihrinosa 

tuberculosa 

Pyo-pneumothorax tuberculoso 
Tuberculose pulmonar 
Syphilis cerebro-medullar 
Hheumatismo articular agudo 
Tuberculose pulmonar latente 

Pneumonia lobar 
Pleurisia purulenta tuberculosa 
Mal de liright 
Mal de II right 
Febre typhoide 
Tabes 

Cirrhose de Laënnec 
Syphilis terciária 
Abcesso interlobar do pulmão 

esquerdo 
Tuberculose pulmonar 
Myocardite syphilitica 

Tuberculose pulmonar 
Tabes 
Gastrite hyperchlorhydrica 
Aneurisma da aorta 
liheumatisino de Poncet 

Pleuro-pneumonia 
Tuberculose pulmonar 
Pneumonia lobar 
Febre typhoide 
Chlorose 

Gastrite ulcerosa 
Febre typhoide 
Tuberculose pulmonar 
Mal de Hright 
Tuberculose mosenterica 
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Doentes 

Alumnos 
N.« Sexo Diagnósticos 

Taveira Cardoso . . . 

32 
52 
88 

9 
13 
32 

II 
11 
H 
M 
M 
M 

Splenopneumon. de Grancher 
Gastrite hyperehlorhydriea 
Gastrite chronica 
Grippe 
Febre typhoïde 
Fibroma uterino 

Fernandes Dourado. 

53 
8 

17 
84 
46 

II 
M 
M 
M 
M 

Bronchite fétida 
Myocardite chronica 
Febre typhoide 
Pneumonia lobar 
Tuberculose pulmonar 

Gonçalves Kebello . . 

17 
33 
59 
39 

II 
II 
II 
M 

Gastrite chronica 
Tuberculose pulmonar 
Pneumonia lobar 
Tuberculose pulmonar latente 

Vianna Correia . . . 

"■ 39 
73 

5 
24 

II 
il 
M 
M 

Mal de Bright 
Cancro do fígado 
Tuberculose pulmonar latente 
Polynévrite das extremidades 

Cardoso Fanzeres . . 

15 
18 
34 
76 
26 

H 
H 
II 
II 
M 

Bionchite purulenta 
Emphysema pulmonar 
Tuberculose pulmonar 
Gastrite alcoólica 
Myélite syphilitica 

Armando Fontainhas 

( 36 

1 2 
I 25 

H 
II 
M 
M 

Gastrite hyperehlorhydriea 
Ankylostomiase duodenal 
Tuberculose pulmonar 
Myélite syphilitica 

Silva e Souza . . . . 

16 
24 
67 
75 
19 

>
H 
H 
II 
M 

Tuberculose pulmonar 
Tuberculose pulmonar 
Gastrite chronica 
Appendicite 
Insufficiencia mitral 
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Aliimnos 
Doentes 

N.° Sexo 
Diagnósticos 

Monteiro d'Asuiar 

4 II Gastrite chronica 
44 11 Tuberculose pulmonar 
58 li Icterícia litliiu.sica 
40 M l'élire typlioide 

Heis e Castro 
! 47 II Gastrite hyperclilorhydrica 
I 49 i H ' Syphilis secundaria 

Mendes d'Araújo . 

18 II Rheumatistn'0 articular agudo 
45 ,' H Syphilis secundaria 
57 11 Tuberculose pulmonar 
63 H Ulcera d'estoniago 

Luiz Cabral. 

| 38 II 
61 H 
80 II 
18 M 

Tuberculose pulmonar 
Hepatite tuberculosa 
Gastrite hyperclilorhydrica 
Febre lyphoide 

48 H 
51 II 
(50 II 

Hermínio Correia • | 79 u 
85 II 

Cachexia palustre 
Tuberculose pleuro-pulinonar 
Hemiplegia direita 
Cirrhose de Laënnec 
Carcinoma encephaloide do 

figudo 

Ribeiro de Mattos 

Alves Marinho. 

42 11 
77 II 
12 M 
30 M 

31 11 
78 H 

ï 15 M 

Pneumothorax tuberculoso 
Tuberculose mesenlerica 
Endocardite chronica 
Hysteria (Gastralgias e vómitos) 

Tuberculose pulmonar 
Tuberculose pulmonar 
Esteriose mitral pura 
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Necropsias 

Doentes 
fallecidos 

i.i '>. clintcoi 

Numero Sexo I 

2 Tuberculose pulmonar 
10 Cirrhose palndica 
11 Pyopneumothorax tuberculoso 
:)4 Tuberculoso pulmonar 
42 Pneumothorax tuberculoso 

• 48 Cachexia palustre 
51 Tuberculose pleuro-pulmonar 
57 Tuberculose pulmonar 
(il Hepatite tuberculosa 
85 Carcinoma eneephaloide do ligado 
91 Bronchopneumonia 
IS M Febre typhoide 
22 M Abcesso interlobar do pulmão esquerdo 
81 M Pleurisia dupla soro librinosa tuberculosa 
40 M Kebre typboide 

V 
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Doentes sorteados para os actos 
DESDE 15 A 21 DE JUNHO 

N.~ Alumnu , Diagnósticos Enfermarias 

1 Luiz Machado 
2 Costa Ferna rides 
3 Martins Harhosa 
■1 D. Maria Amelia 

5 Cunha Araújo 
h Ferreira da Silva 
7 Felix Machado 
8 Ferreira d'Almeida 

9 Francisco Amaral 
10 Pereira de Maga

lhães 
11 Cândido Bacellar 
12 Costa Carneiro 

13 Francisco Araújo 

14 I). Celested'Azevedn 
15 Taveira Cardoso 
16 Fernandes Dourado 
17 Gonçalves Hebello 

IS Vianna Correia 
10 Cardoso Fanzeres 
20 A r m a n d o Fontai

nhas 
21 Silva e Souza 
22 Monteiro d'Aguiar 

23 ! Mendes d'Araujo 
24 Luiz Cabral 
25 Hermínio Correia 
26 Ribeiro de Mattos 
27 Alves Marinho 

Tuberculose pulmonar 
Syphilis 
Myélite 
Mal de Bright 

Tuberculose pulmonar 
Rheumatlsmb de Poncet 
F.nlerite chronica 
Aneurisma da aorta 

Paludismo chronico 
Hemiplegia direita 

Febre typhoide 
Icterícia catarrhal 

Kheumatismo articular 
agudo 

Pneumonia em resolução 
Insufliciencia mitral 
Icterícia (neoplasia'.') 
Chlorose 

Asthma 
Tuberculose pulmonar 
Mal de Bright 

Gastrite alcoólica 
Pleurisia seroObrinosa 

Mal de Bright 
Ptoses abdominaes 
Paraplegia espasmódica 
Tuberflilose pulmonar 
Tuberculose peritoneal 

Sala do Senhor 
dos Afflictos 
— Homens 

Sala do Senhor 
Jesus 

— Mulheres 

Sala do Senhor 
dos Afllictos 
— Homens 

Sala do Senhor 
Jesus 

— Mulheres 

Sala do Senhor 
dos Afflictos 
— Homens 

Sala do Senhor 
Jesus 

— Mulheres 



TRABALHOS ESCOLARES 163 

Nota das analyses requisi tadas durante o anno lectivo de 
19111912, ao Laboratório Nobre, para o Curso de Cli

nica Medica. 

19111012 

Outubro . . . i 1 2 
Novembro 10 3 9 
Dezembro 7 3 3 
Janeiro 9 3 7 
Fevereiro . . . . ' . .1 6 6 10 
Março 1 8 — 8 
Abril 6  — 2 
Maio 6 3 7 
Junho ! 2 1 3 

Total . . . 57 20 51 

1 Î l. 
| 8 

'1 ? 5 ■3 3 
J t u u H 

7 
2 — 2 — 26 

— 1 1 Jfi 
1 l 3 — 24 
1 — 1 — 24 
5 l 3 — 25 
2 — 1 — 10 

— 1 3 20 
1 — — 1 8 

12 2 12 5 169 

Urinas —As urinas foram submettidas ás seguintes analyses: 

Analyse chimica 

Completa 51 j 
Quantitativa' Geral 3 J 56 

J Parcial 5 ) 

Qualitativa — Geral 1 — 1 

Total . . . 57 

Escarros — A pesquisa nos escarros foi pedida debaixo dos 
pontos de vista seguintes: 

Escarros 

Investigação do bacillo de Kooh lo 
Investigação d'outros micróbios (pneumococco, es

treptococco, ele.) 5 
Investigação de albumina (Hoger) 2 

Total . . . 22 
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5angu8 — 0 quadro seguinte mostra a natureza rias analyses 
rie sangue : 

Sangue 

Numeração rie glóbulos rubros e brancos, percen
tagem de hemoglobina, formula leucocyta-
ria, etc li) 

Sero-reacção rie Wirial 12 
Sero-reaeçõo de Wassermann 19 
Pesquiza de hemalozoarios 1 

Total 51 

Líquidos orgânicos — Eram em geral submetlidos a exame 
cytologico e ulguns a exame bacteriológico. Eis a natureza dos lí
quidos: 

Líquidos orgânicos. 

Pleural 
Ascitico 
Ceplialo-rachidiano. 
Pus 

Total 12 

Contentos estomacaes— N'estes prodnctos foi sempre requi
sitado o exame chimico. 

Fezes — Nas fezes pediu-se ora a pesquisa do bacillo de Kocb, 
ora a rio Ankylostomum duodenal ia. 
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N o t a d a s d e s p e s a s d e Cl in ica M e d i c a d u r a n t e o a n n o 
l e c t i v o d e 1911-1912 

Outubro 

Novembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Maio 

Junho 

30 

1 
1 

22 
24 
30 

18 

1 supporte para tubos d'ensaio . . 
2 almofarizes de porcelana . . 
1 thermoeaiitorio coin duas pontas. 
1 phonendoscopio 
1 esterilisador 
1 vibrador 

u' carimbos de borracha corn schémas. 
8 seringas paru injecção bvpodermica 

( 2 - 5 - 1 0 « ) . . . . ' . . . . 
5 espelhos laryngeos ' 
2 canelas-tinleiros 
1 estojo c.iriirgieo 
1 almofada para carimbos 

Concerto do accumulador o do appa-
relho de gastrodiaphania . . . .! 

14 ' Especulo auricular 
Pneumographo Pompiliau 

240 
2*000 

18*000 
(5*500 
5$500 

18S500 

9*000 

9*850 
1*500 
7S000 
4*600 

600 

5*050 
1*500 
6*000 

10 1 machina de correntes eléctricas (fa-
radicas e galvânicas) — Gailíe. . . 

200 fitas grandes de papel para gra-
nhicOS 

2 sthetomelros ile chumbo . . . . 
1 seringa de Ueberg com 2 agulhas de 

platina 
Carga do accumulador 
1000 boletins 
1 frasco de soro polyvalente . . . . 

1000 fitas pequenas de papel para gra-
phicos 

2 torneiras de vidro 
100 dísticos para o arcuivo dos bole

tins 
Separata da estatística B$5C0 

. . 218*066 

90*000 

1*000 
800 

4*500 
(100 

5*800 
1*725 

3*000 
1*200 

Gratis 

Somma r.s. 
I 

As aulas abriram em 23 de outubro de 1911 (abertura official 
1 de novembro) e encerraram-se em 27 de maio de 1912. 

Porto, 1 de julho de 1912. 
O I." assistente, 

Alfredo da Rocha Pereira. 



Curso de Psychiatria 

Apesar do Ululo da minha cadeira — Psychiatria —, 
foi resolvido que conjunctamente com as doenças mentaes 
me occupasse também de doenças nervosas, emquanto não 
houvesse professor para esta cadeira. E assim o fiz. 

Abri o rneu curso em 30 de Novembro de 1911 e 
terminei-0 a 2G de Maio deste anno, dando duas lições 
por semana - domingos e quintas. 

A orientação que adoptei foi-me inspirada pelo conhe
cimento que tenho do que se faz no estrangeiro, e que 
essencialmente se resume no principio, já proclamado por 
Trousseau na introdueçào á sua Clinica Medica, quando 
indica as condições a (pie deve satisfazer o ensino clinico 
para ser verdadeiramente prolicuo. iDtíjOUr qu'un jeune 
homme doit être médecin, dizia o grande medico, il doit fré
quenter les hôpitaux. Il faut voir, toujours voir des ma
lades*: 

Apropriando ao meu caso, quer isto dizer: Desde que 
um estudante de medicina resolve iniciar-se no estudo das 
doenças mentaes, deve sem perda de tempo, principiar a 
ver alienados. Partindo deste principio, que se me afigura 
vantajoso para os alumnos, resolvi dedicar a lição de do-
miDjro ao exame dos doentes e a de quinta-felra ao estudo 
da palhologia. 

No domingo fazia uma lição de enfermaria: percorria 
com os alumnos as salas do manicomio, e, chamando de 
preferencia a attençao para os exemplares mais caracterís
ticos, mostrava os symptomas que surgiam e as modilica-
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ções por que passavam os que já eram conhecidos; depois 
subia ú sala do curso e explicava rapidamente o que ví
nhamos de observar. Esta lição era, por assim dizer, uma 
revista dos acontecimentos da semana, vantajosa para o 
estudo da semeiologia pura. E para evitar a confusão que 
poderia dar-se no espirito dos alumnos geralmente ainda 
não iniciados nesta vasta especialidade medica, se de cho
fre lhes dispersasse a attenção por todas as formas men-
taes, visei de preferencia e pouco a pouco a paralysia ^eral 
nas suas variadas manifestações, e de que sempre tive nu
merosos exemplares, a demência precoce, .também larga
mente representada no manicoinio, a inania', a melancolia, 
o delírio pplynjorpho nos fracos d'espirilo, o delírio hipo
condríaco com as suas perturbações cenesthesicas, a apha
sia motora e sensorial, etc., que frequentemente se encon
tram na pratica. 

Também nestas lieues me occupei de diversos casos 
de medicina-legal, interrogando os arguidos, discutindo as 
conclusões a que a sua observação tinha levado, e disser
tando sobre os actos dos alienados, principalmente conside
rados sob o ponto de vista tnedicoç-legal. A irrosistibilidade 
dos actos impulsivos, tanto consciente como inconsciente, 
bem evidenciada em alguns casos, mereceu^uje uma atten
ção especial. Quando os casos eram interessantes mandava 
imprimir os relatórios e distribui-los pelo curso. 

A lição de quinta-feita, linha outro caracter; era de
dicada ao estudo da pathologia. que tanto (manto possível, 
eu tinha o cuidado de exemplificar, justificando: e fixando as 
affirmações que fazia com factos pedidos 6 observação dos 
doentes em tratamento no Hospital, e já conhecidos do curso. 

E, assim, ao passo que no domingo partia do facto 
concreto, do doente, e derivava para a pathologia, paia a 
doença; na quinta-feira seguia o methodo opposto: partia 
da doença para o doente, que deste modo nunca ora per
dido de vista. 



t KAUAI.IMS ESCOI.AKES lb"») 

Foi pela etiologia das doenças mentaos e nervosas 
que comecei estas lições de pathologia, e attendendo á 
importância dominante deste assumpto dei-Jhe um grande 
desenvolvimento, que me tomou todo o tempo de que pude 
dispor, e disso venho assumir a responsabilidade. Como 
introducção ao estudo de pathologia mental, dediquei algu
mas lições á morphologia externa do cérebro, que foi estu
dada em lace de peças anatómicas; o ao mesmo tempo 
que descrevia uma região cerebral indicava a sua physiolo-
gia o a sua pathologia. 

A ultima época do anno, foi quasi exclusivamente 
consagrada ao estudo das autopsias musculares; e isto 
a propósito de dois casos clínicos: um de esclerose lateral 
amyotrophia com phenomenos bulhares e outro de lepra 
systemàtisada nervosa com atrophia muscular do tygo 
Aran-Duchenne. 

N'a primeira época estudei um bello caso de choreia, 
chamando a attençâo sobre os symptomas physicos e men-
taes que o doente apresentava. 

Sendo este o primeiro curso clinico que tive a honra 
de lazer, deve considerar-se como um ensaio, e não hesi
tarei em lhe introduzir as modificações que a experiência 
mostrar necessárias, sem prejuízo da orientação geral que 
adoptei e que reputo a melhor. 

I)<; mais, o curso de psychiatria, nas condições em 
que actualmente é feito, apenas representa um pequeno 
núcleo d'ensino, que só poderá desenvolver-se com o an
dar do tempo, pelo aperfeiçoamento do que já temos e 
pela criação do que nos falta. Mesmo assim, rudimentar e 
acanhado como é, ninguém lhe contestará uma grande 
utilidade. 

Tive, muito naturalmente, de soflrer o confronto com 
o brilhantíssimo ensino do meu eminente predecessor-
mas, nesta difficil conjunctura, senti-me benevolamente 
amparado pela concorrência dos alumnos, que me deu 

12 
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coragem e estimulo. Do meu lado, procurei corresponder
des : Consagrei ao ensino todo o tempo e toda a activi
dade que os deveres inhérentes ao meu cargo, sensivel
mente aggravados pela falta de medico adjuncto, me 
deixaram disponíveis; talvez não tenha correspondido ao 
que a Faculdade e os alumnos esperavam de mim; res-
ta-me, porém, a consciência de ter feito o melhor que 
pude. 

Porto, 29 de Julho do 1912. 

O professor da cadeira de Hsychiatria, 

Antonio de Souza Magalhães Lemos. 



Programma do Curso de Dermatologia 
e Syphiligraphia 

Devendo iniciar em breves dias o ensino official da 
Dermatologia e Syphiligraphia nesta Faculdade, cumpre-me 
o dever de vir perante o Conselho expor o plano que julgo 
dever seguir nesse ensino, submettendo-o á apreciação 
desta douta assembleia. 

Antes porém de o fazer não posso deixar de paten
tear bem claramente que me desvaneceu a minha nomea
ção para a regência desta cadeira. O facto da proposta 
partir do nosso actual Director e presidente deste Conse
lho, que mais que nenhum de nós tem o dever de zelar 
os interesses materiaes e moraes desta Faculdade e ser 
essa proposta approvada por todos os meus collegas, 
foram para mim motivo de intima satisfação, porque re
presenta uma conliança que da minha parte eu farei, no 
iuturo, por bem merecer. E apresentando ao Conselho a 
expressão do meu agradecimento, passo a expor o plano 
do meu futuro ensino. 

A clinica dermatológica e syphiligraphica é das espe
cialidades medico-cirurgicas a mais vasta e a mais neces
sária á educação da polyclinica. A pelle é a sede de tantas 
doenças e tão variadas que as espécies mórbidas e as va
riedades clinicas se contam por centenas; nella se reíletem 
muitas vezes as doenças do foro medico, nellas se osten
tam muitas do foro cirúrgico. Uma dada lesão cutanea 
leva-nos ao diagnostico da diabetes antes mesmo do exame 
de urinas; outra a suspeita d'uma affeção cancerosa sem 
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que o doente accuse mais que um prurido; outra ainda á 
eminência d'uma tuberculose visceral que dentro em pouco 
se tornará patente. 

E se trago aqui a menção destes factos, por demais 
conhecidos dos meus illustres collegas, é para significar 
que me, julgo auctorisado em l'ace d'estas razões, a lem
brar que esta especialidade deve ser professada aos alum-
nos ao mesmo tempo ou a seguir ás 1." clinicas, por
tanto n'um dos primeiros semestres do 2.° cyclo logo que 
os aluirmos tenham conhecimentos de parasitologia e se-
meiotica indispensáveis ao estudo da Dermatologia. 

Na verdade o conhecimento da pathològia cutanea au
xilia em muito o diagnostico das doenças internas e habi
tua os alumnos a uma observação cuidadosa, educa-lhes a 
vista e o tacto, ensina-lhes a conhecer as intimas relações 
que existem entre afiecções que parecem muito distancia
das pela causa e pela evolução, dá-lhes noções precisas 
sobre variados temperamentos mórbidos, que todos elles 
teem na pathològia cutanea vasla representação. 

E' porisso que eu chamo a attenção do Conselho para 
este assumpto, afim de se assentar o que se deve aconse
lhar aos alumnos a propósito da época em que mais lhes 
convém estudar a Dermatologia e Syphiligraphia. 

O ensino desta especialidade será no presente semes
tre ministrado na sua parto pratica na consulta especial 
de Dermatologia e Syphiligraphia e na sala de Santa Clara 
da Enfermaria n.° l á do Hospital da Misericórdia. 

A estes serviços concorrem um numero avultado de 
doentes e pôde dizer-se que ahi se representam larga
mente todas as variedades da pathològia cutanea indígena. 

Até agora estes serviços eram orientados no sentido 
da assistência publica, d'aqui em deante carecem de ser 
remodelados para a sua adaptação ao ensino. 

A orientação que sob o ponto de vista educativo julgo 
dever imprimir-lhe é a seguinte: 
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0 serviço na Enfermaria a cargo do Professor é des
tinado particularmente aos ensaios therapenticos e dietéti
cos e ao tratamento das dermatoses que requisitem a per
manência no leito. Todos os dias é passada a visita aos 
doentes e indicadas as alterações therapeuticas e dietéticas 
que convém aos enfermos. Ahi se ensina a technica de 
todas as applicaeões locaes aos dermatosos e syphiliticus, 
ahi se indicam os regimens dietéticos e a sua constituição 
consoante os estados mórbidos. 

Neste serviço cada doente é observado, redigida a sua 
observação, que será archivada com todos os elementos 
elucidativos do seu estado mórbido. 

Na consulta especial de Dermatologia e Syphiligraphia, 
cada doente é observado e em uma papeleta propria, redi
gida a sua observação com todos os detalhes necessários 
a salientar o que nesse caso ha digno de nota como va
riedade clinica, bem como a therapeutica empregada. A 
cada nova consulta o numero de ordem que indica a pa
peleta o que é registada na receita, torna possível exa-
rar-se na papeleta as modificações soffridas na evolução 
e o resultado therapeutico. Nessa papeleta a sede das le
sões é indicada a lapis corado nos graphicos regionaes, 
que por meio de carimbos de borracha ahi poderemos im
primir. Assim constituiremos o nosso archivo nosogra-
phico. Ora como muitos dos exemplares são tão curiosos, 
que é necessário deixal-os traduzidos por forma mais evi
dente que a simples descripção, recorreremos á photogra
phia ou á aguarella que fixarão a séde, forma e nuances 
de coração tão importantes na Dermatologia. No momento 
presente um alumno desta Faculdade, o snr. Salazar, que 
é um bom artista no desenho e aguarella, presta-se a fixar 
por este meio alguns exemplares Dermatológicos que fre
quentam actualmente a possa consulta, e que ficarão como 
bellos documentos das nossas observações e elementos va
liosos para o futuro ensino. 
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Como bem se comprehende, para que o ensino pra
tico possa ser bem proveitoso, á nossa consulta devia estar 
annexo um pequeno laboratório para a rápida investigaçã0 

de alguns elementos de diagnostico. Um microscópio com 
os seus pertences, corantes, reagentes vários, etc., são 
absolutamente necessários. Em poucos minutos se exa
mina um cabello tricbophitico ou favico, se determina se 
uma pústula é staphilo ou streptococcica, se uma ure-
thrite é gonococcica. Com uma lupa o uma agulha, põe-se 
a nú o acarus scabiei e a lêndea na pediculose. Eu sei que 
os nossos recursos são minguados, e não me atrevo a pe
dir ao Conselho tudo quanto é necessário, mas confesso 
que me custa impor aos meus ouvintes opiniões sobre 
coisas que são demonstráveis por meios materiaes, e não 
me ser possível provar a veracidade do que affirmo. E 
essa prova tinha ao mesmo tempo a vantagem de os ades
trar na technica dessas investigações. 

Eu reíiro-me aqui tão somente ás elementares inves
tigações semeioticas que podem ser feitas no decorrer 
d'uma consulta, porque os trabalhos de maior monta serão 
praticados nos laboratórios da Faculdade. Enumerados os 
recursos materiaes mais urgentes para a pratica do ensino 
da Dermatologia e Syphiligraphia, cumpre-me referir ás 
condições do gabinete de consulta. Elle é tão acanhado, 
que 10 alumnos que concorram a assistir a esses traba
lhos, mal deixarão espaço para o doente que se observa 
mostrar as suas lesões. Porisso lembrava ao Conselho o 
alvitre de pedir á Commissão administrativa do Hospital 
da Misericórdia, a cedência do gabinete contíguo apenas 
separado por um tenue tapamento do madeira. Desta forma 
teríamos espaço, não digo sufíicientemente amplo, mas re
mediando ás necessidades actuaes. 

Postas estas considerações, referiremos a distribuição 
dos trabalhos. 

Todos os dias visita á Enfermaria. 
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Segundas, quartas e sextas-fnras consulta externa, re
dacção de observações, trabalhos de laboratório, operações 
dermatológicas, trabalhos photographicos, desenho, etc. 

Quintas-feiras. — Lição pratica sobre os doentes que 
durante a semana concorreram á consulta, mostrando 
qualquer coisa digna de nota, quer sob o ponto de vista 
etiológico, patbogenico, anatomo-pathologico, symptomato-
logico, quer sob o ponto de vista therapeutico. O Pro
fessor fará sobre cada caso as considerações convenientes 
e esses doentes passarão em frente dos alumnos para que 
sejam observados. 

Terças e sabhados.—Consulta externa simples. Lições 
clinicas. 

No presente semestre as lições clinicas versarão sobre 
a anatomia, physiologia, pathologia e semeiotica geral da 
pelle; em seguida lições sobre as grandes dermatoses in
fecciosas—tuberculose, lepra e syphilis (etiologia e patho-
genia da doença e estado do periodo primário). Lições 
sobre as dermatoses vesiculares e escamosas, consoante 
os exemplares que appareçam. 

Logo que os alumnos adquiram algum desenvolvi
mento, serão elles os encarregados da consulta, um cada 
dia, a que presidira o Professor. 

Para auxilio do diagnostico, o professor elaborará 
quadros, indicando para cada região do corpo as doenças 
que lhe são próprios e as que ahi podem apparecer sem 
lhe serem privativas. Elaborará lambem quadros das doen
ças, segundo as lesões elementares apresentadas, para fa
cilitar ainda mais o diagnostico. 

Logo que seja possível, publicar-se-ha um boletim do 
serviço da Dermatologia e Syphiligraphia da Faculdade de 
Medicina do Porto, dirigido pelo Professor e collaborado 
pelo Professor e alumnos e por quaesquer medicos que se 
dediquem ao estudo da especialidade, onde se archivem os 
trabalhos feitos, as notas clinicas dignas de inserção, o 
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movimenlo da Consulta e Enfermaria, com a indicação das 
doenças e doentes, seu numero, sexo, edade, estado, pro
fissão, etc., para bem se avaliar a dermonosopraphia in-
digçna. 

Eis nos seus traços geraes o plano que tenciono exe
cutar e que neste momento tenho a honra de suhmetler á 
approvação do Conselho da Faculdade de Medicina; 

O Professer, 

Luiz de Freitas Viegas. 



Bacteriologia e Parasitologia 

Relatório dos trabalhos realisados em Paris durante os meses 
de Abril, Maio e Junho 

Ex.m0 Sur. Director da Faculdade de Medicina. 

Quando em Janeiro próximo passado comecei a exer
cer as funções de 1.° assistente provisório da 5.a classe 
(secção de bacteriologia e parasitologia), tive a noção de 
que eram insuficientes os meus conhecimentos sobre pa
rasitologia vegetal e de que me faltava a preparação técnica 
indispensável para dar ao ensino de que ia encarregar-me 
a feição essencialmente prática que constitue a caracterís
tica da pedagogia moderna. 

Convicto da impossibilidade de fazer no nosso pais 
uma aprendisagem rápida e proveitosa das noções que me 
faltavam para desempenhar conscienciosamente o meu cargo, 
por isso que até agora - que eu saiba —ninguém se de
dicou a estudos micológicos, julguei do meu dever ir pro
curar no estrangeiro o que me faltava em Portugal. 

O desconhecimento quase total da lingua alemã e dos 
trabalhos que em Berlim e em Vienna tivessem sido feitos 
sobre o assunto ^que prendia a minha atenção, obriga-
ram-me a por de* parte a idea de me dirigir a qualquer 
destes grandes centros de investigação scienlilica e a limi
tar a minha escolha ás capitais da Inglaterra, da Bélgica e 
da Fiança, que, por serem já minhas conhecidas e corrente 
o manejo das línguas ingleza e franceza, me podiam servir 
para réalisai- a aprendisagem que necessitava fazer. 
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Ha muito que os trabalhos realisados por Sabouraud,. 
De Beurmann, Gougerot e Gastou tinham despertado em 
mim o desejo de fazer alguns estudos sobre cogumelos 
parasitas. Como estes trabalhos haviam sido feitos todos 
em Paris, foi a Paris que resolvi dirigir-me, certo de que-
encontraria junto dos mestres conhecidos aquilo que pro
curava obter. 

Não me arrependi. 
No Laboratório da Faculdade de Medicina no Hospital1 

de S. Luiz, onde me inscrevi como assistente, encontrei' 
todos os elementos necessários para o estudo que me 
propuz fazer e a abundância de casos clínicos que consti
tue a verdadeira superioridade dos meios scienlificos es
trangeiros sobre o nosso. Em volta de mim vi aglomera-
rem-se médicos de várias nacionalidades — entre eles 
inglezes e alemães — que, como eu, foram a Paris buscar 
conhecimentos sobre micologia que não podiam obter nos 
seus respectivos paizes. 

Enviando a V. Ex.a um relatório tam succinto quanto 
possível dos meus trabalhos, sem minúcias de técnica & 
informação que apenas serviriam para o tornar enfadonha
mente extenso, desempenho-me do encargo de dar a 
V. Ex.a uma idea da forma como aproveitei o meu 
tempo e como correspondi á confiança que V. Ex.a e os-
snrs. Professores da 5.a classe em mim depositaram. 

As micoses, infecções produsidas por cogumelos pa
rasitas, quase inteiramente desconhecidas ha alguns anos, 
desempenham em clínica um papel importantíssimo, mercê 
da semelhança da sua sintomatologia com a tuberculose, 
com a sífilis e com muitas outras afecções bacterianas. 

A propósito de uma das mais vulgares — a esporotri-
cose — dizia ha anos o professor Landousy na sua clínica 
do Hospital Laennec que, antes dos trabalhos de De Beur-
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mann e Gougerot vários doentes portadores desta afecção 
sofreram as funestas consequências de um diagnóstico e 
de um prognóstico errados e foram victimas de tratamen
tos inoportunamente aconselhados. 

0 que o eminente dermatologista disse com relação 
á esporotricose, pode hoje estender-se a muitas outras es
pécies de micoses. 

Quantos tuberculosos deixarão de curar-se e sofrerão 
as consequências de um tratamento erróneo por não ser 
conhecida a natureza parasitária das suas lesões pulmo
nares '? 

Quantos doentes, portadores de afecções micósicas, 
se arrastarão por todas as clinicas sem encontrar lenitivo 
para males que,«sendo diagnosticados, deixariam rapidamente 
de os torturar? 

É opinião dominante nos grandes centros de investi
gação scientííica que a parasitologia vegetal desempenha 
um papel importantíssimo na génese de um grande número 
de doenças, tanto do foro médico como do, foro cirúrgico. 

E porque se pensa assim, de toda a parte acorrem a 
Paris, o meio de onde teem saído os mais importantes 
trabalhos desta natureza, médicos de várias nacionalidades 
que- ali vão colher elementos para poderem fazer estudos 
completos. 

Infelizmente para mim e para todos os que sé dirigem 
á capital da França na ância de aprender muito, a micolo-
gia encontra-se ainda em um estado da desenvolvimento 
bastante rudimentar. 

A não ser os esporotricum, descritos minuciosamente 
por De Beurmann e Gougerot — que se teem notabilisado 
pelos seus trabalhos—e as espécies productoras das tinhas, 
com tanta proficiência estudadas por Sabouraud, nenhuma 

~outra espécie micósica está ainda suficientemente estudada, 
e o numero dás não classificadas é incalculável. 

São inúmeras as dificuldades com que se lucta para 
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réalisai- trabalhos desta natureza. A todos os momentos 
surgem espécies que diferem inteiramente pelos seus ca-
rateres do desenvolvimento e frutificação das que se en
contram descritas nos livros; a todos os instantes aparecem 
novas carateristicas macroscópicas e microscópicas das 
espécies conhecidas. 

A confusão é tam grande, que nem com relação ã 
classificação dos cogumelos parasitas os parasitologislas 
estão de acordo; cada um adopta um critério diferente 
para organisar a classificação que propõe, e ha mesmo 
algumas espécies quo nem todos admitem como fazendo 
parte da classe dos cogumelos. 

Por mo parecer a mais simples e aquela que melhor 
se coaduna com o estado imperfeito dos nossos conheci
mentos, adoptei para nortear os meus trabalhos a classifi
cação dos cogumelos parasitas em três grupos: 

1.° Os cogumelos constituídos por um talo sem in
vólucro ; 

2.° Os cogumelos constituídos por um talo envolto 
em uma bainha de celulose; 

3.° Os Fungi imperfecti. 
Ao 1.° grupo pertencem os mixomicetos, parasitas 

dos vegetais. 
0 2.° é constituído pelos eumicetos. 
No 3.°, tam incaracteristico como o seu nome indica, 

agrupam-se as espécies cujo modo de reprodução é ainda 
desconhecido e que não podem fazer parte de nenhum 
dos anteriores. Pertencem a êle os esporotricum, os para
sitas da actinomicose, da pitiriasis, do erilasma, etc. 

Segundo o modo de reprodução, os eumicetos divi-
dem-se por sua vez: 

a) Oomicetos — que se reproduzem por meio de 
ovos ; 

. b) Ascomicetos — que se reproduzem por meio de 
ascas; 
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c) Basidiomicetos — que se multiplicam por meio de 
basidios. 

Poucos dias após o começo dos meus estudos, e de
pois de me ter familiarisado com a preparação dos meios 
de cultura correntemente empregados em micologia (gé
lose mallosada, gélose glicosada, gélose simples e caldo 
peptonado de Sabouraud) comecei a examinar desordena
damente várias espécies de cogumelos. 

Os miceleos septonados, as dilatações das extremida
des dos hifos, os esporos, tudo emíim, visto sobre o fundo 
negro do ultra-microscópio ou, com fraca ampliação, atrâ-
vez da espessura de uma gota-pendente, pareceu-me a 
princípio tam confuso e tam complicado que cheguei a 
pensar na impossibilidade do conseguir a realisação do de
sejo que determinara a minha saída do Porto. 

Devo dizer desde jd a V. Ex.a quê" a minha situação 
de assistente da Faculdade de Medicina da nossa Universi
dade mo criou embaraços que, longe de me prejudicar, me 
deram azo a poder arreigar mais no espirito uma opinião 
que ha muito possuo e que, de resto, é a todos os que se 
teem dedicado a estudos sobre educação. 

Quando me inscrevi como assistente do Laboratório 
da Faculdade de' Medicina no Hospital de S. Luiz, o snr. 
dr. Gastou; chefe do Laboratório, a quem narrei o fim da 
minha viagem e disse, com a maior franqueza, quais os 
meus conhecimentos sobre micologia, poz á minha dispo
sição todos os elementos de que o seu Laboratório podesse 
dispor. E foram tais as deferências que julgou dever ter 
para quem ocupa um cargo como o meu que, por amor 
próprio e afim de honrar a Faculdade a que pertenço, me 
obriguei a não o chamar para intervir nos meus trabalhos 
senão quando as dúvidas que surgiam se tornavam insolú
veis pelo meu único esforço. 

Esta maneira de proceder deu em resultado poder 
observar em mim próprio os beneíicos resultados do prin-
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cipio pedagógico que aconselha a concessão da maxima 
iniciativa aos alunos, guiando-os apenas no sentido de os 
levar a fazer sciencia. 

Como disse a V. Ex.a, foi enorme a confusão que me 
fez nos primeiros dias de trabalho o exame dos cogumelos 
parasitas, e dessa confusão nasceu a necessidade de meto-
disar o meu estudo. Kra preciso adoptar um critério e se
guir uma determinada linha de conduta. 

Pensei que a melhor fornia de chegar a um resultado 
util seria adestrar-me primeiramente no manejo dos pro
cessos uzados para o diagnóstico micológico e na observa
ção dos carateres diferenciais das várias espécies de co
gumelos, realisando em seguida — depois de adquirir a 
técnica indispensável — estudos tam completos quanto pos
sível. 

Para isso, comecei por lançar mão das espécies mais 
bem estudadas —as produtoras das tinhas — repeti os tra
balhos realisados por Sahouraud e comparei os resultados 
das observações feitas sobre culturas em gota-pendente com 
os aspectos ultra-microscópicos das colónias, em exames 
diários sucessivos. 

A aplicação do ultra-niicroscópio ao estudo da mico-
logia não entrou ainda na prática corrente e, a não ser no 
Laboratório oude fiz a maior parte de minha aprendisa-
gem, êle não tem sido empregado pelos parasilologistas. 

Será porque não presta serviços relevantes ao labo
ratório e á clinica'.' 

Posso afoitamente dizer que não. 
O exame microscópico sobre fundo negro põe em evi

dência carateres que as mais fortes ampliações deixam 
escapar, e presta-se, pela simplicidade da sua técnica e 
rapidez do seu manejo, a ser utilisado como auxiliar va
liosíssimo. 

Se não entrou ainda na prática diária é exactamente 
porque — suponho eu — põe em evidência formas e as-
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pectos inteiramente novos e porque ainda ninguém se deu 
ao trabalho de fazer um estudo comparativo dessas formas e 
•desses aspectos com os que são dados pelo exame microscó
pico corrente, o que dificulta o trabalho dos investigadores. 

O diagnóstico microscópico das espécies micósicas 
faz-se em quase todos os laboratórios pelo estudo das 
culturas em gota-pendente. 

Ora se para algumas espécies se pôde assentar num 
diagnóstico seguro ao cabo de 24 horas de desenvolvi
mento de uma cultura em gota-pendente, para outras — e 
estas constituem o maior numero — é necessário aguardar 
durante G, 10 e mais dias o aparecimento de formas ca-
ratcrísticas de frutificação. 

An exame sobre fundo negro as colónias micósicas 
aparecem, pelo contrário, desde o começo do seu desen
volvimento com aspectos que permitem fazer quase sem
pre um diagnóstico seguro. 

Porque não se prefere, portanto, este processo? 
Porque as espécies bem caraterisadas foram estuda

das e descritas antes do aparecimento da ultra-microssopia 
«, como disse, ainda ninguém quiz dar-sn ao trabalho de 
vulgarisar um estudo comparativo das formas descritas 
com as fornecidas pelo novo método de exame. 

Em harmonia com esta maneira de pensar, fiz desde 
o começo dos meus trabalhos o estudo comparativo a que 
me refiro, observando factos que reputo muito interessan
tes e de algum valor técnico. 

A repetição dos trabalhos de Sabouraud sobre as es
pécies producloras das tinhas adestrou-me — como eu pre
vira— na técnica empregada para o estudo das micoses 
em geral e permitiu-me roalisar, com relativa facilidade, o 
de várias espécies, tanto do grupo dos eutnicetos como do 
grupo dos fungi imperfecti. 

Entre os eutnicetos, foram os aspergilos os que mais 
prenderam a minha atenção. 
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São, com eleito, tam curiosas as formas culturais e 
microscópicas desta vastíssima classe de parasitas, Iam 
profusamente espalhadas as suas inúmeras espécies, tam 
cheias de imprevistos as afecções que produzem no orga
nismo, que eu não pude furtar-me ao desejo de lazer sobre 
•Mes alguns trabalhos especiais. 

A titulo de curiosidade, cito a V. Kx.a uma espécie 
não descrita, que casualmente encontrei pela primeira vez 
no escorro de um tuberculoso e que, apezar de me pare
cer banal, mereceu as atenções dos mestres. 

Nos trabalhos que oportunamente tenciono publicar, 
referir-me-ei minuciosamente a esta e a outras variedades 
de cogumelos, que julgo deverem merecer atenções es-
peciaes. 

No grupo dos fungi imperfecti procurei, sobretudo, 
por-me a par dos trabalhos realisados sobre os esporo-
tricum que, pelo valor clínico das afecções a que dão lo-
gar, tam grande importância possuem hoje em parasito
logia. 

Não perdi o meu tempo nem posso considerar impro
fícuos os sacrilicios que tive de fazer para me conservar 
em Paris durante os meses de Abril, Maio o Junho. 

Agradecendo mais uma vez a V. Ex.a e aos snrs. pro
fessores da 5." classe a auctorisação concedida para esta 
viagem, e aproveitando o ensejo para manifestar lambem 
mais uma vez o meu reconhecimento ao snr. dr. Paul 
Gastou por todas as suas amabilidades e deferências, peço 
licença para oferecer a Faculdade de Medicina uma co
lecção de culturas das espécies que estudei, e que fui li
xando em períodos carateristicos do seu desenvolvimento, 
para servir como tipo em diagnósticos futuros. 

Porto, Outubro de 1912. 

José Guilherme Pacheco de Miranda 
Primeiro assistente provisório da 5." classe. 
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administrados pela 

Faculdade de Medicina do Porto 

LEGADO NOBRE 

Balanço em 29 de junho de 1912 

Activo Passivo 

Papeis de credito: Lttgado Nobre . . 75:871 $015 
Faculdade de Me-

Inscripções de 3 °/o dicina . . . . 4:029$859 
de assentamento. 71:4268015 

Acções do Banco Co
mercial do Porto. 3:270$000 

Acções do Hanco 
Aliança . . . . 1:176$000 

Caixa 4:029$859 

79:9tX>S874 79:900$874 
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Ĵ 



189 

in 
4) 

P 

<3 

60 
CO 
to 
< 
O 
Û 
< 
o 
UJ 
J 

9 u 
0) 

2 S 
IO 

(U I» 
■o o, 

«■g 
o o 

o | 
o » 



190 FACULDADE DE MEDtCTNA DO PORTO 

L E G A D O " V I S C O N D E D E M A C E D O P I N T O , , 
Movimento de Caixa 

i g i i  i 9 i a 

R e c e i t a 

Saldo do ano econó
mico de 19101911. 

Recebido de juros de 
inscripçõesde 3°/o

104*145 
56*700 

D e s p e z a 

Premio pago ao aluno 
Manuel Pinto (Cons.° 
escolar 29VU911) . 

Idem a Manuel Antó
nio de Morais Frias 
(Cons.° escolar 30
vn910) . . . . 

Saldo que passa para 
o ano. económico 
de 19121913 . . 

160*845 

42*000 

42*000 

76*845 

160*845 

LEGADO " B A R Ã O DE CASTELO DE PAIVA, , 
Movimento de Caixa 

i 9 i i  i 9 i 2 

R e c e i t a 

Saldo do ano econó
mico de 19101911. 

Recebido de juros de 
inscripções d e 3 % 

153*425 
21*000 
174*425 

D e s p e z a 

Saldo que passa para 
. o ano económico 

de 19121913 . . 174*425 

174*425 

PREMIO " R O D R I G U E S P I N T O , , 
Movimento de Caixa 

1 9 1 1  1 9 1 2 

R e c e i t a 

Saldo do ano econó
mico de 19101911. 

Recebido de juros de 
inscripções de 8°/0. 

45*375 

16*800 

62$175 

D e s p e z a 

Premio pago ao aluno 
Manuel Pinto (Cons.° 
escolar 29vi 1913) . 

Saldo que passa para 
o ano económico 
de 19121913 . . 

16*000 

46*175 

62*175 

O l'if ,id,■ni,' do Conselho administrativo, 
Augusto Henrique d'Almeida Brandão. 

O Secretario interino do Conselho administrativo, 
José á'Oliveira Lima. 

^ 
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BIBLIOTECA 

MOVIMENTO EM 1911-1912 

(A) N u m e r o de l e i t o r e s 

Agosto 21 
Setembro ^6 
Outubro 32 
Novembro 81 
Dezembro *" 
Janeiro "13 
Fevereiro "9 
Março '1 
Abril 85 
Maio 78 
.lunlio 67 
julho 49 (até ao ília 16) 

Total. . . «61 
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ÍB) Uvros entregues e retirados durante o ano 
pelos Professores 

Professores Volumes ou fascícu- Volumes ou fascícu
los entregues los que têm actual-

durante o ano mente em seu poder 

Augusto Urandão. 
Cândido de Pinho 
Roberto Frias . . 
Maximiano I.emos 
Lopes .Martins . . 
Carlos Uma . . 
Luiz Viegus. . . 
Dias de Almeida . 
Souza Junior . 
Tiago do Almeida 
Pires do Lima . . 
João de Meira . . 
Oliveira Limn . . 
Teixeira Rastos . 

— 2 
— 2 
3 • j 

22 4 
— 8 
2 - 5 
5 5 

— 10 
7 8 

24 6 
29 18 
49 9 
4 2 
9 

Total. 154 71 

(Ci Livros adquiridos por compra ou por oferta 
e obras encadernadas 

Foram oferecidos 641 volumes e adquiridos por compra 148. 
Kncadernaram-se 145 volumes. 

0 Catálogo da liibliolecn, publicado em Julho de 1910, mencio
nava 11:252 obras e 11:787 volumes. 

O I.» suplemento uo Catalogo, publicado em 1912, mencionava 
1:013 obras e 1:311 volumes. 

Com as novas aquisições, a Biblioteca da Faculdade de Medi
cina do Porto, possue atualmente 12:594 obras e 13:562 volumes. 
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Entro as oferlas convém mencionar a do Prof. Maximiano Le
mos, que cedeu a esta Biblioteca eèrea de 100 volumes, e a da re
dacção da Gazeta dos Hospitais do Porto que doou 75 volumes, a 
Faculdade de Medicina de Lisboa que ofereceu 19 teses, a do Bio 
do Janeiro ofereceu 292 e a da Baía 53. 

(D) R e v i s t a s a s s i n a d a s ou o f e r e c i d a s 

AESCULAPE — Paris. 
ANAIS «científicos da Academia Politécnica do Porto (of.). 
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 d'oculistique — Paris. 
ARQUIVO bibliográfico da lîiblioteca da Universidade de Coim

bra (of.). 
ARQUIVOS de história da medicina portuguesa — Porto (of.). 
ARQUIVOS de hygiene e patologia exóticas — Lisboa (of.). 
ARQUIVOS do Instiluto liacteriológico «Câmara Pestana» — Lis

boa (of.). 
BOLETIM das Bibliotecas e Arquivos nacionais— Coimbra (of.). 
BOLETIM da Direcção Geral de Agricultura — Coimbra (of.). 
BOLETIM geral de medicina e farmácia — Nova-Gòa (of.). 
BOLETIM do Hospital de S. José e Anexos — Lisboa (of.). 
BOLETIM pecuário — Lisboa (of.). 
BOLETIM da Sociedade do Geografia do Lisboa (of.). 
BOLETIM do trabalho industrial — Lisboa (of.). 
BRITISH (The) Medical Journal — Londres. 
BULLETIN de dermatologie et de syphiligraphie — Paris. 
BULLETIN de l'Institut Pasteur — Paris. 
BULLETIN de la Sociale de pathologie exotique — Paris. 
BULLETIN de la Société Portugaise des Sciences Naturelles — Lis

bonne (of.). 
BULLETIN général de thérapeutique — Paris. 
DIÁRIO do Governo — Lisboa. 
GAZETA dos Hospitais do Porto (of.). 
INSTITUTO (O) — Coimbra (of.). 
JOURNAL do l'anatomie et de la physiologie - - Paris. 
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JOURNAL of anatomy and physiology — Londres. 
JOURNAL de chirurgie — Paris. 
JOURNAL of hygiene — Cambridge. 
JOURNAL de médecine et de chirurgie pratiques — Paris (of.). 
JOURNAL d'Urologie — Paris. 
LANCET (The) — Londres -

MEDICINA (A) Contemporânea — Lisboa. 
MEDICINA (A) Moderna — Porto (of.). 
MOVIMENTO Médico — Coimbra (of.). 
NOUVELLE Iconographie de la Salpêtrière — Paris. 
OBSERVATÓRIO Infante L>. Luiz — Boletim meteorológico internacio

nal — Lisboa (of.). 
OHSERVATOIUO meteorológico da Princeza I). Amélia (of.). 
POLICLÍNICO (II) — Roma. 

PORTO Médico — Porto (of.). 
PRESSE Médicale — Paris. 
PROGRÈS Médical — Paris. 
RÉPERTOIRE de Médecine—Puris. 

REVISTA de Guimarães (of.). 
REVUE de Chirurgie — Paris. 
REVUE d'hygiène et de police sanitaire — Paris. 
REVUE de médecine — Paris. 
REVUE scientifique — Paris. 
Semaine (La) Médicale — Paris. 
União Medica — Portalegre (of.). 

Porto, 15 de Julho de 1912. 

0 amanuense, 

Vergílio Feiíiandes. 
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EDITAIS 

Faculdade de Medicina do Porto 

EDITAL 

Augusto Henrique de Almeida Brandão, Professor or
dinário e Director da Faculdade de Medicina do 
P o r t o : 

Faço saber que, em* conformidade do Regulamento aprovado 
por Decreto de 28 de Fevereiro de 1884, está aberto concurso para 
admissão de um aluno pensionario na Faculdade de Medicina do 
Porto, o qual tem a receber, pelo legado da benemérita D. Rita 
de Assis de Souza Vaz, a quantia anual de 216$000 reis em mensali
dades, e mais 19$200 rois para abertura e encerramento de ma
tricula. 

Os pretendentes têm de apresentar os requerimentos devida
mente documentados, até ao dia 15 de Novembro do corrente ano, 
para serem presentes ao conselbo escolar da referida Faculdade. 
Além dos documentos legalmente exigidos para a primeira matri
cula, terão de instruir os seus requerimentos com a certidão e 
atestados seguintes: 

14 
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l.° Certidão por onde provem que são cidadãos portugueses; 
2.° Atestados de bom comportamento; 
3.o Atestados de que não possuem, nem seus pais, rendi

mentos suficientes para suprirem as despezas do tirocínio escolar. 
Os atestados de bom comportamento e de deficiência de 

meios pecuniários, serão passados pelas camarás municipais e 
pelos administradores dos concelhos a que os requerentes perten
cerem, tanto pela sua naturalidade como pela sua residência. 

O conselho escolar, depois de decidir quais os requerentes 
que pelas suas circunstancias podem ter direito ao beneficio da 
pensão, concederá esta ao que nos seus exames do preparatórios 
tiver obtido melhores qualificações. 

No caso que dous ou mais requerentes se apresentem iguais 
em habilitações literárias, o mais novo em anos será preferido. 

Secretaria da Faculdade de Medicina do Porto, 15 de Outubro 
de 1911. 

O Director, 

Augusto Henrique de Almeida Brandia. 

EDITAL 

Augusto Henrique de Almeida Brandáo, Professor or
dinário e Director da Faculdade de Medicina do 
Pûrto : % 

Faço saber que, nos termos do Decreto de 22 de Fevereiro, 
Regulamento de 24 de Agosto e Portaria de 14 de Outubro de 1911, 
se acha aberta a matricula nesta Faculdade até o dia 30 do cor
rente, desde o meio dia até às 3 horas da tarde. 

Nos requerimentos para a matricula declarar-se-ha o nome, fi
xação e naturalidade (froguezia, concelho e districto) e as cadeiras 
ou cursos que desejem frequentar, observando-se as condições se
guintes : 

I. Os alunos actualmente habilitados com as cadeiras prepa
ratórias para as Faculdades de Medicina ou com parte delas, pode
rão matricular-se nas cadeiras ou cursos aconselhados pela Facul-
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«lade (Física biológica, Química biológica, Anatomia descritiva e 
Histologia normal e Embriologia), tendo em vista o quadro das cor
respondências, constante do artigo 123.» do Regulamento. 

II. Os alunos que actualmente frequentam os diversos anos 
desta Faculdade proseguirão o seu curso, segundo o regimen ante
rior, mas tendo em vista o disposto nos artigos 124.» e 128.o do Re
gulamento. 

III. Todos estes alunos terão de pagar, além dos emolumen
tos da secretaria, as propinas de 16$6C5 e 4$50O reis, pela abertura 
de matricula. 

N. B. — Para mais esclarecimentos, dirigirem-se a esta se
cretaria. 

Secretaria da Faculdade de Medicina do Porto, em 18 de ou
tubro de 1911. 

O Director, 

Augusto Henrique de Almeida Brandão. 

EDITAL 

Perante o Conselho desta Faculdade se abre concurso do
cumental, por tempo de trinta dias, contados da presente data, para 
provimento de um logar de pensionista no estrangeiro, subsidiado 
pelo legado de D. Rita Assis de Souza Vaz. 

I. O candidato á pensão será escolhido de entre os alunos 
desta Faculdade que tenham terminado os seus estudos nos últimos 
très anos e que estejam habilitados com o Acto grande e a Carta 
respectiva. 

II. NcSste concurso será escolhido o candidato mais classi
ficado. 

§ único. Em igualdade de condições será preferido o de 
menos idade, e no caso de idades iguais a escolha é por sorteio. 

III. O aluno pensionario estudará em Paris, durante um ano, 
Histologia normal e remeterá a esta Faculdade após seis meses, a 
contar da sua chegada a França, um relatório dos estudos feitos 
no período decorrido, bem como das observações que julgar úteis 
para o aproveitamento dos alunos que frequentam esta Faculdade 
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No seu regresso o aluno pensionario deverá entregar na se
cretaria desta Faculdade, cincoenta exemplares de um relatório im
presso dos estudos que liver feito, relativo ao assunto da especiali
dade a que se dedicou e que julgue conveniente para o progressivo 
aperfeiçoamento do ensino. 

IV. Se o pensionario se mostrar não merecedor do subsidio 
por falta de aplicação, ou por mau comportamento, o Conselho da 
Faculdade mandará suspender-lhe a pensão, se dois terços dos seus 
vogaes concordarem nesta resolução. 

V. Ao aluno pensionario se abonará mensal e adiantada-
mcnte a quantia de cincoenta mil reis, durante o ano de residência 
naquele pais; noventa mil reis para despezas de viagem de ida; 
igual quantia para a viagem de regresso ; cento e vinte mil reis 
para despezas de estudo. Esta ultima verba será repartjda em pres
tações de quarenta mil reis em cada quatro me/.e.s. 

VI. Os regulamentos respectivos — Decreto de 28 de Feve
reiro de 1884 e 25 de Novembro de 1909, assim como quaesquer 
outros esclarecimentos, podem ser solicitados na secretaria da Fa
culdade. 

Faculdade de Medicina do Porto, em 15 de Dezembro de 1911. 

O Director interino, 

Cândido Augusto Corrêa de Pinho. 

EDITAL 

Augusto Henrique de Almeida BrandSo, Professor or 
dinário e Director da Faculdade de Medicina do 
Porto : 

Faço saber que tendo vagado um logar de pensionista do le
gado do benemérito Bruno Alves Nobre, está aberto concurso, até 
ao dia 30 de Setembro do corrente ano, para o provimento do refe
rido logar. 

l.o O pensionista será do sexo masculino e perceberá uma 
mensalidade de doze mil reis, além de um abono anual até cin
coenta mil reis para matrículas e livros. 
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2.° São candidatos á pensão todos os recolhidos em estabe
lecimentos de caridade da cidade do Porto e província do Minho, 
que tenham dois anos completos de residência no respectivo esta
belecimento, aprovação no exame de admissão aos Liceus e não 
terem mais de quinze anos de idade. 

3.° Os directores ou regentes das mencionadas casas de ca
ridade enviarão a esta Faculdade, dentro do prazo do concurso, 
uma relação autentica e completa de todos os asilados que estejam 
nas condições exigidas para concorrer á pensão, indicando seus 
nomes, idades e classificação obtida no exame de admissão aos 
Liceus e em quaesqtier outros exames que tenham feito. 

Os directores ou regentes que subscrevem esta relação darão 
informações sobre aqueles que mais dignos julgarem da pensão. 

4.° São motivos de preferencia a classificação obtida no 
exame de admissão e as classificações obtidas noutros exames ; 
em igualdade de condições são preferidos os mais velhos, e no 
caso de idades iguaes a escolha é por sorteio. 

5.° O pensionista tem obrigação de seguir com aproveita
mento o curso que escolher e de incluir entre os seus apelidos a 
palavra Nobre; se faltar a estas obrigações perde o direito á pensão. 

6.° Os regulamentos respectivos, assim como quaesquer ou
tros esclarecimentos, podem ser solicitados na secretaria desta Fa
culdade. 

Secretaria da Faculdade de Medicina do Porto, 15 de Agosto 
de 1911. 

O Director, 

Augusto Henrique de. Almeida Brandão. 



LEGISLAÇÃO 



LEGISLAÇÃO 

3-a Repart ição 

for ordem superior se publica a seguinte circular do Conse
lho Superior da Administração Financeira do Estado: 

Ex."1" Snr. Ministro do Interior. — Em virtude da resolução to
mada pelo Conselho Superior da Administração Financeira do Es
tado, na sua sessão plena de 2 do corrente mes, de julgar indispen
sável, para exercer as suas funcções do «visto», que os diplomas de 
nomeação, promoção, collocação ou transferencia, satisfaçam, quer 
no texto, quer em informação exarada no próprio diploma, aos pre
ceitos abaixo designados, tenho a honra de solicitar de V. Ex.a as 
ordens necessárias para que pelas repartições e estações depen
dentes do Ministério do Interior sejam estes preceitos sempre 
obsorvados: 

l.o Os diplomas de nomeações definitivas, promoções, colo
cações ou transferencias deverão mencionar: 

aj O motivo da vacatura, data e condições em que ocorreu : 
bj Se os nomeados ou promovidos já exerciam qualquer 

outro cargo ou comissão de serviço ; 
c) Qual a disposição legal, com indfcação do artigo em que 

se baseou a nomeação, promoção, colocação ou transferencia; 
d) Que não existem funcionários adidos, supranumerários, 

alem dos quadros e na disponibilidade, idóneos para o desempenho 
do logar, ou que devam entrar para o respectivo quadro. 

2.° Os diplomas do nomeações provisórias, colocações em 
comissão especial, disponibilidade, inactividade, reserva, reforma 
e todos aqueles cujos encargos tenham de ser pagos por verbas 
globaes deverão mencionar: 

aí Quando haja vacatura, o motivo, data e condições em que 
ocorreu ; 
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h) A disposição legal, com indicação do artigo em que s e 
baseiam as nomeações ou colocações a que se refere este numero; 

e) Artigo da respectiva tabela da despeza, por onde tem de 
ser satisfeito o pagamento dos encargos ; 

d) Informação da respectiva Repartição de Contabilidade, de 
que os encargos teem cabimento na competente verba orçamental 
ou créditos autorisados. 

3.° Todos os diplomas que tenham de ser submetidos ao 
« visto » do Conselho, deverão ter o selo branco da repartição por 
onde forem expedidos. 

Saúde e Fraternidade — Conselho Superior da Administração 
Financeira do Estado, 5 de Maio de 1911. = 0 Vice-1'residente em 
exercício de Presidente, José Barbosa. 

Direcção Geral da Instrucção Secundaria, Superior-e Especial, 
em 15 de Junho de 1911. = 0 Director fierai, Angelo da Fonseca. 

A v a l i a ç ã o d e m e d i a s 

Tendo-se reconhecido que o Decreto de 23 de Fevereiro do 
corrente ano, que estabeleceu uma escala uniforme de valores para 
todos os estabelecimentos de ensino, dependentes da Direcção Ge
ral da Instrucção Secundaria, Superior e Especial, não atendeu á 
circunstancia de poder haver fracções na avaliação das medias: 

Hei por bem decretar o seguinte : 
Todas as medias são calculadas com aproximação até M* de

cimas. Nos rosultados conta-se por uma unidade toda n fracção 
igual ou superior a 0,5. 

Paços do Governo da República, em 24 de Julho de 1 9 1 1 . = 
0 Ministro do Interior, Antonio José de Almeida. 

(Diário do Governo, n.° 172, de 26 de julho de 1911). 

D i r e c ç ã o G e r a l d a I n s t r u c ç ã o S e c u n d a r i a , 
S u p e r i o r e E s p e c i a l 

í." Repartição 

Sendo conveniente e sc la rece ra forma como deve proceder-se 
á matricula e á inscrição dós alunos (pie pretendem frequentar os 
diferentes estabelecimentos de ensino superior das Universidades 
de Coimbra, Lisboa e Porto, manda o Governo da Republica: 
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l.° Que os alunos que no ano lectivo de 1910-1911 estavam 
matriculados nos diversos anos das Faculdades e Escolas das Uni
versidades de Coimbra, Lisboa e Porto, continuem pagando, até a 
conclusão regular dos respectivos cursos, as mesmas propinas que 
pagavam polo regime então em vigor. 

2.° Que, nas Universidades de Lisboa e Porto a matricula 
destes alunos continuo a fazer-se respectivamente nas secretarias 
especiais da Faculdade de Letras de Lisboa (extinto Curso Superior 
de Letras), das Faculdades de Medicina de Lisboa e Porto (extintas 
Escolas Médico-Cirúrgicas), das Faculdades de Sciências de Lisboa e 
Parto (extintas Escola e Academia Politécnicas), e das Escolas Su
periores de Farmácia das mesmas cidades. 

3." Que os alunos que pretendam matricular-se pela primeira 
vez nas Universidades de Coimbra, Lisboa e Porto, paguem as res
pectivas propinas de inscrição divididas em duas prestações iguais, 
uma no nomento da matricula e outra de 25 de Fevereiro a 10 de 
Março para as cadeiras ou cursos -anuais e de 10 a 25 de Dezembro 
e de 10 a 25 de Maio para as cadeiras ou cursos semestrais. 

4.° Que a matricula destes alunos nas Universidades de Coim
bra, Lisboa o Porto e a sua inscrição nas diferentes Faculdades e 
escolas sejam feitas nas secretarias gerais das respectivas Univer
sidades, sendo os requerimentos dos alunos dirigidos ao reitor. 

5.° Que a matricula para lodos os alunos seja aberta no dia 
18 o encerrada no dia 30 do corrente mês de Outubro, começando 
as aulas no dia 1 de Novembro. 

Paços do (Jovêrno da República, em 14 de Outubro de 1911. 

(Diário do Governo, n." 241, de 16 de Outubro de 1911). 

Bacharéis em Medicina e Medicos-cirurgiões 

(DECBETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1911) 

Considerando que não ba ainda nem poderá baver regular
mente, antes de decorridos sete anos, indivíduos com a carta de 
doutor em medicina e cirurgia, exigida no n.° l.° do artigo 37.° do 
decreto de 22 de Fevereiro de 1911 para o concurso aos logares de 
assistentes ás Faculdades de Medicina; 

Usando das atribuições que me confere o n.° 3.° do artigo 
47.° da Constituição Politica da República Portuguesa; 
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Hei por liem decretar, sobre proposta do Ministro do Interior, 
que os bacharéis formados pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de Coimbra, assim como os medicos-cirurgiões diplomados 
pelas extintas Escolas Médico-Oirúrgicas de Lisboa e Porto, sejam 
equiparados aos diplomados pelas Faculdades de Medicina das tnis 
universidades da República, nos termos do artigo 29." do Decreto, 
com força de lei, de 22 de Fevereiro de 1911. 

Paços do Governo ija Hepública, em 18 de Novembro de 1911. 
= Manuel de Arriaga = Silvestre Falcão. 

(Diário do Governo, n.<> 272, de 21 de Novembro de 1911). 

Oficio da Direcção Geral da Instrução Secundaria, 
Superior e Especial, ao Reitor da Universidade do Porto 

(Regularização da frequência dos alunos do período 
transitório) 

l.a Repartição, Livro 5, n.» llril 

Lisboa, 22 de Novembro de 1911. 

Havendo diversas reclamações de alunos matriculados no 1.° 
ano das Faculdades de Medicina, e sendo conveniente que o pro
cedimento adótado seja o mesmo para todas* as Universidades, 
comunico a V. Ex.-1 que, por despacho ministerial do hoje, foi re
solvido o seguinte : 

1.° Os alunos habilitados com todas as antigas cadeiras de 
preparatórios medicos, farão o curso em cinco anos; 

2.° Os alunos habilitados com os exames de Fisica, Quími
ca mineral e Química orgânica, aos quaes era permitida a matricula 
no 1.° ano das extintas Escolas Médico-Cirítrgicas de Lisboa e 
Porto, farão o curso também em cinco anos; 

3.° Os alunos habilitados apenas com o exame de Fisica 
ou com exame de uma ou das duas Quiimicas ou ainda com qual
quer dos exames de Zoologia e Botânica, poderão fazer o curso em 
seis anos. 

Todos os alunos a que se referem os números anteriores, 
não são obrigados ao ano de tirocínio pratico complementar a que 
se refere o artigo 5.° do Decreto com força de lei de 22 de Feve-
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reiro de 1911. Pôde porém ser-lhcs aplicada a doutrina do artigo 
57.° do mesmo decreto, tornando-lhes facultativa essa frequência. 

Estes alunos são obrigados unicamente a frequentar no qua
dro moderno das disciplinas das Faculdades de Medicina as cadei
ras correspondentes ao quadro antigo. Em todos os casos porém os 
exames destes alunos serão feitos nos termos do artigo 124.» do 
riegulamento de 23 de Agosto de 1911. 

Por ultimo, com relação aos alunos que no ano lectivo pas
sado estiveram matriculados em qualquer das cadeiras de prepa
ratórios médicos, mas não fizeram exame de nenhuma, ser-lhes-ha 
feita também a concessão de poderem concluir o seu curso em 
seis anos, ficando porém obrigados ao ano de tirocínio comple
mentar. 

O Director geral, 

( a ) Angelo da Fonseca. 
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