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PROF. JOÃO DE MEIRA 

Falar de João de Meira com inteira Imparcialidade 
outrem o faria melhor do que eu, que em mim nSo reco
nheço ainda a frieza de ânimo indispensável para o exa
minar nas suas diversas manifestações. Se não renunciei 
a fazê-lo, todavia, foi porque a saudade que me causou o 
desaparecimento de um amigo adquirido em idade em que 
já nos é dado consegui-los me não veda a limpidez da 
critica, tanto mais que o seu diamantino carácter desafia a 
mais odienta malevolência. 

As minhas relações com João de Meira devem ter 
começado nas aulas de medicina, visto que foi meu discí
pulo. A memória, porém, já me atraiçoa muito e quando 
ela começa a lembrá-lo é quando, aos 26 anos, em principio 
de 1907 apareceu a defender a sua dissertação inaugural O 
Concelho de Guimarães. Nesse trabalho, que o júri respectivo 
classificou com 20 valores, a parte que mais o notabiliza 
é o capitulo intitulado História, o mais completo que a 
respeito da sua terra natal alguma vez se escreveu. Meira 
conhecia bem os historiadores portugueses, desde Hercu
lano ao snr. Gama Barros, e os cronistas, desde Fernão 
Lopes e Gaspar Dias de Landim aos insulsissimos autores 
da Guimarães agradecida; formara o seu espirito no meio 
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culto daquele centro provincial onde vivera Martins Sar
mento e onde teve relações com Alberto Sampaio e o 
AIi:i«l.> de Tagilde Oliveira Guimarães, para citar apenas os 
de mais evidência, mas era isto pouco para a história que 
desejava escrever. 

Submeteu a exame minucioso os documentos dos Por
tugália) monumento histórica, os existentes no Arquivo da 
Câmara e da Colegiada de Guimarães, alguns que foram 
copiados no Arquivo nacional, manuscritos locais em mãos 
de particulares e então começou a escrever, não havendo 
uma linha que se não baseie em documento autêntico, 
precedendo o aproveitamento de uma critica rigorosa. Li
berto de preconceitos de nomes, quando os documentos 
lalavam em desharmonia com asserções dos consagrados 
preferia-os. Também não tinha o culto das personalidades. 
Da história politica da sua terra durante a primeira dinastia 
escrevia: «É uma crónica vaga, sem personalidades, que 
no seu anonimato deixa desprender melhor os sentimentos 
colectivos de independência local o fidelidade à autoridade 
suprema do rei» (pág. 02). 

Meira nutria um entranhado amor à sua terra natal e 
bem o demonstrou escolhendo-a para objecto da sua dis
sertação. Não se imagine, porém, que esse amor lhe oculte 
os defeitos da região que tanto afeto lhe merecia. «O verde 
Minho, o nosso Minho, é como aquela mulher de quem 
conta Remardes, na Floresta (creio que é o bom Bernardes 
na sua ingénua Floresta) que foi tentar um eremita no seu 
retiro. 

«Esbelta mulher era ela, com o rosto coberto por um. 
véu; mas tão esbelta e tão dohairosa, que só de contem-
plar-lhe a flexuosa elegância, só de aspirar a rescendência 
do seu perfume, o bom santo se tentou. 

«E quando o bom santo, já perdido, já pecador, lhe 
estendia os braços frementes, a esbelta mulher, com um 
gesto de serena elegAncia, ergue tranquilamente o espesso 
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véu e deixa vêr dois olhos como duas gemas de ovo ro
lando numa chaga asquerosa que lhe tomava todo o rosto. 
Ante esta dolorosa aparição, logo o bom eremita fugiu hor-
npilado, arrependido, já de novo santo e para sempre 
curado da sua paixão. 

«Ora naqueles dias em que arrolamos os pelagrosos 
as dezenas, o verde Minho; o nosso Minho encantador, er
gueu ante nós, como a mulher de Bernardes, o véu que 
lhe escondia a úlcera repelente. Mas eu, longe de fugir 
como o assustado eremita, se até ai o amava, fiquei-lhe 
depois querendo com um amor mais doce, mais extremo
so, com aquele doce o extremoso amor que se sente por 
unia velha mãe cheia de achaques» (Dedicatória a seu pai). 

Kste sentimento compassivo, demoWtraCSo do seu 
adorável carácter, não vá imaginar-se que desvia o histo
riador do seu mister de critico. Leia o leitor este período 
e julgue da razão com que escrevemos: «Surge 1820 e 
a série de revoltas e contra-revoltas que convulsionaram o 
pais até 1851. É a época mais vergonhosa em toda a his
tória do concelho, o mesmo nome de fidalgo ou homem 
principal da vila assina cinco e seis vezes diversos autos 
•I" '.'amara proclamando alternativamente a carta ou o re
gime absoluto, I). Miguel ou D. Pedro, conforme as divisões 
militares que entravam na vila. No fundo, porém, o espí
rito público, contra o que já vimos escrito, propendia sin
gularmente para o absolutismo; e foi um dia de júbilo para 
Guimarães quando o snr. D. Miguel e o snr. chantre da 
Colegiada atravessaram inesperadamente as ruas em ma
chos albardados. O snr. chantre de jaqueta à espanhola, 
chapéu derrubado e pau de choupa; sua majestade em 
toilette democraticamente semelhante» (pág. 91). 

l»o escrúpulo com que a história é escrita diz bas
tante o que deixo escrito. Mas há que apreciar a maneira 
como ela é apresentada. O estilo é límpido, claro, de quem 
maneja a lingua com pureza e nitidez, sem que deixe de 
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ter a concisão o pravidade apropriada do assunto tratado, 
mas o historiador uma vez ou outra não resiste ao sorriso 
quando a scôna descrita lh'o desafia irresistivelmente. Haja 
vista o último trecho que transcrevemos e se refere à en

trada de D. Miguel em Guimarães. 
A segurança com que o assunto é tratado, a elegância 

com que é apresentado, mostram claramente, que não era 
O Concelho de Guimarães a estreia do autor. Bastava 
mesmo 1er as notas para se ter conhecimento de traba

lhos seus anteriores. ■ 
O início literário de João de Meira realizouse em 

1898 num periódico literário que redigiu com o seu amigo 
António Garcia. Chamouse A Parvónia e dele saíram cinco 
números, sendo o último de 9 de outubro desse ano. 
A propósito deste periódico encontrei a nota seguinte num 
artigo seu: «Reconheço a falta de gramática, a vacuidade 
das declamações, a injustiça dos ataques, mas sobretudo, 
absolvendo tudo, um grande amor do que então eu julgava 
a verdade». Os redactores eram rapazes que ainda não 
contavam 17 anos feitos. Três anos depois já esse passado 
parecia tão distante a João de Meira que escrevia: «ó Par

vónia, minúsculas vinte páginas amarelecidas, perdidas, 
ignoradas, minha iniciação na vida do jornal, não posso 
rolèrvos sem uma lágrima de saudade a embaciarme o 
olhar!i>(') 

Pude yêr depois os cinco números da Parvónia, obse

quio que devo ao meu distinto colega J. A. Pires de Uma. 
Folha de mocidade, há nela tudo: crónicas ásperas, versos 
satânicos, mas também emoção, como nas poucas palavras 
consagradas a um morto ilustre, Martins Sarmento. 

Logo depois do desaparecimento da Parvónia, em 
outra tolha de Guimarães, A numória, de que tenho á 

(') Independente, h.o 35 de 13 de setembro de 11302. 
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■vista uma colecção incompleta, colaborava o nosso amigo 
com o pseudónimo Homo e com ele subscreveu uma série 
•de crónicas com o título Espiritas em que se acentua a 
Soa leição de escritor o humorista. A notar no n." 5, de 
14 de outubro de 1900, esta noticia: «.Parte boje para o 
Porto a frequentar o 1.° ano da Escola Médica o nosso 
muito prosado colaborador sur. João de Meira, filho do 
snr. dr. Joaquim José de Meira». 

Em 1901, começou a publicasse em Guimarães o 
periódico semanal O Independente, em cuja redação to

mou parte muito considerável. O programa do jornal con

signava como princípios dirigentes a politica da liberdade 
e da boa administração, o progresso material e moral 
•daquela cidade, procurava inspirarse nas mais elevadas 
virtudes cívicas e «seria para éle um dogma — são pala

vras textuais — o respeito pela dignidade pessoal de todo 
o cidadão». 

Nessa folha se manifesta João de Meira sob as formas 
•mais variadas. No primeiro ano é èle que a enche quási 
toda, desde o artigo de fundo até ao folhetim. Publica ver

sos, traduz trechos dos autores favoritos, presta homena

gem aos homens mais notáveis do nosso pais. Era dois 
números sucessivos encontramos uma Homenagem a Mar

tins Sarmento e outra a Camilo Castelo Branco, e ainda no 
mesmo ano a Antero de Quental ('). Olhando para além 
das fronteiras, presta o seu culto a Zola no excelente artigo 
que intitula O Apostolo da Verdade (*), 

Em 1903, começa a desenharse a sua simpatia pelos 
estudos históricos regionais com a publicação de documen

tos relativos às fases diversas por que passou Guimarães 
no começo das lulas liberais. Depois, à medida que os 
seus estudos médicos vão progredindo, começa a organizar 

l'| Independente, n,«« 18 e 19. 
( ) Idem, n.ii 46 de 5 de outubro de 1902. 
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o inquérito sobre a pelajtra a que atrás vimos referências, 
sein que abandone essa intensa curiosidade histórica. 

Em 1905, encontro no periódico uns Estudos dia 
relha história pátria: o livro de Mumadona (') e no ano 
seguinte uma série de artigos sobre as tradicionais festas 
académicas a S. Nicolau, publicando uma longa coleção 
de bandos ou programas dessas festas, escrevendo mesmo 
o relativo ao ano de 1905 ('"'). 

Continuando, porém, a dar cuidados assíduos á reda-
eão do Independente, a actividade do meu amigo mani-
festava-se ainda publicando no periódico literário a Revista, 
do 1'órto, as Cartas de Camilo Castelo Branco a Fran
cisco Martins Sarmento, de que se fez uma separata (1905). 

No mesmo ano começava a colaborar na Revista de 
Guimarães, onde se estreou com O Claustro da Colegiada 
de Guimarães, em que se manifesta com brilho o espirito 
critico que tanto se evidencia no Concelho de Guimarães. 
Das invencionices a que deram curso os historiadores da 
sua .terra natal o juvenil historiador faz rapidamente o 
processo: «Nem Araduca fundada pelos galo-cellas, nem 
remoto castelo com a inscrição Via-Maris, nem templo de 
Ceres cristianizado por Santiago ou outro santo qualquer, 
eis a conclusão a que chegamos» (")• E na sua avidez e 
culto da verdade, põe em dúvida, à mingua de documento 
comprovativo, que 1). Afonso Henriques nascesse em Gui
marães e portanto a lenda do seu batismo na Igreja de 
S. Miguel do Castelo ('). 

Ainda nessa Revista encontro Os bandos escolás
ticos <la festq de S. Simian, que já linha visto no In
dependente, em mais correta lição. Contém a série dos 

(') Independente, n.o i <»3 de b de agosto de 1905. 
(') Idem, n." 211 de 10 de dezembro de 1905. 
r) Revista ,/r Guimarães, vol. xxu, 1905. pág. 36 . 
C) Revista iU Guimarães, vol. XXlll, 1906, pág, 105. 
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pregões em verso que eram declamados nas ruas e praças 
por um dos académicos festeiros. Meira pôde encontrar a 
lista completa desde 1827, faltando apenas o de 1830. 
Desde 1847 que eles foram impressos. 

Se não está completa a notícia dos trabalhos literários 
do nosso amigo anteriores à conclusão do seu curso, creio 
que pouco lhe faltará. Pelo menos procurei desvelada

menle não esquecer um só. 
O Concelho de. Guimarães não encontrou apenas aco

lhida benevolente e aplauso unânime no meio académico; 
também a imprensa médica lhe dedicou palavras de mere

cido louvor. A Medicina Contemporânea reconhecia, aparte 
alguns pequenos senões, que o autor devia tor tido gran

des dificuldades para conseguir os dados de diversa natu

reza que figuravam na tese, e concluía: «o que não tem 
dúvida é que o livro evidencia as aptidões de trabalho do 
snr. Meira, aliás já demonstradas» ('). 

Com mais justiça o apreciava o nosso distinto colega 
Ferreira de Castro na Medi,uni Moderna, ao escrever: «Tudo 
isto representa um enorme trabalho de investigação que 
assume a culminância no capítulo História completamento 
original, bastando por si para formar uma reputação, tal é 
a soma de investigações e anotações que assinalam as 43 
páginas deste erudito capitulo, em que as faculdades de 
critica não são dos menores dotes a apontar ao autor» ( ■'). 

Também o autor foi felicitado polo seu escrupuloso 
trabalho por alguns dos homens mais ilustres do nosso pais 
Entre eles, citarei os snrs. Ramalho Ortigão, Teófilo Braga, 
José Caldas e Henrique de Cama Barros ('). 

Meira, logo depois da sua formatura, começou a prp

(') Medicina Contemporânea, n.° de 10 de fevereiro de Hj"7
Is) Medicina Moderna, n.° ifà% de maio de 1907. 
(') Estilo publicadas as su.is apreciações DO Independente, n." 28 

de 31 de março de I907. 
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pafar-so para concorrer a uma das vagas quo então havia 
na secção cirúrgica da Escola Médico-Cirúrgica do Porto. 
Alguns meses depois, aparecia a dar as respectivas provas, 
apresentando como dissertarão de concurso o Parlo cesá
reo, sua história, sua técnica, seus acidentes e complicações. 
Suas indicações e prognósticos. 

Não se tratava da obra de um cirurgião leito, visto 
que o autor apenas vira praticar a seu pai duas cesaria
nas, mas era uma revista critica dos trabalhos nacionais e 
estrangeiros, feita com o maior escrúpulo e demonstrando 
a mesma erudição que já manifestara no seu livro anterior. 
Meira chega às seguintes conclusões: 

«O parto cesáreo data da mais remota antiguidade, 
mas só modernamente entrou na prática obstétrica corren
te, como intervenção de proveito geral reconhecido. 

«A sua técnica é relativamente fácil. 
«Os acidentes e complicações, que lhe são inerentes, 

tendem a tornar-se cada vez mais reduzidos e menos para 
recear. 

«.São numerosas as causas de distócia, capazes de 
justificar o seu emprego; mas é nas bacias raquíticas que 
o parto cesáreo encontra mais importante e ampla indica
ção, umas vezes imposta absolutamente como única inter
venção possível, outras apreseutando-se em concorrência 
com várias operações obstétricas. 

«O seu prognóstico baixou da alta gravidade que em 
outros tempos o caracterizou até à feição relativamente 
benigna que as estatísticas hoje assinalam. 

«Em Portugal o parto cesáreo tem sido raras vezes 
praticado, pois que além dos casos de Lisboa, Porto, Coim
bra, Guimarães, Vila do Conde e Louzada, de nenhuns 
outros nos deu conta a investigação a que procedomos.» 

No concurso, deu João de Meira demonstrações de 
qualidades muito notáveis de exposição e argumentação, o 
que levou o júri a classificá-lo em primeiro logar. O res-
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pectivo despacho tem a data de 7 de maio de 190S, to
mando posse a 14 do mesmo mês. 

No exercício do sou cargo de professor coube-lhe re
ger interinamente a cadeira de Medicina legal, e como tal 
de dirigir a Morgue do Porto. Meira poz toda a Loa von
tade e dedicação no desempenho das suas funções, au
mentando dia a dia a sua competência e manifestando uma 
grande circunspecção ao formular os relatórios dos traba
lhos que empreendia e encarando com austera severidade 
o desempenho do seu papel de perito. Algum vestígio ficou 

•do seu esforço em artigos que publicou na extinta Gazeta 
dos Hospitais do Porto. 

k competência que tinha manifestado como historia
dor no Concelho de Guimarães e no Parto cesáreo, em que 
publicou um resumo do que a literatura médica portuguesa 
lhe ofereceu sobre o assunto, levou-o a ensaiar-se nos 
estudos de história da medicina, com um pequeno esboço 
das Gafarias de Guimarães. 

Quando, em 1910, comecei a publicar uma nova série 
dos Arquivos de história da medicina portuguesa, João de 
Meira da melhor vontade se prestou a coadjuvar-me e o 
seu nome aparece associado ao meu nesta nova série. 
Enquanto sentiu forças, em nenhum dos seus números 
lM"l<! dizer-se que deixou de colaborar, manifestando pre-
dileção pelos estudos de clinica histórica, como o provam 
os artigos D. Pedro V morreu envenenado?, A lepra do 
Marquês de Pombal, A morte de D. Estefânia, seguindo 
no encalço de Baschet e Cabanes, mas versando também 
assuntos de bibliografia, de critica e patologia arcaica na 
Peste de 1384 e de 1415, nos Gafos do Nobiliário, etc. 

Estava a crear-se como professor de história da medi
cina, e o Conselho da Faculdade de Medicina do Porto 
propò-lo para esse cargo, que não chegou a desempenhar. 
Também quando aquela instituição se resolveu a publicar 
os seus Anais, cujo primeiro volume há dias se concluiu,. 
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foi .loão de Meira encarregado da sua direção, mas j;i a 
doença lhe não permitiu colaborar nesse repositório. 

0 trabalho literário continuava, porém, a iuteressã-lo. 
Buscava nele distraçâp e repoiso. A' Revista de Guima
rães ainda deu os Subsidias //uru a história vimaranense 
no tempo da prior do Crato, reprodução de um manus
crito pertencente ao snr. dr. Avelino Germano da Costa 
Freitas, seguido de outro possuído pelo snr. João Lopes 
de Faria, e a Sociedade Martins .Sarmento, que publica 
aquela excelente revista, encarregou-o de continuar a obra 
du abade de Tagilde, Oliveira Guimarães, Vimaranis Monu-
menta histórica, em que suponho que já não pôde tra
balhar. 

A um periódico do Porto, o Mundo Ilustrado, deu 
um conto fantástico, no género de Gònan Doyle, Um cada
ver evadido da Morgue, que produziu profunda impressão, 
e a curiosa novela Eusébio Macário em Guimarães, imita
ção de Camilo na sua última fase, tão perfeita que se diria 
obra do grande escritor. 

A' revista 0 Ave, de Santo Tirso, deu porém o traba
lho de maior valia que publicou, as Influências estrangei
ras em Eça de Queiroz, em que se mostra crítico profundo 
e de uma enorme leitura dos escritores franceses que ins
piraram o autor do Crime do Padre Amaro. 

De poucos é conhecida a coleçâo de pastiches que 
Mejra improvisou «das 10 às 2 horas da noite» para um 
jantar que os meus colegas me ofereceram quando me vi 
forçado a deixar o professorado. O meu amigo, que de vez 
em quando publicava nos periódicos versos imitados de 
Cesário Verde, de Antero, etc., que mistificavam os mais 
entendidos, imitou trechos de autores antigos e modernos 
numa realização perfeita. 

Ainda depois publicou uma Beincidénciu, em que foi 
ampliada a série das imitações, todas excelentes. Cometi já 
a inconlidència de publicar alguns desses trechos, mas não 
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recairei n0 delito, pára que se não suponha que quero 
reviver da vida do morto. 

O ano de 1913 foi um longo martírio para éle e para 
os que lhe queriam. Km Guimarães e na pequena povoa
ção de Gominhâes, ora um sopro de esperança lhe alen
tava o ânimo, ora um recrudecer do mal o levava a encarar 
com resignação o termo de quem se sentia quási evapo
rado. Afinal, lá repousa onde desejou morrer «junto da 
modesta ermida e tamanha em nosso amor, tão querida já 
dos avós, na sepultura humilde que o vidoeiro ensombra 
pela tarde». 

João de Meira foi uma ridenlissiina esperança malo
grada. As suas aptidr.es literárias e a sua cultura Acaram 
bem evidenciadas, mas não teve tempo de produzir as 
obras definitivas que havia direito a esperar. Como histo
riador, ai íicam algumas páginas que não esquecerão sobre 
a sua terra natal. Como professor de medicina, as suas 
lições e os seus trabalhos, de quem voluntariamente se 
submetia a uma severa disciplina de trabalho, demonstram 
que honraria a cátedra se lh'o consentisse o curto espaço 
em que por ela. passou. 

Bem o sentiu Guimarães nas demonstrações de saii-
e l | U e l h e d e u Por ocasião do seu falecimento. A pres-

tar-lhe homenagem acudiu tudo quanto a velha cidade tem 
ae mais distinto. Não faltaram também a ela os seus cole
i s no professorado. Pela boca do professor Augusto 

randao, que já fora mestre de seu pai, lhe deu o último 
adeus a Faculdade que teve a fortuna de lhe apreciar o 
talento e o carácter. Das suas palavras corto este escorço 
do trabalho docente de João de Meira: «Foi-lhe dado reger 
uma cadeira em que os conhecimentos médicos têm de 
esclarecer os mais delicados problemas ligados à adminis
tração da justiça. Ao serviço dela po/. uma análise subtil, 
uma observação meticulosa e uma honestidade de proces
sos que o impunham à consideração dos que assistiam ao 

http://aptidr.es
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.sou trabalho consciente". Pela Sociedade Martins Sarmento, 
o snr. Domingos Leite de Castro disse com inteira justiça: 
•(João de Meira, nos seus 32 anos, era já um erudito. 
Além do seu saber profissional, e ao mesmo tempo que 
dava o fruto saboroso e são, dava também a flor fina e 
perfumada: era um artista. Era também um patriota; tinha 
um verdadeiro amor à sua pequena pá'ria, e o.seu livro 
perfeito—O Concelho de Guimarães — em que lançou as 
bases de renovação da nossa história, é a prova de tudo 
isso». Pelos médicos da sua terra, o snr. Pedro Guimarães 
resumiu o seu sentimento ao proferir este juizo: «.A histó
ria quando lalar dele há-de dar razão ao orgulho que Gui
marães sentia em lhe chamar seu filho». 

Todavia, para a minha saudade, ainda hoje tão viva 
como ontem, todas estas demonstrações de estima o apreço, 
tudo. me parece pouco. 

MAXIMIANO LEMOS. 
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D E 1912-1913 

POR 

JOÀO MONTEIRO DE MEIRA 

Nao decorreram cem afios, cem breves e ligeiros anos 
depois que El-Rei D. João vi instituiu a Escola de Cirurgia 
•lo Porto. E em tão curto espaço - l'espace d'un matin — 
grandes teem sido aqui os progressos do ensino médico. 

Creada com cinco disciplinas, versadas por cinco pro
fessores, a Real Escola de Cirurgia representava um avanço 
considerável sobre o ensino particular, até então minis- j 
"auo por um único prático, no Hospital da Misericórdia. 

Inauguradas as aulas, as dissencões politicas, que pouc^T" 
epois sobrevieram, não permitiram que a grande frequên

cia do começo desde logo se firmasse e progredisse. Preso 
um professor, outros no exilio, envolvidos em sumários 

e culpas muitos dos alunos, alguns riscados, alguns im
possibilitados de usar de suas cartas, a desordem e a con
fusão penetraram na Escola, que completamente anarqui-
zada se fechou ao surgir à vista de terra a esquadra liberal. 

urante dois anos a Escola viu as suas salas transformadas 
em enfermarias e os seus professores ocupados no trata
mento dos feridos. 
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Finda a lula a Escola reabriu em outubro de ÍSIU 
com lisongeira concorrência. 

O Gonselbo dos professores conhecendo desde logo 
quanto era incompleto o quadro das disciplinas acanhada

mente versadas às duas e às três numa só cadeira e quanto 
era prejudicial à administração do estabelecimento a sujei

ção ao delegado do cirurgiãomór, representou às cortes 
pedindo que a Real Escola de Cirurgia do Porto fosse equi

parada à de Lisboa e liberta da tutela que sobre si pesava. 
Estas reclamações foram atendidas em 1836 pelo de

creto que transformou as Reais Escolas de Cirurgia em 
| Escolas MédiçoCirúrgicas. 

■ O decreto de 29 de dezembro de 1831) trás a assina

tura de Manoel da Silva Passos e representa um notável 
avanço na evolução da instrução médica no Porto. Não é, 
porém, inteiramente exacto dizerse, como no relatório 
que antecede a Réforma do Ensino Médico de 22 de fe

vereiro de 1911, que Passos Manoel creou as Escolas Mé

dicas, se por isso se entende que o ilustre estadista ergueu 
à fundamèntís o ensino da medicina no Porto' e em Lisboa. 

A obra de Manoel Passos consistiu em remodelar, 
ampliar e batisar de novo uma instituição que vinha já du> 
tempos absolutistas. 

A reforma de 1836 elevava o número de aulas a 9, 
pela desacumulação de disciplinas que até então se profes

savam numa única cadeira, e exibia para matrícula um 
curso preparatório mais extenso e completo do que até então. 

Apesar da evidente melhoria que esta reforma mar

cava, tinha deliciéncias c lacunas desde logo patentes, qúè 
os progressos da sciêucia cada vez mais acentuaram. 

Embora se tivesse feito um desmembramento das ma

térias acumuladas em 1825, algumas continuaram a pro

fessarse, reunidas mais pelo interesse económico de não 
alargar o quadro do pessoal docente do que por conv.

niênciase indicações de ordem didática. A Higiene ficava | 
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Wbfidamente associada á Fisiologia, a Medicina Legal com a 
Higiene pública sobrecarregavam a Clinica Médica, a Histó
ria medica e a Patologia geral parasitavam a Patologia 
Interna. 

Para mais não se compreendia no quadro da reforma 
de 1886 a Anatomia Patológica, cujo ensino nessa data, 
mesmo no estrangeiro, não era uso fazer-se em cadeira 
separada, mas que, dentro de breves anos, se impunha 
e generalizava como capaz de esclarecer o clinico à cabe
ceira do doente, fixar o diagnóstico e até ditar e impor as 
aplicações terapêuticas. 

k Esta lacuna, cada vez mais sensível, veio preenchê-la 
a carta de lei de 20 de maio de 1863. O mesmo diploma, 
desmembrando a Higiene e a Medicina Legal da Clinica Me
dica, a ijue andavam anexas, constituiu com elas uma 
nova cadeira. 

Poucos anos volvidos, em 1869, o Conselho Escolar, 
reconhecendo a necessidade de um ensino amplo da Pato
logia geral, encarregava um professor substituto da sua 
regência gratuita, até que pela carta de lei de 10 de abril 
de 1876, a nova cadeira recebeu existência oficial. 

O decreto de 24 de abril de 1900 separou a Higiene 
p Medjeina Lega], ao tempo que a creação das morgues 
lornecia, para este último estudo, largo e amplo material 
de ensino prático. 

A transformação da Medicina Legal em cadeira auto-
noma havia já sido pedida 14 anos antes, em 1895, pelo 
delegado da Escola do Porto ao Conselho Superior de Ins
trução Pública, o qual ao mesmo tempo solicitava acreaçao 
da Anatomia Topográfica, da Histologia, da Oftalmologia. 
da Pediatria, da Dermatologia, e Sifiligrafia, da Psiquiatria e 
Neurologia. 

O decreto de 25 de julho de 1903 estatuiu que a re
petição de Anatomia descritiva se transformasse oficialmente 
na cadeira de Anatomia topográfica, mas já antes, reconhe-
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cendo-se a necessidade desse estudo, era sob tal forma 
que o ensino anatómico se repetia de tacto, durante o se
gundo ano do curso. 

O mesmo decreto constituiu a Histologia normal em 
cadeira independente, e creou os cursos de Propedêutica, 
com o fim de preparar os alunos para o estudo das clini
cas, e de lhes facultar mais demorado aprendizado junto 
do leito dos doentes. 

Ao mesmo tempo a necessidade de especialização cli
nica fora de há muito reconhecida pela Escola do Porto. 
Por isso ela creára e mantivera, umas vezes pelo trabalho 
desinteressado dos seus professores, outras pelas forças 
dos cabedais com que a dotara a generosidade inteligente 
de alguns bemfeitores, não só o .curso de Psiquiatria, 
único a que se refere o relatório do decreto de 22 de fe
vereiro de 1911, mas também o de Oftalmologia, a cargo 
do Prof. Plácido da Costa, o de Dermatologia e Sifiligra-
fia, a cargo do Prof. Viegas, e ainda no ano transato 
o de História da Medicina com que se despediu de nós o 
Prof. Maximiano Lemos. 

Tal era a situação da Escola à data da recente reforma 
do ensino médico. 

As cinco cadeiras com que em 1825 começara haviam 
triplicado. Tinham-se-lhe juntado cursos auxiliares de pro
pedêutica e de especialidades clinicas, a Farmácia desmen-
brára-se para constituir um instituto autónomo, a Higiene 
recebera tora da Escola o complemento do Curso de Me
dicina sanitária. O legado do benemérito Bruno Alves No
bre facultara a instalação de alguns laboratórios, e a crea-
ção das morgues permitira dar uma feição prática ao es
tudo de muitas questões da medicina forense. 

A iniciativa oficial fora mais de uma vez precedida no 
professor das disciplinas médicas conforme a necessidade 
do seu estudo se impunha. 

Mas nem só na creação de cursos ou cadeiras a Es-
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cola Medica do Porto se antecipou ás deliberações do po
der central. Mais de uma vez, pelos seus professores ou 
pelos seus alunos, ela representou superiormente no intuito 

c°nseguir modificações de largo alcance na sua 'organi
zação. 

A feição de perfeita uniformidade antigamente dada 
ao ensino das cadeiras de scièncias físico-naturais, qual
quer que fosse o destino dos alunos que as frequentavam, 
a organização dos programas dessas cadeiras, determi
nando escusada insistência em matérias sem proveito para 
os estudantes de medicina, com preterição de outras que 
lhe eram de manifesta utilidade, tinham levado já em 1904 
os alunos da Escola Médica do Porto, a dirigir ás instâncias 
competentes, uma representação, em que solicitavam (pa
lavras textuais) «a incorporação dos chamados preparató
rios médicos, no curso das Escolas Médicas, com programas 
organizados segundo as necessidades do ensino, pondo de 
parte inúteis excrecéncias e desenvolvendo as matérias de 
reconhecida utilidade». 

E, acrescentava essa representação: 
«Desta maneira expurgando todo o tão longo e tão 

prolixo aprendizado preparatório do curso médico propria
mente dito, de muitas superfluidades, que o sobrecarregam, 
sem valor nem interesse real, poderia e deveria, ampliar-se 
a duração do mesmo curso, para o qual os cinco anos 
actuais são positivamente insuficientes. Assim o ensino 
teórico, deixaria de achar-se oprimido dentro do espaço 
demasiado estreito em que é ministrado, ao mesmo tempo 
que ao ensino prático hospitalar se poderia arbitrar um 
prazo muito mais longo do que o actual, como as necessi
dades de uma séria e conveniente educação médica, ins-
tautemento reclamam.». 

Passou quási despercebida naquela data a representa
ção académica, cujas conclusões foram publicadas no PârtO 
Médico, mas as ideias nela expendidas, haviam de ser re-
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tomadas e postas em prática na reforma de 22 de feve
reiro de 1911. Nada mais lisongeiro do que vêr adoptadas 
as ideias que primeiro apostolámos, e por isso justificada
mente me orgulho, de ter, quando estudante, elaborado e 
redigido a representação de 1904. 

Creada a Escola, anexa a um estabelecimento com 
que a caridade particular, desde séculos, remedeia e atenua 
a completa falta de assistência oficial, ò diploma de 1825 
nada preceitua acerca das relações que, sob o ponto de 
vista do exercício clinico dos alunos, deviam estabelecer-se 
entre o novo instituto de ensino médico-cirúrgico, perten
cente ao Estado, e o hospital junto do qual vinha tomar o 
seu assento. 

As circunstâncias especiais -da época revolta, que 
pouco depois se seguiu, explicam sobejamente o motivo 
porque se passou o longo curso de onze anos em que 
nenhuma providência legal se promulgasse sobre esta im
portante matéria. Foram o decreto de 29 de dezembro de 
183(5 e o regulamento de 23 de abril de 1840 que estabe
leceram as primeiras disposições reguladoras do assunto. 
Posteriormente, e até esta data, nenhum diploma legal 
emanado dos poderes públicos, nem mesmo a actual re
forma do eusino, acrescentou ou alterou em matéria de 
estudo hospitalar os termos daquelas leis. 

As relações entre a Escola o o Hospital de Santo An
tónio continuaram oficialmente a manter-se sob o regimen 
vago e geral do decreto de 1836 e do regulamento 
de 1840. 

Não estatuindo a reforma de 22 de fevereiro de 1911 
quaisquer disposições de ordem prática, tendentes a me
lhorar o ensino hospitalar, e. consignando apenas, de uma 
maneira vaga e adiadora de dificuldades, no seu artigo ()8.°, 
que «o governo anexará os institutos e hospitais necessá
rios», disposição que não podia, ou pelo menos não devia, 
ser aplicável ao Porto, por falta de hospitais do Estado, os 
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esforços da Direcção desta casa, secundados pela boa von
tade da Mesa da Misericórdia, conseguiram firmar um 
acordo provisório, já posto om prática, que dá ao tirocínio 
Çliniop uma larga e louvável amplitude. 

E assim, unarvez mais, a iniciativa particular da Es
cola se anlepo/. ás providências oficiais do poder central. 

•'•orno a reforma de 1886 mudou a Iteal Kscola de 
Cirurgia para Kscola Médico-Ciiúrgica, a reforma de 1911 
mudou a Kscola MédieorCirúrpica paia Kaculdade de Me
dicina. . y 

Como a reforma de 1836 multiplicou o número de 
cadeiras^ pelo desdobramento das cadeiras existentes, onde 
cumulativamente se professavam várias disciplinas, a re- I 
forma de 1!)11 creou a cadeira de Terapêutica, a cadeira j * 
de Clinica Ginecológica, os cursos de Epidemiologia, de 
Toxicologia e de Clinica de molestiaá infecciosas, além das j 
dez cadeiras e curses de especialidades clinicas. Ij 

Infelizmente de tantas cadeiras o cursos novos fun
cionam apenas os de Psiquiatria e de Dermatologia, que na 
Escola do Porto se professavam anteriormente à reforma 
de 1911, e o de Pediatria, que óste ano se inaugura. 

E, ao passo que só pode aluar um reduzido número 
das cadeiras recentemente creadas, vai lindar, porque a lei 
assim o ordena, o ensino da Patologia geral. 

<.Onde se estudarão as leis dos fenómenos mórbidos'.' 
iQnde se investigarão e classilicaráo os sintomas, as cau
sas mórbificas, e os processos patogénicosV <, Onde se tra
çarão as regras da posografia? tOnde se organizarão os 
quadros em que a Patologia especial colocará as suas des
crições? ,Por mim não o sei! Porque a Patologia geral, 
síntese e parte mais elevada das sciôncias mé liças, a um 
tempo introdução e coroamento de toda a medicina, desa-
ParecQ do ensino, ante a onda sempre crescente das inves
tigações práticas e laboratoriais. 
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Deixa de haver Patologia geral, para haver Bacterio
logia e Parasitologia, como se toda a Patologia geral se 
cifrasse no estudo das bactérias e dos parasitas, como se 
nas investigações de laboratório se encontrasse sempre a 
solução dos problemas que formula o estudo das doenças. 

«Foi, diz o relatório que antecede a reforma de 1911, 
na ideia de transformar em geral o ensino, e muito espe
cialmente no que se entende com o serviço laboratorial e 
clínico, que intentamos a presente reforma, balisada pelo 
critério da especialização. 

De facto o estudo, todo teórico, mas eminentemente 
proveitoso, da Patologia geral, desapareceu. 

De facto a lei estatui, depois de concluído o curso, a 
obrigação de mais um ano de tirockiio prático comple
mentar, com internato clinico. 

De facto a lei, dando ampla liberdade aos alunos, para 
seguirem ou não, as exposições teóricas dos seus mestres, 
consigna a obrigação de frequência nos trabalhos práticos, 
impondo a pena de perda de ano aos que a tal obrigação 
se não sujeitem. 

De facto as cadeiras de Patologia interna e externa, 
passam pela lei a ser denominadas respectivamente Pri
meira Clinica Médica e Primeira Clinica Cirúrgica, devendo 
fazer-se com demonstrações clinicas. 

Também neste particular a Kscola do Porto se ante
cipou à lei; e autorizados a tal pelo Conselho Escolar, já há 
alguns anos que os respectivos professores ilustravam as 
suas lições com a exposição de exemplares típicos das 
mais notáveis doenças que versavam. 

A este respeito encontram-se importantes Iluoidações 
nos relatórios apresentados pelos professores, e publicados 
nos Anuários da Escola Médica. 

"Procurei, diz num desses relatórios o professor de 
Patologia interna, dar a esta cadeira uma feição prática, 
tanto quanto possível dentro da sua índole, e sem a trans-
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formar numa cadeira de Clinica. Com efeito, a Patologia e 
a Clinica teem feições diversas, embora se completem. 
Estuda a primeira as doenças na sua generalidade, çxpon-

( ° a n i s l o r i a> a etiologia, a natureza, os sintomas e o tra-
amento, creando tipos que não vemos realizados á cabe

ceira do doente. A Clinica mostra os casos, e as suas 
semelhanças ou dissemelhança com as descrições clássi
cas, isto é: as modificações de forma, marcha e tratamento, 
que as condições individuais determinam. Para familiarizar 
o aluno com os doentes íiz um ensino que estabelece a 
transição entre a Patologia e a Clinica. Á semelhança do 
que pratiquei nos anos anteriores, sempre que me foi 
possível, mostrei-lhes vários doentes, fa/.endo-lhes fixar a 
sintomatologia, o notando-lhes como desses casos, em 
parte dissemelhantes, se constituiu o tipo clássico.» ' 

Essas lições práticas demonstrou-as o professor de 
Patologia interna, não só rio Hospital de Santo António, 
mas ainda no do Bomfim, no Instituto Vacinico Portuense 
e no Seminário dos Meninos Desamparados. 

«Ao iniciar o curso do ano lectivo findo, diz também 
o professor de Patologia externa, no seu 'relatório de 
1909-1910, fiz sentir aos alunos, que como nos anos an
tecedentes, procuraria imprimir àquele estudo uma feição 
prática, absolutamente indispensável, não só como comple
mento do ensino teórico, mas ainda como o meio mais 
profícuo de lhos despertar o interesse e a aplicação ao 
estudo. » 

Peranlo as palavras que acabo de citar é manifesto que 
a Escola do Porto compreendera antes de 22 de fevereiro 
<ie 1911» a necessidade do ensino prático em Patologia. 

Segue pois o ensino, na orientação de se tornar cada 
vez mais prático, libertando-se de especulações e inutili
dades teóricas, para progressivamente se restringir ao 
aprendizado técnico da arte de curar. 
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Ksta orientação é de todo o ponto louvável. 
«As palauras ouuè-se, as obras veemse: as palauras 

entram pelos ouuidos, as obras entrão pelos olbos: e a 
nossa alma rende-se mays pelos olbos que pelos ouuydos». 
Disse-o o IV Vieira, disse-o um daqueles, a quem o vulgo 
atribue o horror e a proscrição dos estudos práticos. 

Durante muito tempo o ensino médico em Portugal, 
como no estrangeiro, foi excessivamente teórico.-

Sob o império das velhas doutrinas observavam-se 
as doenças através dos árabes ou dos gregos, submetia-se 
a natureza à autoridade de Galeno e os professores eram 
simples comentadores, fazendo clinica de olbos postos nos 
Aforismos de Hipocrates. 

Nestas condições, a prática pouco valor possuía. 
Aprendia-se Anatomia em gravuras, sem vér um cadáver; 
aprendia-se Patologia num compêndio, sem vêr um doen
te; aprendia-se Tocologia num manequim, sem vêr uma 
parida. 

Tal creio que não sucedeu jamais na nossa liscola, 
nascida num hospital e longos anos instalada dentro desse 
mesmo hospital, em permanente contacto com o material 
de ensino prático. 

Mas se o excesso de doulrinarismo teórico, de que 
em outros tempos sofreu a medicina, lhe era prejudi
cial, a absorção de todo o ensino teórico pelo aprendizado 
prático, constitue, a meu vôr, um perigo, e um perigo 
grave. 

As scièncias médicas, como todas as outras scièncias, 
não constam só de resultados experimentais, demonstrá
veis praticamente. Compõe-se também de teorias de con
junto e de hipóteses, indispensáveis à sciôncia, porque, 
antecipando sobre as experiências futuras, promovem os 
progressos da sciência; e sistematizando todo o conheci
do, fazem luz sobre o que ainda se não conhece. 
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A medicina progrediu sempre, graças ás teorias que 
toi construindo. Animismo, vitalismo, irritabilidade, não fo
ram doutrinas improfícuas. E' certo que nenhuma delas, 
como tantas outras que teem surgido, correspondia à ver-
ade. Mas nem assim se perderam de .todo, e só os que 

andam alheios aos métodos scientificos, se admiram de 
ver a curta duração das teorias e o sucessivo abandono a 
que são votadas. 

Em medicina, mais do que em outra sciència, se ca
minha à custa de hipóteses. As doutrinas médicas são as 
étapes da medicina. Guiaram-lhe a marcha, asseguraram-
-lhe o progresso. Os destroços, acumulados de tantas teo
rias abandonadas, são os alicerces em que a medicina so
lidamente se firma. As teorias passam, mas ficara as ver
dades úteis que nelas se continham. Apesar do seu número, 
apesar do seu curto reinado, muitas das doutrinas, que 
através dos séculos se sucederam, fizeram progredir a 
sciència. 

E' por isso que eu não vejo sem receio, o desapare
cimento das cadeiras teóricas e a extensão descente do 
ensino prático, apregoada como a orientação verdadeira
mente scientitica no aprender da medicina. 

Se vai reduzir-se a Anatomia áo exclusivo estudo do 
• cadáver, a Bacteriologia à morfologia, coloração e cultura 

'los micróbios, a clinica ao exame dos doentes, as conse
quências podem ser desastrosas. 

Aprendizado essencialmente prático o prolongado, 
tem-no os criados do teatro anatómico; aprendizado essen
cialmente prático e prolongado, tem-no os serventes do 
laboratório; aprendizado essencialmente prático e prolon
gado, tem-no os enfermeiros do hospital. E no entanto, 
um criado das salas de dissecção, não sabe Anatomia; um 
servente do laboratório, não sabe Histologia; um enfer
meiro do hospital, não sabe Patologia. 

E que na sciència há mais alguma coisa do que a 
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simples prática material e sem discernimento. Há, repito, 
as teorias com (mo pretendemos explicar os fenómenos, 
■que caem debaixo da alçada da medicina. Decerto essas 
teorias estão destinadas a ir juntarse na vala comum da 
história com as que as antecederam. Mas, são elas o fa

ctor indispensável dos progressos médicos. 
Seria, pois, para mim doloroso, que se reduzisse o 

ensino teórico, porque êle eleva o médico e o aluno acima 
dos casos particulares, mostrandolhes o conjunto de co

nhecimentos que podem ser úteis para formular um dia

gnóstico e instituir um tratamento. Este ensino teórico é 
tanto mais útil quanto mais simples, e não pode ser facil

mente substituído pelo livro. O autor que organiza um 
compêndio ou um tratado, procura ser conciso, pensando, 
com justa razão, que o médico ou o estudante que o lê, 
poderá reíletir em cada uma das ideias expressas; e dai 
resulta, que o pensamento do autor, deixa às vezes de 
ser compreendido por não ter sido suficientemente expla

nado. O professor pelo contrário está em comunicação di

recta com o auditório, sente quando as explicações não são 
sulicientes e pode insistir, repelir sob outra forma, aquilo 
que percebeu não ter sido compreendido. 

Aqueles que têm experimentado os benefícios do en

sino teórico, sabem que, escutando um curso que dura 
uma hora, adquirem muito mais noções e muito mais du

radoiras, do que se trabalhassem sobre um livro durante 
muitas horas. 

Não basta vér, é necessário compreender. Aquele a 
quem ensinamos o conjunto e o desenvolvimento dos 
nossos conhecimentos em relação a uma doença, a suces' 
são das ideias médicas a esse respeito, a maneira porque 
a espécie mórbida foi desembaraçada de tudo aquilo que 
com ela se confundia no princípio, esse terá uma maior 
satisfação e penetrarseá melhor do sentimento da digni

dade e da utilidade da sciència, do que outro para quem a 

» 
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sciència se reduza a uma série de factos catalogados na 
memória. Só se possue bem uma questão scientííica quando 
se sabe como ela se constituiu. Para a prática da sua arte, 
como para o desempenho do seu papel social, o médico 
necessita da sua inteligência. E' preciso, pois, mostrar-lhe 
os (actos e explicá-los. Dar-lhe um largo ensino prático 
indispensável, mas respeitar o ensino teórico igualmente 
necessário. 

Felizmente o passado desta casa é garantia do seu 
futuro. Ela saberá fazer a justa parte da teoria e da prá
tica, e conduzir os estudos médicos de maneira a formar 
clínicos que aliem às aptidões técnicas imprescindíveis, as 
qualidades de raciocínio, clarividência e discernimento, 
apanágio dos que possuem um conjunto de ideias di
rectrizes e uma forte disciplina mental. Ela saberá, a des
peito de tudo, ensinar como convém. 

Mas não julguem aqueles que teem de aprender, que 
os métodos de ensino podem chegar a ponto de, com 
grande esforço do professor, mas sem canceira do aluno, 
se transformar rapidamente o ignorante em sábio. Nem o 
ensino teórico, por mais teórico que êle seja, nem o en
sino prático, por mais prático que éle se torne, podem 
dar semelhante resultado. 

Só se sabe o que se descobriu, viu ou compreendeu 
pelos próprios meios. O papel do mestre consiste apenas 
em facilitar as descobertas do aluno, evitando-lhe as hesi
tações, as tentativas inúteis que para os investigadores 
originais precederam a visão clara, distinta, precisa, do 
facto, — aquela que o mestre dá de uma só vez aos seus 
alunos. O ensino supõe da parte do que aprende docilidade 
em se deixar conduzir e confiança na palavra do mestre. 
Mas docilidade não quer dizer passividade. Ë, só por um 
trabalho de reflexão, sempre árduo, é que o aluno assimila 
os conhecimentos. Não depende do mestre infundi-los, in-
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jectá-los num espirito rebelde. 0 ensino é uma colabo
ração. 

Era deste modo que compreendia o ensino o profes
sor Ilídio do Vale. 

E sou assim levado a lalar dos nossos mortos. 
Dia a dia rareia o grupo dos que foram nossos mes

tres, dos que nos ampararam a vacilação dos primeiros 
passos no campo das sciências médicas. 

Quáái lodos aqui foram companheiros e se sentaram 
ao lado dos três cujo passamento hoje me pertence come
morar. Eu lui discípulo, e nem de todos, que um deles 
coberto de anos já, abandonara esta casa, quando nela en
trei como aluno. Chegara para todos a hora do descanço, 
depois de uma vida de fadigas. Nenhum foi colhido de im
proviso em plena florescência de talento e actividade de 
trabalho. 

Ilídio do Vale, o primeiro, nascera em Valença em 
1841 e formára-se nesta Escola. Concluiu o curso em 1863 
pela defesa de tese, que se intitulava: Ensaio mèdico-jilo-
sófico, considerações gerais sobre o valor clinico da Anato
mia Patológica. Este trabalho, digno coroamento de um 
curso glorioso, foi premiado com louvor, distinção até en
tão nunca coníerida, e que durante quatorze anos não vol
tou a repeti r-se. 

Em 18(i8 o Prof. Ilídio do Vale concorreu à vaga de 
demonstrador da secção cirúrgica, que obteve. Nesse mesmo 
ano ainda, foi promovido a substituto e em 1869 nomeado 
lente proprietário de Patologia geral e externa. 

Em 1870, separando-se as duas patologias, o Prof. Ilí
dio do Vale (içou com a regência de Patologia geral. Km 
1S!I"> transitou, a seu pedido, para Matéria Médica. 

Ai o conheci. Ai lhe apreciei o carácter bondoso, o 
espirito de justiça, a grande lucidez intelectual, as excelen
tes qualidades de exposição e de critica. 

O Prof. Ilídio do Vale não se consagrou inteiramente 



ORAÇÃO DE 8A?KKTIA DE 1912-1913 N « [ 

ao exercício docente. Gomo tanlos outros, antes e depois 
Pôle, deixóurse arrastar pela política. Em 1874 toi eleito 
<i*'i .iiluic, e-entre muitas discussões em que tomou parte; 
teve ensejo de defender a construção do nosso edifício 
escolar. Reeleito em 1881, trabalhou com afinco no pro
jecto de reforma da instrução secundária. 

Vendo lucidamente o> problema dizia no seu relatório: 
«A organização dos estudos públicos é uma questão 

sempre viva e que nunca,' em nenhum pais, poderá chegar 
a ser definitiva e acabada. Cada novo descobrimento exige 
novas escolas, novos instrumentos, ou a transformação das 
antigas escolas, dos antigos instrumentos, dos antigos mé
todos. De modo que a obrigação dos poderes públicos não 
é fazer organizações para séculos, é ir aperfeiçoando os 
seus institutos e os seus métodos, h proporção das exigên
cias do progresso». 

Assente nestas bases, a reforma de Ilídio do Vale não 
modilicava essencialmente o regime anterior. Aprendendo 
no convívio das sciências naturais, que as rápidas transfor
mações são sempre perturbadoras e mais prejudicam pela 
desorganização que acarretam do que beneficiam pelos 
progressos que trazem, o Prof. Ilídio do Vale pretendia 
que nos domínios da instrução, á semelhança da natureza, 
se procedesse também evolutivamente 

Ilídio do Vale tinha razão. Aperfeiçoando a organizara,, 
estudos, acomodando-a às exigências da época e dos 

progressos pedagógicos, conseguia melhor grandemente o 
*-n.siiio sem lhe trazer a anarquia que arrastam comsigo as 
grandes reformas, aquelas que tudo modiiicam, aquelas que 
tudo transformam, aquelas que a tudo alterando o nome, 
até o nome alteram ao próprio nome das disciplinas. Só 
por isto, só pela compreensão nítida desta grande verdade, 
tantas vezes esquecida, de que o progresso por étapes è o 
único duradoiro, o nome de Ilídio do Vale merece ser recor
dado com louvor/ Por mim, não é só com louvor que o 
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relembro, é também com o carinho e a ternura de obscuro 
e agradecido discípulo! 

O Prof. Agostinho do Souto n5o foi politico como Ilídio 
do Vale. Filho de um cirurgião de Guimarães, onde nasceu 
em 1820, cedo se destinou à vida clinica, concluindo o seu 
curso nesta Escola, aos vinte anos. De volta à terra natal, 
ai exerceu durante algum tempo a profissão, e, não con
tente com os estudos feitos, foi a Coimbra formar-se de 
novo em filosofia e medicina. Concorreu h Escola do Porto, 
sendo nomeado lente substituto da secção cirúrgica em 1858. 
Promovido a lente proprietário de Clinica Cirúrgica em 18()7, 
foi em 1874 transferido para Obstetrícia. 

Encarregado pelo governo português de uma missão 
de estudo na América do Sul, em 1871, demorou-se pelo 
Rio de Janeiro exercendo a clinica, e passando a Santiago 
do Chili, ai documentou em provas públicas as suas apti
dões profissionais, tomando o grau de licenceado a que 
era inerente o titulo de doutor. 

A febre amarela que o acometeu, na volta ao Rio de 
Janeiro, obrigou-o a regressar à pátria, abandonando a 
larga clientela que soubera angariar. 

O Prof. Agostinho do Souto, que nos seus últimos anos 
de professor exerceu algum tempo a direcção da Escola, 
jubilou-se em 1900. Já o não conheci. Mas encontrei nesta 
casa a tradição d8 um espirito culto, de um homem digno 
e honrado, e até de um coração bondoso, sem ambargo 
do ardor juvenil, com que, np dizer de um seu biógrafo, 
já na velhice, desmentia a certidão de idade nas pendências 
em que se envolvia. 

Ao Prof. Azevedo Maia já se referiu no seu discurso 
o sr. Prof. Gomes Teixeira. Não devo porisso deixar no 
esquecimento o seu nome. 

'O Prof. António de Azevedo Maia nasceu em Vila do 
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Cohtle em 1851 e formou-se no Porto, em 1874. Em 1875 
concorreu a um lugar de substituto da secção médica. 

romovido a catedrático de Fisiologia em 1880 transitou 
para Clínica Médica, onde se conservou até à ju-

b T C a ° e m 1 907. O Pror. Azevedo Maia dedicou-se ao es-
U ° d a rTlneeologia, sendo quem obteve no Porto os pri

meiros sucessos operatórios nesse campo. Foi um operador 
3 renome que não deixou trabalhos escritos, onde consi

gnasse os resultados da sua prática. Os vestígios da sua 
actividade tem de procurar-se nas teses de muitos dos 
seus discípulos que aproveitaram para tema as operações 
que Azevedo Maia praticava „a enfermaria de Clinica Mé
dica transformada num serviço de doenças de mulheres. 

Dos nossos mortos de hoje pode, em resumo, dizer-se 
ue passaram trabalhando, e terminar com a paráfrase 

daquilo que Cornelio Tácito escreveu de Júlio Agrícola: 
Jindqmd ex Agrícola amarimus, quidquid mirait suaves, 

manet nausurumque est in animis hominum, in œternitate 
temporum, fama rerum. 

> que nos nossos mortos amamos, bondade num, 
sinceridade noutro, tenacidade noutro, o quo neles admi
ramos, inteligência, amor ao trabalho, dedicação pelo estudo, 
permanece e permanecerá sempre nos nossos corações, e 
na memória dos homens atravez das idades. 

r e ' ° t er cumprido o encargo que me cometeu o douto 
Conselho da corporação a que pertenço. E terminarei 
contente se conseguir mostrar como procurei que a Escola 
ao Porto, desde a sua creação, se antepoz sempre, em ma
téria de ensino, às iniciativas oficiais. Se mais não fez é 
que mais não pôde; e de que sempre fez bastante é-me 
sobeja prova o grande número de módicos distintos saídos 
desta casa, entre os quais alguns há cuja reputação de sa
ber e competência desconhece fronteiras. 

Agora mesmo, da nova reforma, que transformou a 
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Escola em faculdade, quasi todas as disposições que acar
retavam melhoria de ensino, ou já tinham sido aqui postas 
em prática, ou haviam sido mais de uma vez reclamadas. 

E isto não deve admirar. As leis são o reflexo das 
necessidades públicas. Só vingam aquelas que antes de 
figurar nos códigos, já existiam nos costumes. 

Superior às leis, quaisquer que elas sejam, está o es
forço e a boa vontade dos que teem por missão pó-las em 
prática. 

E esta instituição trabalhará de futuro, sab a sua 
nova designação de Faculdade, com a mesma inteligente 
energia, com a mesma inquebrantável pertinácia, com que 
dantes sempre trabalhou sob o nome, mais modesto, mas 
não menos glorioso, de Escola Médicò-Cirúrgica do Porto. 

Disse. 
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Director 

Cândido Augusto Corrêa de Pinho. -Filho de Francisco 
Corrêa de Pinho, natural de Fornos, Vila da Feira, onde 
"asceu a 9 de Maio de 185¾ 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 14 de Julho 
de 1877. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 27 
e 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 
19 de Novembro de 1885, e a lente proprietário da 5." ca
deira, Medicina Operatória, por decreto de 14 de Novem
bro de 1895. 

Transitou em 16 de Abril de 189G para a G.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 lugar de Professor ordinário da 
6." classe — Obstetrícia e Ginecologia (Diário do Governo 
n-° 23 de 27-1-912), regendo a cadeira de Obstetrícia. 

Foi presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
Porto, e é membro adjunto do Conselho mêdico-legal, sócio 
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correspondente da Sociedade das Sciências Médicas de 
Lisboa, e presidenta do núcleo do Porto da Liga Nacio
nal contra a tuberculose, tendo sido o presidente do 4.° 
congresso desta Liga. 

Foi eleito Director da faculdade de Medicina em sessão 
do Conselho escolar de 5 de Novembro de 1913, sendo 
nomeado por decreto de 15 de Novembro do mesmo ano, 
publicado no Diário do Governo n.° 10 —n Série, de 13 
de Janeiro de 1914, tomando posse no dia 14. 

Foi também o presidente da xiu Secção (Obstetrícia e 
Ginecologia) do xv Congresso Internacional de Medicina 
(Lisboa, 1906). 

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

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — O principio da hereditaria 
dadc (1877). 

DISSERTARÃO 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. 

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

Diplomado pela Fscola 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-
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pnetário da 10.a cadeira, Anatomia Patológica. Pelo de
creto com força de lei de 22 de Fevereiro' de 1911, foi 
colocado no lugar de Professor ordinário da 4.a classe — 
Medicina Legal e Anatomia Patológica (Diário do Go-
vtrno n.P 23 de 27-1-912), regendo a cadeira de Anatomia 
Patológica. 

Foi eleito Director da Faculdade de Medicina em ses
são do Conselho escolar de 12 de Agosto de 1911, sendo 
nomeado por decreto de 19 do mesmo més; tomou posse 
em 80 de Agosto de 1911, sendo exonerado a seu pedido, 
por decreto de 13 de Setembro de 1913, publicado no 
Diário do Governo n.° 225, de 25 do mesmo mês. 

É membro efectivo do Conselho médic.o-lequl e foi pre
sidente de honra da m Secção do xv Congresso Interna
cional de Medicina. 

DISSKRTAÇÃO INAUGURAL..— Do maravilhoso em medi
cina (1871). 

DiSSEBTAÇÍÒ DE CONCURSO. — Breves considerações so
bre a natureza do virus sijphilitico e theoria dos seus di
versos modos de acçcío (187o). 

Morada — Rua da Roavista. 166. 

António Plácido 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 deciteto de 16 de Junho de 1894 
foi promovido a lente proprietário da 2.a cadeira, Fisiolo-
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gia. Pelo decreto com torça de lei de 22 de Fevereiro de 
1911, foi colocado no lugar de Professor ordinário da 2." 
classe — Fisiologia Geral e Especial, Histologia e Embrio

logia, Física Biológica e Química Biológica (Diário do 
Governo n.° 23 de 271912), regendo a cadeira de Fisio

logia 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 His

tologia, 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 medica (1879). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Phgsiologia do punctttm 
(■firitin da retina humana. Estudos experimentaes (1883). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS. —Foi colaborador e redactor do 
Periódico de ophtalmologia pratica, dirigido pelo dr. Van 
der Laan (Lisboa, 18801881). Merecem especial menção, 
pela sua importância, os artigos: 

O crystallocone polar anterior, descoberta de uma ano

malia rara do cristalino. 
Xoro instrumento para investigação rápida e completa 

das irregularidades de curvatura da cornea, — o astigma

toscopio. (Este instrumento está vulgarisado no estrangeiro 
cóm a designação — «Keratoscopio de Placido»). 

Morada — Hua ilo Breiner, í*>S. 
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Roberto Belarmino do Rosário Frias. — Filho de Fran
cisco António de Frias, natural de Bardez, índia Portu
guesa, onde nasceu a 5 de Junho de 1853. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica 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 26 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 
1895, e a lente proprietário por decreto de 26 de Maio de 
1898, sendo colocado na 5." cadeira, Medicina Operatória. 
Em Outubro deste ano transitou para a propriedade da 9.« 
cadeira, Clínica Cirúrgica. 

Pelo decreto com força de lei de 22 de Fevereiro de 
1911, toi colocado no logar de Professor ordinário da 7.a 

classe — Cirurgia (Patologia Cirúrgica, 1." e 2." Clínicas 
Cirúrgicas, Terapêutica e Técnica Cirúrgicas, Especialida
des Cirúrgicas) (Diário do Governo n.° 22 de 27-1-912). 
Rege a cadeira da 2." Clínica Cirúrgica. 

De 1882 a 1887 serviu como facultativo no quadro de 
saúde da índia, desempenhando durante parte deste tempo 
uma comissão de estudo no estrangeiro. Era facultativo 
oe 1.» classe quando pediu a exoneração, por ser nomeado 
protessor da Escola Médica do Porto. Foi nomeado lente 
auxiliar das sciôncias fisico-quimicas do Instituto Indus
trial e Comercial do Porto, por decreto de 4 de Dezem
bro de 1890, sendo promovido a lente proprietário da 8.a 

cadeira, Mineralogia e Geologia, por decreto de 20 de 
Dezembro de 1905. É sócio correspondente da Academia 
das Sciências de Lisboa. 

DISSERTAÇÃO INÃUGURAC. — O Crime. Apontamentos 
para a systematisaçno da criminalidade (1880). 
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DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Systema therapeutico dos 
cálculos visicaes (clinica e critica) (1887). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS.— A thermodynamica e a <di-
mentaçilo do operário. Dissertação de concurso ao Instituto 
Industrial e Commercial do Porto (Porto, 1890). 

Compendio de Chimica (Porto, 1891). 
Gustroenterostomia. Memoria de candidatura á Acade

mia Heal das Sciencias (Porto, 1905). 

Morada — líntreqnintas, 220. 

João Lopes da Silva Martins Jfinior. — Filho de João 
Lopes da Silva Martins, natural do Porto, onde nasceu em 
9 de Dezembro de 1866. 

Diplomado pela Fscola Médico-Cirúrgica do Porto, 
havendo concluído o curso pela defesa da dissertação em 
10 de Dezembro 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 Hbrer) e Berlim. 

Nomeado, precedendo concurso, per decreto de 14 de 
Junho de 1895, lente substituto da secção médica, logar 
de que tomou posse a 26 do mesmo mês, foi, por decreto 
de 5 de Julho de 1900, promovido a lente catedrático, 
sendo colocado na 18." cadeira, Higiene, criada pelo des
dobramento da antiga l l . a cadeira — Higiene e Medicina 
Legal. Regeu como substituto esta última cadeira, e as de 
Matéria Médica, Patologia Interna e Clinica Médica, tendo 
sido sob a sua superintendência e quando regia a 11." ca
deira, que se instalaram no Porto os novos serviços médi-
co-forenses (1899), tendo sido assim o 1.° director da 
Morgue desta circunscrição médico-legal. Na sua promo
ção a catedrático, foi colocado, a seu desejo, na nova ca-
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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 190(5, 1907 a 1912 o 
Curso auxiliar de Propedêutica médica, e, de 1895 a 1898, 
fez a regência gratuita de um curso de Nevropatologm- e 
Psiquiatria.—Fundou na Escola, em 1903, como anexo á 
sua cadeira, o Muzeu de Higiene, e em 1912, por proposta 
também de sua iniciativa, aprovada pela Faculdade e pelo 
Senado Universitário, o Instituto de Higienei— instituições 
que dirige. 

Pelo decreto com forca de lei de 22 de Fevereiro de 
1911, <]ue reorganisou o ensino médico, loi colocado no 
logar de Professor ordinário da 5." classe — Higiene, 
Bacteriologia e Parasitologia. 

Como lente da cadeira do Higiene leve 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 Médico-Girúrgica, presidente 
da Junta distrital de higiene e membro do Conselho Supe
rior de Higiene Pública. — Por decreto do Governo da Re
pública 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 «le 2 de Agosto 
Inspector sanitário da Universidade. 

E major-médico do Exército, sócio correspondente da 
Academia das Sciências, da Sociedade <las Sciências 
Médicas e da Sociedade de Geografia, de Lisboa, e do 
Instituto de Coimbra, membro da Deutsche Gesellschaft fiir 
ofi'enfliche Gesundheitspfiege de Berlim, da Société Médico-
psychologique e da Société d'Hygiène de Paris, e da Sociedade 
helénica 'H sv WMpv.iç 'Jatptxí) fEtatpsía,- membro titular 
da Kaiserlich-kõnigiiche zoologisch-botanische Gesellschaft 
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de Viena d'Austria, honorary Felloir do lioyal Sanitary 
Institute de Londres. 

É dignitário da Ordem Militar de Aviz, e da de 
Sant'Iago de mérito scientiíico, socio benemérito com a 
Cruz de l.a classe da Sociedade Portuguesa da Cruz Ver
melha, tem a medalha militar de comportamento exemplar, 
a Cruz Branca de l.a classe do Mérito Militar de Espanha, 
a medalha de oiro da Cruz Vermelha de Espanha e a Cruz-
insignia da Sociedade francesa de Socorros aos feridos 
militares dos Exércitos de terra e mar. E membro titular 
da Cruz Vermelha do Japão, com a medalha de prata ju
bilar e a medalha comemorativa da guerra russo-japonesa 
(1904/5). Foi delegado oficial do Governo e presidente de 
honra das Secções de Bacteriologia 'e. Epidemiologia e de 
Higiene militar no Congresso Internacional de Higiene e 
Demografia de Buda-Pesth (1894), director dos serviços 
sanitários da fronteira de Barca d'Alva na epidemia de 
cholera-morbus de 1892-1893, o inspector geral dos ser
viços de desinfecção feiro-viários 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 géneros alimen
tícios, instalação de laboratórios regionais e progratnatiza-
ção do respectivo ensino técnico, foi vice-presidente da 
Secção de Epidemiologia do 15.° Congresso internacional de 
Medicina de Lisboa em 1900, membro do Comité d'honra 
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 honorário do Congresso inter
nacional de Fisioterapia de Paris em 1908. 

Foi vereador da Câmara Municipal do Porto no qua
driénio 1903-190G, dirigindo os pelouros de Instrução e 
Higiene. 
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I'. actualmente o Presidente da Comissão Executiva do 
Município do Porto. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — A Hysteria e as suas loca

Mações motrizes. (Porto, 1888). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Os Epilépticos em Medi

cina legal. (Porto, 1895). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS, — Beobachtungen ãber abnorme 
Atheminnervutiou. (Basilôa, 1N89). 

Dysphasias vocaes amnésicas. <'aso* clinico* (Iisbon 
1891). 

A doença dos tics convulsivos e as dysarthrias de forma 
upktonguicà. (Lisboa, 18!)2). 

Da Saxonia ao SchleswigÊolstein, Impressões d'uma 
excursão medica na Allemanha. (Lisboa, 1892). 

Um caso de mordedura de vibora, no dorso do pé di

reito d'um pastor de 10 amos, tendo originado angioleu

■cite troncular suppurativa de todo o membro respectivo e 
da regido hypogastrica, com cellulite séptica subaponevro

tica, gangrena pútrida secundaria e toxiinfecção geral 
aguda gravíssima. Cura em 50 dias de tratamento. (Caso 
clinico do Autor, em 1893, na povoação raiana de Barca 
•d Alva).— Li sb0a , 1894 

L'épidémie de cholerine à Lisbonne em 1894. 
Les services de prophylaxie internationale et locale en 

Portugal contre les maladies contagieuses. 
La constitution géologique du sol dans nés rapports 

avec le développement et la prophylaxie du paludisme. 
(Comunicações ao 8.° Congr. Intern, de Higiene e l)e

mogr. de BudaPestb de 1894, insertas in  Jelentés 
Neinzetkõzi Kõzegiszégi és Demograjiai Congressusról és 
Annak Tudomânyos Munkálatairól—II. Kõtet,— na ordem 
seguinte: l . «  p . 305 sq. —/.. IL, III. szakosztály egyiittes 
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iilése, 5. set.; 2.a—p. 488 sq.—//. szakosztâly iilès, 7. set.—; 
3.a — p. 544 sq.— IL, 111. szahoszt. egyiit. iilése, 8. set.) — 
Buda-Pesth, 189(1 

O Congresso Inter na cio nul de Hygiene e Demographia 
em Buda-Pesth. (Helatorio oficial ao Governo português. 
Lislioa, 1897). 

O novo sijstema de canalisação dos esgotos do Porto e 
o contracto municipal com u empreza constructora Hughes 
& Lancaster, de Westminster, Londres. (Discurso na Ga
mara 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. (Orarão inaugural do 
ano lectivo 1904-1905, na Ësçola Medico-Cirurgica do 
Porto. — Porto, 1904;. — Kste trabalho foi traduzido em 
espanhol, em 1908, pelo dr. M. Ortega Moréjon in —El 
Monitor Sanitário (Madrid, 1908). 

O ensino da Hygiene na Escola Medico-Cirurgica do 
Porto e as installações especiaex adstrictas. A organisação 
do Curso de Propedêutica Medica. — (Porto, 1910). 

Conferencias e sessões de demonstração de technica sa
nitaria. Helatorio 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). 

Morada — Rua Anléro (te Quental, 338. 

Alberto Pereira Pinto de Aguiar. — Filho de D. Ana 
Emilia de Aguiar, natural do Porto, onde nasceu a 22 de 
Setembro de 1868. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
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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.a 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 lugar de Professor extraordinário 
(com categoria de ordinário) da õ.a classe — Higiene, Ba
cteriologia e Parasitologia (Diário do Governo n.° 2:5 de 
27-1-912), ficando a reger a cadeira de Bacteriologia e 
Parasitologia. 

É professor ordinário da Fscola de Farmácia, diplomado 
ena lilosolia pela Academia Politécnica e em farmácia pela 
Escola de Farmácia do Porto, sócio da Sociedade de Medir 
ciua e Cirurgia do Porto, da Sociedade Químico-Farma
cêutica do Porto, da Sociedade Portuguesa de Sciências 
Naturais, da Sociedade Química de França, da Real Aca
demia de Medicina e Cirurgia de Madrid e sócio corres
pondente da Academia das Sciências de Lisboa. É director 
e colaborador da Revista de química pura e aplicada e 
presidente da Direcção da Associação dos médico» do Norte 
de Portugal. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — As leucomainas urinarias. 
Toxicidade urinaria. (Porto, 1892). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Cellula hepática e crase 
urinaria. (Porto, 1890). 

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

Tecltnica urológica. (Dissertação de concurso á Escola 
de Pharmacia — Porto, 1908). 
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Influencia da chimica em medicina. (Oração inaugural 
do ano lectivo de 1905-1906, da Escola Medico-Cirurgica 
do Porto). 

Communicações ao XV Congresso Internacional de Me
dicina de Lisboa. (Abril-1906): 

Sur l'importance du soufre nrinaire en semeiologie hépa
tique. (Porto, 1906). 

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

Morada—luia du Restauração, ri56. 

Carlos Alberto de Lima. — Filho de António Joaquim 
de Lima, natural do Porto, onde nasceu a 22 de Dezembro 
de 1866. 

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

Eoi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 27 
de Agosto de 1896, lente demonstrador da secção cirúrgica, 
e tomou posse deste lugar em 8 de Setembro do mesmo 
ano. Por decreto de 26 do Maio de 1898 foi promovido a 
lente substituto da secção cirúrgica, e por decreto de 11 
de Agosto de 1900 a lente proprietário da mesma secção. 
Tem regido as cadeiras de Anatomia Topográfica, Me
dicina Operatória e Patologia Krternu. 

Pelo decreto com força de lei de 22 de Fevereiro de 
1911 foi colocado no lugar de Professor ordinário da 7." 
classe — Cirurgia (Diário do Governo n.° 23 de 27-1-912), 
regendo a 1." Clínica Cirúrgica. 

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

E médico do Instituto de Surdos-mudos do Porto, só
cio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, de que 
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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. — Melhoramento da raça pelo 
exercido físico (1891). 

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

Morada— Rua da Restauração, 413. 

Luís de Freitas Viegas. — Filho de Luis de Freitas Vie
gas, natural do Porto, onde nasceu a U de Julho de 1809. 

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 
da secção cirúrgica por decreto de 28 de Março de 1899, 
lugar 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 1.» cadeira, Ana
tomia Descritiva, por decreto de 25 de Agosto de 1903. 

Pelo decreto de 22 de Fevereiro de 1911, foi colocado 
no lugar de Professor ordinário da l.a classe — Anatomias 
Descritiva e Topográfica (Diáno do Governo n.° 23 de 
27-1-912), sendo encarregado da regência de Anatomia 
Descritiva. 

Por deliberação do conselho escolar foi encarregado da 
regência de clinica especial de Dermatologia e Sifiligrnfia, 
curso que vinha regendo gratuitamente desde 1902. 

É director do Posto Antropométrico junto das cadeias 
da Relação, membro adjunto do Conselho Médico-legal, 
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sócio da Sociedade das Sciências Médicas e do Instituto de 
Coimbra e clinico do Hospital Geral de Santo António. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — A immunidade. Estudo de 
pathologia geral (Porto, 1893). 

DISSERTAÇÕES DE CONCURSO. — A tuberculose e as suas 
manifestações cirúrgicas (Porto, 1896). 

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

Morada — Rua dos Heroes de Chaves, Ífl8. 

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

Diplomado pela Escola Mêdico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 13 de Julho 
de 1877. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 4 
de Junho de 1901, lente substituto da secção médica, to
mando posse em 11 do mesmo mês, o 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 lugar de Professor ordinário da 8." classe — Medicina 
(Patologia Interna, 1." e 2.a Clinicas Médicas,' Terapêutica 
e Especialidades Médicas) (Diário do Governo n.° 23 de 
27-1-912). 

Actualmente rege a 1." Clinica Médica, havendo-lhe 
o conselho escolar entregado igualmente a regência da 
clínica especial de Pediatria. 

É sócio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, 
às qual foi presidente, é clínico director de enfermaria no 
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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 
Bruxelas. Foi redactor da Gazeta dos Hospitais do PÔrío. 

BISSKUTAÇÃO INAUGURAI» —Hospitais. Necessidade d'vm 
hospital para a pratica de operações (1877). 

DlSSERTAÇip DE CONCURSO. - Heredo-syphUis (1901). 

Morada — Hua dos Heroes de Chaves, 340. 

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

Diplomado pela Escola Médico-Girúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 28 de 
Julho de 189(i. 

Em 1897 e 1898 exerceu clinica como facultativo mu-
picipal na vila de Grândola (Aleratejo). Era 1899 e 1900 
esteve em Paris seguindo as clinicas de Dermatologia e 
Sifilografia dos Hospitais de S. Louis e Broca-Pascal. 

1'oi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 21 
A»ril de 1902, lente substituto da secção médica, sendo 

investido na posse deste lugar no dia 19 de Maio do mesmo 
a no; foi promovido a lente proprietário da 14.a cadeira, 
Histologia Normal, por decreto de 25 de Agosto de 1903 
e, por deliberação do conselho escolar de 25 de Outubro 
de 1909, foi colocado na 3." cadeira, Matéria Médica. 

Pelo decreto de 22 de Fevereiro de 1911, foi colocado 
no lugar de Professor ordinário da 8.a classe — Medicina 
(Diário do Governo n.° 23 de 27-1-912), sendo-lhe distri
buída a cadeira de Terapêutica Médica. 

Foi nomeado director da Penitenciária de Lisboa por 
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decreto de 24 de Outubro de 1910 (Diário do Governo 
n.° 17). 

Por Portaria de 11 de Novembro de 1910, foi autori
zado a exercer o lugar de Governador Civil de Viana do 
Castelo (Diário do Governo n.° 33). 

Foi nomeado Comissário do Governo no distrito do 
P'unchal por ocasião da cólera na Ilha da Madeira, por 
decreto de 15 de Dezembro de 1910 (Diário do Governo 
n.° 02), comissão que desempenhou durante très meses. 

Novamente, após o seu regresso do Funchal, foi no
meado Governador Civil de Viana do Castelo, cargo que 
desempenhou até tomar assento, como deputado por Lis
boa, ;i Assembleia Nacional Constituinte. 

Foi nomeado Governador Gera'! de Moçambique por 
decreto de 5 de Dezembro de 1911 (Diário do Qovêrnp 
n.° 290), sendo exonerado por decreto de 0 de Março de 
1913 (Diário do Governo n.° ò±). 

É sócio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, 
da Sociedade das Sciêucias Médicas de Lisboa, da Socie
dade de Dermatologia e Sifiligrafia de Paris, da Sociedade 
de Geografia de Lisboa, do Instituto de Coimbra, e da 
Associação Médica Luzitana. Foi secretário interino da 
Escola, e fundador e colaborador do jornal de medicina 
Porto Médico durante três anos. Foi secretário geral do 
i.° congresso da Liga Nacional contra a tuberculose 
(Porto, 1907). 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Os milagres de Lourdes. 
Terapêutica psychologica (Porto, 1896); 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Problemas da vida. En
saio critico de biologia geral (Porto, 1902). 

Morada — Avenida Rodrigues <!e Freitas, 89; 
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António Joaquim de Sonsa Júnior. — Filho de António 
Joaquim de .Sousa, natural de Vila da Praia da Victoria, 
detrito de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, onde nasceu 
a l o de Dezembro de 1871. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa .ia dissertação em 9 de Ja
neiro de 1!)0(). 

?oi nomeado, precedendo concurso, lente substituto 
da secção cirúrgica por decreto de 10 de Junho de 1903, 
tomando posse em 22 do mesmo mês, e foi promovido a 
ente catedrático por decreto de 14 de Dezembro de 190«, 
içando n a propriedade da 5.* cadeira, Medicina Opera-

torta. r 

no IT ' r ? dS 22 ^ F e V e r e Í r ° de 1911> ^ blocado 
ordi„T\ ! 7 * " ° r e X t r a 0 r d i n : i r i o ( * * categoria de 

n. d» de 27-1-912), regendo a cadeira de Técnica e Te
rapêutica cirúrgicas. 

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

Foi ministro da Instrução Pública (1913). 
E chefe do Laboratório de Bacteriologia e clinico do 

iospital do Bomfim, vogal da Junta distrital de higiene, 
professor da 5;" secção, Bacteriologia, do Curso de medi-
<*na sanitária, sócio da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
< » Rôrto, membro da Sociedade internacional de Cirurgia 

e Bruxelas, sócio da Sociedade Portuguesa de Sciências 
^attirais, e foi redactor do jornal de medicina Gazeta dos 
Hospitais do Porto. 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
carregada de estudar a epidemia da peste nos Açores 
(1908-1909). 

É senador. 

2 
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DISSERTAÇÃO INAUGURAL.— Contribuição para o dia
gnostico da tuberculose urinaria (Porto, 1!)00). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Peste bubonica. Estudo 
da epidemia do Porto (Porto, 1903). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — Febres paratyphoid es (Porto, 
1907). 

— Ueber da- Vorkommem von Spirochaete pallida (in 
ttHerliner klin. Wochenschr.n, n.° 44 de 1005). 

Morada — Hospital do Bom fim, 

Tiago Augusto de Almeida. — Filho de José Bernardino 
de Almeida, natural de Santa Maria de Gandra, concelho 
de Espozende, onde nasceu a 11 de Dezembro de 1804. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 27 de .lulho 
de 1893. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto da 
secção médica, por decreto de 29 de Março de 190(i, to
mando 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 do 1910, foi exone
rado deste cargo. 

Foi promovido a lente proprietário por decreto de 14 
de Novembro de 1907, lugar do que tomou posse no dia 
25 do mesmo mês, sendo colocai lo pelo Conselho Escolar 
na 3.a cadeira, Matéria Médica. Regeu interinamente a 8." 
cadeira, Clínica 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, foi colocado no lugar 
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de professor extraordinário (com categoria de ordinário) 
ti °\c[*ss*~ Medicina (Diário do Governo n.° 23 de 

i' . . r e g e n d o a 2-a Clínica Médica. 
SÓCÍ° c o r r e s P ° n d e n t e da Sociedade das Sciências 

ilédicas de Lisboa, e da Associação Internacional contra a 
tuberculose, de Berlim. Foi o secretário geral do 3.° con
gresso da Liga 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 
1897), e professor e director da Escola de Ensino Normal, 
da mesma cidade (Fevereiro de 1897 a Abril de 1906). 

ÚlSSEHTACiO INAUGURAL.- O liquido orchilico. Estudo 
aa medicação sequardiana (Porto, 1893). 

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

Morada — Rua da Restauração, 418. 

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

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 14 de Julho 
de 1903. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto da 
secção médica por decreto de 29 de Março de 1906, to
mando posse do lugar em 7 de Abril de 1906; por decreto 
de 22 de Fevereiro de 1907 foi transferido para a secção 
círurgioa, sendo promovido a catedrático por decreto de 
«O de Abril de 1907, e ficando na propriedade da 15.a ca
deira, Anatomia Topográfica. 

Pelo decreto de 22 de Fevereiro de 1911, foi colocado 
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no lugar de professor extraordinário (com categoria de 
ordinário) da l.a classe — Anatomia (Diário do Qovèrno 
n.° 23 de 27-1-912), regendo Anatomia Topográfica. 

Foi aluno interno do Hospital de Santo António, 1.° 
secretário da Sociedade de Medicina e Cirurgia, secretário 
da redacção e colaborador do Porto Médico, foi redactor 
da Gazeta dos Hospitais do Porto, e é actualmente pre
sidente da Secção Portuguesa da Assoc. Intern, de Perfe
ctionnement Scientifique, et Médical (Paris), sócio da Socie
dade Portuguesa de Estudos Históricos e bibliotecário da 
Faculdade de Medicina. Nesta qualidade coordenou o Catá
logo Geral da Biblioteca (1 vol. de xvn |-4(>1 pág. —Porto, 
1910). Exerceu o lugar de chefe de Clínica Cirúrgica, 
para que foi nomeado, precedendo' concurso documental, 
por decreto de 19 de Fevereiro de 1904. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Estudos sobre a conjuncti
vae granulosa (1903). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — A medicina forense em 
Portugal. Esboço histórico (1900). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — A operação de Poncet no tra
tamento da hipertrofia da próstata. (Parto Médico, Setem
bro de 1905). 

— Sobre anomalias numéricas das válvulas sigmoideias 
(Gazeta dos Hospitais do Parto, l-m-911). 

— Absence of the auditory canal and other anomalies 
of the external ear (Journal of Anatomy and Physiology, 
October, 1912). 

—Algumas observações de anomalias musculares (Anais 
Scientíficos da Faculdade de Medicina do Porto, Vol. i, 
N.° 1). 

— Contribuição para o estudo da Polidactilia (LdemY 

Vol. i, N.° 8). 
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Un a bone found in the muscle Vastus externus of 
_ l g 1 ' (Journal of Anatomy and Physiology, July, 1913). 

! " u r rluel ,iues observations de fistules juxta-uréthra-
es congénitales (Communication ao XVI1/ Congrès In

ternational de Médecine, Section i -Anatomia et Èmbryo-
'°gie - Londres 6-12 Août 1918). 

Mofada ~ Rua de Alvares Cabra), 348. 

José de Oliveira Lima. - Filho de Antonio Maria Lima, 
natural de L.sboa, onde nasceu a 27 de Novembro de 1876. 

1 .plomado pela Escola Médico-Cifúrglca do Porto, onde 

Ztelmm's°Pe,a defesa da d i s s e r t a ç 5 ° e m 28 de Ju" 
Foi nomeado precedendo concurso, por decreto de 7 

de Maio de 1908, lente substituto da secção cirúrgica, 
tomando posse deste lugar em 15 do mesmo més e ano. 

Pelo decreto de 22 de Fevereiro de 1911, foi colocado 
no lugar de professor extraordinário da 2.» classe (Diário 
do Governo „.» 28 de 27-1-912). Rege actualmente a ca
tena de farmacologia e o curso de Propedêutica Cirúr
gica. r 

_Foi facultativo do quadro de saúde de Angola e S. Tomé 

de ' l ím e ' C a r g° qUe e x e r c e u d e s d e Jul , )0 d e 1 9 0 0 a Março 
Lxerceu o cargo de médico municipal de Mos-

samedes, desde Outubro de 1901 a Abril de 1907. 
Lxerceu o cargo de reitor do Liceu Central D. Ma

nuel ii. 

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

JISSEHTAÇÃO INAUGURAL. — O hypnotismo e a suggestão 
m therapeutica (Porto, 1900). 
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DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — 0 problema do cancro. 
Etiologia e tratamento (Porto, 1908). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS.—Le lait aigri et la longévité 
dans les tribus du Sud d'Angola. — Communication ;i Mr. 
le prof. Metclinikolï (Mossamedes, 1905). 

Morada — Rua ila Boavista, 444. 

Álvaro Teixeira Bastos. — Filho de Francisco José Tei
xeira Bastos, natural do Porto, onde nasceu a 6 de Feve
reiro de 1879. 

Diplomado pela Fscola 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 de 1908, lente demonstrador da secção cirúrgica, 
sendo investido na posse deste lugar no dia 14 do mesmo 
mês e ano. 

Pelo decreto com força de lei de 22 de Fevereiro de 
1911, foi colocado no lugar 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 lugar de Prosector de anatomia, para que 
foi nomeado, precedendo concurso documental, por decreto 
de 17 de Dezembro de 1903, sendo reconduzido neste lu
gar por deliberação do Conselho Escolar de 10 de Dezem
bro de 1906. 

Foi nomeado secretário interino da Faculdade de Me
dicina 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 
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por despacho de 31 do mesmo mês e tomando posse em 
lb de Setembro do mesmo ano. 

DISSEKTAÇÃO INAUGURAI.. —fÁ tatuaaem nos criminosos 
(Porto, 1908). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — 0 bócio em Portugal 
(Porto, 1908). 

Morada — Rua <ie Reroandea Toma/., 93. 

António de Souza Magalhães e Lemos. - Filho de João 
Aniomo do Magalhães e Lemos. Nasceu em Margaride aos 
18 de Agosto de 18o5 e diplomou-se na Escola Médico-
Cirúrgica do Parto, onde concluiu o curso pela defesa da 
dissertação em 17 de Outubro de 1882. 

Foi nomeado, precedendo concurso, médico ajudante 
do Hospital do Conde de Ferreira em 28 de Junho de 
1883; e medico-ajudaute em 12 de Maio de 1892. Km 15 
B« ^V ; e r e i r

a° , l e 1 8 8 7 - M nomeado lente auxiliar das 7.% 
8 . , 9.-', l().a e H.a 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 «le 1911 (Diário do Governo 
n. _00) toi transferido para a cadeira de Psiquiatria, <jue 
havia ficado vaga pela transferencia, para a Faculdade de 
Medicina de Lisboa, do Prof. Júlio Xavier de Matos. 

b membro da Sociedade MMico-psicológica de Paris, 
da Sociedade de Antropologia, da Sociedade de Neurologia, 
da Sociedade de Psiquiatria, da Sociedade de 'Tmira de 
Medicina mentakfa mesma cidade, etc. 

PUBLICÀ.ÇOÉS D I V E R S A S . — A região psycho-motriz 
(1888). 
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lïsite psychiatrique à la colonie de Gheel (1886). 
Les congestions cérébrales d'après la méthode de Men

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

e nervosas (1890). 
L'épilepsie sensitive et la démentie paralytique (Com. 

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

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

(1900). 
A caimbra dos cigarreiras. 
IJévolution des idées délirantes- dans quelques cas de 

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

lie an.rieuse (190(i). 
infantilisme et dégénérescence physique (1906). 
Assistance des aliénés en Portugal (1906). 
Note sur l'assistence des aliénés en Portugal (1908). 
Gigantisme, infantilisme et acromégalit (1911). 
Etc. 

Conferencias clinicas sobre doenças mentaes e nervosas. 
Conferencias sobre as cansa* das doenças mentaes e 

nervosas (1904). 

Morada — Hua do Costa Cabrai, 1218. 

LENTES JUBILADOS 

José de Andrade Oramaxo. — Filho de Gristovam José 
Flebelo de Sousa Guerrido, natural do Porto, onde nàsceu 
a 25 de Maio de 1826. 
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Bacharel formado pela Faculdade de Medicina de Coim

br», onde concluiu o curso em 23 de Junho de 1848. 
Precedendo concurso, foi nomeado demonstrador da 

secção médica por Carta de Mercê de 2 de Maio de 1855, 
e tomou posse deste lugar 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 Carta de Mercê de 14 de 
Aposto de 1862 a lente proprietário da cadeira de Fisioln

m, que vagara por falecimento de Luís António Pereira 
da Silva. Por decreto de 16 de Julho de 18G7 transitou 
para a cadeira de Patologia Interna, na qual se jubilou 
por decreto de 8 de Novembro de' 1876. 

^ J K M f f ò DE CONCURSO, febres menâtes (Manus
cnpto, 1855). 

Morada  Rua dós Mártires da Liberdade, 120. 

Pedro Augusto Dias . F i lho de José Caetano Dias, 
"aturai de Valença do Minho, onde nasceu a 10 de Abril 
de 1835. 

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 de Março de 1864, 
tomando posse a 28 do mesnio 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, (oi promovido a lente proprietário da 5.a cadeira, 
Medicina Operatória, por decreto de 14 de Maio de 1868. 
Foi jubilado por decreto de 14 de Setembro de 1895. & 
clfniço do Hospital de S. Francisco. 
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DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Movimentos: ciliar; mus
cular; mecânica animal (Manuscripto, 1804). 

PUBUCAQOES DIVERSAS. — Catalogo da collecção de moe
das e medalhas portuguezas e outras, pertencente a Eduardo 
Luiz Ferreira Carmo (Porto, Typ. Central, 1877). 

O ensino actual da medicina operatória na Escola Me-
dico-Cirurgica do Porto (1885). 

Rodrigo de Castro — Apontamentos para a biographia 
do creador da Gynecologia (in tcÀrchivos de historia da 
medicina portuguesa», 1880-1888). 

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

A Universidade de Coimbra—-Os primeiros mestres da 
Faculdade Medica [1537-1556] (in «Arch, de hist, da me
dicina port.T>, 18S5). 

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

Morada — Campo Lindo, Paranhos. 

Maximiano Augusto de Oliveira Lemos. — Filho de Ma
ximiano Augusto de Oliveira Lemos, natural da Régoa, 
onde nasceu a 8 de Agosto de I860. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 16 de Julho 
de 1881. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto 
da secção médica, por decreto de 4 de Abril de 1889, e 
tomou posse deste lugar em 1 de Maio do mesmo ano; 
foi promovido a lente proprietário para a li. '1 cadeira, 
Medicina Legal, por decreto de 9 de Março de 1895. Não 
chegou a reger, por então, esta cadeira, mas, por decisão 
do Conselho Escolar de 5 de Fevereiro de 1895, ficou lente 
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a de Patologia Geral, em que serviu até que, por decisão 
0
 H

Consellio Escolar de 31 de Maio de 1900, foi colocado 
«a 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.» 26, 2.» série, de 21 de novembro de 
1»11 (Diário do Governo n.u 298 de 22-xn-!)ll). 

E redactor dos Arquivos de História da Medicina Por
tuguesa e foi também redactor da Gazeta dos Hospitais do 
Porto e da Gazeta Médica do Porto. É sócio efectivo da 
Sociedade de Medicina , ( 7,-,,,-,//,, do Porto, de que foi pre
sidente, sócio correspondente da Academia das Sciêndas 
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-
rmae Cirurgia da Baia e da Sociedade Alemã- de Histó
ria da Medicina e das Sciências Naturais, de Leipzig. 

DISSIPAÇÃO INAUGURAL. — A medicina em Portugal 
até ao fim do século XVIII (tentativa histórica). (Porto, 
Imprensa Commercial, 1881). 

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

PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — Lições sobre a tuberculose. O 
contagio e a sua prophylaxia, in «Medicina Contemporâ
nea» de 1883. 

Medicina portuguesa. As enteadas. In «Medicina 
Contemporânea» de 1884. 

Medicina portvgueza. O Hospital Real de todos os 
Santos. In «Medicina Contemporânea» de 1880. 

Annuario dos progressos de medicina em Portugal: 
]-° anno, 1883; Porto, 1884. 
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2.° anuo, J 884; Porto, 1885. 
3.° anno, 1885; Porto, 1886. 
Nova série: 1.° anno—1910 (Porto, 1911): 2.° anno 

- 1 9 1 1 (Porto, 1912); 3.» anno —1912 (Porto, 1913); 
4.0 anno —1913 (Porto, 1914). A publicação continua. 

0 professor José Carlos Lopes (Porto, Typographic de 
Arthur José de Souza & Irmão, 1895). 

0 professor José d'Andrade Gramaxo (Porto, Typo-
jíraphia de Arthur José de Souza & Irmão, 1897). 

Historia da medicina em Portugal. Doutrinas e insti
tuições (Lisboa, Manoel Gomes, editor, 1899). 2 volumes. 

Amafo Lusitano — A sua vida e a sua obra (Porto, 
Eduardo Tavares Martins, editor, 1909). 

Zacuto Lusitano — A sua vido. e a sua obra (Porto, 
Eduardo Tavares Martins, editor, 1909). 

Portitguezes illustres em Paris, no «Boletim de 2.a 

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

Eduardo Tavares Martins, editor, 1911). 
Ribeiro Sanches à Leijde, publié dans le Janus, 1911. 

Morada — Avenida da República — (íaia. 
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e 
Relação dos professores ordinários 

extraordinários por ordem de antiguidade 

Augusto Henrique de Almeida Brandão 
Cândido Augusto Correia de Pinho 
António Plácido da Costa 
Roberto Belarmino do Rosário Frias 
João Lopes da Silva Martins Júnior 
Alberto Pereira Pinto de Aguiar 
Carlos Alberto de Lima 
Luis de Freitas Viegas 
José nias de Almeida Júnior 
José Alfredo Mendes de Magalhães 
António Joaquim de Sousa Júnior 
Tiago Augusto de Almeida 
Joaquim Alberto Pires de Lima 
José de Oliveira Lima 
Álvaro Teixeira Hastos 
António de Sousa Magalhães e Lemos. 

Professores ordinários Prof—„„ 
Professores extraordinários 

Augusto rírandao . . . . . 
Cândido de Pinho K ' " a r ' C O m c a t e S o r i a > 
Mácido da Gosta B

 d e ° t
r . d í n á r I

i
0 

Roberto Frias * • l u m o r - c o m cl"eK-oria de-
T r.r.00 ti .. ordinário ^opes Marlins . r . . , . , 
Parir.» 1» r- I lago de Almeida, com categoria '•anos de Lima . . . . . 1 „1. ... de ordinário Uns \ iegas 
T>!.. ,. , , P l r e s de Lima, com categoria d» 
' "as de Almeida „ . J ; _ Í . : „ 
Alfredo de Magalhães 
Magalhães e Lemos. 

ordinário 
Oliveira Lima 
Teixeira Bastos. 

Professores jubilados 

José de Andrade (Iramaxo 
Pedro Augusto Dias 
Maximiano Augusto de Oliveira Lemos. 

file:///iegas
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Classes 

1.» 

2.a 

8.« 

4.» 

5.* 

6.̂  

8.» 

Quadi
1 

! 
(Lei deL 

loal docente 

reiro de i 9 u ) 

Disciplinas Professores ordinários 
Bsores extraordinários 

i."s assistentes 2.<'» assistentes 

Anatomia (Descritiva e Topográfica). 

Fisiologia Cerai e Especial 
Histologia R Embriologia 
Física Biológica e Química Hiológica (a) . 

Farmacologia Vago. 
Sciências Naturais la) 

. Luis de Freitas Viegas. 

. António Plácido da Costa. 

^ á í g o r L ^ r o r f n S ' ' M i » " e l A l e x a « ^ e de Magalhães. 1 Alfredo da Silva V eiga. 

Oliveira Uma. 2 Vago. 

3 António Teixeira Ribas. 

4 Manuel Lourenço Gomes. 
5 Carlos de Castro Henriques. Medicina Legal \ Augusto Henrique de Almeida I"1 

Anatomia Patológica 
Pereira Pinto de Aguiar (5 António de Almeida Garrett 

Higiene João Lopes da Silva Martins . l ú n ^ C a , e g o n a d e o r ( i i n à " o y 

2 António da Costa Portela. 
3 Vago. 

i Vago. 

T) Francisco Nunes G. Coimbra. 
I) Abel de Lima Salazar. 

7 Leonor Amélia da Silva. 

7 Carlos Faria Moreira llamalhão. 8 Vago. 

8 Manuel António de Morais Frias.! 9 Alberto Nogueira Goncalve 
10 Vago. 

Bacteriologia, Parasitologia ! 
Teixeira líastos. 

Obstetrícia Cândido Augusto Correia de Pi»" 
Ginecologia 

'SSr^de^nS " ^ " ^ ^° * * ~ » \»*^ Cesar F*«>™^ '•« 
'■ 1f. Neves. 

10 António do Couto Soares Jú 12 Sebastião Casimiro de Aze
n i o r  vedo Lopes. 

í. 13 .loão F. da Silva Couto Nobre. 

Carlos Alberto de Lima. 
Cirurgia (Patologia Cirúrgica, Clínica Ci

rúrgica. Terapêutica e Técnica Cirúr Roberto Belarmino do Rosário ffl 
gicas. Especialidades Cirúrgicas) . . . 

Medicina (Patologia Interna, Clinica Mé
dica, Terapêutica. Especialidades Mé, José Alfredo Mendes de Magalh»* 
dicas) ! 

S r t t Í e , A 1 ' " e Í ? a ( c 0 m " A l f r e t l ° , 1 a H o c t , a l > e r e i r a  U «ebastião Feio Gomes de Aze
José Dias de Almeida Júnior. ' U t o r d l n a n o ) . v e d o _ 

12 Vago. 15 Álvaro liamos Pereira de Ma
galhães. ^ 

16 Jorge de Azevedo Maia. 

História e Filosofia Médicas. \ v 
Ética Profissional. \ a g a ' 

Especialidades : 

Clinica Oftalmológica — Vaga. 
« Psiquiátrica — António de Sousa Magalhães e Lemos. 
» Neurológica — Vaga. 

CUniea Urológica — Vaga. 
Otorinolaringológica — Vaga. 
Oermatológica e sifiligrática — Luís de Freitas Viegas. 
Pediátrica — José Dias de Almeida. 
Ortopédica— Carlos Alberto de Lima. 

* Estomotológica — Vaga. 

^y 
(a) Kstes três cursos sSo professados na Faculdade de Scit'ncias. 
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Assistentes 

António de Almeida Garret. —Filho de Francisco de 
Almeida (Jarret, natural do Porto, onde nasceu a 22 de 
Setembro de 1884. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, con
cluiu o curso em 10 de Julho de 1906. 

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

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — O problema âa tuberculose 
em Portugal (1900). 

Morada — Rua >la Boavista, 71. 

Manuel António de Morais Frias. — Filho de André de 
Morais Frias Sampaio e Melo, natural de Linhares (Carra
zeda de Anciães), onde nasceu a 19 de Janeiro de 1885. 

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

Foi nomeado chefe de Clinica Obstétrica em sessão do 
Conselho Escolar de S de Março de 1910 e tomou posse 
em 11 do mesmo mês e ano. 

Foi nomeado 1.° assistente provisório da 0." classe 
(Obstetrícia e Ginecologia), por Portaria de 7 de Fevereiro 
de 1912. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Parathyroideias. 

Morada — Rua dos Heroes de Chaves, 717. 
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Carlos Maciel Ribeiro Fortes. — Filho de José Tomaz 
Ribeiro Fortes, natural do Porto, onde nasceu a 23 de 
Abril de 1885. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação inaugural em 
27 de Abril de 1910. 

Foi nomeado 2.° assistente provisório de Clínica Ci
rúrgica sobre proposta do Conselho Escolar de 2« de Ou
tubro de 1911, aprovada por despacho ministerial de 20 de 
Dezembro do mesmo ano, 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, publicado no Diário do Governo de 16 do mesmo 
mês e ano. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Peste Bubonica; etiologia e 
prophylaxia segundo as modernas acquisiçoes. A Campa
nha dos Açores. Trabalhos do Porto. (Porto, 1910). 

Morada — Rlla Anlero ilc Quental, 135. 

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

E 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 provisó
rio da 8.a 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. 

3 
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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. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Reacção de Wassermann. 
Seu valor no soro activo e estudo comparativo d'alguns 
antigeneos. 

Morada — Itua das Cruzes, 727 — Rama^de. 

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

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 24 de 
Julho de 11114. 

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 
nesta Faculdade antes da sua nomeação para assistente 

Foi aluno do 4.° ano desta Faculdade. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Associações mórbidas (A sí
filis em simbiose). 

Morada — Rua tio Marquez Sá da Handeira, 311 — Vila Nova 
de Gaia. 

Leonor AméHa 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 
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concluiu o curso pela defesa da dissertação em 8 de Ou
tubro de 1906. 

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

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

Aforada — Praça da Trindade, 26. 

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

É 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 
7.a classe por Portaria de 3 de Julho de 1912. 

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

Morada — Rua do 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 do 1884. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação inaugural em 
12 de Outubro de 1911. 
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Koi nomeado 2.° assistente provisório da 7.a 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 (ia Alegria, 3S9. 

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. 

K formado pela Kscola MédicoCirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso em 1911. 

Foi nomeado 2.° assistente provisório da 7." classe 
(Cirurgia), por Portaria de 7 de Fevereiro de 1912, donde 
transitou para a 8.a classe (Medicina), por Portaria de 23 
de Maio de 1912. 

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

Manuel Lourenço Gomes. — Filho de Carlos Lourenço 
Gomes, natural de Recite — Pernambuco — Brasil, onde 
nasceu em 8 de Abril de 1885. 

Foi nomeado 1.° assistente provisório da 4.a classe, 
por Portaria de 27 de Novembro de 1912, tomando posse 
em 23 de Dezembro do mesmo ano. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL.—Capsulas suprarenaes (con

tribuição para o seu estudo). (Porto, 1911). 

Morada — Campo Lindo. 3. 
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Carlos de Castro Henriques. — Filho de António Au
gusto Henriques, natural do Porto, onde nasceu a 16 de 
Outubro de 1888. 

Foi nomeado 2.° assistente provisório da i.a classe, 
por Portaria de 22 de Outubro de 1912, tomando posse a 
* de Novembro do mesmo ano. 

Aforada — Hotel Universal. 

Álvaro Ramos Pereira de Magalhães. — Filho de Fran

cisco Xavier Pereira de Magalhães, natural de Guimarães, 
onde nasceu a 7 de Dezembro de 1887. 
. Diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto, onde 

concluiu o curso pela defesa da dissertação inaugural em 
17 de Outubro de 1912. 

Foi nomeado 2." assistente provisório da 8.a classe 
(Medicina) por Portaria de 10 de Fevereiro de 1903 (Diá

rio do Governo n.° 199, de 2(5 de Agosto do mesmo ano). 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Breves considerações sobre 
Azotemia (Processo de Ambard e Moreno). Contribuição 
para o estudo do coeficiente azotemico normal. 

Morada — Largo do Carmo. 
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Pessoal auxiliar 

SECRETARIA 

SECRETARIO — Prol'. Álvaro Teixeira Bastos. 
l.° OFICIAL — Olímpio Vieira Pinto dos Reis. 
AMANUENSE — Fernando Martinho. 
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—Prol*. Luís de Freitas Viegas. 
SERVENTE — Manuel Ferreira. 

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

G A B I N E T E DE HISTOLOGIA 

DIRECTOR — Prof. António Plácido da Costa. 

G A B I N E T E DE FISIOLOGIA 

DIRECTOR — Prof. António Plácido da Costa. 

M U S E U ANATÓMICO 

DIRECTORES : 

Anatomia Normal — Prof. Luís de Freitas Viegas. 
Anatomia Patológica — Prof. Augusto Henrique de Almeida 

Brandão. 
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CLÍNICAS ESCOLARES 

DIRECTORES; 

í.° Clinica Médica — Prof. José Dias de Almeida Júnior. 
'" * » - Prof. Tiago Augusto de Almeida. 

1." Clínica Cirúrgica — Prof. Carlos Alberto de Lima. 
» — Prof. Roberto Belarmino do Rosá

rio Frias. 
Clínica Obstétrica - Prof. Cândido Augusto Correia de 

Pinho. 
» Ginecológica — Prof. Álvaro Teixeira Rastos. 

ESPECIALIDADES 

DIRECTORES: 

Clínica Psiquiátrica - Prol'. António de Souza Magalhães 
e Lemos. 

Clinica Dermatológica e sifiligráfica - Prof. Luis de Frei
tas Viegas. 

Clinica Pediátrica - P r o f . José Dias de Almeida Júnior. 
» 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, lilho de Au
gusto Cesar Barbedo Pinto, natural do Porto, onde nas
ceu a 11 de Dezembro de 1879. 

K diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 
onde concluiu o curso pela defesa da dissertarão em 9 
de Outubro de 190(5. Foi nomeado para este lugar por 
deliberação do Conselho escolar de 10 de Fevereiro de 
1907. 
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D I S S E R T A Ç Î O I N A U C J U H A L . — Sobre os modernos processos de 

análise bacteriológica das águas ( P o r t o , 190(5). 

Morada — Hua do Almada, 4Õ6. 

EMPREJOADO AUXILIAR — Inácio de Oliveira. 

Morada — Hospital ilo Hoinfim. 

SERVENTE AJUDANTE — António cie Oliveira. 

Morada — Hua dos Caldeireiros, 214. 

SERVENTE — José da Silva. 

OBSERVATÓRIO 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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Curso de Medicina 

0 ensino geral da Medicina e Cirurgia é exercido nos 
cursos e cadeiras e simultaneamente ministrado por 2.08 

assistentes, l.08 assistentes, professores extraordinários e 
professores ordinários. 

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

i.u GRUPO 
Cursos de 

Química biológica 
Fisica biológicu 
Sciéncias naturais. 

Cadeiras de 

Anatomia descritiva 
Anatomia topográfica 
Histologia e Embriologia 
Fisiologia geral e especial 
Farmacologia (Matéria médica e Farmacodinamia) 
Anatomia patológica 
Bacteriologia e Parasitologia. 
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2.o GRUPO 
Cursos de 

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

Cadeiras de 

Higiene 
1.» Clinica médica (Patologia interna com demonstrações 

clinicas) 
2.» Clinica médica 
Terapêutica 
1.» Clinica cirúrgica (Patologia externa com demonstrações 

clinicas) 
2.íÉ Cliblca cirúrgica 
Terapêutica e Técnica cirúrgicas 
Clinica obstétrica 
Clinica ginecológica 
Medicina legal 
Medicina legal 
História e Filosofia médicas. Ética profissional. 

ESPECIALIDADES: 

Curso de Clinica ortopédica. 

Cadeiras de 

Clínica oftalmológica 
» neurológica 
> psiquiátrica 
» urológica 
» otorinolaringológica 
» dermatológica e sifiligrafica 
■ pediátrica 
• estomatológica. 

As disciplinas constantes do quadro anterior, serão 
cursadas do tempo mínimo de 12 semestres, tendo os 
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alunos, além das pravas de frequência e exames naquele 
período, a obrigação de um ano mais de tirocínio prático 
complementar. 

kste tirocínio compreende 3 meses de internato numa 
clinica médica e !) meses de internato em qualquer clínica 
geral ou especial, à escolha dos alunos. 

As cadeiras são regidas somente pelos professores or
dinários e extraordinários; os cursos são regidos por pro-
lessores e pelos l.°5 assistentes. 

Os cursos do química e física biológicas e sciências na
turais, são feitos nos respectivos laboratórios de Física, 
Química, Zoologia o Botânica da Faculdade de Sciênciasi 
e dirigidos pelos respectivos professores sob as indicações 
do Conselho da Faculdade de Medicina. 

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

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

"•° O aluno tem de inscrever-se sucessivamente nos 
cursos de Propedêutica e nas cadeiras de l.a e 2." Clinicas 
médica e cirúrgica. 

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

Haverá duas épocas de exames: uma em Março e outra 
em Julho, isto independentemente dos demais trabalhos 
escolares. 

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

A valorização dos exames é a seguinte: 
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Excluído— menos de 10 valores. 
Suficiente — 10, 11, 12 e 13 valores. 
Bom — 14, 15. 1G e 17 valores. 
Muito bom — 18, 19 e 20 valores. 

Nos termos.de exame constará a nota de aprovação com 
as distinções e valores concedidos. Consideram-se distintos 
os alunos que obtiverem, pelo menos, l(i valores. 

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

l.o Grupo: 

1.° — Exame ile Anatomia descritiva e topográfica; 
2.o — Exame de Química o Física- biológicas. Histologia e fi

siologia; 
3." — Exame de Sciências naturais e Farmacologia; 
4." —Exame de Anatomia patológica. Racteriologia e Parasi

tologia. 

2.o Grupo : 

5.° —Exame de Clinica médica, Terapêutica e Especialidades 
módicas; 

C.>' — Exame de Clínica cirúrgica. Terapêutica e Técnica cirúr
gicas e Especialidades cirúrgicas ; 

7.° — Exame de Clinica obstétrica e Clinica ginecológica; 
8.° — Exame de Higiene, Epidemiologia, Medicina legal, Toxico

logia e Clínica 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 ser;í por eles discutida perante um júri de três 
membros e graduada segundo o critério das demais provas. 

http://termos.de
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A. Faculdade abre em 15 de Outubro e feclia a 31 de 
Julbo, efectuandose a inscrição por trimestres esemes

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 16 de Março para terminar a 31 de Julho. 

2.° Cada um destes semestres dividese, para aquele 
efeito, em dois trimestres, respectivamente lixados a 1 de 
Janeiro e 1 de Junho. 

Os alunos que pretenderem (requentar 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 fazse 
nos mesmos prasos e, além disso, de 10 a 25 de Dezem

bro (2.° trimestre), e de 10 a 25 de Maio (4.° trimestre). 
São necessários para a admissão ;i matricula na Fa

culdade: 
Certidão em que os alunos provem ter completado 16 

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

sciôncias dos liceus. 
A. propina de matrícula é de 5 escudos (Receita do 

Kstado), e habilita a seguir a Faculdade. 
À 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

ses, ou de 5 escudos pela inscrição de três meses. (Re

ceita da Universidade). 
A admissão ao tirocínio complementar fazse também 

por inscrição, mediante a propina de 60 escudos (Receita 
da Universidade) e a apresentação dos certificados de exa

me do 2." grupo. 
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A admissão aos exames de Estado faz-se mediante re
querimento com o selo de 10$00 (Receita do Estado). 

Para mais esclarecimentos, veja-se o Decreto com força 
de lei de 22 de Fevereiro de 1911 e seu respectivo Re-
gulamento de 23 de Agosto do mesmo ano. e ainda o 
Decreto de Í9 de Abril de 191.1 que organizou as Univer
sidades. 

Curso de parteiras 

I ANO 

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 primária, 2.° grau. 

I I ANO 

Certidão do exame de passagem do 1.° ano. 

http://FACULOA.DK
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ALUNOS 

Relação nominal dos alunos matriculados 
em 1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, seguindo o curso 

de Medicina (Nova Reforma) 

1911-1912 

N.™ I Numes, filiações c naturalidades 

Adelaide Irene Guimarães, filha de António José de Abreu 
l.opes Guimarães, natural de Chaves, distrito de Vila Real. 
(20 anos). 

Adelaide dos Prazeres de Oliveira Coelho, filha de João Antó
nio Coelho, natural de Arcossó, concelho de Chaves, dis
trito de Vila Real. (19 anos). 

Afonso Henriques Malheiro Madeira, filho de Alexandre José 
Malheiro, natural de Lisboa. (21 anos). 

Alberto Gomes de Pinho Rezende, filho de António de Pinho 
Rezende, natural de Nogueira do Cravo, concelho de Oli
veira de Azemejs, distrito de Aveiro. (19 anos). 

Alberto da Maia Mendonça, filho de António Tomaz da Maia 
Mendonra, natural do Ílhavo, distrito de Aveiro. (20 anos). 

Álvaro da Silva Rosas, filho de João da Silva Rosas, natural 
do Porto. (17 anos). 

Amândio Augusto da Costa Guimarães, filho de Manuel Antó
nio da Cosia Guimarães, natural do Porto. (20 anos). 

Américo Teixeira Ribeiro, filho de José de Almeida Ribeiro, 
natural do Rio de Janeiro, Rrasil. (21 anos). 

Anibal Mendes Saldanha, filho do José Manuel Mendes Salda
nha, natural de Bragança. (25 anos). 

Anibal Novais do Vale, filho de Manuel José Novais do Vale, 
natural de Ribeiros, concelho de Fafe, distrito, de Braga. 
(20 anos). 

10 
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Nomes, filiações c naturalidades 

António Bonifácio de Oliveira, lilho de Francisco Manuel de 
Oliveira, natural de Freixo de Espada à Cinta, distrito de 
Bragança. (19 anos). 

António Braz de Araújo, filho de Joaquim Braz de Araújo, na
tural de Viatodos, concelho de Rarcelos, distrito de Braga. 
(20 anos). 

António Cardoso Ferrão, filho de Domingos Cardoso Ferrão, 
natural de Santa Maria d'Emeres, concelho de Valpassps, 
distrito ile Vila Heal. (20 anos). 

António Leite Pereira de Meireles, filho de José Leite Pereira 
de Meireles, natural de S. Vicente do Pinheiro, concelho de 
Penafiel, distrito do Porto. (20 anos). 

António Luiz de Sousa Sobrinho, filho de José Gomes de Fi
gueiredo Sobrinho, natural de Arouca, distrito de Aveiro. 
(18 anos). 

António Martins Barbosa, lilho de Adolfo Fernandes Barbosa, 
natural do Porto. (18 anos). 

António Martins Moreira, filho de João Moreira Ferreira, na
tural do Porto. (19 anos). 

António Neto Conde da Costa, filho de Filipe da Costa Mor
tágua, natural de Beduido, concelho de Estarreja, distrito 
de Aveiro. (23 anos). 

Aristides Cândido Costa e Silva, filho de Cândido Augusto 
Gonçalves da Silva, natural de Santa Maria dos Anjos, con
celho de Valença, distrito de Viana do Castelo. (18 anos). 

Armando Augusto Correia de Sampaio, filho de Augusto 
Eduardo da Cunha Sampaio Maia, natural de Espinho, dis
trito de Aveiro. (18 anos). 

Arnaldo Cândido Veiga Pires, filho de Tibério José Pires, na
tural do Porto. (20 anos). 

Artur Néri de Oliveira e Sousa, filho de Joaquim Ferreira do 
Oliveira e Sousa, natural do Pará, Brasil. (20 anos). 

Artur Taborda Guerra Junqueiro, filho de Amândio Augusto 
Guerra Junqueiro, natural de Freixo de Espada à Cinta, 
distrito de Bragança. (19 anos). 

Hazilio Alberto de Sousa Pinto de Cerveira, filho de Miguel 
Joaquim Pereira da Cerveira Pinto, natural de S. Miguel de-
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N.'" Nomes, filiações e naturalidades 

26 

Oliveira do Douro, concelho de Sinfães, distrito de Vizeti. 
(19 anos). 

^° Camilo Augusto de Figueiredo, lilho de Alfredo Augusto de 
l-'igueiredo, natural do Porto. (18 anos). 

Carlos Ferreira de Sousa Leite, filho de António de Sousa 
I.eite e Costa, natural de Santa Marinha, concelho de Ri
beira de Pena, distrito de Vila Real. (18 anos). 

~7 Carlos Leopoldino de Almeida, filho de Carlos Alberto de Lima 
e Almeida, natural de Bragança, (17 anos). 

28 Cezar Augusto de Oliveira Coelho, lilho de João António Coe
lho, natural de Arcossó. concelho de Chaves, distrito de 
Vila Real. (17 anos). 

29 Fausto Pereira Lage, filho de Albino José Lage, natural de 
Loivos, concelho de Chaves, distrito de Vila Real. (17 anos). 

30 Fernando Alves de Sonsa, filho de Ernesto Eugénio Alves do 
Sousa Júnior, natural do Porto. (17 anos). 

81 Fernando Wendling, filho de Sofia Wendling, natural do Por
to. (17 anos). 

32 Firmino Caetano Gomes, filho de Manuel Caetano Gomes, na
tural de Calanelas. concelho de Vila Verde, distrito de 
Rraga. (22 anos). 

33 Francisco Botelho Soares de Freitas, lilho de José Soares de 
Freitas, natural de Belém, Pará — Brasil. (19 anos). 

34 Francisco Ribeiro da Cunha Mendes, filho de António da 
Cunha Mendes, natural de S. Paio, concelho de Guimarães, 
distrito de Braga. (18 anos). 

86 Gil Pontes Moreira Ramos, filho de Joaquim Pinto Moreira 
Ramos, natural do S. Salvador de Grijó, concelho de Gaia, 
distrito do Porto. (19 anos). 

36 Guilherme Augusto Lopes, filho de Manuel Joaquim Lopes, 
natural de Escalhão, concelho de Figueira de Castelo Ro
drigo, distrito da Guarda. (18 anos). 

37 Henrique Júlio Lecour e Menezes, filho de Júlio Lecour e Me
nezes, natural do Porto. (18 anos). 

38 Jaime Ferreira de Carvalho, filho de João Ferreira de Carva
lho, natural de Santa Maria dos Anjos, concelho de Ponte 
rto Lima. distrito de Viana do Castelo. (18 anos). 
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Homes, filiações c naturalidades 

Joaquim ria Camará Carvalho e Silva, filho de Joaquim de 
Carvalho e Silva, natural de Águeda, distrito de Aveiro. 
(18 anos). 

Joaquim Pinto de Oliveira Júnior, filho de Joaquim Pinto de 
Oliveira, natural do Porto. (17 anos). 

Joaquim da Silva Salgado Júnior, filho de Joaquim da Silva 
Salgado, natural de Vizela, concelho de Guimarães, distrito 
de Braga. (18 anos). 

Joaquim Teixeira Guedes, filho de Miguel Augusto Guedes, 
natural de Cever, concelho de Santa Marta de Penaguião, 
distrito de Vila Real. (18 anos). 

José Alves Sardoeira, filho de Avelino Alves Sardoeira, natu
ral de Lufrei, concelho de Amarante, distrito do Porto. 
(21 anos). 

José António de Almeida Rrandão Vicente de Araújo, filho de 
José Vicente de Araújo, natural do Porto. (19 anos). 

José António Rodrigues de Faria, filho de Manuel Rodrigues 
de Faria, natural de S. Vicente de Penso, concelho e dis
trito de Rraga. (lit anos). 

José Gomes Fernandes, filho de Miguel Gonçalves Martins, 
natural de Torre do Pinhão, concelho de Sabrosa, distrito 
de Vila Real. (18 anos). 

José Joaquim de Fraga Júnior, filho de José Joaquim de Fra
ga, natural de Santo Estanislau, Califórnia—América do 
Norle. (20 anos). 

José de Magalhães Sequeira, filho de Francisco de Magalhães, 
natural de Rrvões, concelho de Valpassos, distrito de Vila 
Real. (25 anos). 

José Maria da Costa Júnior, filho de José Maria da Costa, na
tural de Uraga. (20 anos). 

José de Moura Araújo, filho de Simão Alves de Almeida 
Araújo, natural de S. Paio, concelho de Guimarães, distrito 
de Rraga. (17 anos). 

Justino Nogueira Gomes, filho de João de Oliveira Gomes, na
tural de Óbidos, Pará — lirasil. (19 anos). 

Laura Domingues Lopes, filha de José Domingues Lopes, na
tural de Morreira, concelho e distrito de Rraga. 
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Nomes, filiações c naturalidades 

Laura Marques de Almeida e Sousa, lillia de António de Al
meida e Sousa, natural do IVirto. (18 anos). 

54 Mamede Bezende da Hocha Guimarães, filho de António Joa
quim da Hocha Guimarães, natural do Porto. (18 anos). 

DD Manuel Bezerra, filho de Ana Vieira de Macedo, natural de 
S. I'aio, concelho de Guimarães, distrito de Braga. (18 anos). 

50 Manuel da Gosta Pais, filho de António da Gosta Pais, natural 
de Tarouca, distrito de Vi/.eu. (24 anos). 

•r,7 Manuel Inácio Leite de Abreu Novais, filho de João José de 
Abreu do Couto de Amorim Novais, natural de Coimbra. 
(20 anos). 

58 Manuel de Jesus Kernandes, filho de Graciano Gualter Fer
nandes, natural de Gastelões, concelho de Macedo de Ca
valeiros, distrito de Ilragança. (19 anos). 

59 Manuel dos Reis Tavares, filho de Joaquim José Tavares, na
tural de Guimarães, distrito de Braga. (19 anos). 

,i(> Maria Adelaide Oliveira da Cruz, (ilha de João José da Cruz, 
natural de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, distrito 
de Vila Real. (20 anos). 

61 Mário Alexandrino da Silva, filho de Cipriano Alexandrino 
da Silva, natural de Rspozende, distrito do Braga. (23 
anos). 

62 Mário de Almeida, filho dè Alberto de Almeida, natural de 
S. Mamede de Infesta, concelho de Matozinhos, distrito do 
Porto. (18 anos). 

63 Mário Navarro e Menezes, filho de José Correia da Fonseca e 
Menezes, natural de Almacave, concelho de Lamego, dis
trito de Vizeu. (17 anos). 

64 Mário Soares de Pinho, filho de José Martins de Pinho, natu
ral de Aveiro. (17 anos). 

65 Mário Teixeira da Costa, filho de Bento José da Costa, natu
ral do Porto. (22 anos). 

66 Oscar Truco Guimarães, filho de Cândido Truco Guimarães, 
natural do Porto. (20 anos). 

Rodolfo Fernandes Amaral, filho de Camilo Correia do Ama
ral, natural de Caminha, distrito de Viana do Castelo, 
(18 anos). 

67 
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Nomes, filiaçõe* e naturalidades 

68 Itogério Ferraz tie Gouveia, filho de João Hatista da Costa 
Gouveia, natural de Almacavc, concelho de Lamego, dis
trito de Vizeu. (19 anos). 

Zeferino Dias de Almeida, filho de Francisco Dias de Maga
lhães, natural de Santa Maria de Airães, concelho de Fel
gueiras, distrito do Porto. (20 anos). 

1 9 1 2 - 1 9 1 3 

Abílio de Deus Pereira do Lago e Costa, filho do António de 
Deus Pereira do Lago o Costa,- natural de Santa Maria de 
liouro, concelho de Amares, distrito de líraga. (18 anos). 

2 Agostinho Correia Ilastos e Pereira, lilho de Agostinho Cor
reia Pereira, natural de Vila Iteal. (21 anos). 

3 Aires de Mendonça Lencastre Pinto de Sousa Coutinho Mon
tenegro, filho de João de Mendonça llarhosa Montenegro, 
natural de Vila Nova do Gain, distrito do Porto. (18 anos), 

4 Alberto Saavodra, filho de João Clemente de Carvalho Saave-
dra, natural do Porto. (17 anos). 

5 Alipio Albano de Abreu, filho de Manuel António de Abreu, 
natural de Parando, concelho de Uragança. (22 anos). 

6 Amadeu Kduardo de Campos Paiva, filho de Eduardo Augusto 
de Campos Paiva, natural de lieguongns de Monsarez, con
celho de F-vora. (18 anos). 

7 António Augusto Pinheiro Taborda, filho de António Miguel 
Taborda, natural de Freixo de Fspada n Cinta, distrito de 
Uragança. (19 anos). 

8 António Augusto Salgado, filho de Serafim José Salgado, na
tural de Felgar, concelho de Moncorvo, distrito de Bragan
ça. (19 anos). 

9 António Castanheira Fontes Júnior, filho de António Casta
nheira Fontes, natural de Umarituba — S. Gabriel de Itio 
Negro — Hrasil. (17 anos). 

10 António Emílio de Magalhães Júnior, filho de António Emílio 
de Magalhães, natural do Porto. (17 anos). 

11 António Jerónimo Arnau Taveira da Paixão Metelo, filho de 
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José Augusto da Paixão Motelo, natural de Barro, concelho 
de Bezende, distrito de Viana do Castelo. (16 anos). 

12 António José Felix Alves Júnior, filho de António José Felix 
Alves, natural de Chaves, distrito de Vila Heal. (21 anos). 

13 António Maria do Couto /.agalo Júnior, filho de António Maria 
do Couto Zagalo, natural de Lamego, distrito de Vizeu. 
(20 anos). 

14 António Mario Cardoso Pereira, filho de José Maria Pereira, 
natural de Valença, distrito de Viana do Castelo. (18 anos). 

15 António Pedro 1'erreira de Carvalho, filho de António Ferreira 
de Carvalho, natural de Poço, Pernambuco — Brazil. (20 
anos). 

Hi António Pereira de Magalhães, filho de António Pereira de 
Magalhães, natural de Macieira, concelho de í.ouzada, dis
trito do Porto. (17 anos). 

17 António Velozo de Pinho, filho de Perpétua do Dado Velozo, 
natural do Porto. (18 anos). 

18 Artur Adriano Arantes, filho de Sebastião Arantes, natural de 
S. João da Halança, concelho de Terras de Bouro, distrito 
de Hraga. (20 anos). 

19 Augusto Artur Itrandão de Araújo, filho de José Vicente de 
Araújo, natural do Porto. (17 anos). 

20 | Augusto Marreto Costa, filho Joaquim Manuel da Costa, natu
ral de Valbom, concelho de (londoniar, distrito do Porto. 
(20 anos). 

21 | Benjamim Camossa, filho de Isaac Pinto Camossa, natural de 
Águeda, distrito de Aveiro. (17 anos). 

22 Celeste Martins da Silva Marques, filha de António Francisco 
Marques, natural do Porto. (17 anos). 

23 Daniel Augusto Pereira de Almeida, filho do Bernardino Pe
reira de Almeida, natural de Bocas, concelho de Sever do 
Vouga, distrito de Aveiro. (18 anos). 

24 David Paula do Albuquerque Bocha, filho de José Maria Fer
reira Paula, natural de Aguieira, concelho de Águeda, dis
trito do Aveiro. (20 anos). 

2 5 j Domingos Ferreira I.eite Júnior, filho de Domingos Ferreira 
I i.eite, natural de Mato/.inhos, distrito do Porto. (18 anos). 

http://ii.nut.ilia.uk
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Domingos José Dias, lilho de Clemente José Dias, natural de 
S. Tiago de Areias, concelho de Santo Tirso, distrito do 
Porto. (19 anos). 

Elísio Coimbra, lilho de António liernardo Coimbra, natural 
de S. Nicolau, concelho da Feira, distrito de Aveiro. (20 
anos). 

Kurico Carlos de Almeida, lilho de Carlos António de Almei
da, natural do Itio de Janeiro, Brasil. (19 anos). 

Kurico Ferreira Alves, filho de Guilhermina de Sá Caldas, na
tural do Porto. (19 anos). 

Francisco da Fonseca, lilho de Joaquim da Fonseca, natural 
de Chaves, distrito de Vila Heal. (20 anos). 

Francisco liendeiro, lilho de Joaquim Maria Fernandes Ren
deiro, natural de Murtoza, concelho de Fslarreja, distrito 
de Aveiro. (IS anos). 

Gregório Paulino Fernandes, lilho de Felix Francisco Pires, 
natural da Povoa, concelho de Miranda do Douro, distrito 
de Rraganca. (19 anos). 

Henrique Domingos Pereira, lilho de Manuel Maria Teixeira, 
natural de Alijó, distrito de Vila Heal. (17 anos). 

Jaime de Oliveira Magalhães, filho de José de Oliveira Maga
lhães, natural de Anreade. Caldas de Aregos, concelho de 
Rezende, distrito de Vizeu. (19 anos). 

Jaime dos Santos Rodrigues, tllho de José dos Santos Rodri
gues, natural do Porto. (19 anos). 

Jerónimo Pimenta Fonseca de Castro, filho de Manuel Dias 
Pimenta, natural de Rnivães, concelho de Famalicão, dis
trito de Draga. (20 anos). 

João de Almeida, lilho de José de Almeida, natural de La
mego, distrito de Vizeu. (19 anos). 

João Alves Ferreira, filho de Manuel Alves Ferreira, natural de 
Macieira, concelho de Barcelos, dislrilo de Braga. (23 anos). 

João Couto e Vasconcelos, filho de José Couto de Magalhães, 
natural de Idães, concelho de Felgueiras, distrito do Porto. 
(22 anos). 

João Martins Viana, lilho de Victor Júlio Viana, natural de 
Viana do Castelo. (19 anos). 
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41 

Nomes, filiações c naturalidades 

42 

43 

44 

45 

46 

51 

52 

53 

r,r, 

João Silvério (i'Outel de Andrade, filho de Francisco António 
Pereira de Andrade, natural de Mirandela, distrito do Bra
gança. (18 anos). 

Joaquim Alves Ferreira Milheiro, filho de Rernardino Augusto 
Dias Milheiro, natural de Mosselos, concelho da Feira, dis
trito do Aveiro. (16 anos). 

Joaquim Alves Pinto Coelho, filho de António Alves Pinto Coe
lho, natural de Paços de Brandão, concelho da Feira, dis
trito de Aveiro. (17 anos). 

Joaquim da Conceição Ribeiro, filho de Pedro Dias Hibeiro, 
natural de Braga. (19 anos). 

Joaquim Duarte da Rocha, filho de Joaquim Duarte da 
Bocha, natural de Moldes, concelho de Arouca, distrito de 
Aveiro. (19 anos). 

Joaquim Guimarães, filho de Licínio Guimarães, natural do 
Porto. (18 anos). 

47 Joaquim José Lopes, filho de António Joaquim Lopes, natural 
de S. Martinho de Dume, concelho de Braga. (25 anos). 

48 Joaquim Roberto de Carvalho, filho de Roberto Victor Ger
mano, natnrul de Guimarães, distrito do Braga. (19 anos). 

49 Joaquim da Rocha Reis, lilho de Tito Mendes dos Reis, natu
ral de Duas Igrejas, concelho de Penafiel, distrito do Porto. 
(17 anos). 

50 José Augusto de Abreu Cardoso, filho de António de Abreu 
Cardoso, natural de Mancelos, concelho de Amarante, dis
trito do Porto. (18 anos). 

José Joaquim Lobão do Carvalho, filho de Adolfo Monteiro 
Rebelo de Carvalho, natural de Nevogilde, concelho do 
Porto. (20 anos). 

José Maria Braga, filho de José Maria Braga, natural do Braga. 
(20 anos). 

José Ribeiro de Andrade Magalhães, filho de José de Andrade 
Magalhães, natural de Gaia, distrito do Porto. (19 anos). 

54 Laurinda Mateus Alambre, lilha do José Francisco Alambre, 
natural de Lisboa. (18 anos). 

Ludovina Bernardete Bodrigues, lilha de António Rodrigues, 
natural de Braga. (21 anos). 
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56 Luís llnstos ile Freitas Viegas, (ilho de Luis de Freitas Viegas, 
natural do Porto. (18 anos). 

57 Luis Frederico de Almeida Botelho, filho de Luís Carlos de 
Almeida Botelho, natural do Porto. (16 anos). 

58 Luis José Moreira, filho de Zulmira Coelho da Fonseca, natu
ral de Font'Areada, concelho de Penafiel, distrito do Porto. 
(19 anos). 

59 Manuel Cerqueira Gomes, filho de Manuel António Moreira 
Gomes, natural de Braga. (17 anos). 

60 Manuel Coelho da Silva, filho de Manuel Luís Coelho da 
Silva, natural de Buslelo, concelho de Penafiel, distrito do 
Porto. (18 anos). 

61 Manuel da Costa Monteiro, filho de José António Monteiro, 
natural do Porto. (17 anos). 

62 Manuel Dias da Silva Santos, filho de Joaquim Dias da Silva 
Santos, natural de S. Tiago de Custoias, concelho de Mato-
zinhos, distrito do Porto. (19 anos). 

63 Manuel Maria Lopes, filho de António Joaquim Lopes, natural de 
Carção, concelho de Vimioso, distrito de Bragança. (19 anos). 

64 Manuel Martins Marques, filho de José Martins Marques, na
tural de Bio Tinto, concelho de Gondomar, distrito do Por
to. (18 anos). 

65 Manuel Morais F'onseca, lilho tie António Correia da Fonseca, 
natural de Murra. distrito de Vila Ileal. (18 anos). 

66 ' Manuel Pereira da Silva, filho de Joaquim Pereira da Silvo, 
natural tie S. Mamede, concelho de Matozinhos, distrito do 
Porto. (25 anos). 

67 Manuel Teixeira Leite Lobo, filho de Manuel Joaquim Lobo, 
natural do Bio de Janeiro, Brasil. (20 anos). 

68 Marcos António da Silva Matos, filho de Luis da Silva Matos, 
natural de Ovar, distrito do Porto. (21 anos). 

69 Mario Dias Pinto de Castro, filho de Francisco Dias de Cas
tro, natural de Guimarães, distrito de Braga. (18 anos). 

70 Nestor Diehl Granja, filho de Manuel Pereira liranja, natural 
de Piracicaba, S. Paulo — Brasil. (16 anos). 

71 Pedro Alves de Castro, filho de Francisco de Castro, natural 
tie Gaia, distrito do Porto. (20 anos). 
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Haul Luff Sampaio, lilho de Oscar de Abreu Sampaio, natural 
do Engenho Novo. Jiio de .laneiro — Brazil. (17 anos). 

Tomaa Granada da Cunha, filho de Toma/. Nogueira da Cunha,, 
natural de Santo Tirso. (17 anos). 

1 9 1 3 - 1 9 1 4 

Ahilio Machado de Araújo, lilho de Henrique Machado d& 
Araújo, natural de Landim, concelho de Vila Nova de Fa
malicão, distrito de Braga. (20 anos). 

Alberto Faria de Sousa, filho de Rozalino de Sousa, natural' 
do Porto. ( 17 anos ). 

Albino Augusto Carneiro de Carvalho, filho de Augusto Cesar 
Coutinho de Carvalho, natural do Porto. (17 anos). 

Alfredo da Silva Simões, filho de Gaspar Simões Viana, natural 
de Santa Maria Maior, distrito de Viana do Castelo. (23 anos). 

Álvaro Guilherme Gomes Fernandes, filho de Ana Alice Fer
nandes, natural do Porto. (18 anos). 

Américo .losé da Silva, filho de António José da Silva, natural 
. de Azurara, concelho de Vila do Conde, distrito do Porto. 

(18 anos). 
António liret Júnior, filho de António José Ferreira Bret, na

tural do Porto. (19 anos). 
António Joaquim' Afonso de Castro, filho de Manuel Afonso-

dos Heis, natural de Alvarães, concelho o distrito de Viana 
do Castelo. (18 anos). 

António Maria Bartolomeu Guimarães Pestana de Magalhães, 
filho de Manuel Duarte Guimarães Pestana da Silva, natu
ral do Porto. (17 anos). 

António Paulino Pinto Ferreira, filho de José António Ferreira, 
natural do Porto. (18 anos). 

António Peixoto de Araújo Teixeira, filho de Manuel Cardoso 
de Araújo Teixeira, natural do Porto. (16 anos). 

Armando de Abreu Cardoso Brandão, filho de António de 
Abreu Cardoso, natural de Sancbe, concelho de Amarante* 
distrito do Porto. (17 anos). 
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18 Arnaldo Fernandes da Silva Guimarães, filho de José da Silva 
Guimarães, natural de Santa Eulália de Nespereira, conce
lho de Guimarães, distrito de Braga. (20 anos). 

14 Augusto Ferreira Nobre, lilho de Augusto Pereira Nobre, na
tural do Porto. (17 anos). 

15 Aurélio Gonçalves dos Santos, lilho de Francisco Gonçalves 
Costa, natural do Nelas, distrito de Vizeu. (20 anos). 

16 Bernardino de Jesus Lavrador itibeiro, filho de Hernardino 
de Jesus Ribeiro, natural de S. João Batista, distrito de 
Beja. (18 anos). 

17 Cândido Henrique Gil da Costa, lilho de José Cândido Pinto 
da Cruz e Costa, natural de Santa Maria dos Anjos, con
celho de Ponte do Uma, distrito de Viana do Castelo. (18 
anos). 

18 Clara da Conceição Torres Branco, filha de Abílio António da 
Fonseca Branco, natuial do Porto. (19 anos). 

1!) Cristovam da Ponte Carvalho, filho de João da Ponte Carva
lho, natural de Matriz, distrito de Ponta Delgada. (19 anos). 

20 Eduardo Mota Hibeiro de Oliveira, filho de Domingos Manuel 
de Oliveira, natural do Porto. (17 anos). 

21 Ernesto Ferreira da Silva, filho de David Ferreira da Silva, 
natural do Parlo. (19 anos). 

22 Fradique Marques Paula Santos, filho de António Marques 
Paula Santos, natural do Porto. (18 anos). 

23 Francisco José Bernardes, filho de Teófilo Bernardes, natural 
do Porto. (18 anos). 

24 Franquelim Pinheiro Nunes, filho de António Joaquim Nunes, 
natural de Manaus, Brasil. (19 anos). 

25 | Henrique de Faria Cardoso Araújo, lilho de Manuel Francisco 
de Araújo, natural do Pôrio. (19 anos). 

26 Izidoro Augusto Pereira Reis Magalhães Marques Costa Car
valho, filho de Augusto Alberto Carvalho, natural de Santa 
Maria dos Anjos, concelho de Valença do Minho, distrito de 
Viana do Castelo. (17 anos). 

27 Jerónimo Gonçalves Soares, filho de Manuel Soares da Sil
veira, natural de Souzôlò, concelho de Sinfães, distrito de 
Vizeu. (17 anos). 



ALUNOS 68 

Nomes, filiações e naturalidade! 

28 João Alborlo Correia Guimarães, filho ile Alberto Augusto 
Correia Guimarães, natural de Santo Tirso, distrito do 
Porto. (17 anos). 

29 Joaquim Coelho Dias, lilho de José Coelho Dias, natural de 
Penafiel. (19 anos). 

30 Joaquim Francisco Pedrosa Júnior, filho de Joaquim Francisco 
Pedrosa, natural de Santa Marinha, concelho de Gaia, dis
trito do Porto. (17 anos). 

31 Joaquim José liaslos Antunes Ferreira, filho de José Antunes 
Ferreira, natural do Porto. (18 anos). 

32 José Domingues Santos, filho de António Domingues dos San
tos, natural do Porto. (19 anos). 

33 José Duarte de Macedo, filho de Diniz Duarte de Macedo, na
tural de Santo Estevão de Ilrileiros, concelho de Guima
rães, distrito de Hraga. (17 anos). 

34 José Hermínio Marques Heis, lilho de José Hermínio Marques 
de Oliveira Heis, natural de S. Cristovam, concelho de Ovar, 
distrito de Aveiro. (17 anos). 

35 José Manuel Crispiniano Vieira, filho de António Cardoso 
Vieira, natural de Santa Maria do llarrô, concelho de Re
zende, distrito de Vi/.eu. (20 anos). 

36 .Manuel André dos Santos Pereira, filho de José Andrade dos 
Santos Couto, natural de Serzôdo, concelho de Vila Nova 
de (laia, distrito do Porto. (21 anos). 

37 Manuel Honifácio da Costa, filho de Manuel Bonifácio da Cos
ta, natural de Barqueiros, concelho de Mesão Frio, distrito 
de Vila Real. (21 anos). 

38 Manuel Gonçalves Pinto Rocha, filho de António Gonçalves 
Pinto Rocha, natural de Pindelo, concelho de Oliveira de 
Azeméis, distrito de Aveiro. (22 anos). 

39 Manuel José Lages Garrido, filho de Serafim I.ages Garrido, 
natural de Perêdo, concelho de Macedo de Cavaleiros, dis
trito de Bragança. (18 anos). 

40 Maria José de Andrade Cardoso, filha de Joaquim da Cunha 
Cardoso, natural do Porto. (19 anos). 

41 Mário Enes Ramos, filho de Joaquim Afonso Ramos Júnior, 
natural de Carroço, distrito de Viana do Castelo. (17 anos). 
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42 Porfírio Augusto Andrês, filho ile Francisco António Andres, 
natural de Algodres, concelho de Figueira de Castelo Ro
drigo, distrito da liuarda. (22 anos). 

48 ! Rosalina Xavier Soares Vieira de Castro, lilha de Artur José 
Soares, natural de Ribas, concelho de Celorico de Rastos, 
distrito de Rraga. (22 anos). 

44 Rui Ernesto Santiago Rocha, lilho de António José da Rocha, 
natural do Porto. (17 anos). 

15 Ulisses da Silva Canijo, filho de Manuel Canijo Teixeira, na
tural de Armamar, distrito de Vizeu. (17 anos). 

40 Venâncio Ribeiro de Araújo, Illho de António Maria de Araújo, 
natural de S. João do Souto, distrito do Rraga (17 anos). 

47 Viriato Augusto de Rarros, filho de Augusto Maria de Uarros, 
natural de Santa Maria de Rraganra, distrito de Rragança. 
(19 anos). 
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Quadro estatístico dos alunos matriculados 
em 1911-1912, 1912-1913 e 1913-1914 

distribuídos segundo a naturalidade 

Curso de medicina (Nova reforma) 

Distritos 

Aveir 

Beja. 

Praga . 

Bragança. 

Concelhos 

Águeda J 
Arouca 
Aveiro 
Espinho 
Estarreju . . . . 
Feira 
Ílhavo 
Oliveira de Azeméis. 
Ovar 
Vou"a 

A n o s * l o c t l v o » 
911-912 ! 912-913 913-914 

Beja 

Amares 
liarcelos 
liraga 
Celorico de Basto . 
Espo/.ende . . . • 
Fafe 
Famalicão . . . • 
Guimarães ° 
Terras do Douro . . . 
Vila Verde x 

Firagança 
Freixo de Espada à Cinta 
Macedo de Cavaleiros . 
Miranda do Douro . • 
Mirandela 
Moncorvo 
Vimioso 

A transportar. 

a 
| I I 

. 5 o A. c-

11 

•2.'! 

12 

6 

27 

9 

11 
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A i m s l e c t i v o s 

Distritos 

Coimbra 

Évora . 

Cuarda . 

Lisbon . 

Porto 

Concelhos 

911-912 

1 » I 

Transporte. . 

. Coimbra 1 

. Évora 

Figueira de Castelo Ro
drigo 

Lisboa 

Amarante 1 
Bouças (Mntozinhos) . 1 
Felgueiras 1 
(Jaia j 1 
Ciondomar 
I.ouzada 
Penafiel 1 
Porto 15 
Santo Tirso. . . . 
Vila do Conde. . . . 1 

28 

1 

1 

l 

21 

912-913 

27 

913-914 

•2S 

11 

l 23 

Viana do Castelo 

Vila Heal. 

Caminha . . . . 
Ponte do Lima . . 
Rezende 
Valença 
Viana do Castelo. . 

Alijó j 
Chaves ' 5 
Mesão Frio 
Murça 
Penaguião 1 
Ribeira de Pena . . 
Sabro/.a 1 
Vila Renl 
Vai passos 2 

A transportar 

1 
1 1 

3 1 3 
1 1 

1 
1 
3 

1 
2 

1 
1 

10 

1 

5 

60 65 !1 
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Anos» lec t ivos 

Distrito» 

Vizeu 

Açores. 

Concelhos 

Transporte 

Artnatiiar 
Lamego 2 
Nelas 
Itezende 
Sinfães 1 
Tarouca 1 

. 1'onla Delgada. 

Estrangeiros : 

Aniúrica do Norte Califórnia . . 

Urasil . 

Manáos , 
Pará 
Pernambuco . . . . 
liio de Janeiro . . . 
S. Gabriel de Rio Negro 

Soma total. . . 

00 

912913 913914 

1 S 
'S 

I 
1 .1 

8 s
OH CM PH 

. . . 65 41 

3 ■ 
1 
1 

1 

1 I 

09 73 ,. 47 
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Relação nominal dos alunos inscritos 
nos diversos cursos e cadeiras de Medicina, 

no ano lectivo de 1913-1914 

1 ANO (1.4 E 2 . " SEMESTRES) 

Anatomia descritiva 

N." NOMES 

1 Abílio Machado de Araújo 
2 Alhcrto Faria de Sousa 
3 Alherto de Maia Mendonça 
4 Albino Augusto Carneiro de Carvalho 
õ Alfredo da Silva Simões 
ti Álvaro Guilherme Gomes Fernandes (a) 
7 Américo .José da Silva 
s António Bret Júnior 
9 António Joaquim Afonso de Castro 

10 António Maria liartolomen Guimarães Pestana de Magalhães. 
11 I António Paulino Pinto Ferreira 
12 António Peixoto de Araújo Teixeira 
13 Aristides Cândido Costa e Silva 
14 Armando de Abreu Cardoso Brandão 
15 Arnaldo Fernandes da Silva Guimarães 
16 | Augusto Ferreira Nobre 
17 Aurélio Gonçalves dos Santos 
18 Bernardino de Jesus Lavrador Bibeiro 
19 Cândido Henrique Gil da Costa 
20 Crislovam da Ponte Carvalho 
21 Clara da Conceição Torres Branco 
22 Eduardo Mota Bibeiro de Oliveira 
23 Ernesto Ferreira da Silva 
24 Fradique Marques Paula Santos 
2õ , Francisco José Bernardes 
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26 Franklin Pinheiro Nunes 
27 Henrique de Faria Cardoso Araújo 
28 Izidoro Augusto Pereira Heis Magalhães Marques Cosia Carvalho 
^9 Jerónimo Gonralves Soares 
"O João Alberto Correia Guimarães 
81 Joaquim Coelho Dias 
32 Joaquim Francisco Pedrosa Júnior 
33 Joaquim José Bastos Antunes Ferreira 
34 José Domingues dos Santos 
35 José Duarte de Macedo 
36 José Hermínio Marques Heis faj 
37 José Manuel Crispiniano Vieira 
38 Manuel André dos Santos Pereira 
39 Manuel Bonifácio da Costa 
40 Manuel Gonçalves Pinho Rocha 
41 Manuel Inácio Leite de Abreu Novais 
42 Manuel José Lages Garrido 
43 Maria José de Andrade Cardoso 
44 Mário Enes Ramos 
45 Porfírio Augusto Andrês 
46 Rosalina Xavier Soares Vieira de Castro 
47 Rui Ernesto Santiago Rocha 
48 Ulisses da Silva Canijo 
49 Venâncio Ribeiro de Araújo 
50 Viriato Augusto de Barros (a). 

H i s t o l o g i a n o r m a l e E m b r i o l o g i a 

1 Abilio Machado de Araújo 
2 Alberto Faria de Sousa 
3 Alberto de Maia Mendonça 
4 Albino Augusto Carneiro de Carvalho 
5 Alfredo da Silvu Simões 
6 Álvaro Guilherme Gomes Fernandes (a) 
7 Américo José da Silvu 
8 António liret Júnior 
9 António Joaquim Afonso de Castro 
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N." j NOMES 

António Maria Hartolomeii Guimarães Pestana de Magalhães 
António Paulino Pinto Ferreira 
António Peixoto de Araújo Teixeira 
Aristides Cândido Costa e Silva 
Armando de Abreu Cardoso Brandão 
Arnaldo Fernandes da Silva Guimarães 
Augusto Ferreira Nohre 
Aurélio Gonçalves dos Santos 
Bernardino de Jesus Lavrador Ribeiro 
Cândido Henrique Gil da Costa 
Cristovam da Ponte Carvalho 
Clara da Conceição Torres Branco 
Eduardo Mota Ribeiro de Oliveira 
Ernesto Ferreira da Silva 
Fradique Marques Paula Santos 
Francisco .losé Bernardes 
Franklin Pinheiro Nunes 
Henrique de Faria Cardoso Araújo 
Izidóro Augusto Pereira Reis Magalhães Marques Costa Carvalho 
Jerónimo Gonçalves Soares 
João Alberto Correia Guimarães 
Joaquim Coelho Dias 
Joaquim Francisco Pedrosa Júnior 
Joaquim José Bastos Antunes Ferreira 
José Domingues dos Santos 
José Duarte de Macedo 
José Hermínio Marques Reis (aj 
José Manuel Crispiniano Vieira 
Manuel André dos Santos Pereira 
Manuel Ronifácio da Costa 
Manuel Gonçalves Pinho Rocha 
Manuel José Lages Garrido 
Maria José de Andrade Cardoso 
Mário Enes Ramos 
Oscar Truco Guimarães 
Porfírio Augusto Andrés 
Rosalina Xavier Soares Vieira de Castro 
Rui Ernesto Santiago Rocha 
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NOMES 

*8 Ulisses da Silva Canijo 
*9 Venâncio Ribeiro de Araújo 
° ° Viriato Augusto de Barros (a) 
«»l Adelaide Irene Guimarães fiiA 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

F í s i c a b i o l ó g i c a 

Abílio Machado de Araújo 
Alberto Faria de Sousa 

8 Alberto de Maia Mendonça 
4 Albino Augusto Carneiro de Carvalho 
5 Alfredo da Silva Simões 
(1 Álvaro Guilherme Gomes Fernandes (a) 
7 Américo José da Silva 
8 António Firet Júnior 
9 António Joaquim Afonso de Castro 

' António Maria Bartolomeu Guimarães Pestana .le Magalhães 
António Paulino Pinto Ferreira 
António Peixoto de Araújo Teixeira 
Aristides Cândido Costa e Silva 
Armando de Abreu Cardoso Brandão 
Arnaldo Fernandes da Silva Guimarães 
Augusto Ferreira Nobre 
Aurélio Gonçalves dos Santos 
Bernardino de Jesus Lavrador Bibeiro 
Cândido Henrique Gil da Costa 
Crislovam da Ponte Carvalho 
Clara da Conceição Torres Branco 
Eduardo Mola Bibeiro do Oliveira 
Ernesto Ferreira da Silva 
Fradique Marques Paula Santos 
Francisco José Bernardes 
Franklin Pinheiro Nunes 
Henrique de Faria Cardoso Araújo 
bidóro Augusto Pereira Beis Magalhães Marques Costa Carvalho 

- ; ) Jerónimo Gonçalves Soares 
30 i João Alberto Correia Guimarães 
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H.- NOMES 

31 Joaquim Coelho Dias 
32 .loaquim Francisco Pedrosa Júnior 
33 Joaquim José Rastos Antunes Torreira 
34 ' José Domingues dos Santos 
35 ' José Duarte de Macedo 
36 José Hermínio Marques líeis (a) 
37 ! José Manuel Crispiniano Vieira 
38 i Manuel André dos Santos Pereira 
39 ! Manuel Honifácio da Costa 
40 I Manuel Gonçalves Pinho Itocha 
41 Manuel José Lages Garrido 
12 Maria José de Andrade Cardoso 
43 Mário lines Ramos 
44 Porlirio Augusto Andrès 
45 Rosalina Xavier Soares Vieira de Castro 
46 Rui Ernesto Santiago Rocha 
47 Ulisses da Silva Cunijo 
48 Venâncio Ribeiro de Araujo 
49 Viriato Augusto de Rarros. 

Q u í m i c a b i o l ó g i c a 

1 Abílio Machado de Araújo 
2 Alberto Faria de Sousa 
3 Alberto do Maia Mendonça 
4 Albino Augusto Carneiro de Carvalho 
5 Alfredo da Silva Simões 
6 Álvaro Guilherme Gomes Fernandes (a) 
7 Américo José da Silva 
8 António Rret Júnior 
9 António Joaquim Afonso do Castro 

10 António Maria Bartolomeu Guimarães Pestana do Magalhães 
11 António Paulino Pinto Ferreira 
12 António Peixoto de Araújo Teixeira 
13 Aristides Cândido Costa e Silva 
14 Armando do Abreu Cardoso Rrandão 
15 Arnaldo Fernandes da Silva Guimarães 



ALUNOS ?:> 

NOMES 

16 Augusto Ferreira Nobre 
17 Aurélio Gonçalves dos Santos 
18 Bernardino de Jesus lavrador Ribeiro 
19 Cândido Henrique Gil dn Cosia 
20 Cristovam da Ponte Carvalho 
21 Clara da Conceição Torres Branco 

A22 Eduardo Mota Ribeiro de Oliveira 
23 F-rnesto Ferreira da Silva 
24 F radique Marques Paula Santos 
25 Francisco José Bernardes 
26 Franklin Pinheiro Nunes 
27 Henrique de Faria Cardoso Araújo 
28 kldóro Augusto Pereira Beis Magalhães Marques Costa 

Carvalho 
29 Jerónimo Gonçalves Soares 
30 João Alberto Correia Guimarães 
31 Joaquim Coelho Dias 
32 Joaquim Francisco Pedrosa Júnior 
33 Joaquim José Bastos Antunes Ferreira 
34 José Domingues dos Santos 
35 José Duarte de Macedo 
36 José Hermínio Marques Beis (ni 
37 José Manuel Crispíniano Vieira 
38 Manuel André dos Santos Pereira 
39 Manuel Bonifácio da Costa 
40 Manuel Gonçalves Pinho Bocha 
•11 Manuel José Lages Garrido 
42 Marin José de Andrade Cardoso 
43 Mario Enes liamos 
44 Porfírio Augusto Andrês 
45 Rosalina Xavier Soares Vieira de Castro 
40 Rui Ernesto Santiago Bocha 
47 Ulisses da Silva Canijo 
48 Vennncio Bibeiro de Araújo 
49 \ Viriato Augusto de Barros. 
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N." N0A1E6 

II ANO (3.> E 4.0 S E M E S T R E S ) 

Fisiologia 

1 Abilio de Deus Pereira do I.ago e Cosia 
2 Agostinho Correia Hasto e Pereira 
3 Aires de Mendonça Lencastre Pinto de Sousa Coutinho Mon 

tenegro 
4 Alberto Saavedra 
•r» Alijiio Albano de Abreu 
6 Amadeu Eduardo de Campos Paiva 
7 Anlónio Augusto Pinheiro Taborda 
8) António Augusto Salgado 
9 ! António Custanheira Fontes .lúnior 

10 António Emílio de Magalhães Júnior 
11 Anlónio José Felix Alves Júnior. 
12 António Maria do Couto Zagnlo Júnior (a) 
13 António Mario Cardoso Pereira 
14 António Pedro Ferreira de Carvalho 
W> António Pereira de Magalhães 
lli António Veloso de Pinho 
17 Artur Adriano Arantes 
18 Augusto Artur Hrandão de Araújo 
19 Augusto Harreto Costa 
20 llenjamin Ca mossa 
21 Celeste Martins da Silva Marques 
22 Daniel Augusto Pereira do Almeida 
23 David Paula de Albuquerque Mocha 
24 Domingos Ferreira Leite Júnior 
2f> Domingos J o s é Dias 
2<i Elísio C o i m b r a 
27 E u r i c o F e r r e i r a Alves 
25 , Firmino Caetano Gomes 
20 Francisco liendeiro 
30 j Henrique de Faria Cardoso Araújo 
31 I Henrique Domingos Pereira 
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NOMES 

82 Jaime de Oliveira Magalhães 
33 Jaime dos Santos Rodrigues 

Jerónimo Pimenta Fonseca de Castro 
" a João Alves Ferreira 
3l) João de Almeida 
3 7 João Martins Viana 
°8 Joaquim Alves Ferreira Milheiro 
3-* Joaquim Alves Pinto Coelho 
W Joaquina da Conceição Ribeiro 
"" Joaquim da Rocha Reis 
42 Joaquim Duarte da Rocha 
W Joaquim Guimarães 
" ; Joaquim José Lopes 
45 Joaquim Roberto de Carvalho 
46 Joaquim Teixeira Guedes 
47 _ José Joaquim Lohão de Carvalho 
4S José Maria lirnga 
49 José Ribeiro de Andrade Magalhães 
50 Laurinda Mateus Alambre 
51 Ludovina Rernadelte Rodrigues 
52 Luis Rastos de Freitas Viegas 
53 Luis Frederico de Almeida Rolelho 
•'i l.uis José Moreira 
55 Mario Dias Pinto tie Castro 
66 Manuel Cerqueira Gomes 
57 j Manuel Coelho da Silva 
58 | Manuel da Costa Monteiro 
5!* Manuel Dias da Silva Santos 
6<> Manuel Maria Lopes 
(|1 Manuel Martins Marques 
62 Manuel Morais Fonseca 
68 Manuel Pereira da Silva 
64 I Manuel Teixeira Leite Lobo 
65 ; Marcos António da Silva Matos 
66 Oscar Truco Guimarães 
67 Pedro Alves de Castro 
68. Raul LuíT Sampaio 
6!» | Tomás Granada Cunha. 
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N.'" NOMES 

Anatomia topográfica 

1 Aliilio île Deus Pereira do Lugo e Costa 
2 Afonso Henriques Malheiro Madeira 
3 Agostinho Correia Basto e Pereira 
4 Aires de Mendonça Lencastre Pinto de Sousa Coutinho Mon 

tenegro 
5 Alberto Saavedra 
6 Alipio Albano de Abreu 
7 Amadeu Eduardo de Campos Paiva 
8 António Augusto Pinheiro Taborda 
9 António Castanheira Fontes Júnior -

10 António Emilio de Magalhães Júnior 
11 António José Felix Alves Júnior 
12 António Maria do Couto Zagalo Júnior (a) 
13 António Mário Cardoso Pereira 
14 António Martins Moreira 
15 António Pedro Ferreira de Carvalho , 
10 António Pereira de Magalhães 
17 António Veloso de Pinho 
18 Artur Adriano Arantes 
19 Augusto Artur Brandão de Araújo 
20 Augusto Barreto Costa 
21 Baz-ilio Alberto Lima Pinto de Cerveira 
22 Benjamin Caniossa 
23 Celeste Martins da Silva Marques 
24 Daniel Augusto Pereira de Almeida 
25' David Paula de Albuquerque Bocha 
26 Domingos Ferreira Leite Júnior 
27 Domingos José Dias 
28 Elísio Coimbra 
29 Eurico Ferreira Alves « 
30 Firmino Caetano Gomes 
31 Francisco Bendeiro 
32 Henrique Domingos Pereira 
33 Jaime de Oliveira Magalhães 
34 Jaime dos Santos Rodrigues 
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'•■ NOMES 

35 Jerónimo Pimenta Fonseca de Castro 
36 João Alves Ferreira 
:*i João «le Almeida 
•is Joaquim Alves Ferreira .Milheiro 
3!l Joa(|iiim Alves Pinto Coelho (a) 
40 Joaquim da Conceição Ribeiro 
41 Joaquim da Rocha Reis 
42 Joaquim Duarte da Rocha 
43 Joaquim Guimarães 
44 Joaquim José Lopes 
46 Joaquim Roberto de Carvalho 
40 Joaquim Teixeira Guedes 
47 José Joaquim Lobão de Carvalho 
48 José Maria Rraga 
49 José Ribeiro de Andrade Magalhães 
50 Laurinda Mateus Alambre 
51 Ludovina Rernadelte Rodrigues 
52 Luis Rastos do Freitas Viegas 
53 Luis Frederico de Almeida Rotelho 
54 Luis José Moreira 
55 Mário Dias Pinto de Castro 
50 Manuel Cerqueira Gomes 
57 Manuel Coelho da Silva 
5S ; Manuel da Costa Monteiro 
50 Manuel Dias da Silva Santos 
80 Manuel Maria Lopes 
til Manuel Martins Marques 
62 | Manuel Morais Fonseca 
63 Manuel Pereira da Silva 
64 Manuel Teixeira Leite Lobo 
65 j Marcos António da Silva Matos 
66 Pedro Alves de Castro 

Raul Luff Sampaio 
Tomás Granada Cunha. 

67 
68 
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NOMES 

Sciências natura is 

1 Abílio de Deus Pereira do I.ago e Costa 
2 Agostinho Correia Basto e Pereira (ai 
8 Aires de Mendonça Lencastre Pinto de Sousa Coutinho Mon

tenegro 
4 Alberto Saavedra 
5 Alipio Albano de Abreu 
•> Amadeu Eduardo de Cani[>os Paiva 
7 António Augusto Pinheiro Taborda (a) 
8 | António Castanheira Fontes Júnior 
9 António Emilio de Magalhães Júnior 

10 António José Felix Alves Júnior 
11 António Maria do Couto Zagalo Júnior (a) 
12 António Mário Cardoso Pereira 
!•* António Pedro Ferreira de Carvalho 
1* António Pereira de Magalhães 
1« António Veloso de Pinho 
16 Artur Adriano Arantes 
17 Augusto Artur Brandão de Araújo 
18 Augusto Barreto Costa 
19 Augusto Ferreira Nobre 
20 Benjamin Oamossa 
21 Carlos Leopoldino de Almeida 
22 Celeste Martins da Silva Marques 
23 Daniel Augusto Pereira de Almeida 
24 David Paula de Albuquerque Bocha 
25 Homingos Ferreira Leite Júnior (ai 
26 Domingos José Dias 
27 Elísio Coimbra 
28 Eurico Carlos de Almeida 
29 Eurico Ferreira Alves 
30 Firmino Caetano Gomes 
31 Francisco Rendeiro 
32 Henrique Domingos Pereira 
33 Jaime de Oliveira Magalhães 
•34 Jaime dos Santos Rodrigues 
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N . ! 
NOMES 

35 Jerónimo Pimenta Fonseca i1e Castro 
^° João Alves Ferreira 
p 7 João de Almeida 
38 .foão Martins Viana 
á 9 Joaquim Alves Ferreira Milheiro 
™ Joaquim Alves Pinto Coelho (a) 
41 i T l Joaquim lia Conceição Itihciro l o . M Joaquim da Rocha Reis 
43 , 
' ° Joaquim Duarte da Rocha 
44. ! » 

Joaquim Guimarães 
*& Joaquim José Lopes 
*" Joaquim Roberto de Carvalho 
"*' Joaquim Teixeira Guedes 
4 8 José J .aquim Lobão de Carvalho 

José Maria liraga 
José Ribeiro de Andrade Magalhães 

** ' Laurinda Mateus Alambre 
° " j Ludovina Bernadette Rodrigues 
™ l.uis Rastos de Freitas Viegas 
0 4 I Luis Frederico de Almeida llotelh<> 
5 5 Luis .lose Moreira 
pfi Mário Dias Pinto de Castro 
° 7 Manuel Cerqueira Comes 
5 8 Manuel Coelho da Silva 
&9 | Manuel da Costa Monteiro 
6 0 Manuel Dias da Silva Santos 
6 1 Manuel Maria Lopes 

49 
Mi 

62 
68 

Manuel Martins Marques 
Manuel Morais Fonseca 

64 Manuel Teixeira Leite Lobo 
65 Marcos António da Silva Matos 
™ Oscar Truco Guimarães 
^ 7 Pedro Alves de Castro 
°° Haul Luff Sampaio 
()í) Tomás Granada Cunha. 
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N.« NONES 

1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24: 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

III ANO (5 . " E 6." S E M E S T R E S ) 

Farmacologia 

Adelaide dos Pra/.eros do Oliveira Coelho 
Adelaide Irene Guimarães 
Afonso Henriques Malheiro Madeira 
Alberto Gomes de Pinho Rezende 
Álvaro da Silva Hosas 
Amândio Auguslo da Costa Guimarães 
Américo Teixeira Kiheiro 
Anihal Novais do Vale 
António Bonifácio de Oliveira 
António Braz de Araújo 
António Cardoso Ferrão (;0 
António I.eite Pereira de Meireles 
António I.uis de Sousa Sobrinho 
António Martins liarbosa 
António Neto Conde da Costa (a) 
Armando Auguslo Correia de Sampaio 
Arnaldo Cândido Veiga Pires 
Artur Néri de Oliveira e Silva 
Basílio Alberto l.ima Pinto de Cerveira 
Carlos Ferreira do Sousa I.eite 
Carlos Leopoldino de Almeida (a) 
Cesar Augusto de Oliveira Coelho 
Eurico Carlos de Almeida 
Fernando Alves da Cruz 
Francisco Botelho Soares de Freitas 
Francisco Ribeiro da Cunha Mendes 
Gil Pontes Moreira Ramos 
Henrique Júlio Lecotir e Menezes 
Jaime Ferreira de Carvalho 
João Martins Viana 
Joaquim da Camará Carvalho e Silva (a) 
José António de Almeida Brandão Vicente de Araújo 
Joaquim da Silva Salgado Júnior 
José Alves Sardoeira (a) 



ALUNOS SI 

NOMES 

35 José António Rodrigues île Faria 
36 José de Magalhães Sequeira 
37 .José de Moura Araújo 
38 ' José Gomes Fernandes 
39 José Maria da Costa Júnior 
40 Justino Nogueira Gomes 
■»1 Laura Domingues Lopes 
42 Mamede Rezende da Rocha Guimarães 
43 Manuel Rezerra 
44 Manuel de Jesus Fernandes 
45 Manuel dos Reis Tavares (a) 
46 Manuel Inácio Leite de Ahreu Novais 
47 Maria Adelaide Oliveira da Cruz 
48 Mário Alexandrino da Silva 
49 Mário de Almeida 
°0 Mário Navarro e Menezes 
51 Mário Soares de Pinho 
°2 Mário Teixeira da Costa 
53 Oscar Truco Guimarães 
•'4 Rodolfo Fernandes do Amaral 
55 Rogério Ferraz de Gouveia. 

Anatomia patológica 

Adelaide dos Prazeres de Oliveira Coelho 
 Adelaide Irene Guimarães 
3 Alherto Gomes de Pinho Rezende 
4 Álvaro da Silva Rosas 
5 Amândio Augusto da Costa Guimarães 
° Américo Teixeira Ribeiro 
7 Anihal Novais do Vale 
" António Ronifácio de Oliveira 
9 António Rraz de Araújo 

António Luis do Sousa Sobrinho 
1 1 António Martins Rarbosu 
1 2 ; Arnaldo Cândido Veiga Pires 
■"> Artur Néri de Oliveira e Sousa 
'4 Carlos Ferreira de Sousa Leite 

10 
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N.°- NOMES 

15 Carlos Leopoldino de Almeida 
16 Eurico Carlos de Almeida 
17 Fernando Alves de Sousa 
18 Francisco Ilotelho Soares de Freitas 
19 Francisco lliboiro da Cunha Mendes 
20 Gil Pontes Moreira Ramos 
21 Henrique Júlio Lecour e Menezes 
22 Jaime Ferreira de Carvalho 
23 i Joaquim da Câmara Carvalho e Silva (a) 
24 Joaquim da Silva Salgado Júnior 
25 ! José Anlónio Rodrigues de Faria 
26 José de Magalhães Sequeira 
27 José de Moura Araújo 
'28 José Gomes Fernandes 
29 José Maria da Cosia Júnior 
30 Justino Nogueira Gomes 
31 Laura Domingues Lopes 
32 Mamede Rezende da Hocha Guimarães 
33 Manuel Bezerra (a)' 
34- Manuel de Jesus Fernandes 
35 Manuel dos Heis Tavares (a) 
36 Manuel Inácio Leite de Abreu Novais 
37 Maria Adelaide Oliveira da Cruz 
38 Mário Alexandrino da Silva 
39 Mário de Almeida 
40 Mário Navarro e Menezes 
41 , Mário Soares de Pinho 
42 Mário Teixeira da Costa 
43 Hodolfo Fernandes do Amaral. 

Bacteriologia e Parasi tologia 

11 Adelaide dos Prazeres de Oliveira Coelho 
2 Adelaide Irene Guimarães 
3 Alberto Gomes de Pinho Kezende 
4 Álvaro da Silva Rosas 
5 Amândio Augusto da Costa Guimarães 
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N.« 
NOMES 

6 Américo Teixeira Ribeiro 
' Anibal Novais do Vale 
8 António Bonifácio de Oliveira 
9 António liraz de Aranjo 

10 António I.uis de Sonsa Sobrinho 
H António Martins Barbosa 
1 2 Arnaldo Cândido Veiga Pires 
13 Artur Néri de Oliveira e Sousa 
14 Carlos Ferreira de Sousa I.eite 
15 Carlos Leopoldino do Almeida !tt> 
1,1 Ftirico Carlos de Almeida 
17 Fernando Alves Sousa 
18 Francisco Botelho Soares de Freitas 
19 Francisco Hibeiro da Cunha Mendes 
20 Gil Pontes Moreira liamos 
21 Henrique Júlio Lecour e Menezes 
22 Jaime Ferreira de Carvalho 
23 Joaquim da Camará Carvalho e Silva (a) 
24 Joaquim da Silva Salgado Júnior 
25 José António Rodrigues de Faria 
«5 , José de Magalhães Sequeira 
27 j José de Moura Araújo 
8 José Gomos Fernandes 
"29 José Maria da Costa Júnior 
30 Justino Nogueira Gomes 

I.aura Domingues Lopes 
32 : Mamede Rezende da Rocha Guimarães 
33 Manuel Rezerra (a) 
■34 Manuel de Jesus Fernandes 
3f> Manuel dos Reis Tavares la) 
36 Manuel Inácio Leite de Abreu Novais 
"7 Maria Adelaide Oliveira da Cruz 
38 Mário Alexandrino da Silva 
; i i ) Mário de Almeida 
40 Mário Navarro e Menezes 
4 1 Mário Soares de Pinho 
42 Mário Teixeira da Costa 
43 ; Rodolfo Fernandes do Amaral. 



Bi FACULDADE DE MEDICINA DO PÔnTO 

N . " NOMES 

Propedêutica médica 

1 Adelaide dos Prazeres de Oliveira Coelho 
2 Adelaide Irene Guimarães (a) 
3 Alberto Gomes de Pinho Rezende (a) 
4 Álvaro da Silva Rosas 
"i Amândio Augusto da Costa Guimarães (a) 
6 . Américo Teixeira Ribeiro (a) 
7 Artur Néri de Oliveira o Sousa (a) 
8 Jaime Ferreira de Carvalho (a) 
9 José de Moura Araújo (a) 

10 Justino Nogueira Gomes (a) 
11 Mamede Rezende da Rocha' Guimarães (a) 
12 Manuel Rezerra (a). 

Propedêutica cirúrgica 

1 Adelaide dos Prazeres de Oliveira Coelho 
2 Adelaide Irene Guimarães 
3 Alberto Gomes de Pinho Rezende 
4 Álvaro da Silva Rosas 
í) Amândio Augusto da Costa Guimarães 
(i Américo Teixeira Ribeiro 
7 Anibal Novais do Vale (a) 
5 Artur Néri de Oliveira e Sousa 
í) Jaime Ferreira de Carvalho 

10 José António Rodrigues de Faria 
José de Moura Araújo (a) 
José Maria da Costa Júnior 
Justino Nogueira Gomes 
Mamede Rezende da Rocha Guimarães 
Manuel Rezerra (<0 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Manuel de Jesus Fernandes 
Oscar Truco Guimarães. 

(a) NSo se inscreveram no 2.» semestre. 
(b) Repetição de inscrição em 24 de Março de 1914. 
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Relação dos alunos de medicina a quem foi concedida 
a "Bolsa de Estudo,, conforme o artigo 23.° e 
seu § do Decreto de 22 de Março de 1911, du

rante o ano lectivo de 913914. 

Rosalina Xavier Soares Vieira de Castro 
•Manuel Cerqueira Gomes 
Rodolfo Fernandes do Amaral 
Aristides Cândido Costa e Silva 
António Neto Conde da Costa 
■,u5o de Almeida 
António Maria do Couto Zagalo .lúnior 
Renjnniin Camossa. 

(Diário do Governo a.° 258, de 4 do 
Novembro de 1913). 
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PERÍODO T R A N S I T Ó R I O 

Relação nominal dos alunos matriculados 
no ano lectivo de 1913-1914 

CURSO MÉDICO-CIRURGICO 

Z l 
Nomes, filiações c naturalidades 

I ANO 

Armando Carlos de Sousa Babo, filho de Carlos Augusto Tei
xeira Rabo, natural de Mancelos, concelho de Amarante, 
distrito do Porto. 

Francisco Manuel de Morais, (ilho de Clemente da Ressurrei
ção de Morais, concelho de Vinhaes, distrito de llragnnça. 

Jaime de Andrade Vilares, lilho de Elias de Andrade Vilares, 
natural do Porto. 

José Correia de Abreu Pinto Cabral, (llho do Adriano Correia 
de Araújo Pinto Cabral, natural do Cepeda, concelho de 
Paredes, distrito do Porto. 

Júlio Armando Moreira, lilho tio Júlio Gonçalves Moreira, na
tural do Porto. 

II ANO 

Albano de Castro e Sousa, filho do Manuel José de Paiva 
e Sousa, natural de Fennedo, concelho de Arouca, distrito 
de Aveiro. 

Alberto Martins Fernandes, filho de Francisco Martins Fernan
des, natural de Guimarães, distrito de Kraga. 

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



ALUNOS ^7 

E 

Nomes, filiações c naturalidades 

Joaquim Alves Correia de Araújo, l i lho de Manuel Alves Pe
reira de Araújo, natural de Requião, concelho de Famali
cão, distr i to de Braga. 

José Joaquim da Bocha Gomes, l i lho de Anastácio de Jesus 
Gomes de Araújo, natural de Braga. 

Manuel Luis de Carvalho Cerqueira, fil lio de José I.uis Alva
res de Carvalho Cerqueira, natural de Amarante, distr i to do 
Porto. 

7 Angelo Ferreira l.eite, l i lho de Manuel Coelho Leite, natural 
de Mozelos, concelho da ['"eira, d ist r i to de Aveiro. 

8 Anlónio Marl ins de Araújo, f i lho do António José de Araújo, 
natural de Viana do Castelo. 

Armando da Silva Ferreira, l i lho do Manuel José Ferreira, 

natural do Porto. 
10 Ar tu r Gonzales de Medina, l i lho de Augusto Gonzales de Me

dina, natural do PôrlO. 
11 ! Augusto Peixoto l.avinas, l i lho de Anlónio Gonçalves U v i n a s , 

natural do Rio de Janeiro — Itrasi l . 
12 Fernando Alves da Rocha, l i lho de Amónio José Alves, natu

ral de Torrão, concelho tie Penafiel, distr i to do Porto. 
13 José Maria de Almeida Corte Real, l i lho de Alexandre Pereira 

Corte Real, natural de Abragão, concelho de Penafiel, dis

t r i to do Porto. 
14 José Maria Pinto e Cruz, l i lho de Acúrcio .luveniuno Pinlo e 

Cruz, natural de Peredo, concelho de Macedo de Cavalei

ros, d istr i to de Bragança. 
15 Júlio Fernando Similes de Macedo, filho de Gaspar Fernando 

de Macedo, natural de Prado, concelho de Vila Verde, dis

tr i to de Braga. 
16 Victor Maria Teixeira, l i lho de Francisco Ignacio Teixeira, 

natural de Bragança. 
17 Alfredo Pinlo .le Sousa e Castro, filho de Claudino Pinlo tie 

Sousa e Castro, natural do l t io do J a n e i r o - B r a s i l . 
18 ; João de Deus Miranda, l i lho .le João de Deus Miranda, natu

ral de Vilariça, concelho de Moncorvo, distr i to de Bragança. 
19 Ijpllt.n Arnaldo Lecour e Menezes, filho de Lecour e Menezes, 

natural do Porto. 
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, é Nomes, filiações c naturalidades 

20 fernando Pinto Soares de Miranda, filho de Adolfo Pinto Soa
res de Miranda, nutiiral de Penafiel, distrito do Porto. 

21 Angelo Pereira Gandra, filho de Joaquim Renlo Pereira Gan
dra, natural de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro. 

22 Artur da Costa Oliveira, filho de Remordo da Costa Oliveira, 
natural de Perrinho, concelho do Macieira do Cambra, dis
trito de Aveiro. 

28 António Vasconcelos Lopes, filho de Manuel Ferreira Lopes, 
natural de Azurara, concelho de Vila do Conde, distrito do 
Porto. 

24 Arnaldo de Franca Castro e Moura, filho de Joaquim de França 
Castro e Moura, natural de S. Cõsme, concelho de Gondo
mar, distrito do Porto. 

25 Américo Duarte da Rocha, filho de Joaquim Duarte da Ro
cha, natural de Moldes, concelho de Arouca, dislrito de 
Aveiro. 

26 José Marques de Anciães Proença, filho de José António de 
Anciães Proença, natural do Porto. 

27 Maria du Graça e Silva, filha de Manuel Joaquim Pereira da 
Silva, natural de Rragança. 

28 Francisco António Gonçalves, filho de José Manuel Gonçalves. 
natural de Paço de Outeiro, distrito de Rragança. 

29 Abel Araújo Nunes de Azevedo, filho de José Avelino Nunes 
de Azevedo, natural de Arcos de Vai de Vez, dislrito de 
Viana do Castelo. 

30 Adolfo de Sousa Barroso, filho do Manuel José de Sousa, na
tural de Remelhe, concelho de Rarcelos, distrito de Rraga. 

31 António Luis de Castro, filho de José Luis de Castro, natural 
de Raia — llrasil. 

32 Arnaldo Augusto de Oliveira Coelho, lilho de João António 
Coelho, natural de l.oivos, concelho de Chaves, distrito cie 
Vila Real. 

33 Cristovam Jaime da Ascenção, ÍÍIno de Cristovam Eduardo da 
Camará, natural do Funchal — Madeira. 

84 Fernando Domingues da Mora Arôso, filho de António Do
mingues dos Santos Arôso, natural de Lavra, concelho de 
Matozinhos, distrito do Porto. 
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35 Firmino de Jesus Pinho. filho de Joaquim Manuel Pinho, na
tural de Mttrlosn, concelho de Eslurreju, distrito de Aveiro. 

36 Francisco Duurte Ferreira Carmo, lilho de Francisco José 
Ferreira Carmo, natural de Tibães, distrito de Braga. 

37 Guilhermina Flora Lopes Monteiro, filhu de Manuel Maria 
Lopes Monteiro, natural de Castanheiro do Norte, concelho 
do Carrazeda de Anciães, distrito de Bragança. 

38 João Maximo Saraiva, lilho de José Maria Loge Saraiva, natu
ral d'.; l.oivos, concelho de Chaves, distrito de Vila Heal. 

39 Joaquim da Fonseca Monteiro, lilho de José de Abreu Mon
teiro, natural de Landim, concelho de Famalicão, distrito 
de liraga. 

40 Joaquim Pinheiro da Conceição, lilho de João tia Conceição, 
natural do Catão, concelho de Amarante, distrito do Porto. 

41 José Tomás Teixeira Fernandes, íilho de Manuel Gonçalves 
Fernandes, natural de Souto Maior, concelho de Sabrosa, 
distrito de Vila Heal. 

42 Luis António Corte Real de Carvalho, lilho de António Amorim 
de Carvalho, natural do Porto. 

43 Manuel Marques de Oliveira, lilho de António Marques de Oli
veira, natural de Aguada de Cima, concelho de Águeda, 
distrito de Aveiro 

44 ! Luís Francisco Fernandes, lilho de Francisco José Fernandes, 
natural de Houfc. concelho de Guimarães, distrito de liraga. 

45 José David da Silva Pestana, filho de José Pestana Sequeira. 
natural de Elvas, distrito de Portalegre. 

46 Luis José Valentim Gonçalves, filho de José António Valentim, 
natural de Pinhel, distrito da Guarda. 

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

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

49 Rogério Pais da Cunha Prelada, filho de Gaspar da Cunha 
Prelada, natural de Évora, 

50 Camilo de Lima Salazar, lilho de Adolfo Barroso Pereira Sa
lazar, natural de Guimarães, distrito de Braga. 

61 Manuel Ferreira da Silva Fonseca, lilho de António Joaquim 
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da Silva Fonseca, natural de Rurgãos, concelho de Sanlo 
Tirso, distrito do Pòrlo. 

52 Albino Domingues dos Santos, filho de Manuel Domingues 
dos Santos, natural de Mato/.inhos, distrito do Porto. 

53 José Máximo Saraiva, lilho tie José Maria Lago Saraiva, natu
ral de Loivos, concelho de Chaves, distrito de Vila Real. 

54 Anihal Hego de Vilas Boas Neto, lilho de Anihal de Vilas Roas 
Neto, natural de Marinhos, concelho de Fspo/.ende, distrito 
de Rraga. 

/ 55 Maria das Dores Pereira de Souza, (Ilha de Rernardino Pe
reira, natural do Porto. 

I I I A N O 

1 Abel da Asoeneãu do Sousa Donas Roto, Ilibo de Francisco 
António «to Sousa Donas Roto, natural do Valongo, conce
lho de Pesqueira, distrito de Vizeu. 

2 Alberto Brochado Alvos da Silva, lilho do Rodrigo Rrochado 
Alves da Silva, natural do Rio de Janeiro — Brasil. 

3 José Cardoso de Miranda, lilho de Tomás Joaquim Cardoso 
de Miranda, natural de Santo Tirso, distrito tio Porto. 

4 Carlos de Moura Praça, lilho de José António Praça, natural 
de Vila tio Conde, distrito do Pòrlo. 

5 Anihal Cardoso de Freitas, lilho de António Joaquim de Frei
tas, natural de S. Tiago de Riba d'IJI, concelho de Oliveira 
de Azeméis, distrito de Aveiro. 

6 António Augusto de Castro Henriques, Ilibo tie António Au
gusto Henriques, natural do Porto. 

7 António Feliciano Botelho da Silva Fernandes, Ilibo de José 
Joaquim Fernandes, natural de Vila Real. 

8 Arnaldo Artur Gama de Maia Mendes, filho de Artur Saltis-
tiuno Maia Mendes, natural tio Pòrlo. 

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

10 Guilherme Machado Rraga, filho de Francisco José Ferreira 
Rraga, natural do Porto. 
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11 Henrique Fernandes de Barros, filho de José Fernandes Barros, 
naturul do Pvõrto. 

12 Hernâni Harn sa, filho de Alexandre Gomes da Silva, natural 
do Santa Marinha, concelho do Gaia, distrito do Porto. 

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

14 João da Maia Itoinão, filho de Augusto da Maia Itonião, natu
ral de Sobrado de Paiva, concelho do Castelo de Paiva, dis
trito de Aveiro. 

15 José Alvares do Sousa Soares, filho de José Alvares de Sousa 
Soares, natural do Bio Grande do Sul — Brasil. 

16 I José Vitorino Pinto, filho do José Vitorino Pinto, natural de 
Sanlins do Douro, concelho de Alijó, distrito de Vila Real. 

IT Manuel Alvares Pereira Carneiro Leal, filho de António Alva
res Pereira Carneiro Leal, naUiral de Trozouras. concelho 
de Louzada, distrito do Porto. 

18 Manuel Ventura Teixeira da Fonseca, filho de Manuel Ventura 
Teixeira da Fonseca, natural de Silvares, concelho de Lou
zada, distrito do Porto. 

1!) Maria da Conceição Correia do Carvalho. (Ilha de José Antó
nio de Carvalho, natural de Vizeu. 

20 Mário Pereira Lage, filho de Albino José Lage. natural de 
Loivos, concelho de Chaves, distrito de Vila Beal. 

21 Itaúl Augusto de Castro Fernandes, filho de Joaquim Pires 
Fernandes, natural do concelho do Santo Tirso, distrito do 
Porto. 

22 Sara das Dores Loureiro, filha de pais incógnitos, nulural de 
Algodres, concelho do Figueira de Castelo Bodrigo, distrito 
da Guarda. 

23 ! José Joaquim Machado Guimarães Júnior, filho de José Joa
quim Machado Guimarães, natural de Houfe, concelho de 
Guimarães, distrito de Braga. 

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

Carlos Cincinato da Costa Frias, filho de Roberto Belarmino 
do Rosário Frias, natural do Pórtn. 
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26 Tito Pires Coelho, Iflhu de João Pires Coellio, natural de 
Lisboa. 

27 Abel de Sousa Pacheco, filho de Vitorino de Sousa Pacheco, 
natural de Pias, concelho de Louzada. distrito do Porto. 

28 Manuel Augusto de Sá Azeredo, lilho de José Maria de Sá 
Fernandes, natural de Sabrosa, distrito de Vila Heal. 

29 Avelino da Cosia Moreira Padrão, (ilho de José Pinheiro Ilias 
Moreira, natural de Hougado, concelho de Santo Tirso, dis
trito do Porto. 

30 Alberto Kendall Ramos de Magalhães, filho do António liamos 
de Faria Mugalhães, natural do Porto. 

31 Celestino da Costa Maia, lilho de Joaquim da Costa Main, na
tural de Guilhabieu, concelho de Vila do Conde, distrito do 
Porto. 

32 Alfredo Ilarata da Hoehn, filho de Augusto Queiroz llochu, 
naturul do Porto. 

33 António l.opes Júnior, lilho de António de Oliveira Lopes, na
tural do Porto. 

34 Jaime Filipe Santiago, (ilho de António Filipo Santos Heis, 
natural do Souto, concelho de Vila da Feira, distrito de 
Aveiro. 

35 João Teixeira Laranjeira, filho de Vitorino Teixeira Laranjei
ra, natural do Porto. 

36 José Martins d'Allé, lilho de Augusto Martins, natural do 
Porto. 

37 Cesar Rátista Ferreira de Melo, filho de, Joaquim Batista Fer
reira de Melo, natural de Mossámedes — Angola. 

38 Maurício Muia liamos, filho de Manuel Francisco Hamos, na
tural de Gião, concelho de Vila do Conde, distrito do Porto. 

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

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

41 António Ferreira Machado, filho de José Augusto Ferreira Ma
chado, natural do Porto. 

42 Augusto Leite dos Santos, filho de Iternardo Leite dos San
tos, natural de Vila Heal. 
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49 Domingos Alves Pimpão, lilho de .losé Augusto Alvos, natural 
de Carlão, concelho de Alijó, distrito de Vila Real. 

44 Francisco Augusto de Sousa Sanches, (Uno de Luís Augusto 
de Sousa Sanches, natural de Lisboa. 

45 João Manuel Moutinho do Gouveia, lilho de Luis Pedro Mou
tinho de Gouveia, natural do Nnmão, concelho de Fozcôa, 
distrito da Guarda. 

40 Joaquim Rodrigues, lilho de Augusto Rodrigues, natural de 
Sepèlos, concelho de Roliças, distrito de Vila Real. 

47 José Pereira da Silva, lilho de João Miguel Pereira, natural da 
Hégoa, distrito de Vila Real. 

48 Manuel Joaquim de Freitas Veloso Júnior, filho de António do 
Freitas Veloso, natural de Gerimáguas — Peru. 

49 Primavera de Jesus .Rodrigues, (ilha de António José Rodri
gues, natural do Porto. 

50 Maria Etelvina Pinlo de Azevedo Taveira, lilha de José Antó
nio de Azevedo Taveira, natural do Porto. 

51 Alherto Martins Fernandes, filho de Francisco Martins Fer
nandes, natural de Guimarães, distrito de Rraga. 

52 Joaquim Alves Correia de Araújo, lilho de Manuel Alves 
Correia de Araújo, natural de Famalicão, distrito do 
Rraga. 

53 | José Joaquim da Rocha Gomes, filho de Anastácio de Jesus 
Gomos de Araújo, natural de S. João do Souto, distrito de 
Rraga. 

54 Manuel Luís de Carvalho Cerqueira, filho de José Luis Alvares 
de Carvalho Cerqueira, natural de Amarante, distrito do 
Porto. 

55 Augusto Peixoto Lavinas, filho de António Gonçalves Lavinas, 
natural do Rrasil. 

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

57 João de Deus Miranda, filho de João de Deus Miranda, natu
ral de Horta de Vilariça, concelho de Moncorvo, distrito de-
Rragança. 
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1 Alfredo da Silva Braga, lilho de Alfredo Augusto Ferreira da 
Silva, natural de Caparoza. concelho de Tondela, distrito 
de Vizeu. 

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

3 Vicente de Paula de Moura Coutinho de Almeida d'Eça, lilho 
de Pedro Eugénio de Moura Coutinho de Almeida d'Eça, 
natural do Porto. 

4 Victor da Cunha liamos, lilho do Augusto Cândido Ramos, na
tural do Porto. 

5 Hernâni Bastos Monteiro, lilho da Joaquim Monteiro Rebelo, 
natural do Porto. 

5 6 Maria do Patrocínio Tomás, filha de José Maria Tomás, natu
ral de Vide, concelho de Moimenta da Beira, distrito de 
Vizeu. 

7 José Azevedo da Silva Arôao, lilho de José da Silva Arôso, 
natural do concelho de Vila do Conde, distrito do Porto. 

8 Guilherme de Azevedo Lima, lilho de Manuel de Sousa Lima, 
natural do Pôrlo. 

9 António José de Almeida e Sousa, Hlhrt de Jerónimo Duarte 
Ferreira do Sousa, natural de S. Pedro d'Alva, concelho de 
Penacova, distrito de Coimhra. 

10 João Francisco Vieira Trocado, lilho de Francisco Manuel Tro
cado, concelho da Povoa de Varzim, distrito do Porto. 

t i António Inácio Rodrigues Pinheiro Nobre, lilho de José Iná
cio Rodrigues, natural do Pôrlo. 

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

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

14 António Marques Martins da Silva, lilho de José Martins da 
Silva, natural de Pecegueiro, concelho de Sever do Vouga, 
liistrito de Aveiro 
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15 António Ferreira Machado, fillin lie José Augusto Ferreira 
Machado, natural do 1'ôrto. 

16 Augusto Leite dos Santos, lilho de liernardo Leite dos San

tos, natural de Vila Ileal. 
17 Domingos Alves Pimpão, lilho de José Augusto Alves, natural 

de Carlão, concelho de Alijó, distrito de Vila Real. 
18 Francisco de Sousa Sanches, filho de Luis Augusto de Sousa 

Sanches, natural de Lisboa. 
19 João Manuel Moutinho de Gouveia, lilho de Luis Pedro Mou

tinho de Gouveia, natural de Nurnão, concelho de Vila 
Nova de Fo/.cóa, distrito da Guarda. 

20 i Joaquim Rodrigues, lilho de Augusto Rodrigues, natural de 
Sapiôes, concelho de Roliças, distrito de Vila Real. 

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

22 Manuel Joaquim de Freitas Veloso Júnior, lilho de António 
do Freitas Veloso, natural de Geriniagiias — Peril. 

V A N O 

1 I Avelino José Vieiru, lilho de Manuel José Vieira, natural de 
Fragoso, concelho de Barcelos, distrito de Draga. 

2 | Aurélio Augusto de Queiroz, lilho do José Joaquim de Quei

roz, natural de Aldreu, concelho de Rarcelos, distrito de 
Rragu. 

3 Angelo Rarbedo Soares, lilho do António do Couto Soares 
Júnior, natural do Porto. 

4 ■ Manuel Correia de Curvalho, lilho de José António de Carva

lho, nalurul de Vizeu. 
5 Eduardo Aires do Vasconcelos, filho do Serafim Aires de Vas

concelos, natural do Rio de Juneiro —Brasil. 
<5 Jorge Mariz Petit de Rarcelos Pinheiro, lilho de Manuel Pi

nheiro, natural de Angra do Heroísmo — Açores. 
7 Carlos Faria Moreira Ranialhão, lilho de António Faria Moreira 

Ramalhão, natural de Moreira, concelho da Maia, distrito do 
! Porto. 
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s Manuel da Costa Portela, (illio de Joaquim da Costa Portela, 
natural de Gaia, distrito do Porto. 

9 ! Abel de Uma Salazar, filho de Adolfo Barroso Pereira Salazar, 
natural de Guimarães, distrito de Braga. 

10 António Gomes Ferreira Lemos, filho de Francisco Ferreira 
Lemos, natural de Poiares, concelho da Begoa, distrito de 
Vila Heal. 

11 António da Costa Portela, filho de Joaquim da Costa Portela, 
natural de Gaia, distrito do Porto. 

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

13 Francisco Nunes Guimarães Coimbra, lilho de Francisco Nu
nes Ferreira Coimbra, natural do Porto. 

14 Armando Gonçalves de Almeida e Silva, filho de João Gonçal
ves de Almeida e Silva, natural do Mio de Janeiro—Brasil . 

lf> Vasco Henriques Verdial, filho de Miguel Henriques Verdial, 
natural do Porto, 

l b | Armando Gonçalves de Sousa, (libo de Domingos Gonçalves 
de Sousa, natural de Vile, concelho de Caminha, distrito de 
Viana do Castelo. 

17 José Monteiro de Oliveira, lilho de Fortunato Monteiro de 
Oliveira, natural de Ar*es, concelho de Fafe, distrito de 
Braga. 

CURSO DE PARTEIRAS 

I A N O 

Alia Hicardina da Costa Pinto Machado, filha de Artur Alberto 
Pinto Machado, natural do Porto. 

Amelia Gonçalves de Almeida Faria, filha do Manuel Alexan
dre de Almeida Faria, natural do Porto. 

ti 
E 
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3 ; Avelino Leite de Sousa, /Ilha de Narcizo Leite de Sousa, na
tural do Porto. 

Maria Amelia de Matos Teixeira, filha de António José de Ma
tos Teixeira, natural de Nespereira, concelho de Guima
rães, distrito de Braga. 

I I ANO 

Maria Izahel de Oliveira, filha de Francisco José de Oliveira, 
natural de Vizeu. 

7 
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Resumo estatístico das matriculas 
(Período transitório) 

Cursos Mo, \ de alunos | Total 

I 
II 

5 
55 

i . . ■ III 57 ^ 156 
IV 22 

1 v. 17 

Parteiras, 
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Quadro estatístico dos alunos matriculados 
em 19131914 

distribuídos segundo a naturalidade 
Curso de medicina (Período transitório) 

Distritos Concelhos 

Aveiro 

Braga. 

Bragança 

Coimbra. 

Évora. . 

Guarda . 

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

Harcelos. 
Itraga . 
Espozende 
Fafe . . 
Famalicão , 
Guimarães 
Tihães . . 
Vila Verde 

Bragança . . . . 
Carrazeda de Anciães 
Macedo de Cavaleiros 
Moncorvo . . . . 
Vinhaes 

Penacova 

Évora. 

Figueira de Castelo Ro
drigo 

Fozcôa ■ 
Pinhel 

N." de alunos 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

3 
1 
1 
1 
2 
õ 
1 
1 

3 
2 
1 
1 
1 

a. a 

11 

15 

A transportar. 39 
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Distritos 

Lisboa . . 

Portalegre . 

Porto. 

Viana do Castelo . 

Vila Real . 

Vizeu. 

Açores 

Concelhos 

Transporte 

Lisboa 

Elvas. 

Amarante . . . . 
Baião 
Bouças (Matozinhos) 
Caia 
Gondomar . . . . 
Louzada 
Maia 
Paredes 
Penafiel 
Porto 
Povoa de Varzim. . 
Santo Tirso. . . . 
Vila do Conde. . . 

[ Arcos de Vai de Vez 
Caminha . . . . 

I Viana do Castelo. . 

Alijó . . 
Boticas . 
Chaves . 
Régoa . 
Sabroza . 
Vila Real 

í Moimenta da Beira 
| Pesqueira . . . 

Í Tondela. . • • 
Vizeu 

Angra do Heroísmo. 

A transportar. . 

N.° de alunos 

2 

1 

3 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
3 

34 
2 
4 
6 

1 
1 
1 

2 
l 
4 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
2 

TOTAL 

39 
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Concelhos 

N. ' de alunos 

Distrito* Concelhos S TOTAL 

Po
r 

ro
nc

el
h If 

127 

Mo8samedes . . . . 1 1 

1 1 

S. Tomé e Principe . S. Tomé 

BMlrangtlroã : 

1 

1 

1 

11 

Rio de Janeiro . . . 
Rio Grande do Sul . . 

5 
1 

7 

Gerimáguas . . . . 1 1 Gerimáguas . . . . 

. . . 138 
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Curso de parteiras 

Concelhos 

N.» 
de alunos 

Distritos Concelhos 
Por 

conce
lho» 

Por 
distri

tos 

Total 

Braga . . . . 

Porto . . . . 

1 

3 

1 
: 

1 

3 

1 

5 
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EXAMES 

Período ordinário 

Alunos que requereram para prestar provas de exame no 
ano lectivo de 1913-1914. e resultados dos mesmos 
exames: 

l .o S E M E S T R E 

I Exame (Anatomia descritiva e topográfica) 

N." Nomes 
| | 

jj ' Resultado* 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Abilio de Deus Pereira do I.ago e Cnslu . . 36 
Afonso Henriques Malheiro Madeira. . . . 48 
Alipio Albano de Abreu 37 
António Bonifácio de Oliveira 
António Luis de Sousa Sobrinbo . . . . . 38 
António Maria do Couto Zagalo .lúninr . . . 39 
Augusto Artur Brandão de Araújo . . . . 49 
Celeste Martins da Silva Marques 50 
Daniel Augusto Pereira de Almeida. . . . 40 
Enrico Carlos de Almeida 41 
João de Almeida 42 
José Joaquim Lobão do Carvalho j 51 
Luis Bastos de Freitas Viegas J 43 
Luís Frederico de Almeida Botelho . . . . 44 
Manuel Inácio Leite de Abreu Novais . . . 45 
Manuel Teixeira Leite Lobo. 
Mário Teixeira da Costa . . 

46 
47 

B-16 
Ex. 
s-18 

Faltou 
S-13 
B-17 
B-15 
Ex. 
B-16 
S-13 
B-17 
B-15 
B-17 

MB-18 
Ex. 

S-12 
S-13 
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I.» SEMESTRE 

II Exame (Fisiologia e Histologia) 

Nomes 

1 Adelaide Irene Guimarães 
2 Alberto Gomes de Pinho Rezende . . . 
3 Amândio Augusto da Costa Guimarães. . 
4 Américo Teixeira Ribeiro 
5 Aníbal Novais do Vale 
6 António lira/, de Araújo 
7 Arnaldo Cândido Veiga Pires 
8 Artur Néri de Oliveira e Sousa . . . . . . 
9 Carlos Ferreira de Sonsa Leite 

10 Fernando Alves de Sousa 
11 Francisco Hotelho Soares de Freitas . . . 
12 Francisco Ribeiro da Cunha Mendes. . . . 
13 Joaquim da Silva Salgado .lúnior 
14 José António de Almeida lirandãt) Vicente de 

Araújo 
15 José de Magalhães Sequeira 
16 José do Moura Araújo '. 
17 lustino Nogueira Gomes 
18 Laura Domingues Lopes. . . . . . . 
19 Mamede Rezende da Rocha Guimarães. . . 
20 Manuel de Jesus Fernandes 
21 Maria Adelaide Oliveira da Cruz 
22 Mario Navarro e Menezes 
23 Mário Soares de Pinho 
24 Rogério Ferraz de Gouveia 

"H | 

20 
21 

22 
23 
24 
33 
25 
26 

34 

85 j 

27 
36 
28 

29 
30 
81 
32 i 

Resultados 

Ex. 
S-12 

Faltou 
S-12 
Ex. 
Ex. 
Ex. 
Ex. 
S-12 

Faltou 
Faltou 

Ex. 
Faltou 

Fx. 
Faltou 

Ex. 
Ex. 

S-10 
Faltou 
S-10 
S-10 
S-13 
S-10 

Faltou 
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2.0 S E M E S T R E 

I Exame (Anatomia descritiva e topográfica) 

h> Nomes 

58 
■H E 

Resultados 

1 Afonso Henriques Malheiro Madeira. . . . 5 2 S12 
Aires Mendonça Lencastre Pinto de Sousa 

Coutinho Montenegro 53 Ex. 
3 Alberto Saavedra 55 MB18 
4 Amadeu Eduardo de Campos Paiva . . . . 5 4 Ex. 
5 António Augusto Pinheiro Taborda . . . .| Faltou 
6 António Bonifácio de Oliveira 56 B15 
7 António Martins Barbosa , 7 0 Ex. 
8 António Martins Moreira Faltou 
9 António Pereira de Magalhães 72 B15 

10 Benjamin Camossa 57 B17 
11 Camilo Augusto de Figueiredo 74 S12 
12 ' Domingos José Dias 58 B14 
1.8 Elísio Coimbra 75 B17 
14 Francisco Botelho Soares de Freitas . . . 76 S12 
15 Francisco Bendeiro 59 B15 
16 Henrique Domingos Pereira 60 Ex. 
17 | Henrique Júlio Locour e Menezes . . . . 73 ' S13 
18 i João Alves Ferreira 61 B14 
19 Joaquim Alves Ferreira Malheiro . . . . 62 li17 
20 Joaquim Guimarães 63 S12 
'21 Joaquim Boberto de Carvalho 64 S12 
22 ! Joaquim da Bocha Beis 77 B16 
23 José Maria Braga 65 B14. 
24 Laurinda Mateus Alambre 78 Ex. 
25 Ludovina Bernadette Rodrigues 66 Ex. 
26 Manuel Cerqueira Gomes 79 B15 
27 Manuel Coelho da Silva 67 S13 
28 Manuel Maria Lopes 68 B14 
29 Manuel Pereira da Silva 59 Ex. 
30 Mário de Almeida 71 ' S_13 



108 FACULDADE DE MEDICINA DO PORTO 

2. S E M E S T R E 

II Exame (Fisiologia e Histologia) 

N."4 Nomes 

1 A ni iiirlii • Augusto da Costa Guimarães. . 
2 Aniljnl Novais do Vale  
3 António lira/, do Araújo 
4 António Castanheira Fontes Júnior . . . 
5 António Emílio de Magalhães 
6 António José Felix Alves Júnior . . . . 
7 António Leite Pereira de Meireles . . . 
8 António Luis de Sousa Sobrinho . . . . 
9 António Maria do Couto Zagalo Júnior . . 

10 António Pedro Ferreira de Carvalho. . . 
11 António Velo/.o de Pinho. . . . . . . . 
12 Arnaldo Cândido Veiga Pires 
13 Artur Néri de Oliveira e Sousa . . . . 
14 Augusto Artur lirandão de Araújo . . . 
15 Bazilio Alberto Lima Pinto de Cerveira. . 
16 Carlos I.eopoldino de Almeida 
17 David Paula de Albuqueique Rooha. . . 
18 Eurico Carlos de Almeida 
19 Fernando Alves de Sousa 
20 Francisco Ribeiro da Cunha Mende*. . . 
21 Jaime de Oliveira Mapalhães 
22 João de Almeida 
23 João Marlins Viana 
24 Joaquim da Conceição Ribeiro . . . . 
2õ Joaquim José Lopes 
26 Joaquim da Silva Salgado Júnior . . > ' . 
27 Joaquim Teixeira Guedes 
28 José António de Almeida Brandão Vicente de 

Araújo 
29 José António Rodrigues de F a r i a . . . . 
30 José Joaquim Lobão de Carvalho. . . , 
31 José de Magalhães Sequeira 
32 João de Moura Araújo 
33 José Ribeiro de Andrade Maealhães. . . 
34 Justino Nogueira Gomes 
35 Luis Bastos de Freitas Viegas 
36 Luís Frederico de Almeida Botelho . . . 
37 Mamede Rezende da Rocha Guimarães. . 
38 Manuel Inácio Leite de Abreu Novais . . 
39 Marcos António da Silva Matos . . . . 
40 Mário Alexandrino da Silva 
41 Mário Teixeira da Costa 
42 Oscar Truco Guimarães 
43 Pedro Alves de Castro 
44 Rodolfo Fernandes do Amaral 

"2 1 

66 
67 
45 

37 
51 
68 
52 
53 
54 
69 
70 
55 
46 
38 
39 
71 
72 
73 
56 
40 
57 
58 
59 
60 
50 
61 
62 
68 
74 
44 
64 
47 
41 
42 
75 
43 

76 
48 
65 
49 

Resultado» 

S13 
S12 
Sll 

Faltou 
Faltou 
B14 
Sl l 
S13 
R14 
S12 
S13 
Sl l 
s l l 
S12 
S10 
Ex. 
B14 

■ S12 
S12 
Sll 
B14 
S12 
B14 

Faltou 
S10 
S12 
S13 

S12 
Sll 
Sl l 
B15 
S13 
S10 
B14 
S10 
B15 
B14 
Sll 

Faltou 
Faltou 

B15 
Sl l 
Sll 
S12 
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III Exame (Farmacologia) 

109 

Nomes 
"SE 

' * ! Resultados 

Adelaide Irene Guimarães 14 S-10 
Adelaide dos Prazeres Oliveira Coelho . . . 15 B-14 
Alherto Gomes de Pinho Rezende . . . . 16 B-15 
Álvaro da Silva Rosas 17 B-17 
Amândio Augusto da Costa Guimarães. . . 2 ] Ex. 
Américo Teixeira Ribeiro 22 S-13 
Anibal Novais do Vale 3 S-13 
António Braz de Araújo 4 S-l l 
António Luis de Sousa Sobrinho 29 S-13 
António Martins Barbosa Faltou 
Arnuldo Cândido Veiga Pires 8 S-10 
Artur Néri de Oliveira e Sousa 5 B-14 
Bazilio Alberto Sousa Pinto de Cerveira . . Faltou 
Carlos Ferreira de Sousa Leite 18 S-12 
Eurico Carlos de Almeida 9 S-10 
Fernando Alves de Sousa 6 S-ll 
Francisco Ribeiro da Cunha Mendes . . . 30 S-12 
Gil Pontes Moreira Ramos 23 S-10 
Henrique Júlio Lecour e Menezes Fallow 
Jaime Ferreira da Carvalho 19 B-15 
José António de Almeida Brandão Vicente de 

Araújo 31 S-12 
José Gomes Fernandes 24 S-12 
José Maria da Costa Júnior 20 B-16 
José de Moura Araújo 1 B-14 
Justino Nogueira Gomes 7 S-ll 
Laura Domingues Lopes 28 S-13 
Mamede Rezende da Rocha Guimarães. . . 10 S-10 
Manuel de Jesus Fernandes 25 S-13 
Maria Adelaide Oliveira da Cru/. 2ri S-ll 
Mário de Almeida Faltou 
Mário Navarro e Menezes 21 B-15 
Mário Teixeira da Costa 11 S-12 
Mário Soares Pinheiro 27 S-12 
Oscar Truco Guimarães 12 S-12 
Rodolfo Fernandes do Amaral ' 3 S-13 
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2." SEMESTRE 

IV Exame (Anatomia patológica c Bacteriologia e parasitologia) 

Nomes ° 8 Resultados 

1 Adelaide Irene Guimarães 1 Sll 
2 Adelaide dos Prazeres Oliveira Coelho. . . 2 B15 
3 Alberto Gomes de Pinho Rezende . . . . 3 ■ li15 
4 Álvaro da Silva Rosas . . . .' 4 .! 1517 
5 : Carlos Ferreira de Sonsa Leite f) S10 
6 Jaime Ferreira de Carvalho 6 j Sll 
7 . José Maria da Costa Júnior 7 B17 
8 José de Moura Araújo . . . . Faltou 
9 Mário Navarro e Menezes 8 B16 
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OUTUBRO 

I.« c a d e i r a ( A n a t o m i a d e s c r i t i v a ) 

N." Nomes 

1 Abel de Ascenção de Sousa Donas Roto . . . . 
2 Abel de Sousa Pacheco 

Resultados 

S-12 
S-13 

3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Abílio Garcia de Carvalho S-13 
Adolfo de Sousa Barroso Faltou 
Alberto Rarreto de Carvalho S-12 
Alberto Martins Fernandes S-12 
Alberto Kendall Ramos de Magalhães S-12 
Albino Domingues dos Santos B-15 
Angelo Pereira Gandra Faltou 
Anibal Cardoso de Freitas S-12 
Anibal Rego do Vilas-Boas Neto S-12 
António Martins de Araújo Faltou 
António Vasconcelos Lopes Ex. 
Armando Carlos de Sousa Rabo Faltou 
Armando da Silva Ferreira Faltou 
Artur da Costa Oliveira Faltou 
Avelino da Costa Moreira Padrão S-13 
Celestino da Costa Maia MB-18 
Cristovam Jaime de Ascenção • • Faltou 
Delfim Arnaldo Lecour e Menezes Faltou 
Francisco Duarte Ferreira Carmo Faltou 
.Joaquim Pinheiro da Conceição Faltou 
José Boaventura Féria Faltou 
José da Costa Torres Faltou 
José Correia Abreu Pinto Cabral Faltou 
José David da Silva Pestana Faltou 
José Joaquim Machado Guimarães Júnior . . . . S-12 
José Joaquim da Rocha Gomes S-12 
José Tomás Teixeira Fernandes Ex. 
Júlio Artur Lopes Cardoso Júnior Faltou 
Luis Francisco Fernandes / • • • • • Faltou 
Luís José Valentim Gonçalves E x -
Manuel José Vieira da Luz Faltou 
Manuel Luis de Carvalho Cerqueira 
Maria da Graça e Silva S-lo 
Bogerio Paes da Cunha Prelada Faltou 
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14. ' cadeira (Histologia) 

N.°' Nomes Resultados 

1 Abel de Sousa Pacheco *)13 
2 Abílio Garcia de Carv«llio 51* 
3 , Albano de Castro e Sousa Ex.
4 Américo Duarte da Rocha Slo 
5 Alberto Brochado Alves da Silva Slo 
6 Alfredo Barata da Bocha B10 
7 Anibal Rego de VilasBoas Neto Sll 
8 Armando Carlos de Sousa Babo Ex. 
9 Aires Gomes de Oliva Teles «"toll 

■10 Cristovam Jaime de Ascencão raltou 
11 Cumilo de Lima Salazar • • • • |  U 
12 Carlos Cincinato da Costa Frias Sl'_ 
18 Carlos de Moura Praça Jw «o 
14 Celestino da Costa Maia « J » ' » 
15 Guilherme Machado Braga Sjg 
10 João Batista Lopes Monteiro Slo 
17 João de Deus Miranda S ; ' 1 

18 Joaquim da Fonseca Monteiro Ex. 
19 Joaquim Pinheiro da Conceição Ex. 
20 José Boaventura Féria Faltou 
21 José Cardoso de Miranda S18 
22 José Correia Abreu Pinto Cabral Fallen 
23 José David da Silva Pestana Ex. 
24 José Manuel Vieira de Castro e Silva B14 
25 José Marques de Anciães Proença Sl l 
26 Júlio Artur Lopes Cardoso Júnior Fa tou 
27 Luis António Corte Rial do Carvalho Faltou 
28 Luis Francisco Fernandes ' ï '1 .?," 
29 Manuel Ferreira da Silva Fonseca Sl 
30 Manuel José Vieira da Lu/. Faltou 
31 Manuel Ventura Teixeira da Fonseca Sll 
32 Marcelino José Martins S12 

\ 
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2.' cadeira (Fisiologia) 

N . " Nomes Resultado* 

1 Abel de Sousa Pacheco . . . . . S-ll 
2 Abílio Garcia cie Carvalho Ex. 
3 Alberto Brochado Alves da Silva S-13 
4 Alfredo Rarata da Rocha B-16 
5 Américo Duarte da Rocha Faltou 
6 Carlos Cincinato da Costa Frias S-10 
7 Carlos de Moura Praça B-14 
8 Camilo de Lima Salazar Faltou 
9 Celestino da Costa Maia B-14 

10 Guilherme Machado Braga B-14 
11 João de Deus Miranda S-13 
12 João Batista l.ope.s Monteiro S-ll 
13 José Cardoso de Miranda S-12 
14 José Manuel Vieira de Castro e Silva S-13 
15 José Marques de Anciães Proença Ex
il) Manuel Ferreira da Silva Fonseca Ex-
17 Munuel Ventura Teixeira da Fonseca S-ll 
18 ; Marcelino José Martins Ex. 
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15.a cadeira (Anatomia topográfica) 

N." Nomes Resultados 

1 Abel de Ascenção de Sousa Donas Bóio . . . . S-12 
2 Aliei de Sousa Pacheco S-12 
if Abílio Garcia de Carvalho S-13 
4 Alberto Barreto de Carvalho S-12 
5 ! Alberto Martins Fernandes , S-12 
6 j Alberto Kendall Ramos de Magalhães S-12 
7 ' Albino Domingues dos Santos Faltou 
8 I Aníbal Cardoso de Freitas S-12 
9 J Avelino da Costa Moreira Padrão S-18 

10 i Celestino da Costa Maia . . MB-18 
11 Josi; Joaquim Machado Guimarães Júnior . . . I S-13 
12 ! José Joaquim da Rocha Gomes I S-12 
13 ! Maria da Graça e Silva Kx. 
14 Manuel Luís de Carvalho Cerqueira -S-13 
16 Tito Pires Coelho B-16 

3.ii cadeira (Matéria médica) 

1 João Maximino Vilaça de Carvalho . . Ex. 
2 Joaquim Gomes de Oliveira e Silva Faltou 
3 Manuel Neto Cabral Faltou 
4 Rodolfo Augusto de Sampaio e Melo Faltou 



EX AWES i n 

4. > c a d e i r a ( P a t o l o g i a e x t e r n a ) 

N. '" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 ; 
8 i 
9 ! 

10 
n 
12 
18 
14 
15 , 
16 
17 
18 

Nomes 

António Ferreira Machado 
António Inácio Rodrigues Pinheiro Nobre
António .losé de Almeida e Sousa . . . 
António Lopes Júnior 
António Marques Martins da Silva . . . 
liarlolomeu Gonçalves Pinto 
Domingos Alves Pimpão 
Guilherme de Azevedo Lima 
Jaime Filipe Santiago 
João Francisco Vieira Trocado 
João Teixeira Laranjeira 
José Azeredo da Silva Arôso 
José Martins d'Alte  
José Pereira da Silva . . . . . . . 
Manuel Joaquim de Freitas Velozo Júnior . 
Manuel Neto Cabral 
Maria Etelvina Pinto de Azevedo Taveira • 
Rodolfo Augusto Sampaio e Melo. . . . 

Resultados 

S12 
n15 
s12 

Faltou 
n14 
s12 
nU 
S12 
Ex. 

lî15 
Ex. 

B14 
Ex. 

S13 
S12 

Faltou 
Ex. 

Faltou 

IO." e i2.« c a d e i r a s ( A n a t o m i a p a t o l ó g i c a 
e P a t o l o g i a g e r a l ) 

António Lopes Júnior Faltou 
Joaquim Gomes de Oliveira e Silva Faltou 
José Martins d'Alte Faltou 
Manuel Neto Cabral Faltou 
Primavera de Jesus Rodrigues Ex. 

7.■•■ e 8.1 c a d e i r a s ( P a t o l o g i a i n t e r n a 
e Cl ín ica m é d i c a ) 

Amadeu Ferreira da Encarnação S10 

5.» e 9. ' c a d e i r a s ( O p e r a ç õ e s 
e Cl ín ica c i r ú r g i c a ) 

1 : Amadeu Ferreira da Encarnação. 
2 José Monteiro de Oliveira • • 

S10 
Ex. 
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Mapa geral da frequência dos 

EXAMES 119 

*n° lectivo de 19121913 
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e 12.« 

E 
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■o .2 
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| . 2 3 ^ s 
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ns s 
í < « o 

Aprovados 

Excluídos 

Não encerraram matricula 

Faltaram ao exame 

Frequentaram sem exame 

Matrículas por cadeiras 

• » anos 

Vide observações no mapa de serviço de exames do Anuário de 191213 a pátf1 
(a) 0 aluno, n.<> 100 de matricula, veio transferido de Lisboa, em 10 de abril* 
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S E R V I Ç O D E EXAM* 

! , ; : 

Disciplinai 

T r a n s i t ó r i o s 

Anatomia descritiva

Histologia . . . . 

, , . . 

m 

IV 

15. 

I 
8.» 

4.* 

10.» 

5..> 

7.« 

13.= 

6.* 

8.a 
9.» 

11.» 

siologia . . . . 

Anatomia topográfica 

Matéria médica . . 

Patologia externa 

Anatomia patológica e 
logia geral . . . 

Operações . . . . 

Patologia interna . 

Higiene 

Partos 

Clinica médica 
Clinica cirúrgica

1.° exame 

Medicina legal. . . 

Parteiras . . . . 

O r d i n á r i o s 

Anatomias . . . . 

História — Fisiologia 

Farmacologia . . . 

ato' 

44 

28 

24 

44 

43 

17 

44 

22 

22 

22 

17 

16 
17 

16 

M A I O 

26 2627 28 29 30 

"■ f. a " 1 rt 
^i OT + iò cò c/i 

I I 
1 2 3 4 . r. 6 

JUNH1 

9 IO1!! 12 13 lõt1 

t/2 7J •ra ta ■/. M 

DE DISTRIBUIÇÃO 

^ 2 0 26 27^29 30 

Anatomia patológica —Bacte
riologia e parasitologia . . 

. "T 
y 

̂ .,_ 

lem o direito de fazer exame nesta época; os que justificarem a falta poderão ainda fazer exam8 

Spoca. se houver tempo, do contrario ficarão para Outubro. 

J U L H O 

1 2 3 4 

n rt rt es 
 * irf 'CO t/3 

6 7 8 9 10 11 

« rt rt 
OJ CO  * •o ta •/' 

13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 

rt rt fl rt_ rt# £ 
70 » ■+ i(5 " 

rt rt^ rt rt# 
•NOT * i(5 

24 25 

co (/: 

' ! 

■>.'. ■*■ ^ 

 I I : K I S 

Pinho, Viegas, P. 
Lima. 

Dias, Plácido, Ma
galhães. 

Martins, P l á c i d o , 
' Magalhães. 
C. Lima, Viegas, 

P. Lima. 

P l á c i d o , Maga
lhães, Dias. 

P. Lima, C. Lima, 
Viegas. 

Martins, Brandão, 
Aguiar. 

Aguiar. Frias, Pas
tos. 

Plácido, Dias, Tia

go. 
Bastos, M a r t i n s , 

Magalhães. 
Viegas. Pinho, Bas

tos. 
Pinho, Tiago, Dias. 
F r i a s , C. L i m a , 

Bastos. 
Magalhães, Bastos, 

Martins. 

Tiago, Pinho, Bas
tos. 

Tiago, Viegas, P. 
Lima. 

Magalhães, Pláci
do, Martins. 

Pinho, Magalhães, 
Dias. 

Bastos, Brandão, 
Aguiar. 

™Se!?"*.õeí:~ 0 s a i u n o s 1ue faltarem a qualquer das provas de exame sem motivo j u s t i F i ^ i l ^ l2*,Cail(!<ias do v ano entram 2 alunos por dia, sendo considerados suplentes os 4 imediatos; nas 
nnrion» ninH„ f „,„1110 sOntra f e i r a s do ui ano entram 3, sendo considerados suplentes os 6 imediatos; nas restantes ca

*> sendo suplentes os 8 imediatos. 
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J U L H O 

I Ano 

Valores dos exumes 

Nomes 1 . ' cadeira 

Anatomia 
descritiva 

14.* cadeira 

Histologia 

Anilando Carlos de Sousa Habo . S12 S12 
Francisco Manuel de Morais . . Ex. Faltou 
Jaime de Andrade Vilares . . . Não encerrou Não encerrou 
■José Correia Abreu Pinto Cabral. B15 B14 
Júlio Armando Moreira . . . . Não encerroulNão encerrou 
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I e I I Anos 

1 
2 
3 
4 
õ 
6 
7 
8 
» 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Nomes 

Albano de Castro e Sousa . . . 
Alberto Marlins Fernandes . . . 
Carlos Pinto Lopes de Oliveira . . 
Joaquim Alves Correia de Araújo . 
José Joaquim da Rocha Gomes . . 
Manuel Luta de Carvalho Cerqueira 
Angelo Ferreira Leite 
António Martins de Araújo . . 
Armando da Silva Ferreira 
Artur Gon/.ales de Medina. . 
Augusto Peixoto Lavinas . . . . 
Fernando Alves da Hocba. . . . 
José Maria de Almeida Corte Miai . 
José Maria Pinto u Cruz . . . . 
Júlio Fernando Simões de Macedo. 
Victor Maria Teixeira 
Alfredo Pinto de Sousa e Castro . 
João de Deus Miranda 
Delfim Arnaldo Lccour e Menezes . 
Fernando Pinto Soares de Miranda 
Angelo Pereira Gandra 
Artur da Costa Oliveira . . 
António Vasconcelos Lopes . . . 
Arnaldo de Franca Castro e Moura 
Américo Duarte da Rocha . . . 
José Marquei de Anciães Proença. 
Maria da Graça e Silva 
Francisco António Gonçalves (In . 
Abel Araújo Nunes de A/.evedo. . 
Adolfo de Sousa Rarroso . . . . 
António Luis de Castro . . . . 
Arnaldo Augusto de Oliveira Coelho 
Cristovam Jaime de Ascenção . . 
Fernando Domingues da Hora Arôso 
Firmino de Jesus de Pinho . . . 
Francisco Duarte Ferreira Carmo . 

\ ' l l l < H  i ' S f l o t i OV/ l ITl 

12 

1 li 

: 

s « a . 9 
T O 

E £ e 
< 

Não ene. Não ene. 

MII18 R17 j 

Ex. 
Ex. 

Faltou 
Não ene. 

Faltou 

B14 
Faltou 
Faltou 
Faltou 

Faltou 
S13 

Faltou 
Faltou 
Não ene. 
Não ene. Não ene. 
Faltou — Faltou 
Faltou — S12 

— lt14 R15 
Não ene, Não ene. Não eno. 

Ex. S2 S12 í 
Não eno. Não ene. Não ene. 
Faltou Faltou 
Faltou Faltou 
S12 
Ex. S10 Ex. | 

S13 S10 F.x. 

I e I I 

ç o. '■ S ° 

S12 

sll 
sH 
s12 

Faltou 

Faltou 

Ex. 
S12 

li14 
Faltou 

H14 

S13 
Ex. 

Ex. 

S13 

g.l« 

10 

JL 
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V í i l o r t - M d o s e x u m e s 

N.... 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
4« 
V 
48 
4!) 
50 
51 
52 
5H 
54 
55 

Nomes 

Guilhermina Flora Lopes Monteiro 
João Máximo Saraiva . . . . 
Joaquim da Fonseca Monteiro . 
Joaquim Pinheiro da Conceição. 
José Tomaz Teixeira Fernandes. 
Luís António Corte Ilial e Carvalho 
Manuel Marques de Oliveira . . 
Luta Francisco Fernandes. . . 
José David da Silva Pestana 
Ulis José Valentim Gonçalves . 
Júlio Maria Rodrigues Formigai. 
José da Costa Torres . . . . 
Rogério Pais da Cunha Prelada. 
Camilo de Lima Salazar . . . 
Manuel Ferreira da Silva Fonseca 
Alhinn Domingues dos Santos . 
José Máximo Saraiva . . . . 
Anibal Rego de Vilas Boas Neto 
Maria das Dores Pereira de Soiísn 

Licenceados 

Pece-Aureliano Na/.aret dos Santos 
gueiro 

Aires Gomes de Oliva Teles . . . 
Eduardo Machado Teixeira . . . 
Joaquim da Cunha Cardoso Júnior. 
Cândido António dos Santos Fontes 

1 

« 

14
.-

H
is

to
lo

gi
a 

B-14 S-10 
Faltou iS-12 
Faltou S - l l 
B 15 

Faltou S-10 
Faltou S-10 
Não ene. Não ene. 

Ex. S - l l 
Faltou 
Mão ene. Não ene. 
Faltou 
Faltou 

1 e II 

MB-18 — 
Faltou — 

— 11-14 Faltou 
Faltou 

Prémio 
MB-li) B-17 Faltou 
Faltou B-15 B-15 
Faltou S-10 Faltou 
Faltou S-10 S-13 
Faltou S-13 Faltou 

«o Riu 
111 

(«J Estes exames foram feitos na época extraordinária de Abril (Lei n.° 126). 
"os n.o» 2, 4, 5, 6, 11, 13 e 18, tornaram deilnitivas as matriculas condicionais 

Este aluno fez exame da 1.» cadeira (Anatomia descritiva) em 6-VU-913 e foi 
cadeira (Histologia), em 24-VH-913, ficando Excluído. 

ano. 
fbj 

Pr°vado, R."Í5 va lores , ' eo da 14 
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I I I Ano 

N.'" 

1 
2 
» 
4 
5 
ti 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

m 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

N D IM c . 

Valore* por cadeiras 

l I 

Abel de Aseengão de Sousu Donas Boto 
Alberto liroebado Alves da Silva . . . 
losé Cardoso de Miranda 
Carlos de Moura Praga 
Aníbal Cardoso de Freitas 
António Augusto de Castro Henriques . 
António Feliciano Holelho da Silva Fer

nandes 
Arnaldo Artur (lama de Maia Mendes . 
Artur Guilhermino de Carvalho . . . 
Guilherme Machado Itraga 
Henrique Fernandes de Uarros 
Hernâni Barrosa 
João Batista Lopes Monteiro . . . . 
João da Maia Romão 
José Alvares de Sousa Soares . . . . 
José Vitorino Pinto 
Manuel Alvares Pereira Carneiro Leal . 
Manuel Ventura Teixeira da Fonseca . 
Maria da Conceigão Correia de Carvalho 
Mário Pereira \&ge 
Bau) Augusto de Castro Fernandes . . 
Sara das Dores Loureiro,. 
José Joaquim Machado Guimarães Jú

nior 
José Manuel Vieira de Castro e Silva 
Carlos Cincinato da Costa Frias . . . 
Tito Pires Coelho 
Abel de Sousa Pacheco 
Manuel Augusto de Sá Azeredo . . 
Avelino da Costa Moreira Padrão. . 
Alberto Kendall Ramos de Magalhães 
Celestino da Costa Maia 
Alfredo Barata da Bocha 
António Lopes Júnior 
Jaime Filipe Santiago 
João Teixeira Laranjeira 
José Martins d'Allé  

Faltou 

B-14 

B-17 
S-12 

Faltou 
B-15 
11-15 
B-14 
S-ll 
S-ll 
S-13 

Faltou 
S-12 
S-13 
B-15 
B-15 
B-17 
S-13 

Faltou 
B-14 
S-13 

Faltou 

E 
2 2 

111 

II 

S-ll 
Faltou 
s-13 

Não one. 
B-16 
S-10 í 
B-15 i 
S-13 
S-12 

S-10 
S-10 í 
B-15 
B-15 
S-12 : 
B-17 

B-15 
,3-13 
Faltou 
B-16 

MB-18 
B-15 
S-12 
Ex. 

S-ll 
B-15 
B-14 
B-15 
B-16 
S-ll 
B-14 
B-15 

S-13 
H-14 
B-14 

Faltou 
» 

Ex. 
B-14 
S-12 

Não ene. 
Mlt-18 
Faltou 
S-12 
S-ll 
S-10 

S-12 
B-14 
B-15 
B-14 
S-ll 
B-15 

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

Faltou 
Ex. 

S-10 
S-12 
B-14 
S-12 
B-14 
S-12 
B-14 
S-10 

Ex. 
S-12 
S-13 

Faltou 

S-10 
S-13 
S-ll 

Não ene. 
Faltou 

S-ll 
S-ll 

Faltou 
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Valorem por cadeiras 

3 2 

t !i 
c 

S S 

a °Tx 
N r , " 

H l i 
'ó 

< 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
4P. 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

Cesar Batista Ferreira de Melo (aí 
Maurício Maria liamos (b) . . . 
Bartolomeu Gonçalves Pinto (b) . 
António Marques Martins da Silva (l 
António Ferreira Machado (b). . 
Augusto Leite dos Santos (b) . . 
Domingos Alves Pimpão (b) . . 
Francisco Augusto de Sousa Sanches fbj 
João Manuel Moutinho de Gouveia fbl 
Joaquim liodrigues (bj 
José Pereira da Silva íbj . . . . 
Manuel lonquim de Freitas Velozo Jú 

nior CbJ 
Primavera de Jesus Rodrigues. . . 
Maria Etelvina Pinto de Azevedo Taveira 
Alberto Martins Fernandes . . . 
Joaquim Alves Correia de Araújo. 
José Joaquim da Rocha Gomes . 
Manuel Luis de Carvalho Cerqueira 
Augusto Peixoto I.avinas. . . . 
José Mana de Almeida Corte Iteal 
João de Ileus Miranda . . . . 

Faltou 
S10 
Blfi 
lt15 

Faltou Faltou 

— — S11 
— — S11 
— — S12 
— — S11 
— — S12 
— — S13 
— — S11 

ít17 
1115 — S11 
— S11 Ex. 

Faltou S12 Fx. 
• S12 Ex. 
■ Faltou Faltou 
p B14 Ex. 
« B14 S13 

MB18 B14 S13 
Faltou S13 S12 

(a) F.ste aluno fez em Coimbra exame de Anatomia patoló
gica e por isso foi matriculado em Patologia geral nesta Faculdade. 

(b) Os alunos n.os 38 a 48 in. lizeram estes exames na época 
extraordinária de Abril (l.ei n." 126), e tornaram definitivas as ma
triculas condicionais do IV ano. 
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I V A n o 

NoitlL'6 

Valorei por cadeiras 

1 Alfredo do Silva Veiga 11-16 Ii-17 B-lõ 
2 Miguel Alexandre de Magalhães . . . B-16 H-17 11-16 
8 Vicente de Paulo de Moura Coutinho de 

Almeida d'Eça B-16 B-17 11-17 
4 Victor da Cunha liamos B-16 B-17 11-15 
•') Hernâni Bastos Monteiro B-16 MB 19 MI1-13 
6 Maria do Patrocínio Toma/. B-16 B-16 B-15 
7 José Azeredo da Silva Arôso . . . . Faltou R-14 MB-19 
8 Guilherme de Azevedo Limo . . . . S-13 S-12 B-15 
9 António José dn Almeida e Sousa . . S-ll ! S-ll S-13 

10 João Francisco Vieira Trocado . . . S-13 S-13 S-ll 
11 António Inácio Rodrigues Pinheiro No

bre S-12 B-15 S-12 
12 Maurício Maia liamos S-13 S-l l S-13 
13 Bartolomeu Gonçalves Pinto . . . . Ex. S-12 S-13 
14 António Marques Martins da Silva . . S-13 11-14 B-15 
15 António Ferreira Machado Faltou Ex. S-13 
16 Augusto Leite dos Santos S-10 S-13 S-12 
17 Domingos Alves Pimpão Faltou S-13 S-12 
18 Francisco Augusto de Sonsa Sonches . S-ll S-13 S-13 
19 João Manuel Moutinho de Gouveia . . Ex. S-12 S-13 
20 Joaquim Rodrigues S-ll S-ll S-12 
21 José Pereira da Silva S-10 S-ll S-ll 
22 Manuel Joaquim de Freitas Veloso Jú

nior S-10 S-14 B-15 
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V Ano 

N.-' 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

18 

14 

15 
16 
17 

Valores dos exames 

Nomes 2 -S 

Avelino José Vieira B-17 
Aurélio Augusto de Queiroz . . S-18 
Angelo Barbêilo Soares . . . B-16 
Manuel Correia de Carvalho . . B-16 
Eduardo Aires de Vasconcelos . B-lõ 
Jorge Mariz Petit de Barcelos 

Pinheiro 11-17 
Carlos Faria Moreira Banialhão. Ii-17 
Manuel da Costa Portela . . . MB-18 
Abel de Lima Salazar . . . . B-15 
António Gomes Ferreira Lemos' B-14 
António da Costa Portela . . . B-17 
Joaquim Francisco dos Santos 

Graça B-17 
Francisco Nunes Guimarães 

Coimbra MB-18 
Armando Gomes de Almeida e-

Silva B-17 
Vasco Henriques Verdial . . . S-11 
Armando Gonçalves de Sousa . S-11 
José Monteiro de Oliveira. . . S-11 S-10 

» 
ca

de
ira

s 
in

te
rn
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m
éd

ic
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na
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eg
al

 

» „<-> — s-o 
u •& « • c 

r-1 S i | | 2 " 
0. 

B-17 B-16 B-16 
S-12 S-11 S-12 
B-17 MB-18 MB-18 
B-17 B-17 MB-18 
B-16 B-14 B-15 

B-17 B-16 B-16 
B-17 B-16 B-15 

MB-20 MB-18 B-16 
MB-20 B-16 B-16 
B-16 B-14 B-14 
B-17 B-16 B-16 

MB-18 B-16 B-15 

MB-18 MB-18 B-15 

B-15 B-17 B-15 
S-11 S-10 S-10 
S-12 S-10 S-10 

Época extraordinária de Abril 
(Lei n.o 126J : 

Alfredo Gomes da Costa . . .1 
António Vieira Barradas . . . 

S-12 
B-14 

'> 
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Mapa da frequência dos a 

( P E * 

ANOS 

p <rj u o 
V 
S oi 

Aprovados: 

Com 10 a 13 valores . 
Com 14 a 17 » 
Com 18 a 20 . 

V 

I E II 

fl 

1 ' , 
1 2 1 2 

itepruvados 

Não encerraram matrícula. . . 

Faltaram ao exame 

Frequentaram sem exame (a) . . 

Matriculas por cadeiras ou grupos . 

» • anos 

(a) Vide observações no mapa de serviço de exames a pág. 84 e 85 do Anuário de M 
(o) Sele alunos, depois dos exames da época extraordinária de Abril, tornara!'1* 

vas as suas matriculas condicionais no m ano. 
(c) Onze alunos, idem, idem, no iv ano. 
(d) Houve um exame na época extraordinária de Abril. 
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a n° lectivo de 1913-1914 

^ S I T Ó R I O ) 
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Exame do curso de parteiras 

Nomes Valores 

I Ano 

Amélia Gonçalves ile Almeida Faria. 
Maria Amélia de Matos Teixeira . . 

S-13: 
S-13 

I I Ano 

1 Ana Dias (Habilitação) 
2 Maria Isabel de Oliveira . 

fi-12 
n-u 
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Relação dos alunos que terminaram o curso 
no ano lectivo de 1913-1914 

Nomes Medias 
finais 

Antero Augusto da Cunha lirochado S-13 
Miguel Pinto Valada ' 11-15 

S-12 
S-12 
S-12 

António de Sousa Campos 
Alfredo Gomes da Costa . 
Aurélio Augusto de Queiroz 
Jorge Mari/. Petit de Barcelos Pinheiro Ii-16 
António da Costa Portela. . . lí-16 

Classificações 

Prémio «Barão de Castelo de Paiva» ao aluno Aureliano Na-
zaret dos Santos Pecegueiro. 

Prémio «Macedo Pinto» ao aluno Jorge Mariz Petit de Barcelos 
Pinheiro. 

Prémio «Rodrigues Pinto-' sorteado entre os alunos Angelo 
Barbêdo Soares e Manuel Correia de Carvalho, coube ao último. 

Prémio honorifico Anatomia descritiva» ao aluno Aureliano 
Nazaret dos Santos Pecegueiro. 
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Resumo estatístico 

das qualificações dos actos grandes e das médias finais 
no ano lectivo de 19131914 

Valores Actos grandes Mi'tlias finais 

10 _ — 

S. 11 
12 2 2 

3 4 

13 
 J 1 J 

H 1 — 

13. 15 
16 

2 
1 i 

1 
2 8 

l 17 — — 

( 1 8 
MR. 19 

( 20 
:}■ ( 1 8 

MR. 19 
( 20 

:}■ — 
( 1 8 

MR. 19 
( 20 

:}■ 
— 

Total. . . 7 7 



TRABALHOS ESCOLARES 



RELATÓRIO 

Apresentado ao director do teatro anatómico 

DA 

FACULDADE DE MEDICINA DO PORTO 

Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Ex.a a nola 
dos trabalhos por mim realisados, lembrando apenas que 
fui nomeado 2.° assistente provisório da l.a classe, em 
Abril p. p. — um mês aproximadamente antes do encerra
mento dos trabalhos escolares — motivo porque as prepa
rações para demonstração das lições de que fora encarre
gado pelos Ex.mos professores das cadeiras de anatomia, se 
reduziram às que a seguir menciono : 

Anatomia descritiva 

Glândulas salivares. 
Figado e pancreas. 
Laringe. 
Traquea, brônquios e pulmões. 
Pleuras. 
Orgâos genitais da mulher. 
Peritoneo. 
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Vasos do tórax. 
» do pescoço. 
» da cabega. 
> da axila e braço. 
» do antebraço e mão 
» da coxa. 
■f> da perna e pé. 

Anatomia topográfica 

Perineo masculino. 
Regiões nadegueira e lemural posterior. 

« inguinocrural e lemural anterior. 
* retubiana o tibial anterior. 
■K poplitica e tibial posterior. 
» do colo do pé (anterior e posterior). 
•» do pé (dorsal e plantar). 

Porto, 6 de Agosto de 1914. 

O 2." assistente provisório de I.* classe, 

Alfredo da Silva Veie/a. 



RELATÓRIO 

TRABALHOS PRÁTICOS 

ANATOMIA DESCRITIVA E TOPOGRÁFICA 

Tenho a honra de apresentar a súmula dos trabalho* 
realisados no teatro anatómico da Faculdade de Medicina 
do Porto, no ano lectivo de 1913-1914. 

Atendendo ao avultado número de alunos matriculados 
nos cursos de Anatomia descritiva e topográfica, foram di
vididos, por comodidade de serviço, em turmas de tí alunos. 

Os poucos trabalhos que lhes coube foram sempre pre
sididos pelo 1.° assistente (provisório), auxiliado algumas, 
vezes pelos Ex.mos Professores das respectivas cadeiras. 

Anatomia descritiva, período (ordinário) transitório. 
Trabalhos efectuados por cada turma: 

Turma n.° I 

Articulações — Temporo-maxilar, coluna, côxo-femural.. 
Músculos — Braço, ante-braço e mão, face. 

Turma n.o a 

Articulações — Cotovelo, temporo-maxilar, joelho. 
Músculos — Coxa, perna e pé, braço. 
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Turma n.o 3 

Articulações — Cotovelo, joelho, temporomaxilar. 
Músculos — Braço, antebraço e mào, coxa. 

Turma n.o 4 

Articulações — Temporomaxilar, joelho, cotovelo. 
Músculos — Braço, antebraço e mào, face. 

Turma n " 5 

Articulações — Cotovelo, coluna, escápulohumeral. 
Músculos — Antebraço e mão, pescoço, coxa. 

Turma n.o 6 

Articulações — Escápulohumeral, cotovelo, punho. 
Músculos — Braço, antebraço e mão, face. 

Turma n." 7 

Articulações — Temporomaxilar, cotovelo, coluna. 
Músculos — Coxa, perna e pé, braço. 

Turma n.o 8 

Articulações — Coluna, temporomaxilar, escápulohu

■meral. 
Mtísculos — Braço, antebraço e mão, face. 

Anatomia descritiva, período ordinário: 

Turma r..o 1 

Articulações—Coluna, escápulohumeral, coxofemural, 
temporomaxilar, cotovelo, mão. 



TRAIIAI.IIOS KSOOLARES U3 

Turma n.o 2 

Articulações — Cotovelo, coxo-femural, temporo-maxi-
lar, joelho, mão, coluna. 

Turma n.o 3 

Articulações — Coxo-femural, escápulo-humeral, punho, 
temporo-maxilar, pé, joelho. 

Turma n.o 4 

Articulações — Coxo-femural, externo-costo-clavicular, 
bacia, joelho, punho, mão. 

Turma n.o 5 

Articulações — Cotovelo, escápulo-humeral, coluna, pu
nho, temporo-maxilar. 

Turma n.o 6 

Articulações—Joelho, escápulo-humeral, coxo-femural, 
pé, mão, coluna. 

Turma n.o 7 

Articulações — Joelho, cotovelo, coluna, punho, escá
pulo-humeral, coxo-femural. 

Anatomia topográfica, período transitório: 

Turma n.o 1 

Regiões — Àxjla, laringe, região posterior da perna, in-
guino-crural, braço, ante-braco, face. 
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Turma n.o 2 

Regiões — Braço, ante-braço, mão, laringe, lombo-iliaca, 
nadegueira, inguino-crural, pescoço, face. 

Turma n.o 3 

Regiões — Axila, braço, ante-braço, mão, coxa, lombo-
iliaca, inguino-crural, pescoço. 

Turma n.o 4 

Regiões — Inguino-crural, coxa, perna, pé, regiões 
ocipito-frontal, temporal e mastoideia, axila, braço, ante
braço. 

Turma n o 5 

Regiões — Axila, braço, ante-braço, mão, inguino-crural,. 
nuca, pescoço, lace. 

Turma n.o 6 

Regiões — Lombo-iliaco, inguino-crural, coxa, braço, 
ante-braço, mão, região anterior da perna, face. 

Turma n.o 7 

Regiões — Pescoço, regiões ocípito-frontal, temporal e-
mastoideia, face, axila, braço, ante-braço, mão, cotovelo. 

Anatomia topográfica, período ordinário: 

Turma n.o 1 

Regiões — Axila, braço, ante-braço, mão, inguino-cru
ral, perna, pé, nuca. 
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Turma n.o 2 

Regiões—Inguino-crural, coxa, joelho, nádega, costo-
iliaca, face, nuca, perna. 

Turma n.'> 3 

Regiões — Nuca, pescoço, lace, regiões ocípito-frontal, 
temporal e mastoideia, axila, braço, ante-braço, mão. 

Turma n.o 4 

Regiões — Inguino-crural, cOsa, joelho, i)erna, pé, axila, 
braço, ante-braço. 

Turma n.o 5 

Regiões — Lombo-iliaca, regiões ocipito-frontal, tempo
ral e mastoideia, nadegueira, nuca, inguino-crural, coxa, 
perna, pé. 

Turma n " 6 

Regiões — Nadegueira, região posterior da perna, pé, 
face, pescoço, axila, braço, ante-braço. 

Turma n." 7 

Regiões—Braço, ante-braço, mão, inguino-crural, coxa, 
perna, pé, nuca. 

Turma n.o 8 

Regiões—Axila, braço, ante-braço, mão, inguino-crural, 
face, lombo-iliaca, costo-iliaca. 

Turma n.n g 

Regiões — Coxa, joelho, perna, pé, axila, braço, ante
braço, mão. 

10 
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Turma n.u io 

Regiões — Nuca, axila, braço, ante-braço, mão, face, 
pescoço, nadegueira. 

Turma n.'> 11 

Regiões — Axila, braço, inguino-crural, coxa, joelho, 
perna, pé, pescoço. 

Examinando os trabalhos efectuados |)or cada" turma, 
nota-se que há regiões que os alunos não dissecaram uma 
só vez durante o ano lectivo, devido não só a falta de ca
dáveres que se torna cada vez mais sensível, mas também 
ao estado em que (içam os que pr-ovoem da cadeira de 
Anatomia patológica. Julgo que um dos meios de remediar 
este inconveniente, seria a referida cadeira aproveitar para 
o seu funcionamento os cadáveres da Morgue, como se 
tem feito em outras Escolas. 

Cadáveres entrados no teatro anatómico 
desde 6 de Outubro a 15 de Julho 

Outubro 8 
Novembro. . . • \ 1 -
Dezembro !' 
Janeiro 18 
Fevereiro -0 
Março 23 
Abril 15 
Maio 9 
Junho 13 
Julho • • 7 

Soma. . . 134 
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As prelecções dos Ex.m05 Srs. Professores, foram fei
tas em presença de peças recentemente preparadas pelos 
assistentes. Além dos trabalhos práticos que tive sob a 
minha direcção, preparei um grande número de crâneos e 
outras peças esqueléticas, que convenientemente numera
das foram colocadas na secção osteológica do Museu de 
Anatomia Normal. É de justiça deixar consignado que o 
pessoal do teatro anatómico cumpriu com zelo as funções 
a seu cargo, auxiliando-me assim a desempenhar esta es
pinhosa missão. 

. Porto, 28 de Julho de 19U. 

O I." assistente provisório, 

Miguel Alexandre de Magalhães. 



R E L R T Ó R I O 

DOS 

Trabalhos realisados no Laboratório 
de Histologia e Gabinete de Fisiologia 

NO ANO LECTIVO DE 1913-914 

Ao Ilustre Conselho Escolar da Faculdade 
de Medicina do Porto. 

Em conformidade com o plano de trabalhos executado 
nos anos anteriores, ofereceram-se aos alunos de Histo
logia 5 séries de trabalhos, cuja duração atingia duas ho
ras, cada um, entrando 6 a 8 alunos em cada sessão. 

Os trabalhos práticos constaram de: 

1.» S É R I E 

Descrição sumária do trabalho com o microscópio: 
maneira de locar com as diversas objectivas, de iluminar, 
diafragmar, etc. 

Observação das bolhas de ar: imagens supra-, intra- e 
infra-focais — seus desenhos. Explicação teórica das ima
gens em conformidade com os dados físicos. 

Preparação do epitelio bucal e lingual, sua coloração 
e desenho. Exame de outros elementos figurados da saliva. 
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12.' S É K I E 

Exame do sangue humano em fresco: distinção entre 
glóbulos.rubros e brancos; observação dos glóbulos rubros 
de frente e de perfil com as suas diversas imagens para 
interpretação da sua forma. Estudo dos glóbulos alterados 
e da inlluência dos diversos líquidos como soro isotónico, 
formol e água distilada sobre o sangue. 

Observação do sangue dos batráquios e estudo compa
rativo com o precedente. 

Micrometria: exercícios de mensuração sobre glóbulos 
sanguíneos do homem e da rã. 

3.» S E R I E 

Técnica histológica: maneira de fazer a colheita de 
um órgão, sua fixação e seguintes operações até h inclusão 
em parafina. 

Cortes finos com o microtomo. 
Técnica dos cortes á mão, de cartilagem costal humana 

fixada em Bouin e conservada em alcool. Montagem dos 
cortes em glicerina previamente corados e sequente estudo 
do tecido cartilagineo. 

4> S É R I E 

Dissociação mecânica de libras de músculo humano 
lixado em Zencker e conservado em alcool; montagem em 
glicerina e lutagem da preparação com laca do Krftnig. 
Demorado estudo da estriarão muscular e seu desenho. 

n.« t s i tRiE 

Cortes finos de peças inclusas em parafina e adesão 
dos mesmos d lâmina; série de operações até á sua colo-
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ração pela hematoxilina e sequentes operações para a sua 
montagem em bálsamo. 

As demonstrações práticas de Histologia constaram 
principalmente do seguinte: 

— Exposição do microscópio completo para estudo. 
— Iluminação. Efeitos gerais e qualidades especiais do 

condensador A bue. 
— Valor dos sistemas objectivos fortes de imersão 

homogénea. Exame do diatoméas de estrutura Boa. 
— Objectivas apocromáticas; especialmente a objectiva 

2""", abertura numérica 1.40, im. homogénea, de Cari Zass. 
— Desenho das imagens microscópicas: câmaras lú

cidas. 
— Micrometria — Mensuração dos micro-objectos e das 

amplificações opticas. 
— Emprego da luz polorizada. 
— Ultra-microscopia; com o paraboloide Siedentopf e 

espelhos de Leito. 
— Microtomia: emprego de diferentes modelos de gran

des e pequenos microtomos; cortes isolados e em série. 
— Exame de preparados histológicos feitos no Labora

tório: célula, sangue, tecidos epiteliais, conjuntivos, car-
tila-íueo, ósseo, muscular e nervoso, órgãos: intestino, 
pulmão, fígado, coração e outros. 

* 

As demonstrações práticas tie Eisiologia em que coo
peraram os alunos constaram de: 

— Dosagem polarimétrica da glicose. 
— Espectroscopia: espectros de absorpção da oxihemo-

globina e hemoglobina reduzida. 
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— Aparelhos registadores: estructura e fuuciònameuto. 
— Cardiografia: traçado gráíico do choque da ponta do 

corarão. 
— Auscultação do coração normal: interpretação dos 

ruídos e pausas. 
— Esfigmografla na artéria radial. 
— Heniotonometria da radial. 
— -Circulação capilar do Sangue da pata da rã. 
— Espirometria: capacidade vital. 
— Pneumograíia. 
— Auscultação do sopro brônquico e murmúrio vesi

cular normais. 
— Termometria, 
— Digestão írt vitro de substâncias albuminóides; valor 

das pepsinas: pura e acidulada. 
— Acção de uma corrente constante sobre o gastro-

cnemio da rã; interposição do reonomio de Von Fleisciíl 
para demonstrar a iniluénoia da intensidade da excitação. 
Excitação do músculo por choques de indução. 

— Abalo do músculo da rã: sua tradução gráfica pelo 
miógrafo de Frederic. Cronometria dos diversos períodos 
do abalo muscular. Período latente: determinação exacta 
pelo dito miógralb. 

— Excitações repetidas do gastroenemio: gráíico da con
tracção com variados números de excitações. Tétano ti-
siológico. 

— Fadiga muscular: gráficos pelo ergógrafo de Mosso. 
Trabalho muscular em quilogrametros. 

— Aplicação do electrometro capilar de Lippmann. 
— Movimento Browuiano; amiboide; vibralil, no epite-

lio faríngeo da rã. 

lntercalaram-se neste poriodo as provas práticas dos 
exames de Histologia e Fisiologia dos períodos ordinário 
e transitório: as do primeiro começaram em 21 de Maio e 
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tiveram íim a 30 do mesmo mês; as do segundo começa
ram em 14 d« Abril e findaram em 18 do mesmo mês. 

Em seguida ao período de trabalhos práticos, em 25 de 
Maio, começaram as provas práticas de Histologia (período 
transitório) que terminaram a 30 do mesmo mês. As pro
vas de Fisiologia do mesmo período duraram de 27 de 
Junho a 4 de Julho. De 10 a 27 deste mês efectuaram-se 
as provas do período ordinário. 

No tempo disponível executei as preparações que se 
tinham de renovar para demonstração e outras que se en
contram arquivadas. 

As demonstrações práticas tanto de Histologia como de 
Fisiologia foram organisadas e presididas pelo Snr. Pro
fessor, auxiliado por mim, como nos anos anteriores, em 
que servi como assistente. 

Porto, 10 de Agosto de 1914. 

O 2." assistente, 

António da Conta Portela. 



-REbATÓ-RIO 
( 1 9 1 2 - 1 9 1 3 ) 

Nomeado 2.° assistente provisório das cadeiras da i.a 

classe, em Novembro de 1912, coube-me o serviço de pre
parador e conservador do Museu de Anatomia Patológica 
que, devido às obras por que passou a Faculdade de Me
dicina, se encontrava completamente disperso, tendo de 
ser reconstituído e rotulado de novo. É dever meu apre
sentar ao Ilustrado Conselho desta Faculdade o relatório 
dos trabalhos efectuados no ano lindo. Durante as trans
formações nas salas da Faculdade, o Museu de Anatomia 
Patológica perdeu algumas peças, umas que desaparece
ram, outras que se inutilizaram. 

Essas faltam, pois, no novo catálogo que foi ordenado 
segundo o plano adoptado pelo Ex.mo Sr. Director da Fa
culdade, Professor Almeida Brandão. Foi enriquecido com 
várias peças novas, entre as quais liguram vinte e cinco 
preparadas este ano pelo processo Kayserling. 

Foram também mudados e substituídos por Kayserling. 
os líquidos de quinze peças já existentes no Museu. As 
peças perdidas e as entradas para o catálogo referem-se 
às seguintes secções: 
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Secção 2.=Faltaram 7 peças e entraram 11 
10 
4 

» 2 
3 
5 

35 
32 
1G 
18 
29 

» — 
10 

Total. . . 58 175 

Porto, 1 de Agosto de 11)13. 

O 2." autstente, 

Carlos Henriques. 

J> 3.= » 1 )■> 

» 4.= » 15 » 
» 5.a — » — » 
)1 6.» — » 1 » 
1) 8.= Í 3 )> 
» 9.= » 4 » 

>' 
10.= 

11.= — 
» r> 

V. 

J> 12.=— « 5 V 

» 13.»  !) 16 >' 
» 14.a — )< 1 y> 

s apensa J> — n 



K E L, A T O R I O 
DOS 

Trabalhos apresentados pelo 2.° assistente de Anato
mia Patológica, Lima Salazar, no ano lectivo 
de 1913-1914. 

Foram feitas durante o ano lectivo de 191:5-1914 
mais 45 preparações de Anatomia macroscópica dos cen
tros nervosos, as quais, juntas ás anteriormente praticadas, 
perfazem o número de 100. 

Todas estas preparações foram distribuídas em frascos, 
lacradas e etiquetadas : a sua descrição será feita ulterior
mente no catálogo. 

Foram feitas pelo mesmo assistente várias preparações 
de Anatomia Patológica, e no fim do ano, por indicação 
do lente da cadeira de Anatomia Descritiva, uma exposi
ção de anatomia dos centros nervosos, distribuída em 10 
lições, a saber: 

1." lição — A neurologia e os sistemas filosóficos: 
o monismo, o psicomonismo, o dualismo, a teo
ria fisico-malemática do pensamento de La
place; o positivismo; a sua falência como expli
cação da vida psíquica. 

2." lição —Do método em anatomia e em neuro
logia em especial. 

Análise e síntese; o que se deve entender 
por observação em anatomia. 

Os métodos anatomo-patológicos, embrio-
logïcos, psicológicos, etc. 
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Da construção tie imagens mentais pela 
justaposição de cortes. 

0 que se deve entender por anatomia mi
croscópica em centros nervosos; limites da 
anatomia e da histologia neurológica. 

3." lição — Morfologia externa do cérebro; circum-
voluções e lóbulos. 

4." lição — A insula de Reil: critica do esquema 
clássico; descrição de vários exemplares do 
Museu que se afastam desse esquema. 

Devemos considerá-los anomalias, ou insu
ficiente esse esquema clássico'.' 

5.a lição — Formações internas. 
6." lição — D » 
!.'•' lição — >• »> 
8.a lição — Pedúnculos e protuberância. 
9.a lição — Bolbo e cerebelo. 

10." lição — Medula. 

A seguir foram feitos pelo mesmo assistente estudos 
no gabinete do Hospital Conde Ferreira, pelas preparações 
ali existentes, alguns executados pelo Dr. Magalhães Le
mos, que lhe serviram de base para organisar na Facul
dade trabalhos de neuro-patologia e de sistemática. 

O mesmo assistente está alualmente organisando a 
lista de objectos e reagentes necessários a esse estudo. 

Porto, 4 de Agosto de 1914. 

0 2.° assistente de Anatomia Patológica,] 

Lima Salazar. 



Ao Ilustrado Conselho 
da Faculdade de Medicina do Porto 

Desejando seguir no estrangeiro um curso de especia
lização de Anatomia Patológica com o iim de ter uma base 
de comparação na aplicação de métodos didácticos e de 
colher ensinamentos que devem procurar todos aqueles 
cujo objectivo é a cultura da ciência, requeri ao II.1"0 e 
Ex.1"0 Sr. Ministro de Instrução licença para me ausentar 
pelo tempo de três meses, quanto me era permitido pelo 
serviço na Faculdade. 

Tendo procurado orienlar-me sobre o meio cientifico 
em que mais me convinha lixar, parti para Paris por ai se 
abrirem então alguns cursos de Anatomia Patológica, onde 
consequentemente conheceria o método de ensino seguido 
na Faculdade da mesma cidade, ainda hoje notável centro 
cientilico. Para lá se dirigem, de todos os países, indivíduos 
que querem instruir-se; basta dizer que num dos cursos 
que segui, estavam matriculados um brasileiro, um italia
no, um espanhol, dois argentinos, um romaico, um russo, 
um inglês, um belga e um dinamarquês. 

Não é propriamente para a técnica histológica que os 
professores chamam particular atenção, pois essa só com a 
prática laboratorial se vai sucessiva o mais meticulosa
mente conhecendo, é para a questão mais importante do 
diagnóstico histológico que fazem convergir todos os es
forços, relacionado, é claro, com o trabalho preparatório 
laboratorial. A Anatomia Patológica é, hoje, como bem di-
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zem Achard e Loeper, não só «necroscópicat» mas lambem 
«bioscópica». 

0 ensino da Analomia Patológica deoompõe-se na Fa
culdade de Medicina de Paris em três partes: uma diz. 
respeito a necropsias com discussão e diagnóstico das le
sões encontradas, feitas sob a direcção do eminente homem 
de ciência o Prof. Pierre Marie e do lambem ilustre Prof, 
agregado o Dr. Koussy, outra é relativa a prelecções, fei
tas pelos referidos professores, sobre as lesões macroscó
picas e microscópicas de peças conservadas e a terceira é 
preenchida por cursos de especialização de prática histo
lógica, dirigidos por Pierre Marie com o concurso dos 
Drs. Koussy, Ameuille e Albertin. 

A técnica das autópsias seguida na mesma Faculdade 
oferece algumas variantes em relação à geralmente seguida 
entre nós. 

O serviço de autópsias em França está sob a depen
dência do serviço clinico. Prevalece o método «unicista» 
que uns defendem à outrance, emquanto outros, entre eles 
líoussy e Ameuille, lhe preferem o método «dualista», se
gundo o qual as necropsias seriam feitas por especialistas, 
que possuem conhecimentos anatomo-patológicos mais vas
tos e precisos. 

Todos os instrumentos ponteagudos devem ser postos 
de lado no trabalho de autópsia, segundo o critério de 
Simmonds, que é seguido na Faculdade de Paris; a autó
psia é sempre feita por um individuo que opera sem au
xilio de ajudante. 

Para os cortes de cérebro usam, em logar da faca de 
cérebro do modelo corrente, de uma faca mais larga, mais 
comprida e mais pesada, aplicável lambem em cortes nou
tras vísceras. Para a abertura do intestino, dos canais 
musculo-membranosos e até do coração, servem-se fre
quentemente de grandes tesouras rombas, muito compri
das, com lâmina delgada. Para a abertura do ráquis, utilisam 
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o raquitomo de Amussat e o do Mérandet. Sistematicamenle 
o canal sagrado é aberto com o Uni de evitar se seccionar 
muito acima as raizes da cauda de cavalo. 

A ablação da medula é sempre acompanhada da ex
tracção de alguns gánglios raquidianos, de lodos os gán
glios lombares e sagrados, se é possível. Para a autópsia 
especial da cauda de cavalo é usado o processo de Za-
chariodes. 

A abertura do crânio é feita geralmente com o mar
telo, sendo para isso a pequena extremidade mais cortante 
que a dos martelos usuais. Na abertura da dura-mater, as 
incisões antero-posteriores «para-longitudinais» são feitas 
a 8cm,5 ou 4cm para fora do seio longitudinal superior, a 
distancia maior que a habitual, com o fim de evitar-se 
ferir o cérebro dada a frequência das aderências ao nível 
das granulações de Pacchioni e cortar as veias cerebrais 
que vão lançar-se no mesmo seio a este nível. O seio lon
gitudinal superior é aberto depois do feitas as incisões cru
ciais. O Prof Pierre Marie não faz a ablação do encéfalo 
em só tempo, extrae-o em dois, o primeiro o «cerebral» e 
o segundo o «cerebelo-pontico». 

Todas as vezes que se presumem lesões dos centros 
nervosos, pratica-se a formolagem dos mesmos centros, 
segundo o processo de Pierre Marie, pondo de parte, é 
claro, os casos em que está contraindicada, isto é, aqueles 
em que há o máximo interesse em não modificar a cor 
dos tecidos ou em que se pretende empregar, no estudo 
histológico, o método de Ramon y Cajal ou o de Nissl. 

Nestes últimos empregam às vezes o alcool a 90° ou 
95°, em logar do formol que, como é sabido, pode não im
pedir o emprego do método de Nissl. Segundo se trata de 
um caso neurológico ou não, assim procedem de modo 
diverso. No primeiro caso, são feitos dois cortes transver
sais tipos da medula que passa para uma mistura de for
mol e liquido do Muller e, a seguir, para líquido de Millier, 

ii 
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tendo sido feita a formolagem no cadáver: no íim de 8 a 
15 dias sofre o exame complementar. No caso de não ter 
sido anteriormente formolada é mergulhada em formol a 
20 °/o antes de ser metida no líquido de (duller, sem qual
quer corte. 

Os cortes do encéfalo, nos referidos casos, são feitos 
somente 8 a 15 dias após a autópsia, tendo sido mergu
lhado durante este tempo na mistura de formol e liquido 
de Millier (10 partes de formol a 40 % para !)0 de líquido 
de Millier). Só nos casos em que não há grande interesse 
em fazer-se um estudo especial da medula e encéfalo, é 
que se fazem os cortes no momento da necropsia. Além 
dos cortes horizontais do cérebro, de Fleehsfg e Brissaud, 
usam correntemente o corte de eleição de Pierre Mari''; 
em oposição à escola alemã, preferem para o estudo das 
degenerescências secundárias os cortes horizontais, que 
algumas vezes combinam com os vértico-transversais, se
gundo o método de M. e M.mc Dejerine. 

Longa seria esta descrição, se procurássemos descrever 
minuciosamente todos os processos de técnica que na l-a-
culdade de Medicina de Paris julgam melhor seguir. O que 
fica dito dá suficiente indicação dos cuidados que lhe me
rece o estudo ila Anatomia Patológica, asserção que vamos 
vêr mais unia vez justilicada nas linhas subsequentes. 

A demonstração das peças anatómicas era sempre 
acompanhada da apresentação de preparações microscópi
cas, feitas extemporaneamente quando se tratava de peças 
frescas; as das peças do Museu eram seguidas do estudo 
histológico, sendo as respectivas preparações apresentadas 
em projecções notavelmente ampliadas. A ideia directriz 
que devemos realçar, era a de fazer um estudo anatomo
patológico tão completo quanto é possível; bem interpre
tadas as lesões microscópicas, de posse delas fácil era 
compreender e gravar no espirito as suas relações com os 
caracteres da lesão orgânica visível a olho nu. 
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Nas suas admiráveis prelecções, Pierre Marie procurava 
sempre ainda lazer sobresair a importância do conheci
mento da Anatomia Patológica para o clinico, tirando ila
ções do máximo valor para este. 

Km histo-diagnóstico devemos lazer uma análise minu
ciosa das lesões antes de formularmos qualquer juízo, di-
zia-nos constantemente o Ur. Roussy. Como procedemos 
em clínica em que fazemos um estudo semiológico para 
caracterizar uma afecção, assim temos de proceder no 
diagnóstico histológico. 

A primeira parte do curso especial de histologia pato
lógica foi preenchida pelo estudo analítico das lesões sim
ples e complexas. A partir de on tão, foram-nos dadas peças 
anatómicas relativas aos processos mórbidos e a todos os 
órgãos, para fazermos preparações, acerca de cada uma das 
quais tínhamos uma conferência. Ulteriormente foram-nos 
dadas preparações cujo diagnóstico, lanto do órgão a que 
o corte pertencia como da afecção, devíamos apresentar 
por escrito, o qual era a seguir discutido. 

Não podia deixar de aproveitar as admiráveis lições 
sobre a histologia patológica da pele cuja importância des
necessário é encarecer, feitas no hospital de S. Luís pelo 
Dr. Darier. 

Tendo sido apresentado a este eminente dermatologista 
pelo Dr. Paul Gastou, Sua Ex." imediatamente pós a minha 
disposição o seu laboratório. 

Para acompanhar com o máximo aproveitamento o es
tudo da histologia patológica das doenças da pele, neces
sário era seguir um curso de aperfeiçoamento clinico rela
tivo às mesmas doenças, para o que me inscrevi no curso 
complementar de dermatologia da Faculdade, dirigido pelo 
Prof. Gaucher, cujo professorado era composto por homens 
de ciência universalmente conhecidos, como Gaucher, Hal-
zer, Gastou, Milian, Emevy, Gastex, Hudelo, Laoapère, Kos-
taine, Fouquet, Touchard. 
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No laboratório da Faculdade, no hospital de S. Luís, 
trabalhei com os Drs. Paris e Desmoulière. O Dr. Gastou 
teve também a amabilidade de nos fornecer algumas indi-

' cações sobre a esporotricose e a actinomicose, no Labora
tório Central do mesmo hospital, que superiormente dirige. 
Tivemos ainda ensejo para frequentar as clinicas de Brocq, 
Thibierge e Sabouraud. 

Paia realizar o programa que havia traçado, trabalhei 
com afan; felizmente voltei satisfeito com o esforço dis
pendido nesse meio, onde o incansável labor dos obreiros 
da ciência nos causa admiração, servindo-nos de salutar 
exemplo. 

Tomamos conta em 10 de Janeiro, logo apôs a nossa 
vinda de Paris, da regência do curso ordinário de Anato
mia Patológica, para assumir a qual fui convidado em oficio 
pelo Ex.m0 Sr. Director da Faculdade. 

Nesta altura do ano lectivo tinham os alunos iniciado 
o estudo da autópsia da cavidade abdominal, tendo já com
pletado a autópsia do ráquis e a do crânio. 

Tendo terminado o estudo daquela, passamos à cavi
dade torácica, e a seguir, íi autópsia do pescoço e da boca, 
e às i.idicações relativas à dos membros, ordinariamente 
desprezada. 

Os restantes cadáveres foram aproveitados para repe
tição da técnica já dada e para a continuação das demons
trações das lesões anatomo-patológicas, que comecei a 
fazer logo que principiei o ensino propriamente técnico. 

A medida que os alunos iam praticando a técnica das 
autópsias, eram examinados os diversos órgãos, estudadas 
as lesões encontradas e passados em revista os caracteres 
do todas as lesões que podiam sofrer, sendo postos em 
relevo os mais importantes para o diagnóstico. 

Procurava deste modo, seguindo o método usado na 
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Faculdade de Medicina de Paris, preparar os alunos para, 
segundo a comparação estabelecida, reconhecerem, sem 
indicação de momento, qualquer lesão orgânica que apare
cesse posteriormente no cadáver. 

Para este estudo acompanliava-os ainda ao Museu onde 
felizmente não escasseiam peças dignas de registo e assas 
variadas para isso. 

Com este intento íiz-lhes, em frente de peças do Museu, 
novas demonstrações sobre a anatomia patológica do cora
ção, pericárdio, artérias, baço, estômago, intestino, peri-
toneu, fígado, pulmão, rim, tumores do útero, quistos do 
ovário e medula espinhal. 

Os cortes do encétalo foram feitos no estado fresco e 
depois do endurecimento no formol. 

Terminamos o estudo da anatomia patológica macros
cópica com as indicações relativas à evisceração total. 

Com o fim de fazer um estudo prático o mais com
pleto possível, íiz-lhes demonstrações microscópicas, exe
cutando quasi completamente o seguinte programa, que 
levamos a cabo nas prelecções ao curso do período tran
sitório: 

1 — inflamações não especificas. 
II — tuberculose. 

III — sífilis. 
IV- — tumores epiteliais malfigianos. 
V — tumores epiteliais cilíndricos. 

VI -— tumores das glândulas. 
VII — tumores conjuntivos benignos e malignos. 

VIII — miomas. 
IX — tumores mix tos. 
X — tubo digestivo. 

XI — fígado. 
XII — coração, vasos, gánglios linfáticos. 

XIII — pulmão. 
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xiv — rim. 
xv — testículo. 

xvi — corpo tiroideo. 

Não conseguimos continuar as demonstrações por falta 
de tempo. 

Fomos também encarregados, como acima se infere, 
de fazer demonstrações de histologia patológica ao curso 
transitório. O programa ficou já referido. 

Procurei nestas demonstrações, ensinando-os a inter
pretar o que observavam ao microscópio, fazer sobresair 
os caracteres necessários e suficientes ao diagnóstico de 
modo a poder-se atirma-lo seguramente, o que não sucede 
sempre, pois, como é sabido, o histodiagnóstico só dá em 
cerca de 80 % dos casos. 

Além destes trabalhos propriamente didácticos, tivemos 
de fazer, por isso ser necessário, o exame histológico de 
órgãos cujas lesões era impossível definir macroscopica
mente. 

Tivemos ainda ocasião de fazer o estudo de uma me
dula siringomiélica e, a requisição dos Ex.mos Srs. Profes
sores de Clinica, alguns exames histológicos. 

Porto — Julho ile 1914. 

O 1." assistente provisório, 

Manuel Lourenço Gomes. 



R E L A T Ó R I O 
DOS 

TRABALHOS PRÁTICOS DA CADEIRA DE HIGIENE 
Realisados pelo 2.- assistente LEONOR DA SILVA. 

no ano lectivo de 1913-1914, segundo o programa traçado 
pelo Prof. Lopes Martins 

A — Análise de géneros alimentícios — (22 sessões, reali
zadas no Laboratório de Higiene do Porto, já ane
xado pedagogicamente à Faculdade de Medicina). 

ÁGUA 

Análise química sumária: 
Grau liidrotimétrico total, temporário e permanente. 
Posquiza dos sulfatos. 

» e dosagem dos cloretos. 
n do amoníaco. 
i> dos nitritos. 
D dos nitratos. 
s e dosagem da matéria orgânica. 

Considerações gerais e apreciação dos resultados 
da análise química de uma água. 

LEITE 

a) Exame organoleptico. Determinação da densidade 
e proporção de água. Dosagem da gordura. 
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b) Falsificações:—Desnatação. Adicionação do água. 
Pesquiza de nitratos. Pesquiza de algumas substâncias em
pregadas para dissimular as alterações do leite: carbonato 
e bicarbonato de soda; borax; água oxigenada; goma; la-
rinlia; amido; etc. 

FARINHAS 

u) Determinação dos caratéres organolepticos. Exame 
microscópico para distinção das farinhas de trigo, centeio, 
cevada, aveia, arroz, milho, ervilha, lava, feijão e da fécula 
da batata. 

b) Alterações dos grãos dos cereais devidas a parasi
tas: ferrugem, carvão, gorgulho, alucita, traça, etc. 

c) FalsifícaçOes: — Pesquiza das substâncias minerais, 
da serradura de madeira, etc. 

CAFÉ 

a) Exame dos caratéres organolepticos. 
b) Falsificação do café verde e do café torrado por 

meio de substâncias corantes. Falsificação do café torrado 
e moido. Investigação de farinhas de cereais, de legumi
nosas, de fécula de balata, pelo exame microscópico. Prova 
da água para evidenciar a presença de substâncias torra
das estranhas, de caramelo, etc. Ensaio pelo ácido clorí
drico para investigação da chicorea. 

AÇÚCAR 

a) Caratéres organolepticos. 
b) Exame microscópico e químico para pesquiza das 

falsificações do açúcar com amido, cal, barita, dextrina e 
lactose. 
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VINHO 

a) Caratéres organoleptics. 
Determinação da força alcoólica por meio do ebulio-

metro de Salleron. Dosagem da acidez. 
h) Pesquiza de matérias corantes estranhas. 

AZEITE 

a) Caratéres organoleptics. 
Densidade a 15° c , por meio da balança Mohr-Westphal. 
índice de retracção, utilizando o refratómetro de Wollny-

7,eiss ã temperatura de 25°. 
Determinação da acidez. 

Critica e bases da apreciação dos resultados fornecidos 
pela análise de cada um destes géneros. 

B - Visita à Delegação de Saúde do Porto 
( i sessão) 

Legislação e administração sanitárias 

a) Organização geral dos serviços de saúde. Sua di
visão. Funcionários de saúde; suas atribuições. Suas rela
ções com os funcionários administrativos. Exame de pro
cessos existentes na Delegação, referentes a licenças para, 
estabelecimentos insalubres; autos de colheitas de amos
tras de vinho, leite e outros géneros sujeitos á fiscalisação 
•sanitária'. Mapas e boletins demográficos. 

Realisaram-se, portanto, 23 sessões, seguindo a ordem 
das lições magistrais, desde Dezembro a Maio. Duas destas 
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sessões foram destinadas ;i repetição das análises de água, 
farinhas e leite. 

CURSO DE MEDICINA SANITÁRIA 

Os trabalhos da n secção—Estatística e demografia — 
que me foram designados, realisaram-se de 7 « le Maio a 
2 de Julho. 

Porto, 8 de Agosto de 1914. 

O 2." assistente provisório du 5." classe, 

Leonor Ameixa <la Silva. 



TRABALHOS PRÁTICOS DE HIGIENE 

(Relatório do assistente A L M E I D A G A R R E T T — 1913-1914) 

Os trabalhos práticos neste ano lectivo foram executa
dos pelo programa traçado pelo Sr. Prof. Lopes Martins 
para os trabalhos de 1912-13, seguindo-se a ordem pre
cedentemente adoptada. 

Com a anexação pedagógica do Laboratório de Higiene 
do Porto, facilitou-se a prática dos exercícios de quimica 
sanitária, que no último ano com dificuldade tinham sido 
feitos na Sala de Higiene. Os trabalhos de diagnose epide
miológica foram feitos no Laboratório de Bacteriologia da 
Faculdade e nas enfermarias de Propedêutica Cirúrgica, e 
os restantes nos locais mais apropriados ás demonstrações 
e exercícios individuais, continuando a ser dada larga parte 
ao ensino extra-escolar. 

Os trabalhos realisados sob a minha direcção distribui-
ram-se pela seguinte forma: 

I — CLIMATOLOGIA 

(8 sessões) 

1 e «2. — TÉCNICA METEOROLÓGICA. Termómetros, psi
crómetro, udometro, barómetro, anemómetro, aparelhos 
registradores; colheita das observações e respectivas cor
recções; utilização dos resultados para a definição climática 
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dos lugares. No Observatório da Faculdade (por turmas de 
6 alunos). 

II — HIGIENE HABITACIONAL 

(7 sessões) 

3. — Exposição da TÉCNICA DAS INSPECÇÕES SANITÁRIAS 
DE DOMICÍLIOS. 

4, 5 e 6. — Vistoria de HABITAÇÕES INSALUBRES: ilhas 
(da rua Miguel Bombarda, 151, e bairro Antunes, no Cam
po Pequeno), e casas das velhas ruas da Sé e Barredo (por 
turmas de 12 alunos), e um bairro operário (Comercio do 
Porto, em Lordelo). Com redacção de relatórios individuais. 

7. — Critica dos relatórios sobre as vistorias realizadas. 

III — HIGIENE INDUSTRIAL 

(3 sessões) 

8, 9 e 10.— INSPECÇÃO SANITÁRIA DAS FÁBRICAS: de 
cerveja «União Fabril», de fiação e tecidos «dos Marinhos», 
e de conservas alimentares «de Matozinhosn. Vistoria dás 
condições higiénicas dos locais de trabalho e suas depen
dências; exame das disposições de protecção dos operá
rios contra traumatismos, poeiras, vapores e gazes; higiene 
da preparação das substâncias alimentícias. 

IV — HIGIENE ESCOLAR 

(2 sessões) 

11. — INSPECÇÃO SANITÁRIA DUM ESTABELECIMENTO ES
COLAR: Colégio da Boavista. Vistoria das condições higié
nicas dos locais, tanto para internato como para externato ; 
análise de modelos de mobiliário escolar. 

12. — INSPECÇÃO SANITÁRIA OK ALUNOS, do Liceu Bo-
drigues de Freitas. Uuesitos médicos e antropométricos das 
fichas sanitárias (modelo oficial) — modo de os preencher. 
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V - SALUBRIDADE URBANA 

(7 sessões) 

1 3 . — ANALISE QUÍMICA DA AGUA. Marcha da análise, 
completa e sumária. Caratéres organoleptics, Determinação 
da materia orgânica, azoto amoniacal, nitritos, nitratos, clo
retos, sulfatos e grau liidrotimétrico. Valor da análise quí
mica: elementos de apreciação e limites de potabilidade. 

U , 15 e 1(5. — ANALISE BACTERIOLÓGICA DA AGUA. 
Quantitativa geral, pela gelatina-padrão e caldo-padrão. 
Pesquiza do coli pelo meio de Kndo. Índices de Savage. 

17. — Visita à estação distribuidora da COMPANHIA HAS 

ÁGUAS. 
18.—Visita ás instalações da etnprézá do SANEAMENTO 

(estação central dos esgotos, em Sobreiras, e câmaras de 
ejectores Shone, no Ouro). 

19. — Visita ao MATADOURO MUNICIPAL. Vistoria dos 
locais; técnica da inspecção das carnes. 

VI — EPIDEMIOLOGIA 

(i7 sessões) 

20.— COLHEI i\\ DE PRODUTOS PATOLÓGICOS para análise 
laboratorial. Exemplilicaçáo em sangue. (Por turmas de 
12 alunos). 

21. — REMESSA PARA O LABORATÓRIO dos produtos co
lhidos. Escolha do material, sua esterilização por processos 
de fortuna; cuidados no acondicionamento para expedição. 

22 e 2 3 . — PESQUIZA ELEMENTAR DOS PRINCIPAIS PA
RASITAS PATOGENICOS, em pus, escarros o falsas membra
nas. (Por turmas de ti alunos). 

24 e 25. —ANIMAIS TRANSMISSORES DE ZIMOSES: reco
nhecimento dos caratéres distintivos das principais espé
cies de pulicideos do homem e do rato, e dos caratéres 
diferenciais dos culicinos e anofelinos. 
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2b' e 27.— Improvisarão de PKOCESSOS DE DESINFECÇÃO. 
Modo de emprego dos principais agentes desinfectantes. 
Utilização dos aparelhos usados nas desinfecções domiciliá

rias pelo Posto de Desinfecção do Porto. 
28. — Visita ao POSTO DE DESINFECÇÃO DE LEIXÕES. 

Instalações dum posto marítimo; desinfecção pelo gaz 
Ualyon. 

29. — Visita ao DISPENSÁRIO* DA ASSISTÊNCIA NACIONAL 

AOS TUBERCULOSOS. 

Para que cada aluno assistisse a estes 2!) diferentes 
trabalhos práticos, foi preciso realizar ii sessões. Os tra

balhos começaram no dia 20 de Novembro, e terminaram 
no dia 27 de Maio, sendo habitualmente marcados para as 
segundas, quartas e sextas, das 14 às 16 horas. Comquanlo 
não tivessem sido postas em execução as disposições do 
decreto de 8 de Setembro de 1913, que obriga os alunos 
do período transitório à frequência dos trabalhos práticos 
segundo os regulamentos do novo regime, a sua assidui

dade foi inteiramente satisfatória. 
A cargo do 2.° assistente, D. Leonor da Silva, ficou, 

como no ano anterior, a parte do programa relativa à hi

giene alimentar e legislação sanitária, que foi executada em 
23 dias, representando 6 sessões diversas. 

Cada aluno teve pois 35 sessões de trabalhos práticos. 

Na forma do passado ano lectivo, realisei para os alu

nos do 5.° ano, nos dias 2 a 0 de Junho, uma série de 
conferências com demonstrações experimentais, sobre: cli

matologia, abastecimento em água das cidades, esgoto* ur

banos, profilaxia infranacional e internacional, e desin

fecção. ' ■ 
Também, subsistindo a organização provisória do Curso 
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de Medicina Sanitária, continuei a reger a iv secção: Hi
giene industrial e salubridade urbana. 

Tendo acompanhado a excursão de estudo a Coimbra 
e Lisboa, que o Sr. Prof. Alberto de Aguiar realisou com 
os seus alunos nos dias 22 a 25 de Abril, tive ocasião do 
me informar da organização, nas duas Faculdades, dos tra
balhos práticos de Higiene. 

Em Coimbra, os trabalhos anexos ,i Cadeira leni-se li
mitado à parle laboratorial: química e bacteriologia, dando 
ao programa de bromatologia o primeiro lugar. Os exercí
cios de prática sanitária são reservados para o Curso de 
Higiene Pública. 

Em Lisboa não se tem realisado trabalhos práticos da 
Cadeira, sendo a totalidade do ensino técnico feita no men
cionado Curso especial ('). 

Sem imodeslia podemos pois afirmar que, apezar do 
acanbamento das instalações (5), o ensino prático da Hi
giene está no Porto, para os alunos do curso médico geral, 
muito mais desenvolvido do que nas outras duas Faculda
des do pais. 

Além de exames laboratoriais (análises sumárias de ali
mentos e bacteriologia sanitária), fazemos exercícios de té
cnica climatológica, inspecções sanitárias de domicílios, fá-

(') As informações foram-me amavelmente fornecidas pelos primei
ros assistentes adstritos à Cadeira de Higiene, colegas Afonso finto e 
Morais Saimento. 

(») Em Lisboa o Instituto Central de Higiene está a começar a ser 
reinstalado mim prédio novo, proximo da Faculdade. Em Coimbra as ins
talações, ainda com caracter de provisórias, dispõe já dos seguintes locais: 
sala para alunos (podendo trabalhar por turmas de 0), sala do analista (onde, 
poi cpnttato com o Município, são feitas as análises oficiais), gabinete do 
director, gabinete dos assistentes, câmara fotomélrica, pequeno laboratório 
de bacteriologia, e dois pavilhões com 0 Museu de Higiene. 
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bricas e escolas, visitas a instalações de salubridade urbana, 
etc. Percorrem-se assim variados campos de aplicação da 
Higiene, num programa subordinado à seguinte orientação: 
fornecer, a par duma cultura geral o mais larga possível, 
os conhecimentos técnicos que todo o médico deve possuir 
para saber executar os ditames profiláticos. 

Por certo, muitos dos exercícios realisados não vão ser 
repetidos mais tarde na vida clinica; por exemplo: os res
peitantes a higiene industrial, escolar, técnica climatológica, 
etc. Mas o seu conhecimento, assim directamente feito, é 
bem preciso para firmar no espirito dos alunos todo o 
valor duma sciôncia que tem de encontrar nos médicos os 
seus necessários propagandistas. Ao lado da demonstração 
do que é e do que devia ser a higiene colectiva nas suas 
múltiplas manifestações, do funcionamento das instituições 
com que em Portugal se tem procurado salvaguardar a saúde 
pública e da extensão do caminho a percorrer, há que mi
nistrar os conhecimentos de utilização imediata no exercício 
profissional. K para cumprir ôste dever que se ensina a ve
rificação das qualidades higiénicas dos domicílios, a inspec
ção rápida dos géneros alimentícios, a pesqniza e combate 
das doenças epidémicas, com o reduzido material de que 
em regra dispõe o clinico. Saber corrigir a insalubridade 
duma habitação, reconhecer a pureza dum alimento sem o 
instrumental dos laboratórios, fazer a pesq'uiza imediata 
dos principais parasitas palogénicos, remeter para ulterio
res análises os produtos patológicos suspeitos, improvisar 
desinfecções, etc. — são coisas que a nenhum prático é li
cito ignorar. O ensino dessa técnica simplificada é tão in
dispensável como a exposição das aplicações rigorosas da 
Higiene. Foi com prazer que o vi adoptado em Lisboa, no 
("urso de Higiene Pública, nas secções de química e bacte
riologia. As análises de géneros alimentícios são ali feitas 
duma maneira completa como demonstração, mas os alunos 
só executam, como trabalho prático, as pesquizas simples 
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quo em qualquer parte, sem aparelhos especiais e, com 
poucos reagentes, é possível repetir. Do mesmo modo os 
trabalhos individuais de bacteriologia não versam a técnica 
laboratorial que os clínicos não executam, porque não dis

põe de laboratórios, mas a técnica da colheita dos produtos 
a examinar e da sua remessa para o analista. 

Com este duplo critério se executaram os trabalhos, 
escalonandoos pelo ano lectivo fora, de modo a seguirem 
de perto os assuntos das lições magistrais. Tanto no ramo 
da técnizaçào individual dos alunos nos processos sanitá

rios utilizáveis pelos clínicos, como nas demonstrações de 
técnica sanitária especial, a série de trabalhos pode ainda 
ser alargada ('), tornando mais completa a educação sani

tária dos futuros médicos. Conjugando os trabalhos da Ca

(') Por estarem ainda em período de organização, aos trabalhos se 
não deu ioda a extensão projectada, deixando de se executar, além de al
gumas investigações mais especiais nas secções versadas, a parte relativa 
ao solo e atmosfera. Assim, sobre alimentação, pódc ser ensinada a prática 
da dietética, lixação dos regimes no estado normal e patológico, e prepara
ção de alimentos especiais, à semelhança do <|ue se faz na Maternidade de 
Paris, no Curso de Puericultura do Prof. Bonnaire. etc. 

Ell) Coimbra; nos trabalhos práticos da Cadeira, tratamse os seguintes 
assuntos: I.o — acidirnetria e alcalinimetria; titulagem de solutos. 2.0 — 
permeabilidade dos solos; dosagem do calcáreo; caratéres dos terrenos. 
i " — bacterioscopia e análise química do ar. 4.0 —análise química e bac
teriológica da água. 5.0—análise sanitária do leite, vinho, vinagre, man
teiga, azeite, cafés <■ farinhas. 6.«—investigações fotométricas com luz na
tural e artificial .<> — caratéres higiénicos dos tecidos para vestuário. 8.0 — 
prática de desinfecções. Além destes trabalhos gerais, os alunos são encar
regados, por turmas de o, de investigações especiais de química e bacte
riologia. 

Não pude obter os programas do ensino técnico da higiene nos cuisos 
médicos gerais das Faculdades dos paises em que a higiene pública atingiu 
grande desenvolvimento, para poder estabelecer ensinativos paralelos. Nas 
nações latinas vejo que tal ensino é muito niais deficiente do que o nosso. 
Por exemplo, em Paris limiiase à bacteriologia (se bem que com um des
envolvimento inútil desde que exista o ensino à parle desta seiéneia), acres
centada em Madrid com a bromatologia. O ensino extraescolar quase não 
é praticado; em Lyon começou há pouco com a orientação que lhe damos 
(visitas a bairros insalubres, fábricas e instalações sanitárias), e em Paris 
(cujo Museu de Higiene é muito recente) só agora o Prof. J^ereBoullet en
quadrou entre as suas lições teóricas visitas sanitárias á Padaiia central dos 
hospitais, ao Matadouro de la Villete, e ao Instituto de Vacina. 

12 
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deira com os do Curso especial de Higiene Pública (') (que 
substituirá o antigo Curso de Medicina Sanitária, com a 
vantagem de uma maior unidade de processos pedagógi
cos), o ensino técnico da Higiene pode ser feito com irre
preensível largueza. 

K tarefa á realizar no próximo ano lectivo, proseguindo 
na execução do programa traçado pelo Sr. Prof. Lopes 
Martins, que colocou já. em duas anuidades escolares, a 
educação sanitária dos alunos da Faculdade de Medicina 
do Porto num nivel invulgar. 

Para o Museu de Higiene desenhei sòlire um mapa dó 
Porto a distribuição domiciliária do obituário por tubercu
lose no decénio 1903-12, anexando-lhe dois pequenos grá
ficos demonstrativos da distribuição da mortalidade por 
zonas de densidade populacional, e da evolução da taxa de 
mortalidade desde 1893 até 1910. Os traçados foram feitos 
segundo os dados colhidos para o trabalho sobre a tuber
culose e habitação no Porto», publicado nos n.05 2 e 3 dos 
«Anais Sclentiflcos» da Faculdade. 

Para o mesmo Museu desenhei ainda uma colecção de 
quadros murais sobre domograíia portuguesa, com dados 

(') Em Lisboa os trabalhos do Curso especial (So feitos no Instituto 
Centra] ue Higiene, com excepção das secções de «Prática Sanitária- e 
< Desinfecção», que silo professadas respectivamente na Delegação de Saúde 
e no Posto Marítimo de Desinfecção. Estão a cargo dos assistentes, niai 
prestam auxilio ao ensino os funcionários de saúde, dentro das suas espe
cializações. 

Em Coimbra o Curso é feito pelo l.<> assistente adstrito à Cadeira de 
Higiene, sob a direcção do professor desta. 

Os programas são quase idêntico» nas tiés Faculdades, com n mesma 
feição de tirocínio prático para funcionários de saúde. De grande vantagem 
seria que; aos trabalhos que uniformemente lealisam todos os alums, lé 
juntassem estudos puramente individuais, de investigação sobre problems» 
de salubridade, a fim de desenvolver a sua iniciativa. 
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fornecidos, na maior parte, pelo «Censo da População* 
há pouco publicado. A colecção compõese dos seguintes 
gráficos: 

i —Densidade da população dos países da Europa. 
ii — Densidade da população de Portugal, por distritos. 

m ~ Aumento anual da população nos países da Europa. 
iv—Aumento da população nos países da Europa, de 

1801 a 1911. 
v —Crescimento fisiológico da população dos países 

europeus. 
vi— Crescimento íisiológico da população portuguesa, 
vu — Natalidade portuguesa, 
viu — Xupcialidade portuguesa. 
ix — Mortalidade portuguesa. 
x — Analfabetismo em Portugal. 

Porto, 10 de Agosto do 1ÍM 4. 

O I." íisaiatente provisório da 5.* CIJS>C, 

Almcidu Garrett. 



RELATÓRIO 

Era meu desejo apresentar um relatório completo de 
lodos os trabalhos feitos durante o ano nesta enfermaria. 

Não o posso porém fazer, porque eu apenas fui pro
posto para assistente quasi no fira do ano lectivo. 

Até então, eu limitei-me a ouvir as prelecções que o Pro
fessor fazia em presença da doente, e assim fui colhendo 
os elementos necessários para bem poder estudar Gineco
logia com bom resultado. 

Nesta sala, que como se sabe, está destinada ao ensino 
de Ginecologia, nem só ôsse ramo de sciéncias médicas se 
praticou. 

Muitas doentes aqui tivemos portadoras de lesões, que 
melhor estariam numa sala de cirurgia geral, e que nós 
somos forçados a receber atendendo à maneira como a 
distribuição de doentes ó feita no Hospital da Misericórdia. 

Bom seria que no próximo ano se procurasse reme
diar esse inconveniente para que, enfim, numa sala desti
nada a Ginecologia outra coisa se não lizesse. 

As doentes, á medida que davam entrada nesta sala, 
eram distribuídas aos alunos inscritos nesta especialidade, 
aos quais era facultado o serviço clinico de que a sua 
doente carecia. Se tivesse que ser operada, ajudavam às 
operações. 

Durante este tempo, em que tenho servido como assis-
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tente, passei bastantes vezes a visita à enfermaria, pre
parava as doentes e o material necessário para as opera
ções, às quais ajudava, os curativos de maior responsa
bilidade eram feitos por mim ou sob a minha vigilância, 
dei algumas injecções intra-venosas e operei algumas coi
sas de pequena cirurgia. 

Para terminar, é bom lembrar que a falta de água 11a 
enfermaria, lavatórios, uma caixa de ferros diários e um 
lervedor, faz com que o serviço seja bastante demorado, o 
que prejudica bastante os alunos. 

Lista das operações feitas durante o ano 

Histerectomia abdominal — Fibromioma uterino volu
moso. — Curada. 

Apendicectomia (método de Mac liurney) — Apendicite 
crónica. — Curada. 

Fistula vesico-vaginal.— Melhorada. 
Curetagem uterina — Metrite. — Curada. 
Operação de Halsted — Carcinoma do seio recidivado. 

— Curada da operação. 
Curetagam do fémur esquerdo e de trajectos listulosos 

da coxa — Osteite do fémur. — Curada. 
Histerectomia supra-vaginal —Metro-anexite bilateral — 

Degolação posterior de .1. L. Faure. — Curada. 
Histerectomia sub-total — Prenhez extra-uterina, varie

dade tubar (trompa direita). Salpingo-ovarite bilateral. Ade
rências múltiplas — Método de hemisecção uterina de J. L. 
Faure. — Curada. 

Colporrafia anterior e colpoperineorralia posterior — 
Prolapso uterino. — Curada. 

Histerectomia sub-total — Fibromioma uterino — Método 
de Kelly. — Curada. 

Histerectomia — Fibroma uterino — Método de Kelly-
Segond. — Curada. 
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Amputação da coxa direita pelo terço interior — Úlcera 
da |)erna e elefantiasis do pé direito. — Curada. 

Fistula uretro-vaginal. — Muito melhorada. 
, Colpo-perineorraíia posterior — Prolapso uterino com 

retocele. — Curada. 
Desarticulação das duas últimas falanges de todos os 

dedos da mão direita e desarticulação do 8." metacarpo -
Esmagamento dos dedos. — Curada. 

Creação de um septo vaginal pelo método de L. Fort-
Tlartmann — Prolapso uterino. — Curada. 

Amputação do seio direito com esvasiamento de gán-
glios da axila — Carcinoma do seio. — Curada. 

Laparotomia exploradora enconlrando-se um neoplasma 
da cabeça do pâncreas com infiltração ganglionar — Com
pressão do choledoco junto ;i empola de Vater. Degene
rescência do 1'igado da mesma natureza. — Exigiu alta pas
sados alguns dias. 

Histerectomia sub-total o anexectomia — Ouistos dos 
ovários com fortes aderências ao intestino e útero — De
generescência (ibromatosa do útero. — Falecida. 

Manuel Correia de Carvalho 
2." assistente provisório da 0. ' classe. 



Faculdade de Jïïedicino da Universidade do Porto 

Enfermaria de Clfnica Obstétrica 

Serviço do Snr. Prof. Gándido de Pinho 

Movimento de 1 de Julho de 1913 a 30 de Junho de 
1914: 

Entraram 992 (') parturientes, sendo: 

Casadas 2!)"> 
Solteiras (562 
Viuvas 3õ 

e tendo de idade: 

14 anos 1 19 anos 56 
15 » 1 20 » 51 
16 » 9 21 » 59 
17 ., 18 22 » 74 
18 » 31 2:* i 70 

(') Êfle número não corresponde ao do registo hospitalar, que é de 
1:093, P o r s e ">c t « «batido O das grávidas que, não se tendo aliviado 
da primeira vez que entraram na enfermaria, figuram duas vezes no registo 
hospitalar. 
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24 anos 
25 ;> 
26 ,, 
27 T. 

28 H 

2!) r> 
30 ii 

31 ÍI 

32 , i 

33 ,, 
34 )) 
35 „ 
36 ÍI 

76 37 anos 
52 38 s 
5!» 39 )i 

58 40 t 
51 41 i, 

43 42 i, 

50 43 ,, 
18 44 ), 
31 45 M 

24 46 « 
26 47 n 
22 48 i, 

24 49 » 

17 
25 
7 

21 
3 
5 
5 
1 
0 
1 
1 
1 
2 

' 111.1111, | a i r i i lu i !• 

Priniiparas 
n paras 
m « 
IV 

v 
VI 

Vil 

VIII 

IX 

357 X paras 
21(5 XI n 

10!) XII n 

73 X I I I » 
50 XIV » 
36 XVI » 
31 X V I I I » 
27 XIX s 

25 XXI » 

Tiveram parto gemelar . . 

Kntraram : 

12 

Grávidas de termo S27 

11 
() 
!) 
5 
4 
1 
1 
1 
2 

Tiveram: 

l'arto prematuro 86 
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Abortaram: 60. 

Nasceram : 

Fetos masculinos °-J' 

» femininos " ' í ) 

sendo: 

Viáveis 916 
Não viáveis 
Mortos f2? 

Puerperas falecidas de: 

Infecção puerperal ^ * 
Infecção generalizada'. ' 1 
Péritonite puerperal  
Tuberculose pulmonar '2 
Febre tifóide 1 ' 
lUitura de útero . . . . . . . 3 
Lesão cardíaca 1 
Eclampsia 1 
Paraplegia  
Inserção viciosa de placenta . . . 1 

Operações realizadas: 

Extracções a forceps -•» 
Raspagens de útero . . . . . . «o 

(') Um dCsles últimos era um monstro duplo. 
* Para esclarecimento da etiologia puerperal convém acrescentar que 

a quáli totalidade das infecções se deu em mulheres que as adquiriram 
fora do Hospital, nSo se podendo nas restantes verificar rigorosamente a 
origem. 

* * Iodas estas ruturas se deram fora do Hospital. 
» • * Removidas de outras enfermarias para a de Obstetncia, falece

ram antes de poderem ser reinstaladas nas enfermarias de onde tinham vindo. 
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Versões podálicas (manobras internas) 12 
Extracções de pelve 10 
Histerectomias abdominais totais . . 4 
Histerectomias supra-vaginais . . . 2 
Basiotrípsias 5 
Dequi tad uras artiliciais 3 
Cesariana clássica 1 
Cesariana, resecção das trompas c 

cura de eventração 
Cesariana vaginal de DUrhssen . . . 
Perineorraíias 10 
Versão podálica e manobra de Cbam-

petier 
Embriotomias atípicas 
Enibiiotomia cervical 
Aborto terapêutico 
Kxtirpação de pólipo uterino . . . 
Esvasiamento de hematoma do grande 

lábio 
Incisões de abcessos mamários , . . 
Laparotomia e lavagem com éter da 

cavidade abdominal 
Extracção de monstro duplo. . . . 
Avivamento e sutura cie cicatriz da pa

rede abdominal . . 
Excisão e cauterização de papilomas 

perianais 

Total 108 intervenções. 

Porto --Agosto de 1914; 

Manuel António de Morais Frias. 



1.A C L Í N I C A CIRÚRGICA 

Ano lectivo de 1913-1914 

Ao douto Conselho da Faculdade de Medicina tenho a 
honra de apresentar o relatório sucinto do modo como 
correu o ensino a meu carpo durante o ano lectivo de-
1913 a 1914. 

Teve logar a primeira lição em S de Novemhro de 
1QÏ8 e a última a IS de Maio de 1914. Km :54 lições 
foram versados os seguintes assuntos: 

Inllamaçâo e infecção em geral; queimaduras e friú
ras (doentes) ; abcessos quentes e lleimões difusos 
(doentes); abcessos frios (doentes); septicemia e pioe-
mia; erisipela (doente); tétano; septicemia gangrenosa, 
carbúnculo; tuberculose (doente); actinomicose (doente)-
gangrena, úlceras (doentes); fracturas expostas (doente); 
fistulas (doente); traumatismos em geral; feridas perfu
rantes e cortantes; contusão, feridas contusas e por armas 
de fogo; choque traumático, embolia gordurosa; cicatriza
ção e cicatrizes (doente); fractura em geral; consequên
cias das fracturas); fractura de rotula (doente); traumatis
mos medulares em geral e fractura da coluna vertebral 
(doente); tratamento das fracturas; tumor branco (doente); 
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osteomielite (doente); raquitismo (doentes); complicações 
não infecciosas nos feridos e nos operados; oclusão e 
obstrução intestinal (doente); luxação escapulo-humeral 
(doente); sífilis em geral e siíilis óssea (doente); entorses 
e luxações do cotovelo (doente); pés botos (doente); he-
martrose, artrite aguda e artrite blenorrágica (doente); cor 

xalgia (doente); rutura e falsos trajectos de uretra (doente); 
apertos de uretra; tumores em geral, carcinoma (doente); 
luxação cuxo-femural (doente); hérnias em geral (doente). 

Por circunstâncias independentes da minha vontade, 
não pude realisar maior número de lições. Contudo, quási 
todas foram acompanhadas de demonstração clinica, como 
se vê pela nota junta. 

Os doentes internados nas enfermarias n." õ (Sala do 
Senhor de Matosinhos), n.° 2 (Senhora do Rosário), e 
n.° 14, mulheres (Sala Bernardo José de Oliveira), foram 
distribuídos pelos alunos e por ordem de matricula, para 
realisarem os respectivos curativos e redigirem pequenos 
relatórios referentes ao exame local, antecedentes pessoais 
e hereditários, fisses relatórios ficam arquivados na secre
taria da Faculdade. Muito seria para desejar que o aluno, 
ao iniciar o estudo da Patologia externa, já possuísse co
nhecimentos gerais sobre Anatomia Patológica, Matéria 
Médica e Propedêutica Cirúrgica, que o habilitassem a 
apresentar, não um esboço de relatório clinico, mas um 
estudo muito mais completo do respectivo doente. 

Durante o período transitório é impossível conseguir 
este desideratum que, infelizmente, só poderá realisar-se 
quando os alunos entrarem no período ordinário, o que 
só Será, na melhor das hipóteses, daqui a uns dois ou 
três anos. 

Como os alunos do 3." ano são obrigados a fazer 
curativos nas salas de 2.:i Clinica Cirúrgica, combinei com 
o respectivo professor dividir o Curso em duas turmas 
que se alternaram nos semestres de inverno e de verão, na 

http://eACULDA.DE
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2.a Clínica, tendo previamente tirocinado em curativos me
nos complicados na l.a Clinica. 

Embora cometido o ensino da Propedêutica Cirúrgica 
a um dos assistentes, não me dispensei no princípio do 
ano lectivo de indicar aos alunos a maneira de examinar 
e interrogar os doentes para maior facilidade da elabora
ção dos respectivos relatórios. 

Sob a minba direcção foram executados pelos alunos 
"aparelhos gessados para fracturas e tuberculoses ósseas, 
aplicações do método de Hier, puneções e injecções nos 
abcessos frios peto método de Calot, lavagens do estô
mago, redacção de fracturas simples, aplicação do pontas 
de fogo, injecções hipodérmicas, injecções da mistura de 
Beck e de Calot em fístulas e perdas de substancia óssea. 

Nas salas a meu cargo realisaram-se várias operações 
de cirurgia óssea, constantes do relatório respectivo, apre
sentado pelo 2.° assistente, Angelo das Neves, e em que 
fui auxiliado com a melhor vontade pelos alunos que se 
revesavam nos cargos de ajudantes. Sob a direcção do 2." 
assistente, que previamente lhes fornecera as noções prá
ticas indispensáveis para proceder a uma boa anestesia, 
foram os alunos encarregados de proceder ás cloroformi-
zações necessárias. 

Cumpre-me gostosamente acentuar a assiduidade e o 
interesse da maior parte dos alunos nas lições teóricas 
e práticas, bem como no desempenho do cargo de ajudan
tes nos serviços operatórios. 

Relativamente à variedade de casos clínicos apresenta
dos durante o ano lectivo, foi o seu número, em verdade, 
bastante diminuto, como se pôde verificar no relatório 
anexo. Como várias vezes fiz sentir em Conselho, é para 
lamentar que a 1.« Clinica Cirúrgica não tenha, como a 2.a, 
a regalia de poder escolher os doentes e transferi-los em. 
seguida para as enfermarias gerais. 

Assim, as demonstrações clinicas preceituadas na nova 
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reforma dos estudos médicos, não podem ter a amplitude 
e variedade que seria para desejar, obrigando-me a res
tringir o programa da Cadeira, rostricção que tive a lionra 
de justificar no último Conselho escolar do ano lindo e 
que toi plenamente aceite. 

Quasi no fim do ano lectivo e por motivo de mudança 
da sala da 2." -Clínica Médica (homens) e criação de um 
anfiteatro das clinicas, passei a instalar-me nas duas 
salas que anteriormente eram ocupadas por aquele ser
viço e pelo pequeno anfiteatro, ficando a da enferma
ria n.° 5 (Senhor de Matosinhos) destinada ao ensino da 
Propedêutica Cirúrgica e passando a secção de Ortopedia 
para a mais pequena das novas salas. 

Pelo que diz respeito ao Curso de Ortopedia só muito 
tardiamente o pude iniciar. 

De ha muito venho trabalhando para conseguir uma 
consulta externa que me habilite com os casos clínicos 
bastantes para realisar praticamente o referido Curso. Com 
efeito, a sala da enfermaria n.° 5, onde havia apenas oito 
leitos, por vezes continha doentes que não pertenciam à 
especialidade, e mesmo neste último caso, tinham de per
manecer longo tempo na enfermaria, dada a morosidade 
de convalescença na maioria das afecções do foro orto
pédico. 

Daí a monotonia dos casos clínicos e portanto a im
possibilidade de versar dum modo prático e largo, o pro
grama exposto no ano anterior o que será o mesmo para 
o próximo ano lectivo. 

A 27 de Março do ano corrente, pude finalmente ini
ciar a consulta de Ortopedia, instalada numa das salas da 
consulta externa geral. 

Nesse meu intento fui auxiliado com todo o interesse 
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pelo meu colega e amigo Dias de Almeida, muito digno Di
rector clínico do Hospital de Santo António, a quem aqui 
deixo consignado o meu agradecimeuto. 

A consulta realisa-se às segundas, quartas e sextas-fei-
ras, ás 12 horas, ficando cada caso clínico arquivado'em 
folha especial com a observação detalhada e a indicação 
do tratamento e seus resultados. 

Desde o inicio da consulta fui auxiliado muito proli-
cientemenle e com a melhor boa vontade pelo distinto 
quintanista Angelo Barbêdo Soares, cuja cooperação agra
deço com muito prazer. 

O número de consultas desde Abril até ao dia 24 de 
Agosto foi, respectivamente, de: 

Abril 48 
Maio õl 
Junho 67 
Julho 82 
Agosto 104 

Total. . . . 852 consultas 

Mínimo de consultas, 1 (nos primeiros dias). 
Máximo de consultas, 21. 
líealisaram-se várias aplicações de aparelhos gessa

dos, de talas, puncções e injecções modificadoras de 
abcessos: 

Puncções e injecções modificadoras, em abcessos frios 
(métodos de Schede e de Calot), 14. 

Coletes gessados, (5. 
Aparelhos gessados, membro inferior, 6. 

t silicatados, membro inferior, 1. 
» gessados para pés botos, 9. 
» do talas, 16. 

Aplicações de pontas de fogo, 3. 
13 
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Extensão Torvada, sob anestesia por OSteo-artrite do 
joelho em forte llexão, 2. 

Foram ainda realisadas várias sessões de massagem e 
de movimentos activos e passivos pelo empregado da con
sulta, instruído para fisse fim. 

Porto. 30 de Julho de 1914. 

O professor da 1." Clínica Cirúrgica, encarregado 
do Curso de Ortopcii i. i, 

Carlos Lima. 

R e l a ç ã o d o s d o e n t e s e n t r a d o s n a e n f e r m a r i a n.o 2 
( S a l a d a S e n h o r a do R o s á r i o ) , d u r a n t e o a n o l e 
c t i v o d e 1913-1914. 

Diagnóstico e resultados terapêuticos 

1 Úlcera da perna — curnrio. 
'2 Ferida ronlusa dn poma — curado. 
3 Fractura do fémur — curado. 
4 Adcmites cervicais supuradas — curado. 
5 Queimaduras da face e membros — curado. 
6 Úlcera da perna — curado. 
7 fracturas cominutivas do húmero, cubilo e rádio — falecido. 
8 Queimaduras da perna — curado. 
9 (Jorna silililica — curado. 

10 Úlcera da perna — laringite silililica -- melhorado. 
11 Calo vicioso do húmero— curado. 
12 Fi moais — blenorragia — curado. 
13 Contusões internas — Hematuria — transferido. 
14 Úlcera dn perna — curado. 
15 Cistite — llemorroides — curado; • • 
16 Faringite — SWilis — curado. 
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17 Lacerações múltiplas da mão por explosão de bomba —me
lhorado. 

18 Sifilis — Reumatismo — curado. 
19 Osteo-mielite do fémur — em tratamento. 
20 Úlcera da perna — Ilegmão da coxa — curado. 
21 Mal de Polt — melhorado. 
22 Úlcera da perna — curado. 
23 Cistite blenorrágica — curado. 
24 Fractura do colo do fémur — curado. 
2õ Oclusão intestinal por espasmo — curado. 
26 Contusão da face c couro cabeludo — curado. 
27 Oclusão intestinal — falecido. 
28 Sífilis secundária — curado. 
29 Epilelioma do recto — no mesmo estado. 
30 Carie costal e abcesso — melhorado. 
31 Ferida contusa da perna esrpierda — curado. 
32 Fractura do colo do número — curado. 
33 Eczema generalizado — melhorado. 
34 Fractura da coluna vertebral — no mesmo estado. 
35 Ferida por arrancamento da região plantar do pé direito — 

curado. 
3G Fistula uretro-perineal — em tratamento. 
37 Pneumonia traumática — curado. 
38 Úlcera da perna — curado. 
39 Ouisto do cordão espermático — curado. 
40 Fractura do colo do número e da extremidade inferior do cúbito 

e rádio — curado. 
41 Excoriações dos pés — curado. 
42 Fractura da 9.a e 10." costelas — curado. 
43 Joelho valgo — em tratamento. 
44 Contusão do joelho — curado. 
45 Úlcera da perna — em tratamento. 
46 Eczema das pernas — em tratamento. 
47 Fractura da perna pelo terço inferior — transferido. 
48 Úlceras das pernas — Sililis curado. 
49 Fractura do terço inferior do ante-braco - curado. 
50 Osteite do 1." metatarsiano o falanges — em tratamento. 
51 Osteo-arlrite do cotovelo — em tratamento. 
52 Ferida contusa do pé — em tratamento. 
53 Fractura do húmero - Cataracta secundária - Queimaduras da 

face — cura da fractura. 
54 Fractura da perna direita — e m tratamento. 
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55 Cistite — em tratamento. 
56 Fractura da perna direita — em tratamento. 
57 Sífilis secundaria — em tratamento. 
58 Úlceras da perua — em tratamento. 

Resultado: 

Curados 34 
Melhorados 5 
No mesmo estado 2 
Falecidos 2 
Transferidos 2 
F.m tratamento 13 

Relação das intervenções cirúrgicas rea l i sadas na 
enfermaria n.o 2 (Sala da Senhora do Rosário), 
no ano lectivo de 1913-1914. 

1 Osleo-sintese do liúmero no terço superior, coaptação e con-
tensão de fractura do torço inferior do número, do cúbito o 
do rádio — falecido. 

2 Resecção dos topos ósseos e sutura metálica por calo disforme 
do liúmero — curado. 

3 Circuncisão — curado. 
4 Anus ilíaco, por oclusão intestinal — falecido. 
5 Uretrotomia externa — em via de cura. 
6 Extirpação do quisto dermoide da região supra-hioidea — curado. 
7 Extirpação de quisto do cordão espermático — curado. 
8 Resecção total do 1° tnetatarsiano e falange por osteo-miclite-

— em tratamento. 
i) Amputação da coxa pelo terço superior — em tratamento. 

10 Resecção da safena — curado. 
11 Osteotomia linear supra-condiliana de Mackeeven, por genu-valgo 

— em tratamento. 
12 Ablação de sequestros e curetagem da extremidade inferior do 

fémur — em tratamento. 
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Hesullado : 

Curados . . 
Falecidos . . 
Em tratamento 

Relação dos doentes entrados 
n a enfermaria n. • s (Sala do Senhor de Matosinhos) 

Diagnóstico e resultados terapêuticos 

1 Fractura exposta juxta-maleolar direita — curado. 
2 Fractura comínutiva do fémur— em tratamento. 
3 Fractura exposta juxta-maleolar direita — curado. 
4 Eczema generalizado — transferido. 
5 Artrite tuberculosa do joelho — curado. 
(i Úlcera circular da perna direita — curado. 
7 Catarata — transferido. 
8 Corpos estranhos intra-articulares do joelho (fragmentos de 

cartilagem) — curado. 
9 Pseudarlrose devida a fractura do húmero — curado. 

10 Fractura cominutiva da tibia — em tratamento. 
11 Condilomas do pénis — curado. 
12 Úlceras das pernas — transferido. 
13 Fractura do peróneo pelo terço inferior — melhorado. 
11 Sililides secundárias generalizadas — melhorado. 
15 Papiloma da perna — curado. 
16 Fractura do rádio pelo terço inferior — curado. 
17 Fractura da perna pelo terço inferior— curado. 
18 Fractura do colo do húmero — curado. 
19 Cistite calculosa — curado. 
20 Luxação coxo-femural — no mesmo estado. 
21 Sarcoma da face — transferido. 
22 Gangrena húmida da perna e pé — melhorado. 
23 Fractura da perna pelo terço inferior — em tratamento. 
24 Ferida por arma do fogo — curado. 
2õ Artrite tuberculosa libio-lársica — melhorado. 
26 Contusão da anca e hidartrose do joelho (alcoolismo) — me

lhorado. 
27 Fractura do terço inferior do cúbito — curado. 
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Resultado: 

Ctirailos 14 
Melhorados 5 
Transferidos + 
Km tratamento S 
No mesmo estado 

Relação das intervenções cirúrgicas feitas na enfer
mar ia n." 5 (Sala do Senhor de Matosinhos), du
ran te o ano lectivo de 1913-1914. 

1 Ablação de fragmentos do fémur, regularizarão dos topos ósseos 
e sutura metálica, por fractura cominnliva— (operado duas 
vezes)— curado. 

2 Amputação pelo ten;o médio da coxa por artrite tuberculosa 
do joelho — curado. 

3 Extirpação de quisto sebáceo da região dorsal — curado. 
4 Amputação da perna pelo terço superior por úlcera incurável 

— curado. 
5 liesecção dos topos e sutura metálica, por pseudartrose do 

terço inferior do número — curado. 
ti Artrotomia e extracção de fragmentos de cartilagem intra-

artieulares do joelho e regularização das superficies articu
lares do fémur — curado. 

7 Excisão de condilomas do pénis — curado. 
8 Ablação de sequestros da tibia, regularização dos topos e su

tura metálica por fractura cominutiva — em tratamento. 
9 Extirpação de papiloma da perna — curado. 

Resultado: 

Curados . . 
Em tratamento 

7 
2 
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R e l a ç ã o d o s d o e n t e s e n t r a d o s n a e n f e r m a r i a n.> 14 
( S a l a B e r n a r d o J o s é d e O l i v e i r a ) , n o a n o l e c t i v o 
de 1913-1914-

Diagnóstico e resultados terapêuticos 

1 ICpiteliomii iln órbita — inelhnraciu. 
2 Abcesso da coxa por coxalgia — curada. 
3 Abcesso pro-rotuliano — melhorada. 
4 Carcinoma do seio (recidiva) — curada. 
5 Metro-anexile — transferida para ginecologia. 
(5 Osleo-mielile do cúblto e rádio e trajectos Bstulosos da coxa e 

perna — melhorada. 
7 Fistula vulvo-rectal — curada. 
S Gomo tuberculosa do esterno — curada. 
9 Osleo-artrile tuberculosa do joelho — melhorada. 

10 Melrile crónica — para ginecologia. 
11 Infecção puerperal, por retenção do detriclos placentares — 

curada. 
12 Melrile - - curada. 
13 AaexJte dupla tuberculosa — melhorada. 
14 Abcesso do seio — curada. 
li> Fractura exposta do an tebraço — erisipela e ilegmão conse

cutivos —> curada. 
11) Artrite líbio-lársiea blenorrngica — curada. 
17 Melrile — llemorroides — curada. 
18 Prolapso uterino ulcerado — Embaraço gástrico - Hemorragia 

cerebral — falecida. 
19 Melrile — curada. 
20 llematocelo retro-nterino —melhorada. 
21 Carcinoma do seio (recidiva) — curada. 
22 Fractura do cúbito e rádio — curada. 
23 Metrite — llemorroides — curada. 
24 Ksporolrieose — lesões das pernas — curada. 
25 Entorse do cotovelo — curada. 
26 Contusões - Delírio alcoólico — curada. 
27 (Jorna sililitica na região supra-espinhosa — melhorada. 
28 Artrite do joelho — em tratamento. 
29 Pólipos do colo uterino — curada. 
30 Sifllides do couro cabeludo e placas mucosas — melhorada. 
31 Mastoïdite supurada — curada. 
32 Cicatrizes viciosas por queimaduras — em tratamento. 
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33 Carcinoma inamário — curaria. 
34 Mnfangile do braço — Delírio alcoólico— no mesmo Miado: 
35 Goma sitililiea da perna — em tratamento. 
36 Úlcera da perna — curada. 
37 Trajeclo fistuloso da perna — em tratamento. 
38 Mastite aguda — curada. 
39 Contusões — Alcoolismo r~ falecida. 
40 Úlcera da face — curada. 
41 Melrite — curada. 
42 Quisto sinovial do pé —curada . 
43 Metrile — Sífilis faringea — curada. 
44 Fractura da perna — Histeria — curada. 
45 Condilomas peri-anois — (exigiu alta) — no mesmo estado. 
46 Artrite do punho — Metrile hlenorrágica — curada. 
47 Ferida contusa da fronte — curada. 
48 Fractura pelo terço inferior da perna — em tratamento. 
49 Osteite do 1." melatarsiano — em tratamento. 
50 Fractura da clavícula (método de Couteau) — curada. 
51 Abcesso peri-nefectico — em tratamento. 
52 Fractura da clavícula (método de Couteau) — curada. 
53 Epitelioma uterino — ejn tratamento. 

Resultado: 

Curados . . . 
Melhorados . . 
No mesmo estado 
Falecidos . . 
Km tratamento. 
Transferidos . 

R e l a ç ã o d a s i n t e r v e n ç õ e s c i r ú r g i c a s r e a l i s a d a s n a 
e n f e r m a r i a n.o 14 ( S a l a d e B e r n a r d o J o s é d e 
O l i v e i r a ) , d u r a n t e o a n o l e c t i v o d e 1913-1914-

1 Extracção de sequestros por osleomieli te do cúbito e do rádio 
— melhorada. 

2 Amputação de seio e esvasiamenlo axilar —curada. 
3 Desbridamento e curelagem de trajectos íistuloso.s da região 

eslernal — curada. 

31 
8 
o 
2 
8 
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4 Amputação polo terço superior da perna por artrite tubercu
losa Ubio-târsica— curada. 

5 Desbridamento Me fistula perl-anal — curada. 
0 Cura de fistula recto-vaginal, por desdobramento o sutura— 

melhorada. 
7 Trepanação da tibia esquerda, seguida de euretagem e ablação 

de sequestros, por osteo-mielite — melhorada. 
8 Desbridamento e curolagem. seguida de drenagem de ÇUsimão 

do ante-braço- curada. 
9 Desbridamento e euretagem de trajecto flstuloso da região es-

ternal — curada. 
10 Ablação por torsão do pedículo de pólipo do colo uterino — 

curada. 
11 Trepanação da apólise mastoidea e euretagem. por osteite com 

supuração das células uiastoideas —curado. 
12 Excisão de cicatriz viciosa do cavado popliteo e alongamento 

do tendão de Achilea por eqninismo devido a cicatriz de 
queimaduras — curada. 

18 Amputação de seio e esvasiamento axilar, por carcinoma — 
curada. 

14 Excisão de condilomas ano-vulvares — no mesmo estado. 
15 Itesecção da safena interna entre duas ligaduras na coxa e 

perna por varizes —curada. 
16 Excisão de nódulo récidivante carcinomatoso em cicatriz do seio 

— curada. 
17 Extirpação de quisto sinovial do pé —curada. 
18 Osteo-sinlese da tibia por fractura exposta —em tratamento. 
19 Trepanação do I." metatarsiano por carie —em tratamento. 
20 Osteo-sintese. com drenagem e euretagem por ferida por es

magamento do an le-braço- curada. 
21 Amputação .lo braço pelo terço médio por fractura do ante

braço com esmagamento das partes moles —curada. 

Hesullado : 

Curados 
Melhorados 
Em tratamento 

O 2." assistente, 

Angelo das Neves. 



Relatórios de 2.a Clínica Cirúrgica 

M O V I M E N T O D A S E N F E R M A R I A S E S C O L A R E S 

1 9 1 2 - 1 9 1 3 

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

Descrição e resultados terapêuticos 

B — Durante as féria» (regimen hospitalar, de 23 de Maio de 
1913 a 31 de Outubro de 1913): 

Enfermaria n.u 1 (Homens) 

1 Extirpação de gánglio caseoso hipertrofiado da região sub-ma-
xillar direita (tuberculose) — curado. 

2 Restauração de lábio lepurino superior — curado. 
3 Extracção de bala alojada na face interna do terço inferior da 

coxa esquerda (junto dos vasos) — curado. 
4 Abertura, trepanação, euretagem, etc. de osteo-inielite da extre

midade superior do rádio esquerdo (tuberculose) — curado. 
5 Desarticulação metacarpo-falangiana, com reseeção da cabeça 

do metacarpiano, por carie do dedo anular da mão direita 
— curado, 

ti Extirpação, seguida de penso compressivo, de enorme queloide 
cicatricial circundando a metade inferior da orelba direita, 
estendendo-se à região lateral média do pescoço— (1.° 
tempo) ( ' ) . 

7 Enxertia pelo método de Thiersch, com retalhos tirados da 

(M Esta operarão foi feita em dois tempos por haver abundante 
hemorragia em nappe*. 
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face anlero- interna da coxa d i re i ta , para complemento da 
operação a n t e r i o r — ( 2 . " tempo) — curado. 

8 Inversão da vaginal e resecção parcial do escroto por bidrocéle 
esquerdo coin varicocele em in ic io — curado. 

9 Abertura, curetagem, resecção parcial da 5.^ costela e. drena
gem por abcesso fr io da região condro-eslornal direi ta em 
comunicação com a pleura; tuberculose pulmonar—no mesmo 
estado. 

10 Extirpação de gánglios supurados da região carot idea super ior 
esquerda e aderentes á parotida e jugular externa ( tubercu
lose) e nervorraf ia dum filete nervoso — curado. 

11 Desarticulação metacarpo-falangiana por carie do 4 . " dedo do 
pé dire i to — curado. 

12 Cura radical pelo processo de Uuplay de bipospádias balanico 
— curado. 

13 Trepanação com trépano, levantamento o extracção de seques
tros por fractura cominut iva com afundamento e fer ida incisa 
do couro cabeludo, com hematoma- int ra- e extradural da re
gião lemporo-ocip i la l esquerda (queda duma pranclia) — cu
rado. 

14 Desbridamento, curetagcm. etc. do trajectos l istulosos com des
colamento das partes moles da região anter ior do tarso — 
curado. 

15 Aberturas múlt iplas, curagom digital e drenagem de enorme 
l legmão difuso e superficial da mão, antebraço e terço infe
r io r do braço direitos (picada com uma farpa de madeira 
dum remo) — curado. 

16 Extirpação de fistula peri-anul comunicante (com cálculo en
cravado); laqueação alrof iante de bemorro idas e dilatação 
forçada do ânus por bemorroidas internas e fissuras anais 
— curado. 

17 Extirpação e desbridamento de fistulas peri-anais comunican
tes e di latação forçada do anus por fissuras — curado. 

18 Desarticulação metacarpo-falangiana com resecção da cápsula 
art icular por esmagamento do dedo grande do pé esquerdo 
— curado. 

19 Abertura e conlra-abertura. curetagem digital e drenagem de 
flegmão profundo da mão direi ta e antebraço (picada) — 
curado. 

2 0 * Amputação do antebraço esquerdo pelo terço in fer ior por lace
rações várias o arrancamento quasi total da mão (explosão 
numa pedre i ra )—curado . 
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21 > Laparotomia e enlerorralia nor ferida incisa da parede abdomi

nal com perfuração do intestino (facada na fossa iliaca di

reita) — curado. 
22 Abertura, curetagem e drenagem de llegmão superlicial do an

tebraço esquerdo — curado. 
23 Hesecçâo das veias (feixes anteriores e posteriores) e aproxi

mação dos topos por varicocélo direito —curado. 
24 1'xlirpação de 8 lipomas'do braço esquerdo e 1 de cada lado 

da região dorsal inferior —curado. 
25 Castração com resecção total da vaginal por sarcoma testicular 

esquerdo com paebivaginalite e bidrocelo —curado da ope

rarão. 
2(5 Abertura, trepução, curetagem, etc. por osteite do 3." metacar

piano da mão direita com gotna das partes moles (tuber

culose) — curado. 

Resultado de 26 operações: 

Curados ~* 
Curados da operação 
Muito melhorados (em via de c u r a ) . . . 0 
Melhorados • • ■ Q 
Em tratamento " 
No mesmo estado 1 
Faleeidoa . * . . . . 0 

Total . . . 2l> 

Enfermaria n.° 8 (Mulheres) 

1 Amputação do seio direito com esvasiainento axilar por «doença 
qtiislica de Reclus» — curada da operação. 

2 Curetagem uterina em virtude de retenção placenlária (aborto) 
— curada. 

3 Extirpação de ranula sublingual direita  curada. 
4 Laparotomia, histerectomia subtotal e anexeclomia dupla por 

libromioma uterino com degenerescência escleroquislica dos 
ovários e hidrosalpingite direita —curada. 

T> • Avivamento e sutura de Ustula vesicovnginal — melhorada. 
6 Curetagem uterina, etc.. em virtude de retenção parcial da pla

cenlu (aborto) — curada. 
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7 Curetugeiii uterina, etc., por endometrite fungosa (com metror-
ragias continuas ha 3 meses) — curnda. 

8 * Cura radical de hernia da linha branca — curada. 
9 Extirpação de lipoma da região lombar esquerda, muito alhe-

rente —curada. 
10 Laparotomia, histereclomia subtotal e anexcctomia unilateral 

por fibromioma uterino com degenerescência esclero-quistiea 
do ovário esquerdo. Nefrite crónica. Diabetes—falecida. 

11 * Laparotomia, anexectouiia esquerda, salpingectoniia direita e 
hisleropexia abdominal por prolapso uterino completo com 
degenerescência osclero-quistica do ovário esquerdo—curada. 

12 Extirpação de adeno-libroma do seio direito com esvasiamento 
axilar—curada. 

13 Extirpação de adenoma do seio direito — curada. 
14 Laparotomia, anexectomia dupla e hysteropexia abdominal por 

prolapso uterino com degenerescência osclero-quislica dos 
ovários—curada. 

15 Deshridamento, curelagem, extracção de sequestros, etc., por 
carie da clavícula esquerda com trajectos llslnlosos osteo-
cutàneos — curada. 

16 Laparotomia, resecção de trajecto listuloso supurado da parede 
abdominal, desinserção de largas aderências intestinais e 
extracção de 2 laços de seda enquistados em cavidade supu-
rada— falecida por dilatação agudu de estômago. 

17 Deshridamento, curetagem, cauterisação, etc., de trajectos (istu-
losos peri-articulares com grande descolamento do joelho es
querdo— curada. 

18 Curetagem uterina, etc., por endometrite fungosa com cervieite 
— curada. 

19 Amputação do seio escpierdo com esvasiamento axilar e infra. 
clavicular por carcinoma do seio com adenite axilar — curada 
da operação. 

20 Curetagem uterina, etc., por endometrite fungosa com hiper
trofia do corpo uterino — curada. 

21 * Curetagem uterina, etc., por endometrite fungosa — curada. 
22 * Heducção sob anestesia, imobilisação, e l e , de luxação posterior 

do cotovelo direito (de 6 meses) —curada. 
23 Curetagem uterina, etc., por endometrite fungosa — curada. 
24 Curetagem uterina, etc., por endometrite fungosa — curada. 
25 Histereclomia vaginal com anexectomia dupla por carcinoma 

do colo uterino com degenerescência escleroquislica dos 
ovários — curada da operação. 
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Resultado ile 25 operações: 

Curadas " 
Curuilas dn operação ". 
Muito melhoradas (ein via de cura).  ■ " 
Melhoradas 
Em tratamento " 
No mesmo estado 
Falecidos 

I n t u i 25 

Resumindo agora, num só quadro, os resultados totais das in

tervenções cirúrgicas efectuadas nas duas enfermarias da Facul

dade, n."s 1 e 8, teremos: 

Curados i;i 

Curados da operação 
Muito melhorados (em via de cura). . . 0 
Melhorados 
Em tratamento '•' 
No mesmo esladi 
Falecidos 

51 

Relação dos doentes que não sofreram Intervenções cirúr

gicas (sangrentas). 

Enfermaria »." / (Homens) 

1 Sarcoma do antebraço esrpierdo —no mesmo estado: alia por 
exigir. 

2 Clcera varicosa da perna esquerda; liliase renal — curado. 
8 Kscrofulose e úlceras escrofulosas — muito melhorado. 
4 Sifllides; sarna; uretrite crónica blenorrágica — melhoradu. 
5 Uretroprostatite crónica primitivamente blenorrágica, em inicio 

de degenerescência tuberculosa muito melhorado. 
G Cancro mole balanoprepucial e adenites inguinais supuradas 

— curado. 
7**Catarota senil (operado na consulta de oftalmologia)curado. 
8 Cancro duro do penis; adenites inguinais—ourado. 
9 Osteomielile tuberculosa do fémur e rádio esquerdos: tuber

culoso pulmonar—no mesmo estado. 



•208 FACULOAOe UK MEDICINA HO 1'OIITO 

10 Osteo-mieliie tuberculosa ila tibia esquerda — melhorado; alta 
por exigir. 

11 Fractura da tibia, junto da articulação tibio-tarsica— curado. 
12 Hematuria vesical (papiloma) — no mesmo estado |>or regeitar 

a operação. 
13 Reumatismo blenorrágicò; blenorragia siib-aguda — curado. 
14 Sarcoma inoperável retro-faringen e seio maxilar— no mesmo 

estado. 
15 llipertrotia prosláliea com retenção (2.° grou) e infecção ve-

sicais; apertos de uretra: impaludismo — muito melhorado. 
l(i Úlceras extensas com descolamento e sutura de cápsula arti

cular tihio-társica direita; fractura incompleta do terço infe
rior da líbia (queda de pedra sobre o membro inferior); im
paludismo e tuberculose — curado. 

17 Luxação com fractura do colo do femur—curado. 
18 Úlceras das pernas (miséria fisiológica e pouca higiene)—curado. 
19 Uretrile blenorrágica aguda —curado. 
'20 Cancros mixtos do penis —curado. 
21 Ferida contusa e supuradn com descolamentos por esmaga

mento do terço inferior da perna direita — curado. 
22 i I rqui-epididimite traumatica (queda) — curado. 
28 Cancros moles do penis e uretriíè blenorrágica— curado. 

•24 Adenite tuberculosa supurada da virilha direita — curado. 
25 Ferida incisa do couro cabeludo com fractura do crânio (região 

parietal superior esquerda) — curado. 
2(1 Sarcoma inoperável do maxilar superior, estendendo-se á re

gião lateral direila do pescoço — no mesmo estudo. 
27 Sililides —curado. 
28 1'lcera varicosa <\<x perna esquerda — curudo. 
29 Abcesso frio costo-vertebral esquerdo (tuberculose); tuberculose 

p u l m o n a r - e m tratamento. 
30 Ferida por esmagamento do antebraço esquerdo — falecido do 

tétano. 
31 Papiloma vesical inoperável — muito melhorado. 
32 Cancro duro da glande e fimosis — em tratamento. 
88 Gangrena húmida do pé e perna esquerdas — em tratamento. 
34 Fimosis congenita — em tratamento. 

Enfermaria ti." * (Mulheres) 

1 Endometrite hemorrágica e ane.xite dupla — melhorada —alta 
por exigir. 
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2 Fihromioma uterino—passada a Clinica Ginecológica. 
3 Gravidez de 3 meses —no mesmo estado. 
4 Qlcera varicosa das pernas — multo melhorada — alta por 

exigir. 
D Gravidez de 3 '/.. meses — no mesmo estado. 
6 Catarata do olho direito (operada na consulta de oftalmologia) 

— curada. 
7 Queimaduras do 2." e 3.° grau de Dupuytren das regiões dorsal, 

nadegueira, e membro superior esipierdo; confusão mental 
— muito melhorada e passada au II. do Conde Ferreira. 

8 Metrorragiat e tumor (?) do ovário direito— melhorada; alta por 
exigir. 

!> Insuficiência tricuspida com redemas dos membros inferiores; 
varizes — no mesmo estado — passada a medicina. 

10 Coxalgia da evolução lenta—muito melhorada; passada à 
geral . 

11 Pionefrose esquerda— no mesmo estudo; alta por exigir. 
12 Osteite do maxilar superior (abóbada palatina) — curada. 
13 Endometrite; hepatite e entero-colite muco-membranosa; tuber-

Ynlose pulmonar — curada da endometrite e passada, melho
rada, a medicina. » 

14 Ferida incisa do couro cabeludo (traumatismo num eléctrico) 
— curada. 

15 Tumor do ovário esquerdo com ascite; tuberculose pulmonar 
— no mesmo estado; alta por exigir. 

16 Sifllides e ulcerações siflliticas — curada. 
17 1'eriarlrite com derrame — muito melhorada. 
IS Ferida contusa de face dorsal do V dedo do pá direito (trauma

tismo) — curada. 
19 Trajectos lislulosos das partes moles da região clavicular es

querda e mamária direita (tuberculose)--melhorada. 
20 Melrorragias por clorose—curada. 
21 Krisipeln da face e perna esquerda; blefarite cilliar com con-

juntivite e leucoma; limfatisnio —curada da erisipela e muito 
melhorada dos olhos. 

22 Ulcerai e trajectos lislulosos cutâneos da região lateral es
querda do pescoço e maleolar externa esquerda; tuberculose 
pulmonar — melhorada. 

23 llcera varicosa da. perna direita — curada. 
24 Endblrietrite e urelrite blenorragiea: histeria — curada. 
25 Urelro-cistile; endometrite blenorragiea — melhorada; alta por 

exigir. 
14 
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26 Condilomas vulvo-anais: linfagite dos.grandes lábios: ureirite 
e sifilides (sífilis secundária) — muito melhorada. 

27 Queralite ulcerosa com leucoma — curada. 
28 Placas sifililicas e condilomas vulvares; endometrile — melho

rada; passada a Clinica Dermatológica. 
29 Uretro-cistite; hartolinite; condilomas vulvares e rnelrite (ble

norragia); tuberculose pulmonar — curada. 
HO Kndometrite com ptose da parede abdominal — melhorada; alta 

por exigir. 
31 Kndometrite; e gravidei; anexite esquerda inflamatória—muito 

melhorada. 
32 Condilomas ano-vuhares (sífilis)— curada. 
33 Endomelrite; cistite; enterocolite muco-membranosa — me

lhorada. 
34 Endometrile com cervicite hipertróflea; anexite direita: ptose 

visceral — curada. 
:Í."I Contusões e feridas incisas da face (traumatismo) —curada . ' 
36 Fibroma uterino; endocardite; obesidade (') — no mesmo es

tado. 
37 Eczema da face; irido-eoroidite (silllis) — melhorada; passada 

\i à geral. 
38 Elephantiaaiu dos grandes lábios (sililis secundária) — meljio-

rada. 
39 Prolapso utero vaginal; metrite com enterite muco-nieinbranosa 

— melhorada; alta por exigir. 
40 Osteite do tarso do pé esquerdo com trajecto listulpso osteo-

culáneo; metrite — melhorada; alta por exigir. 
41 Metrite parenquimatosa — melhorada; alta por exigir. 
42 Prolapso uterino completo com metrite — no mesmo estado; 

alta por exigir. 
43 Úlcera varicosa do dorso do pé direito —curada. 
44 Gravidez de trós meses com endocervicite — innilo melhorada 

da endocervicite. ' 
45 Prolapso uterino do 1." grau com metrite — muito melhorada; 

alta por exigir. 
46 Ovaralgias de repetição (blenorragia) — muito melhorada; alta 

por exigir. 
47 Endometrile fungosa — melhorada; alta por exigir. 

(') Alta para ensaios do tratamento pelo método de Apostolli. 
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48 Osleomielite do número direito (tuberculose) — no mesmo es

tado; alta por exigir. 
49 Condilomas anovulvares (silllis) — curada. 
50 Cistite tuberculosa; enteroeolite — muito melborada; passada 

:i geral. 
51 FAephuntiaàis dos grandes lábios (sífilis); endocardite — no 

mesmo estado; alta por exigir. 
52 Fistula vesicovaginal com maceração dos tecidos circunjacen

tes — no mesmo estado; alta por exigir. 
53 Esplenomegalia (impaludismo?) — melhorada. 
54 Agulha alojada na região hipotenar direita — em tratamento. 
55 Retenção parcial da placenta — em tratamento. 
56 Quisto ovárico direito multilocular e muito volumoso — em tra

tamento. 
57 Mioma uterino e degenerescência eseleroquistiea do ovário di

reito — em tratamento. 
58 Metroanexite com endometrite fnngosa — em tratamento. 
59 Uretrocistite ; metritc crónica e vaginite (blenorragia) — em 

tratamento. 

Em suma. os1 resultados terapêuticos dos doentes internados 
nas enfermarias n.os 1 e 8 da Faculdade, e que não sofreram in

tervenções cirúrgicas sangrentas, são: 

Resultados terapêutico* 

Curados 
Muito melhorados 

» — Alta por exigir . . . . 
Melhorados 

» — Alta por exigir 
Em tratamento ■'. 
No mesmo estado 

— Alia por exigir. . . ■ 
Passados de enferma I Muilo melhorados . 

ria por conveniência J .Melhorados . • • 
de estudo dos alunos [ No mesmo estado . 

Falecidos (desastres nas ruas) 

Totais. • 

j ^ g TOTAIS 

18 17 35 
4 4 8 
0 4 4 
1 6 7 
1 8 9 
4 6 10 
8 3 6 
9 6 8 
II o 2 
0 1 1 
0 2 2 
1 0 1 

34 59 93 
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K, resumindo num unic-o quadro os resultados gerais de todos 
os doentes internados nas duas enfermarias da Faculdade, n.os 1 e 
8, teremos: 

Resultados terapêuticos 

Curados 42 
Ourados da operarão 
Muito melhorados 
Melhorados . 
Em tratamento 
No mesmo estado 
Falecidos 

Totais. . . 60 

F.nf." 
n." 1 

Enf." TOTAIS 

42 36 78 
1 3 4 
4 10 14 
2 16 18 
4 0 10 
fi 11 17 
1 2 3 

84 144 

Porto — Novembro de 1913. 

O 1." assistente, 

Carlos Fortes. 



CLÍNICA DERMATOLÓGICA (*) 

M O V I M E N T O D A S A L A D E S A N T A C L A R A 
D A E N F E R M A R I A N . ° 14 

B — Dur.mie auferias (regimen hospitalar, desde 24 de Julho 
a 1 de Outubro de 1913). 

Relação das intervenções cirúrgicas praticadas 
e resultados terapêuticos 

1 Extirpação de tumor flbro-quislico du lingua — curada. 
2 Extirpação com sutura dermo-mucosa de enormes vegetações 

peri-anais e vulvares — em tratamento. 
8 Extirpação em massa de gánglios tuberculosos supurados com 

trajectos (islulosos da região axilar esquerda — curada. 
4 Abertura, curagem e drenagem de peri-artrite supurada do 

joelho esquerdo — curada. 

Relação das doentes que não sofreram Intervenções 
cirúrgicas (sangrentas) 

1 Úlcera varicosa da região maleolar interna da perna esquerda 
— curada. 

2 ICndometrite hemorrágica com retro-llexão e aderências poste
riores — melhorada — passada á enfermaria n.° 8. 

3 Uretro-vaginite blenorrágica, metrite e cist i te—no mesmo es
tado; passada à enfermaria n.° 8. 

4 Eczema pruriginoso dos membros inferiores — curada. 
5 Eczema generalisado (sitilis)—curada. 

( ' ) .Esta clínica foi-me confiada no período de férias, por falta de 
assistente. 
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6 Psoriasis generalisado (sifilis secundaria) — em tratamento. 
7 Elephantiasis dos grandes lábios e fistula vaginorectal em cri

vo; rectite crónica (sililis)— no mesmo estado: alta por exigir. 
8 Lupus ulceroso da face e pernas (sífilis) — em tratamento. 
9 Úlceras siflliticas do nariz e pernas — curada. 

10 Ûretrocistite; bartolinite ; vulvovaginometrile blenorrágicas; 
condilomas vulvares —melhorada; passada á enfermaria n.n 8. 

11 Sifilides da face o lorax ( sifilis secundária) — curada. 
12 1'llcera do dorso do pé esquerdo (sifilis e tuberculose)—muito 

melhorada; alta por exigir. 
13 Placas e condilomas vulvares; sifilides; metrite (sífilis secun

dária) — curada. 
14 Coxalgia esquerda de evolução lenta — muito melhorada. 
15 Eczema generalisado — em tratamento. 
16 Endomelrite e cistite blenorrágicas — curada. 
17 t ' lceras extensas do peito e região dorsal — em tratamento. 
18 Endomelrite; sifilides papulosas generalisadas (sifilis secundá

ria) — em tratamento. 
19 Sifilides da face e membros (sililis secundária) —curada. 

' 20 Úlcera fagedénica da perna direita; úlcera varicosa da perna 
esquerda — curada. 

21 Prolapso uterino completo — em tratamento. 
22 Kistula vesicovaginorectal (parto) em tratamento. 

Em suma, os resultados terapêuticos dos doentes internados 
na sala de Santa Clara da enfermaria n." 14, e que não sofreram 
intervenções cirúrgicas sangrentas, são : 

Resultados terapêuticos 

Curadas 
Muito melhoradas 

— Alta por exigir 
Melhoradas 

» — Alta por exigir 
Em tratamento 
No mesmo estado 
» » » — Alta por exigir 

( Muito melhoradas ■. . 
Passadas de enfermaria por I j i e m o r a , i a s 

conveniência de estudo . ^ N ( ) m e s m o estado ' [ 
Falecidas (desastres nas ruas). 

Totais. 

9 
1 
1 
0 
0 
7 
0 
1 
0 
2 
1 
0 

22 
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E, resumindo num único quadro os resultados gerais de todos 
os doentes internados nu sala de Sanln Clara da enfermaria n." 14, 
teremos: 

!Ú .uii.ui.i. terapêutico* 

Curadas 1'-
Curada da opera«;ão ' 0 
Muito melhoradas ! 

Melhoradas 2 
Em tratamento : 8 
No mesmo estndo 
Falecidas : ^ 

Totais. . . . 26 

Porto — Novembro de 1913. 

0 1." assistente, 

Carlos Fortes, 



2.A CLÍNICA CIRÚRGICA 

MOVIMENTO DAS ENFERMARIAS ESCOLARES 

1 9 1 3 - 1 9 1 4 

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

Descrição c resultados terapêuticos 

A - Durante o ano lectivo (de 1 de Novembro de 1913 n 21 
de Maio de 1911): 

Enfermaria n.° 1 (Homens* 

1 Extirpação de mollnscum pendulum da coxa esquerda (terço su
perior da face interna) — curado. 

2 Inversão da vaginal por hidrocelo —curado. 
8 Circuncisão por flmosis congenita — curado. 
4 Inversão da vaginal por hidrocelo direito—curado. 
5 Circuncisão por flmosis congenita — curado. 
6 Resecção de duas costelas, desarticularão coslo-vertebral de 

uma. desbridamento e curetagem por tuberculose costo-verte-
brál com abcesso extra-pleural — muito melhorado. 

7 (In extremis) — Laparotomia, lavagem do peritonei! com éter 
(toilette) e drenagem por selecção purulenta da fossa ilíaca 
direita com péritonite generalisada—falecido. 

8 Extirpação de gánglios inguino-crurais por adenites inguinaes e 
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cnirais ;los dois lados — reprodução de sarcoma — no mesmo 
estado. 

9 Epididimectomia com enxertia do canal deferente no testículo 
por on|ui-epididimite direita - c u r a d o . 

10 Amputação da coxa pelo terço inferior por osteo-sarcoma da 
extremidade superior da tibia — curado. 

11 Alongamento do seinlieo popliteo externo por úlcera trollca do 
pé esquerdo — no mesmo estudo. 

12 Circuncisão por íimosis congenita — curado. 
13 Castração dupla com rnsecção parcial das bolsas por tubercu

lose genital — curado. 
14 Circuncisão por íimosis congenita — curado. 
15 (Li extremis) — Laparotomia, redução de hernia coin resecçao 

de 0'»,22 de intestino delgado, entero-anastomose com botão 
de Murphy, lavagem do peritonei! com éter por hernia ingui
nal estrangulada entero-epiploiea com péritonite generalisadn 
e necrose das parles herniadas — falecido por péritonite. 

1(i Amputação da coxa pelo torço médio por gangrena invasora ilo 
pé e perna esquerda — no mesmo estado. 

17 Extirpação de quisto mucóide da região tiroideiu — curado da 
operação. 

18 Circuncisão por limosis congenita, e inflamatória-- curado. 
19 Extirpação de nódulos sa rcomatous do cordão espermntico 

esquerdo —no mesmo estado. , 
20 Operação de llulstead por carcinoma do seio esquerdo com in

vasão ganglionar da axila — curado da operação. 
21 Abertura, trepanação, extracção de sequestros por osteomielite 

do terço inferior du tibia — curado. 
22 Laparotomia mediana supra-umbilical e sutura dos rectos por 

hernia muscular do grande recto do abdomen — curado, 
23 Extirpação de quisto piloso da região sagrada com trajectos 

lislulosos cutâneos —curado. 
24 Inversão da vaginal por hidrocclo esquerdo — curado. 
25 Abertura, curagem e drenagem de Hegmão du coxa esquerda 

— curado. 
26 Extirpação de quisto piloso da região suero-coccigeu com tra

jectos fistulosos — curado. 
27 Extirpação de quisto mucóide da .região tiroideia —curado. 
28 Craniectomia definitiva por fractura consolidada do frontal e 

parietal esquerdos com afundamento - afasia traumática — 

curado. . . , 
29 Esvasiamento inguinal, curetagem, termocauterisação de ade-
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nile Inguinal esquerda com enorme plastron inllamatorio 
— (sífilis- tuberculose) — curado. 

30 Inversão da vaginal por hidrocelo esquerdo — curado. 
81 Abertura, trepanação, etc., por osleo-iiiielile juxta-epifisaria do 

fémur—em tratamento. 
32 Avivamento dos topos ósseos, suturu metálica, extensão conti

nua por fractura (de 14 meses), do terço inferior do fémur 
direito com grande encurtamento — em tratamento. 

33 Sutura metálica por fractura das 2.-'. 3 . ' , 4.a e 5.a cartilagens 
coslais— curado. 

34 Dcsbridamenlo largo com resecção da pele, termocauterisação 
e ignipunlurn circular de antrnx da espádua direita — curado. 

35 Ouelotomia bilateral por hernia inguinal dupla — curado. 
36 Talha hipogástrica por cálculo vesical encastoado — curado. 
37 Circuncisão, secção do freio, meatotomia, por limosis congenita 

com atresia do meato — curado. 
38 Abertura, enrotagem, etc., por abcesso frio da virilha direita 

— curado. 
39 Antro-aticotomia por mastoidite snpurada com fusão das células 

masloideias e sequestro — curado. 
40 Orqui-epididimeclomia com inversão da vaginal po'r abcesso en

quistado no polo inferior do testículo ilireito com hidrocelo 
sintomático (blenorragia e gripe) curado. 

41 Castração unilateral por orquile sjtilitira direita — curado. 
42 Hesecção do epididimo (opididimectomia), enxertia tio canal de

ferente o inversão parcial da vaginal resecção de varicocelo 
por ppididimite tuberculosa com hidrocelo direi to—em trata
mento. 

43 Desarticulação coxo-femural por osteosarcoma da coxa esquerda 
— em tratamento. 

44 Circuncisão, inversão da vaginal por limosis congenita e hidro
celo esquerdo— curado. 

45 Anus iliaco (1." tempo de 2.* intervenção) por cancro do recto 
— curado da operação. 

46 Desbridamento e cauterisação (com creação de fonticulo na 
coxa) de Ustula de anus completa translincleriana — ourado. 

Resultado de 46 operações: 

Curados 32 
Curados da operação 3 
Muito melhorados (em via de cura) . . . 1 
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0 
4 
4 

I'olal . . . 46 

Classificação das intervenções cirúrgicas 

1 — ClHUHGIA ABDOMINAL 

1 Laparotomia, toalete .lo peritoneo, drenagem, e l e , por colecção 
purulenta da fossa iliacu direita, com péritonite generalisada 
— 1 falecido. 

1 Laparotomia, reducçâo de hernia. resecçâo intestinal, entero-
anastomose, toillele |)eriloneal. por hernia inguinal estrangu
lada entcro-epiploica. com péritonite generalisada e necrose 
intestinal —1 falecido. 

1 Laparotomia, creação de anus iliaco, por cancro do recto — 1 
curado d« operação. 

1 Quelotorhia bilateral por hernias inguinais — 1 curado. 
1 Laparotomia, gaslro-enterostomia transmesocólica — 1 muito me

lhorado. 
1 Laparotomia, ontero-anastomose—1 curado. 
1 Laparotomia para cura de eventração — 1 curado. 
1 Laparotomia supra-umbilieal, sulura dos músculos rectos, por 

hernia muscular — 1 curado. 
1 Laparotomia, extracção de quisto hidático do ligado—1 curado. 
2 Laparotomias exploradoras —'2 curados «la operação. 

2 — CIRURGIA DOS RINS E VIAS URINARIAS 

1 Talha hipogástrio*— 1 curado. 
1 Nefrostomia—1 falecido. 
1 Nefropexia — 1 curado. 

3 —CIRURGIA DOS ÓRGXOS GENITAIS 

0 Circuncisões—5 curados. 
1 Circuncisão e mealolomia—1 curado. 
1 Circuncisão e inversão da vaginal — 1 curado. 
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4 Inversões da vaginal—4 curados. 
1 Castração unilateral — 1 curado. 
1 Castração dupla com resecção parcial das b o l s a s - - 1 curado. 
2 Epididimectomias com enxerto do canal deferente — 1 curado 

e l em tratamento. 
1 Orqui-epididimectomia com inversão da vaginal — t curado. 
1 Extirpação de nódulos sarcomalosos do cordão espermático — 

1 no mesmo estado. 
1 Extirpação de fibroma do grande lábio — 1 curado. 
1 Colporralia anterior e colpoperineorrafia—1 curado. 
9 Curetagens uterinas — 9 curados. 
1 Amputação supra-vaginal do colo uterino — 1 curado. 
1 Histeropexia—1 curado. 
4 Laparotomias e anexec.tomias unilaterais — 4 curados. 
2 Laparotqmias e anexectomias bilaterais —2 curados. 
1 Laparotomia, extirpação de sarcoma do paraovárico— em trata

mento. 
1 Laparotomia, extirpação de'quisto paraovárico— 1 curado. 
1 Laparotomia, extirpação de quisto paraovárico. e anexectomia 

esquerda— 1 curado. 
1 Laparotomia e extirpação de fibroma quistico uterino sub-mucoso 

— 1 curado. 
1 Laparotomia, bistereetomia total — em tratamento. 
1 Laparotomia, bistereetomia sub-total, anexectomia un i l a t e ra lT 

1 curado, i 
2 Laparotomia, liisterectomia sub-total, com anexectomia dupla 

— 1 curado e 1 falecido. 
1 Hislerectomia vuginal com resecção das trompas — 1 curado. 
1 Hislerectomia vaginal, com anexectomia dupla —1 curado. . 

4—ClRUKGIA DOS SKIOS 

1 Extirpação de adenoma—1 curado. 
1 Extirpação de adeno-tibroma—1 curado. 
1 Extirpação de quistos bidáticos — 1 curado. 
1 Amputação do seio com esvasiamento axilar — 1 curado da ope

ração. 
3 Amputações do seio, com esvasiamento axilar e infraclavicular 

— 1 curado e 2 curados da operação. 
1 Operação de Halstead — 1 curado da operação. 
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5— CIRURGIA DOS OSSOS K ARTICULAÇÕES 

1 Extirpação de quistos sinoviais— 1 curado. 
2 Artrotomias do joelho —2 curados. 
1 Abertura, curetagem, etc., por carie do tarso —1 em tratamento. 
1 Abertura, trepanação, etc., por osteo-inielite do terço inferior da 

tibia — 1 curado. 
1 Abertura, trepanação, etc., por osleo-mielite do fémur —1 curado. 
1 Sutura metálica por fractura de cartilagens costais- 1 curado. 
1 Avivamento e sutura metálica, por fractura não consolidada do 

fémur—1 em tratamento. 
1 Kesecção de costelas, desarticulação costo-verlebral, desbrida-

mento, etc., por tuberculose costo-vertebral - 1 muito me
lhorado. 

I Amputação da coxa pelo terço inferior- - 1 curado. 
1 Amputação da coxa pelo torço médio (gangrena invasora) - 1 no 

mesmo estado. 
1 Desarticulação coxo-femural — 1 em tratamento. 
2 Antro-aticotomias por mastoidite supurada, com sequestros — 

1 curado e 1 falecido. 
1 Craniectomia por fractura fronli-parietal esquerda com afunda

mento — 1 curado. 
0 — CIRURGIA DA PELB E MÚSCDLOS 

1 Abertura, curetagem, etc.; |>or abcesso frio da virilha - 1 curado. 
2 Desbrldatlientos, curetagens, drenagem, etc., do llegmão —2 

curados. 
1 Oesbridamento, lermoconterisação, etc., do antrax da espádua. 

— 1 curado. 
1 Abertura, etc., de adenite supurada do pescoço—1 Curada 
1 Extracção de agulha, da região hipotenar —1 curado. 
2 Extirpações de quistos pilosos —2 curados 
1 Extirpação de quisto sebáceo — 1 curado. 
2 Extirpações de quistos mucóides da região tiroidéa — 2 curados.. 
2 * » lipomas— 2 curados. 
2 » libro-lipomas — 2 curados. 
1 Extirpação de adenoma — 1 curado. 
1 » > molluscum pendulum — 1 curado. 
1 » » lipoma— 1 curado. 
1 » » gánglios cancerosos - 1 curado da operação. 
1 » > > caseosos — 1 curado. 
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1 Extirpação de ganglios sarcomalosos — 1 no mesmo estado. 
1 Esvasiamento inguinal, cnretagem, etc., por adenites inguinais 

tuberculosas — 1 curado. 

7 — ClIîUHGIA DIVERSA 

1 Alongamento do sciático poplitico externo — 1 curado. 
I Desbridamento, cauterização, etc., tie Ustula anorectal completa 

— 1 curado. 

Enfermaria n." 8 (Mulheres) 

1 Curetagei:: uterina, por endometrite fungosa — curada. 
2 Cnretagem uterina, por endometrite fungosa—curada. 
3 Extracção de agulha alojada na região hipotenar da mão di

reita — curada. 
4 Extirpação do adenoma da região axilar direita com esvasia-

monto axilar — curada. 
5 Amputação do seio com esvasiamento axilar por carcinoma do 

seio esquerdo — curada da operação. 
6 Curetagem uterina, por endometrito fungosa — curada. 
7 Laparotomia, extirpação de fibroma ipiistico uterino sub-seroso 

pediculado, com conservação do utero e anexos — curada. 
8 Extirpação de quistos sinoviais da região metatarsiana do pé 

direito, em comunicação com a articulação — curada. 
9 Extirpação de adeno-íibroma do seio direito — curada. 

10 Extirpação de quistos bidálicos do seio esquerdo — curudu. 
I I Curetagem uterina com h?.r*aye do colo por endometrite fun

gosa; melrito parempiimalosa e folieulite do colo — curada. 
12 Laparotomia, ane.xectomia unilateral por quisto ovárico direi to 

multilocular, muito volumoso — curada. 
13 Amputação de seio, com resecção do grande peitoral e esvasia

mento axilar e infraclavicular — curada da operação. 
14 Laparotomia, liislereetomiu sub-total, anexectomia direita, por 

múmia uterina e degenerescência osclero-quistica do ovário 
direito — curada, 

l õ Amputação de seio, com resecção parcial do grande peitoral e 
grande dorsal, esvasiamento axilar e infra-clavicular— curada 
da operação. 

16 Laparotomia mediana, secreção parcial da parede.abdominal e 
sulina em 1res planos, por eventracão infra-umbilical — curada. 

17 Operação de Stacke com trepanação da caixa (antro-aticoto-
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mia) por olile média com mastoïdite — falecida por abcesso 
cerelteloso (não diagnosticável). 

18 llisteroctomia vaginal com anexectomia dupla por epitelioma 
végétante do colo uterino, com aderências á bexiga e recto 
— curada da operação. 

19 ExUrpação de quisto sebáceo da face posterior da peroa-r-curada. 
20 Extirpação com resecção parcial da pele, por bigroma da região 

rotuliana direita, com degenerescência fibrosa da cápsula — 
curada. 

21 ExUrpação de gánglios cancerosos da região clavicular esquer
da — curada da operação. 

22 a t re lagem uterina com « e ^ l do colo. por endometrite tau-
gosa, com foliculile — curuda. 

23 Histenclomin vaginal com resecção das trompas por m cinte 
crónica. SU pu rada e rebelde— curada. 

24 Laparotomia, anexectomia unilateral, por quisto ováriçp dlreiti . 
mullilocular, fibro-ipúslico,' com aderências — curada. 

25 Laparotomia, bisteioctomia sub-lolal. anexectomia dupla, mar-
supinlisaç.ão por miislos végétantes dos ovários, com fortes 
aderências ao inleslino — falecida por colapso cardíaco. , 

26 Extirpação de lipoma da região supraclavicular esquerda — 
ourada. 

27 Curetage m uterina por endometrite fungosa —curada. 
28 Nefrostomia por pio-nefroma ascendente — Caquexia —falecida. 
29 Laparotomia, anexectomia por qUíato dermoide do ovário di

reito — curada. 
30 ExIirpftCUO de adenoma .le sein direito - ciiiada. 
31 Extirpação de fibroma do grande lábio direito — curada. 
32 Laparotomia, anexectomia dupla por degenerescência ,-sclero-

quistica dos ovários — curada. 
33 ExUrpação de (ibro-llpoma da região milo-bioideia — curada. 
34 ExUrpnçâ» de libro-lipoma .la região supra-clavicnlar esquerda 

— curada. 
30 Abertura e drenagem de artrite supuruda do joelbo direito com 

descolamento das partes moles — curada. 
86 Laparotomia, anexectomia dupla por degenerescência wclero-

quistica dos ovários, com supuração do direito - curada. 
37 Laparotomia exploradora por carcinoma végétante difuso do 

estômago —curada da operação. 
38 Amputação supra-vaginal do colo uterino, por endocemei le 

crónípa com degenerescência fibrosa eu. inicio - curada. 
39 Nofropexia por nefroptose direita — curada. 
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40 Avivamento e sutura do colo uterino por laceração, colporra-
lia anterior e colpo-perineorrafia, por prolapso utero-vaginal 
do 2 ° grau e laceração perineal — curada. 

41 'íaslro-enterostomia transmesocólica por gastroplose com este-
nose pilorica e gastrectasia — iniiilo melhorada. 

42 Curelagem uterina por retenção parcial de placenta — curada. 
43 Laparotomia, hislerectomia suh-lolul, anoxectomia dupla, por 

/ibio-inioma uterino muito volumoso, hidro-salpingite ilireita 
e degenerescência esclero-fpiistica dupla, com aderências — 
curada. 

44 Artrptomta e lavagem, por hidrarlrose do joelho direito — 
curada. 

45 Laparotomia, hislerecloniia total, por epilelioma uterino, com 
invasão da bexiga —era tratamento. 

46 llisteropexia por prolapso utero-vaginal — curada. 
47 Laparotomia, exiirpação de quistos paraováricos com marsiipia-

lização da bolsa— curada. 
48 Laparotomia^ extirpação de quisto paráovérlco, e ane.xeetornia 

esquerda, por degenerescência esclero-quislica do ovário — 
curada. ' 

49 Amputação de seio com esvasiamento axilar e infraclavicular, 
por lihroma (suspeito) do seio direito — curada. 

50 Exiirpação de gnnglios tuberculosos da axila direita — curada. 
•r)l Laparotomia exploradora por sarcoma inoperavel do baço — 

curada da operação. 
52 Laparotomia, anexectomia esquerda, por anexite — curada. 
53 Extirpação de lipoma da região nadegueira esquerda — curada. 
54 Abertura, curetagein, etc.. por llegmão da coxa esquerda — 

curada. 
55 Laparotomia, extirpação de quisto hidático do figado — curada. 
50 Abertura, cauterização, e t c , de adenite supurada da região la

teral esquerda do pescoço — curada. 
57 Curetagem uterina por retenção parcial de placenta — curada. 
58 Laparotomia, entero-anastomose, consecutiva a gastro-enteros-

tomia — curada. 
59 Laparotomia, extirpação de sarcoma paraovárlco— em trata

mento. 
60 Abertura, trepanação, curetagem. e l e . por carie da região an

terolateral externa do tarso direito (tuberculose) em trata
mento. 

61 Curetagem uterina por endometrite fungosa— curada. 
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Hesultado de 61 operações: 

Curados 47 
Curados da operarão ? 
Muito melhorados (etn via de cura) . . . 1 
Melhorados 0 
Bm tratamento 3 
No mesmo estado 0 
Falecidos 3 

Total . . . fil 

Heunindo agora, num só quadro, os resultados totais das inter
venções cirúrgicas efectuadas nas duas enfermarias «ia Faculdade, 
n.o» 1 e 8, teremos: 

Curados 79 
Curados da operarão 10 
Muito melhorados (em via de c u r a ) . . . 2 
Melhorados 0 
Em tratamento 7 
No mesmo estado 4 
Falecidos 5 

Total . . . . 107 

Relação dos doentes que não sofreram Intervenções 
cirúrgicas (sangrentas) 

Enfermaria n.» 1 (Homens) 

1 Fungo sililitico do testículo esquerdo; úlcera da perna esquerda 
— muito melhorado. 

2 Neoplasia esplénica — no mesmo estado. 
3 Hemorróidas internas — melhorado. 
4 Sifiloma do Inhio inferior — melhorado. 
5 Arrancamento do ligamento lateral eNterno do punho esquerdo 

— passado n Clinica Ortopédica 
0 Pseudartrose do terço inferior do húmero esquerdo — passado 

A Clinica Ortopédica. 
IS 
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7 Contusões do couro cabeludo, |ior (|iii'da ; epilepsia — no mes
mo estado; alta por exibir. 

8 Apertos uretrais (iliformes— curado. 
U Fractura completa do terço inferior da perna esquerda— curadp. 

10 Osteomielite da tibia esquerda —muito melhorado. 
11 Queimaduras da face, ante-braços e mãos—curado . 
12 Abcesso do couro cabeludo (região ocipital) curado. 
13 Queimaduras da face. ante-braços, mãos e pés—curado. 
14 Cistite papilomatosa e exulcerações tuberculosas da bexiga — 

muito melborado. 
15 Eczema psoriasiforme — curado. 
16 Fistula hepática produzida por bala de revólver — curado. 
17 Úlcera tuberculosa da face dorsal do punho direito; bradycardia 

— melhorado; passado a Clinica Médica. 
18 Paralisia periférica do facial direito — passado a Clinica Médica. 
1!) Úlcera silililica da perna direita —curado. 
20 Incisões do couro cabeludo; contusões do dorso, lombos e joe

lho direito — curado. 
21 Cancro duro; metrite blonorrágica — passado á Geral. 
22 Ulcerações do dedo grande e dorso do pé direito — curado. 
23 Apertos uretrais liliformes e excêntricos — curado. 
24 Angina sífilitica — muito melhorado; passado à Geral 
25 Contusões do couro cabeludo — passado à Geral. 
26 Fractura do terço inferior da perna e s q u e r d a - passado à Geral. 
27 Contusões das regiões lombar e nadegueira —curado. 
28 Cistite de retenção por hiportrolia prostatic»: volumosas hernias 

inguinais bilaterais — melhorado. 

Enfermaria n." H (MitUteres' 

1 Melro-anexite dupla — melhorada; alta por exigir. 
2 Tumor do ovário esquerdo — no mesmo estado; alta por exigir. 
;i Kndometrilo hemorrágica — melhorada; alta por exigir. 
4 Melro-anexilc direita — melhorada; passada a Ginecologia. 
5 Metro-anexite esquerda com retro-versão uterina — curada. 
(i Hemorragia uterina; gravidez — no mesmo estado; alia por 

exigir. 
7 Coxalgia esquerda— melhorada; passada á Geral. 
8 Ulceração suspeita do colo uterino — melhorada. 
!) Hematuria vesical; gravidez —curada . 

10 Periostite da tíbia — melhorada: passada à Geral. 
11 Angioma do lábio inferior — melhorada; passada h Geral. 
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12 Artrite tio joelho direito— melhorada; passada à Geral. 
13 Metro-anexite— melhorada; alta por exigir. 
14 fistula do maxilar inferior — curada. 
16 Sífilis secundária — melhorada; passada á Geral. 
16 Dacriocistile crónica com ectasia do soco lacrimal —melhorada; 

passada á Geral. 
17 Fibroma uterino— no mesmo estado; passada a Ginecologia. 
18 Metro-anexite dupla com hipertrofia do corpo uterino — melho

rada; passada a Ginecologia. 
19 Artrite blenorragica tibio-làrsica direi ta—melhorada: passada 

à Geral. 
20 Clcera varicosa do dorso do pé esquerdo — curada. 
21 Gravidez e raquitismo — no mesmo estado; passada n Geral. 
22 Endometrite hemorrágica - melhorada; alta por exigir. 
23 Aperto rectal e. rectito: metrite; pólipo da uret ra—melhorada; 

alta por exigir. 
24 Prolapso uterino —no mesmo estado: alia por exigir. 
25 Anexite esquerda — curada. 
26 Cirrose atrófica com ascite e icterícia - melhorada: alta por 

exigir. 
27 Luxação posterior do cotovelo direito - no mesmo estado; pas

sada a Clinica Ortopédica. 
28 Metro-anexite; gravidez — melhorada 
29 Hematuria vesical — no mesmo estado; alta por exigir. 
80 Hemorróidas; fistula vagino-rectal e fistulas perianais: aperto 

rectal; sífilis —no mesmo estado: passada à Geral. 
31 Metrite pont-abortw»— melhorada; passada à Geral. 
32 Prolapso uterino — no mesmo estado; alta por exigir. 
33 Endometrite banal — curada. 
34 Goma siíilo-tuberculosa da região costal direita —curada. 
35 Carcinoma uterino inoperável - no mesmo estado: passada à 

Geral. 
36 Goma tuberculosa do masseter esquerdo — melhorada: alta por 

exigir. 
37 Metro-anexite— melhorada; alta por exigir. 
38 Hipertrofia papilar do clitoris e pequeno lábio - e m tratamento. 
39 Condilomas ano-vulvares - no mesmo estado; passada a Geral. 
40 Entorses tíbio-társicas — curada. 
41 Osteo-periostite alveolo-dentária do maxilar inferior direito -

curada. 
42 Metro-anexite — em tratamento. 
43 Prolapso uterino - em tratamento. 
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44 Metro-anexite — em tralainento. 
45 Endometrite hemorrágica po»t-àbortuth — em tratamento. 
46 Endometrite hemorrágica com hipertrofia uterina; blenorragia 

— em tratamento (em via ile cura). 
47 Epitelioma inoperável do colo utorino — em tratamento. 

Km suma, os resultados terapêuticos dos doonles internados 
nas enfermarias n.us 1 e 8 da Faculdade, e que não sofreram inter
venções cirúrgicas sangrentas, são: 

Resultado* terapêuticos „ ' . n »*8 BOTAIS 

Curados 12 9 21 
Muito melhorados 8 0 3 

> » — Alia por exigir . . . . 1 0 1 
Melhorados 2 2 4 

» — Alta por exigir . . . . . . . 0 8 8 
Km tratamento 0 7 7 
No mesmo estado 1 0 1 
i í » — Alta por exigir. . . . 1 5 ti 

Passados de enferma- í Muito melhorados . 1 0 1 
ria por conveniência ! Melhorados . . . 1 10 11 
de estudo dos alunos ' No mesmo estado . 6 G 12 

Falecidos (desastres nas ruas) 0 0 0 

Totais. . . 28 47 75 

K, resumindo num único quadro os resultados gernis de todos 
os doentes internados nas duas enfermarias da Faculdade, n.°» 1 e 
8, teremos : 

Resultados terapêuticos 

Curados 
Curados da operação 
Muito melhorados 
Melhorados 
Em tratamento 
No mesmo estndo 
Falecidos 

Enf." 
n." 1 

Enf.» 
n." 8 roTrtii 

44 50 100 
3 7 10 
6 1 7 
3 20 23 
4 10 14 
12 11 23 
2 3 5 

T o t a i s . . . 74 108 182 
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Relação das Intervenções cirúrgicas executadas 
pelos alunos do V ano 

Operações 

1 poc Avelino Vieira— 1 extirpação de quisto sebáceo. 
í por Itarbedo Soares — 1 abertura e drenagem da artrite su-

purada do joelho. 
1 por Correia de Carvalho - 1 trepanação, ouretagem. etc.. por 

osteomielite da tíbia. 
2 por Jorge Pel» — 1 circuncisão e 1 inversão da vaginal. 
1 por Francisco Coimbra—1 circuncisão. 
1 por Armando Sousa— 1 curelagem uterina. 

7 — Total. 

NOTAS 

Os doentes com a nota de "no mesmo estcido„ não estiveram, 
na sua quási 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 assinalar que este ano também 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 livre. . ., logo 
que obtinham algumas melhoras. Se assim não fosso, a maior parte 
deles figuraria no número dos curados. 

Durante o ano foram feitas várias aplicações de termocautério, 
de galvanocautério, de correntes eléctricas sob várias formas, de 
radiumterapia; de salvarsan-606: raquistovainisações; dilatações 
progressivas; cistoscopias e uretroscopias; massagens; etc., etc. Fo
ram requisitadas várias radiograllas e radioscopies. 

Disposemos este ano apenas de 20 leitos em homens (enf.« 
n." 1) e de 'K' em mulheres (enf.a n." 8). 
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Relação dos doentes 
distribuídos pelos alunos durante o ano 

Nomes dos alunos „ Diagnóstico 

II Fimosis congénita e inflamatória; cancro 
duro 

M Carcinoma do seio esquerdo 
II Abcesso da fossa ilíaca direita: péritonite 

Avelino Vieira. . M 
generalizada 

Fractura completa do terço inferior da perna 
M Him flutuante 
M Prolapso uterino" 
M Gravidez e metro-anexite 
M Tumor do para-ovário. 

11 Fimosis inflamatória; cancro duro 
M Adeno-fibroma do seio esquerdo 
M Tumor do ovário esquerdo 

Aurélio Queiroz . II Quisto piloso da região sagrada 
II Queimaduras do 1.» e 2.° graus 
M Pólipo uretra); rectite com aperto; metrite 
M lloma sifilo-luberculosa dns 7.'1 e 8.a costelas. 

11 1'lcera tróllca do dorso do pé esquerdo 
M Fndometrite fungosa 
H Uretrite blenorrágica; fimosis; cancro duro 
M Metro-anexite dupla com hipertrofia do cor

Rarbêdo Soares . po uterino e antellexão 
M Artrite supnrada do joelho direito 
11 Ulcerações do dorso e dedo grande do pé 

esquerdo 
.M Cirrose atrófica com o.scite e icterícia. 

11 Osteomielite «lo torço inferior da tibia 
M Mioma uterino ; degenerescência esclero-

quislica do ovário direito 
Correia de Car .M Kndometrite hemorrágica 

valho , M Artrite do joelho direito 
II Eczema psoriasiforme 
II Cálculo vesical 
M Fibroma uterino. 
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Nomes dus alunos &€X0 Diagnóstico 

Aires de Vascon-
celos  

Fimosis; cancro duro 
Hldrocelo direito idiopático 
Carcinonin uterino 
Ulceração suspeita .lo colo uterino; gra

viriez 
Carcinoma difuso végétante do estômago 
Fibromioina uterino ehidro-salpingiledireita 
GángHos carcinomatoses da axila direita. 

Jorge l'ctit . 

II Osleomietile da libia direita; goma tuber
culosa rio !)." metacarpo direito 

.\l Quisto hiriático do seio 
II Quisto mucóide laríngeo 
M Hematúria vesical e gravide/. 
M Degenerescência csclero-quistica dos ová

rios com supuração do direito 
M Quistos paraováricos 
II Fpilelionia végétante anular do recto. 

Carlos Ramalhão 

II Carie coslo-vertebral 
M Fibroma qulstico uterino sub-seroso 
II Fpilelioma tio lábio inferior 
M, lligroma do joelho direito com degeneres

cência llbrosa ria capsula 
M t'llcera varicosa tio riorso rio pé esquerdo 
II Fistula completa do anus trans-eslinctoriano 
M Fibro-lipoma do seio direito. 

Manuel portela. 

M Endometrlte hemorrágica 
II Hemorróidas internas 
M Mastoïdite tupurada; abcesso cerebeloso 
M Pio-nefrose ascendente (blenorragia) 
II Osteotnielite justo condiliana do fémur 
M Sarcoma inoperavel do bnço. 

Abel Salazar . 

II Cistite papilomalosa 
II Fungo sitilitico do testículo esquerdo 
M Knriumelrite f.ingosa com metnle paren-

qni matosa 
\| Ouistos végétantes rios ovários 
M flidrarlrose tio joelho direito 
II Uretrite blenorrágica; cancro duro 
M Endometrite fungosa. 
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Nciiic . du , alunos Sexo Diagnóstico 

Ferreira île Le
mos 

AntónioPorlela. . 

M Kndometrite fungosa (blenorrágica) 
II Hidroeele idiopatico; anquilose do joellio 
M Quisto ovárico direito 
M Prolapso iitero-vaginal 
li Flegmão da côxa 
M Castroeetasia com gustroptose. 

M Quisto ovárico volumosíssimo 
M F.splenomegalia; impaludismo 
Il Arrancamento do ligamento lateral externo 

do punho esquerdo 
M Osteo-periostite alveolo-dentária 
II Cistite papilomatosa 
II Oripiite traumática 
M Quisto hidálico do figado. 

Joaquim Craca. 

Francisco Coim
bra 

Armando Silva. . 

M Endometritis fungosu 
II Sarcoma innpernvel do Paço 
II Pseudarlrose do terço inferior do húmero 
M Melro-anexite esquerda com retro-versão 
11 Fistula hepática 
M Prolapso ntero-vaginal 
M Coma tuberculosa do masselér esquerdo. 

M Metro-anexite com hipertrolla do útero 
II Fimosis congenita e inllamalória 
M Melro-anexite ; degenerescência esclero-

quistica dos ovários 
M Artrite libio-lársica; uretrite blenorrágica 
M Paramétrée e perimetrite 
II Fractura do cranio com afasia traumática. 

M Quisto sinovíal do dorso do pé 
II Tuberculose testicular 
li Hérnia muscular do grande recto do abdómen 
M Coxalgia 
\l Gravidez o raquitismo 
D 1'ract.'' das 2.a, 8.", 4.a e 5."cartilagens costais 
\1 Adenite tuberculosa supurada. 

Vasco Verdial . . 

M Carcinoma do seio esquerdo 
M Eventração infra-umbilical 
H Uretrite blenorrágica; apertos urelrais 
M Metro-anexite 
II Quisto piioso da região sagrada 
M Luxação posterior do cotovelo 
II Prostatismo. 
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Nomes dos alunos Sexo Diagnóstico 

Armando Sousa 

M Metro-anexite dupla 
M nuislo sebáeeo da face posterior da perna 
II Osteoinielite da tibia 
M Quisto dermoide do ovário direito 
M Ulceração do colo uterino 
M Paramétrée com endometrite fungosa. 

Monteiro de Oli
veira 

M Carcinoma do SPÍO 
H Osteo-sarcoma da tibia 
M Adenoma do seio 
M Fibroma do grande lábio direito 
M Endometrite bemorrágica 
II Hérnia inguinal dupla. 

-
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Relação dos doentes 
sorteados para os actos de 1913-1914 

DESDE 2 A l i DE JUNHO 

N." Nomes dos alunos DlignôitlcoA 

1 Avelino Vieiru Hérnia para-umbi l ical 
2 Aurél io Queiroz Adeno-f ibroma do seio esquerdo 
3 Angelo U. Soares Tuberculomas dos grandes t rn -

canters 
4 M. Correia (ie Carvalho Cnngrena do penis consecutivo a 

l imosis in l lamator ia 
5 Kduardo A. de Vasconcelos Prolapso uter ino completo 
6 Jorge Petit l ' inheiro Degenerescência esclero-quist ica 

dos ovários e metr i te parenqui-
matosa 

7 Carlos F, M. Itamalhão Ar t r i te tuberculosa t ib io- lársica 
8 ! Manuel C. l 'ortela L in/adenin 
» Abel de l. ima Salazar Vegetações reclo-vulvo-vaginais de 

or igem s i l i l i t ica: aperto rectal 
10 Amónio l 'erreira de Lemos Mastite supurada do seio esquerdo 
11 António C. Portela Fibroma pediculado subseroso ute

r ino 
12 Joaquim Santos Craca Osleomiel i le do fémur esquerdo e 

do antebraço dire i to 
18 Francisco C. Coimbra Quisto hidático do fígado com cir

rose hipertró l lca 
14 Armando de Almeida o Trajectos listulosos per i -ar t ieula-

Silva res consecutivos a per i -ar t r i le 
15 Vasco Henriques Verdial L infadenoma da região cervical 

esquurda 
16 | Armando C o n ç o i v e s do 

Sousa 
Metro-anexite com ante-tlexão 

17 José Monteiro de Ol iveira Prolapso uterino completo 

Porto —Junho de 1!)14. 

O 1." assistente, 

Carlos For/es. 
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Nota das anál ises requisi tadas durante o ano lectivo de 
19131914, ao Laboratório Nobre, para o Curso de 
Clinica Cirúrgica 

19131914 

Outubro ' 
Novembro * 
Dezembro 
Janeiro 
Fevereiro d 

Marco J> 
Abril 3 

Maio r 
Junho » 

Totais ■ • 28 

2 1 — 4 
1 8 , — 2 — 15 
2 , * 2 — — 11 
0 2 — — — 7 

7 — ' — — 10 
6 — — — 12 

2 4 — — — Q 

 2 — 1 — 0 

6 — 1 — 10 

41  83 

Urinas — Foram submetidas às seguintes análises: 
Parcial • • • • 

Análise 
Química 

Quantitativa Geral 
I Completa 

Qualitativa— ôeral ■ 

Bacteriológica 
Total • 

Escarros — Houve apenas investigação do bacilo de Koch. 
Tolal • • ■ 

8

4 
5 

10 

o 
27 

Sangues — Foram submetidos às seguintes análises: 
Seroreacção de Wassermann • • 
Numeração de glóbulos rubros e brancos, percen

tagem de hemoglobina e fórmula leucoctana . 
Pesquisa «lo hematozoário. • • 

Total . . • 

38 

4 
1 

43 
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Líquidos orgânicos — Foram colhidos para exame citologico e 
•um (pus) para exame bacteriológico: 

í Líquido cefalo-raquidianr 0 
{ Pus 1 
\ Ascite 1 

Total . . . 2 

Tecidos orgânicos —Uecolhidos para análise histológica : 

Tumor do seio 2 
• da axila 1 

do testículo 1 
dot grandes trocanters- • • 1 

Total . . . 5 

A abertura oticial das aulas foi a 16 de Outubro (de facto a 3 
<Je Novembro) de 1913 e o seu encerramento a 22 de Maio de 1914. 

Porto —.lunbo de 1914. 

O l." aMlstente provisório de Clínica Cirúrgica, 

Carlos Maciel Ribeiro Forte*. 

Os 2."" assistentes provisórios de Clinica Cirúrgica, 

Sebastião Casimiro de Azevedo Lopes 
João Feirtira da Silm Couto Nobre. 



P-ROPEDÊUTICA MÉDICA 

ANO LECTIVO DE 1913-1914 

Relatório apresentado ao Conselho Escolar, 
em sessão (Je 31 de Julho de 1914 

É a segunda vez r|ue tenho a honra de me dirigir ao-
Ilustríssimo Conselho Escolar da nossa Faculdade para 
submeter à sua apreciação o relatório do ensino do Pro-
pedôutica Médica. 

0 programa que segui, foi o mesmo do ano transacto, 
quer na exposição da materia, quer na sua demonstração 
prática, para a qual continuei a servir-me do instrumental 
do gabinete de Clinica Médica, expressamente posto à mi
nha disposição pelo ilustre Professor desta cadeira. 

Apesar do meu desejo e dos meus esforços neste sen
tido, não consegui ainda este ano dar a semoiologia do-
aparèlho digestivo e do aparelho urinário. Atendendo à 
brevidade do ano lectivo e ao número elevado de alunos 
(34), não pude versar durante o ano senão a semeiótica 
do aparelho respiratório, do aparelho circulatório e do sis
tema nervoso, que aliás foi dada com bastante desenvol
vimento. 



'238 FACULDADE OK MEDJClííA DO l'OHTO 

(Juando tratei da auscultação do aparelho respiratório, 
dividi o curso em turmas de cinco alunos com o lim de 
individualizar tanto quanto possível o ensino prático. Com 
cada uma destas turmas fui eu ao Hospital às tardes para 
auscultar fora das aulas oliciais. Pois, apesar disto, não me 
checou o tempo para completar o programa. 

Em face desta experiência de dois anos tenho de re
duzir o programa de cada um dos capítulos da Propedêu
tica ao mais essencial para — no caso do Ilustríssimo Con
selho me continuar honrando com a regência do curso — 
não deixar de abordar com método a semeiologia dos apa
relhos digestivo e urinário que este ano, como no anterior, 
ficou limitada ao que esporadicamente pudemos observar 
em um ou outro caso. 

Pela enfermaria de Propedêutica transitaram durante o 
ano lectivo 89 doentes, sendo 22 do aparelho respiratório, 
12 do aparelho circulatório, 6 do sistema nervoso, 21) do 
aparelho digestivo, 5 do aparelho urinário e 15 casos di
versos. Não obstante esta abundância de casos, tive mui
tas vezes de me utilizar de doentes de Clinica Médica ou 
das enfermarias da Geral pela razão de que o acaso das 
entradas dos doentes não se compadece com a metodiza-
ção do ensino da semeiótica. Com metade do número de 
camas (atualmeute há 16) era possível fazer toda a se
meiótica, se eu tivesse a permissão de requisitar doentes 
das outras enfermarias. 

Como no ano anterior, convidei os alunos a fazer todas 
as operações médicas de que os doentes careciam, como 
punções venosas, toracenteses e paracenteses, para se irem 
adextrando na prática clinica, o que eles laziam com ma
nifesto agrado. 

Encerrei o curso com uma visita ao Instituto Electro-
terapêutico do Dr. Jaime de Almeida, que com uma ama
bilidade cativante nos recebeu, fazendo-nos uma exposição 
das diversas aplicações eléctricas, nomeadamente da parte 
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que mais interessava a um curso de Propedêutica — o 
electro-diagnóslico — e ainda de outros processos íisiote-
rápicos. como a massagem, o calor e a luz. Ao distinto 
colega aqui deixo consignado o meu agradecimento pela 
sua gentileza. 

Porto, 2Í» de Junho de 1914. 

O I." assistente provisório tto 8." clawe, 

Alfredo da Rocha Pereira. 

.* 



Relatório do movimento e trabalhos 
efectuados durante o ano lectivo de 1913-1914 

1.A CLÍNICA MÉDICA 
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Os doentes, na nossa enfermaria, não são selecciona
dos, motivo porque no meu relato aparecem alguns que 
não são do foro da cadeira, v. g. metrites, doenças vené
reas, de pèle, etc. 

Á medida (pie entravam, procurei sempre fazer-lhes a 
investigação diagnostica na presença dos alunos, acompa-
nhando-a da exposição sucinta da maneira de proceder e 
cliamando-lhes a atenção para a evolução da doença. 

Por alturas do meio do ano, os doentes começaram a 
ser distribuídos aos alunos para que doles tomassem conta 
e os estudassem. Sendo diminuto o movimento da enfer
maria, apenas pude dar dois a cada um. Por ordem do 
Ex.,n0 Sr. Professor da Clínica tiveram os alunos de apre
sentar um relatório de cada um dos seus doentes, relató
rio principalmente constante da sintomatologia encontrada 
no exame clinico feito por eles e sem preocupação alguma 
de diagnóstico e tratamento. 

Sempre que foi possível, procurei demonstrar com os 
casos existentes as lições feitas durante o ano lectivo pelo 
Ex.'"° Professor da 1." Clinica Médica. 

Durante algum tempo de ausência deste Professor e 
por sua incumbência fiz aos alunos algumas lições, versan
do elas sobre patologia hepática— Icterícias e Cirroses. 

No decurso do ano lectivo foram por mim requisitadas 
ao Laboratório da Escola as análises seguintes: 

lteacção de Wassenuanii 15 
Análise citológica de sangue 1 
Análise cito- e bacteriológica de líquido cé-

falo-raquidiano 1 
Análise de urina 7 
Análise bacteriológica de pús 1 
Pesquisa do Koch em escarro 2 
Análise do suco gástrico 2 

29 
Porto, 10-8-ÍM 1. 

O 2." assistente provisório, 

Sebastião Feio de Azevedo. 



Movimento 
das enfermarias de Clínica Médica 

ANO LECTIVO DE 1913-1914 

. 
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Distribuição dos doentes pelos alunos 

Doentes 
Diagnósticos Alunos Diagnósticos 

1 rl.« Sexo 

í 13 II Pleurisia purulenta 
25 II Sífilis. Tuberculose pulmonar. 

Sezonismo 
30 M Mal de liright. Sífilis hereditária 
34 M Doença mitral 
45 M Tuberculose pulmonar 
56 M Estonose mitral. Histeria 
68 M Sezonismo. Psicosténia 

9 II Neoplasia do pulmão direitb 
33 II Tuberculose pulmonar 
38 H Paralisia orgânica do facial di

Aurélio Queiroz . . . . reito 
7 M Tuberculose pulmonar 

37 M Sífilis 
• 0 M Gastrite crónica com ptos£ 

6 H Doença mitral. Sífilis 
32 II Pneumonia lobar 

Barbecio Soares . . . . 20 
31 

M 
M 

Sífilis 
Gastrite alcoólica 

49 M Angiocolite 
69 M Eslenose do esófago 

10 II Úlcera do estômago 
16 II Pneumonia. Tuberculose pul

monar. Sífilis 
25 M Kebre tifóide 
44 M Sífilis. Clorose 
55 M Enterite crónica. Sífilis 
70 M Tuberculose peritoneal 

12 H Sezonismo crónico 
17 II Endo-miocardite. Sífilis 
35 M Clorose 

Aires de Vasconcelos • 48 M Bronquite crónica 
54 M Tuberculose pulmonar 
71 M Úlcera do estômago 
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Alunos 

Jorge Petit 

Carlos Itamalhão. . 

Manuel Portela. 

N.' 

Doentes 

Sexo 

5 
34 

26 
36 
72 

António Portela . . . 

II 
II 

M 
M 
M 

8 li 
11 li 

Ahel Salazar 22 H 
58 M 
73 M 

r 29 II 
36 II 
42 II 

Ferreira de Lemos. . . 
1 M 

28 M 
39 M 

Í 19 II 

40 II 
2 M 

32 M I 
41 M 
61 M 
64 M 1 

Diagnósticos 

42 

14 

M 

II 
20 II 

17 M 

38 M 
57 H 
67 M 
4 H I 

39 II 
16 M 
47 M 

51 M 
60 M 

Tuberculose pulmonar 
Sezonismo. Sifilis. (Hepatome-

galia) 
Febro tifóide 
Mal de Bright. Sífilis 
Gastrite crónica 
Endocardite. Sifilis 

Kobrc tifóide 
Neoplasia abdominal. Hepatite 

supurada 
Neoplasia pleuro-pulmonar es

querda 
Miocardite 
Gastrite 
Tuberculose pulmonar 
Mal de Bright 
Pneumonia 
Paraplegia ilácida 
Bronquite astmática. Enfisema 

pulmonar 
Reumatismo articular agudo 
Sífilis cardio-aórtica 

Tuberculose pulmonar 
Aneurisma da aorta 
Filariose. Sezonismo. Sifilis 
Gripe. Histeria 
Tuberculose peritoneal 

Diabetes 
Tuberculose pulmonar 
Sezonismo. Ulceração tubercu

losa da mão direita 
Pleurisia sero-fibrinosa 
Hemiplegia esquerda 
Gastrite ulcerosa com plose 

S e zo n i s m o. Anquilostomiase. 
Sifilis , 

Pio-pneumolórax tuberculoso 
Enterite crónica. Pelagra 
Endocardite 
Bronquite crónica 
Sífilis 
Hemiplegia 



2 6 2 FACULDADE DE MEDICINA DO l'ÔHTO 

Alunos 
Doentes 

Alunos Diagnósticos 
N." Sexo 

35 II Gastrite alcoólica 
3 M Insuficiência mitral 

14 M Tuberculose bepàtica 
33 M l'ieiirisia sero-librinosa. Tuber

culose pulmonar 
43 M Intoxicação saturnina 
80 M Tuberculose pulmonar 

, 24 H Aneurisma latente da aorta 
28 II Estenose do piloro 

Francisco Coimbra. . . ' 41 
4 

11 
M 

Tuberculose pulmonar 41 
4 

11 
M Doença de Addison 

24 M Febre tifóide 
66 M Puraplegia histérica 

18 H Cirrose de I.aiinnec 
21 H Pleurisia purulenta 
37 " Cirrose de I.ai>nnec. Alcoolismo. 

Sífilis 
Armando Silva 8 M Bronquite astmática. Tubercu

lose pulmonar 
62 M Histeria 
74 M Gastrite crónica com ptôse e 

dilatação 
2S II Pneumonia. Sililis 

«2 M Tuberculose pulmonar 

Vasco Verdíal 29 
53 

M 
M 

Mal de Bright 
Anemia 

65 M Febre tifóide 
75 M Neurastenia 

23 II Tuberculose pleuro-peritoneal 
31 II Aortite sililitica (ectasia c insu

ficiência). Coronarite 
43 11 Tuberculose pulmonar 

Armando de Souza. . . 12 M Febre tifóide 
27 M Tuberculose peritoneal 
62 M Insuficiência ovárica 
76 M Intoxicação aguda pelo subli

mado 

30 H lironco-pneumonia gripal. Poli-
nervite 

António Barradas . . . 19 M Artrite tuberculosa do joelho 
direito 

46 M Aneurisma da aorta. Sífilis 
63 M Mal de Bright 

Total dos diários apresentados pelos alunos — 101 
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Necrópsias 

Doentes 
falecidos 

Número -

7 II 
9 II 

20 II 
21 II 
31 11 
27 M 
59 M 

CASOS CLÍNICOS 

Siringomielia 
Neoplasia (io pulmão direito 
Neoplasia abdominal. Hepatite supurada 
Pleurisia purulenta 
Aortilo sililitica (ectasia o insuficiência). Coronarite 
Tuberculose peritoneal 
Pneuniococia. 
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Doentes sorteados para os actos 

DESDE 0 DIA 25 DE JUNHO A 4 DE JULHO 

N.™ Alunos Diagnostics 

1 Avelino Vieira Hemiplegia esquerda H 
II 
M 
M 
H 
II 
M 
M 
11 
II 
M 
M 
II 

2 Aurélio Queiroz Endocardite 

H 
II 
M 
M 
H 
II 
M 
M 
11 
II 
M 
M 
II 

3 Barbedo Soares Cancro pleuro pulmonar 

H 
II 
M 
M 
H 
II 
M 
M 
11 
II 
M 
M 
II 

4 Manuel Carvalho Sífilis cerebral 

H 
II 
M 
M 
H 
II 
M 
M 
11 
II 
M 
M 
II 

5 Aires de Vasconcelos Cirrose atrólica do fígado 

H 
II 
M 
M 
H 
II 
M 
M 
11 
II 
M 
M 
II 

6 Jorge Petit Tuberculose peritoneal 

H 
II 
M 
M 
H 
II 
M 
M 
11 
II 
M 
M 
II 

7 Carlos Itamallião Mal de liriglit 

H 
II 
M 
M 
H 
II 
M 
M 
11 
II 
M 
M 
II 

8 Manuel Portela Mielile traumática 

H 
II 
M 
M 
H 
II 
M 
M 
11 
II 
M 
M 
II 

9 Abel Salazar Tuberculoso peritoneal 

H 
II 
M 
M 
H 
II 
M 
M 
11 
II 
M 
M 
II 

10 Ferreira de Lemos Gastrite crónica 

H 
II 
M 
M 
H 
II 
M 
M 
11 
II 
M 
M 
II 

11 António Portela Tabes dorsal 

H 
II 
M 
M 
H 
II 
M 
M 
11 
II 
M 
M 
II 12 .loaquim Graça Pneumonia 

H 
II 
M 
M 
H 
II 
M 
M 
11 
II 
M 
M 
II 

13 Francisco Coimbra Sezonismo e Sífilis 

H 
II 
M 
M 
H 
II 
M 
M 
11 
II 
M 
M 
II 

H Armando Silva Tuberculose pleuro-pulmonar H 
15 Vasco Verdial Gastrite crónica M 
16 Armando Souza Tuberculose pulmonar M 
17 António narradas Miocardite M 
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Lições clínicas 

2.»» FEIRAS 

1.» — Sezonismo. Tripanosomiase. Sífilis (3, 17, 24 e 25 de No
vembro). 

2.a — Siringomielia (10 de Novembro). 
3.»— Sililis nervosa (8 e 15 de Dezembro). 
4.»— Diabete. Palogénia e terapêutica (12 e 19 de Janeiro). 
5.»— Polinevrite dos membros superiores e inferiores. Intoxicação 

saturnina (26 do Janeiro). 
6.»—Sífilis Sezonismo. Tuberculose (2 de Fevereiro). 
7.»— Tratamento das infecções titicas (!) e 10 de Fevereiro). 
8." — Doença de Itoger (16 de Fevereiro). 
9.a — Estnoso mitral congénita (2 de Março). 

10.» — Sililis cardio-vascular (ile 16 de Março). 
11.» — Cardiopatias mitrais. Insuficiências cardíacas (23 de Março). 
12.» — Hidrargirismo agudo. Tratamento geral das intoxicações (30 

de Março). 
13.» — Terapêutica das doenças do coração (20 e 27 de Abril). 
14.» — Miopatias primitivas progressivas (5 e 11 de Maio). 

Apresentação de doentes novos — 6.»s feiras. 

Exercícios de semiótica — Duas vezes por semana, em turmas 
de três alunos, sob a direcção dos Assistentes Pereira de Magalbãds 
e Azevedo Maia. 
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Conferências clínicas entre os alunos 

SOB A DIRECÇÃO DO PROFESSOR 

f Caso — Bronquite astmática. 
1.»—21 de Fevereiro ] Aluno assistente — António Portela. 

Caso — Bronquite astmática. 
I Aluno assistente — António 1 
I Aluno conferente - Avelino Vieira. 

[ Caso — Cirrose atrófica do fígado. 
2.1—7 de Março . . Aluno assistente — Armando Silva. 

[ Aluno conferente - Aires de Vasconcelos. 

f Caso — Nefrite crónica. 
3.» — 14 de Março. . Aluno assistente — Vasco Verdial. 

I Aluno conferente ~ António Barradas. 

í Caso — Sífilis intestinal. 
4.<> — 25 de Março. . | Alun > assistente — Manuel Carvalho. 

I Aluno conferente — Jorge Petit. 

[ Caso — Tuberculose peritoneal. 
5.a — 1 de Abril. . . { Aluno assistente — Abel Salazar. 

Aluno conferente — Francisco Coimbra. 

í Caso — Gastrite ulcerosa. 
6.» — 25 de Abril . . ' Aluno assistente — Aurélio Queiroz. 

( Aluno conferente — Armando Souza. 

f Caso — Sífilis cardio-aortica. 
7.» — 29 de Abril . . I Aluno assistente — Ferreira de Lemos. 

( Aluno conferente — Barbedo Soares. 

[ Caso — Insuficiência mitral. 
8.» — 2 de Maio . . . Aluno assistente - Francisco Coimbra. 

I Aluno conferente - Joaquim Graça. 

í Caso - Nefrite crónica. 
9.» - 6 de Maio . . . » Aluno assistente - Carlos Itamalhão. I AIlinn «ss iaur . . . -

Aluno conferente -Manuel Portela. 
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Excursões de estudo 

Em .liinlio de 1ÍU3: 

Pedras Salgadas 
Vidago 
Verin (Espanha) 

„ Moledo. 

Em Julho de 1914: 

Caldeias 
Gérez. 

.Inlho de 1914. 

03 2."' ins ta l les de Clínica Médica, 

Álvaro liamos Pereira de Magalhûes 
Jorge de Azevedo Maia. 



RELATÓRIO 
DOS 

Trabalhos de Bacteriologia e Parasitologia 

Decorreu com regularidade o nosso curso de Bacterio

logia e Parasitologia, tendose cumprido na medida do pos

sível o programa que elaborei e apresentei ao Conselho 
Escolar e que foi aprovado. 

Desenvolveuse mais do que no ano anterior o serviço 
do Laboratório, realizandose maior e mais variado número 
de trabalhos práticos, devido ao auxilio dos assistentes e aos 
progressos materiais com que a Faculdade procura dotar 
o seu Laboratório de Bacteriologia, folgando eu em extre

mo de que ela o tome à sua mais entusiástica protecção. 
lieterindome aos assistentes, foi com mágua que vi,, 

por motivo de doença, abandonar o serviço de 1.° assis

tente, o nosso colega dr. Pacheco de Miranda, que com a 
melhor das boas vontades e o mais auspicioso dos entu

siasmos se lançou na árdua tarefa de me auxiliar no ensino, 
ajudando com a sua actividade a organização e criação o 
Laboratório, presidindo aos primeiros trabalhos práticos e 
realizando ante os alunos proveitosas prelecções práticas, 
preparatórias do ensino técnico. 
■ i ,■■■■■, IA o ,!«« roletas da Faculdade que 

A insistência minha e a dou coieDas 
lhe apreciam as qualidades e desejavam vêlas ao serviço 
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do Laboratório, não foram suficientes para o demover do 
seu inabalável intento. Sinto-o, porque sendo um aluno 
distinto desta Escola e um meu antigo auxiliar no Labora
tório Nobre, onde obteve, pela sua frequência e assidui
dade, o prémio «Câmara Pestana», muito havia a esperar 
das suas aptidões e boa vontade. 

A natureza e número dos trabalhos práticos vão rela
tados pelo 2.° assistente que, pela retirada do dr. Pacheco 
de Miranda, assumiu toda a responsabilidade do serviço, 
tendo-o desempenhado com a boa vontade a que as suas 
tendências laboratoriais o conduzem. 

Entre os trabalhos práticos indicados no respectivo 
programa figurava uma excursão aos centros universitários 
de Coimbra e Lisboa em visita a instituições congéneres. 
Tal ideia, bem acolhida pelos alunos, teve a sua mais per
feita execução, auxiliada pelo 1.° assistente da 5.a secção, 
dr. Almeida Garrett, especialmente adstrito ao serviço de 
Higiene, pelo 2.° assistente do Laboratório Nobre, dr. Ma
nuel Pinto e pelo 2.° assistente de Bacteriologia, Carlos 
llamalhão, que para êxito da mesma foi com antecedência 
a Lisboa, não só com o intuito de procurar facilidades à 
missão, mas ainda arrastado pelo louvável interesse de es
tudar e aproveitar esses dias de tirocínio no Instituto Câ
mara Pestana e Escola Colonial. 

A missão realizou-se de 22 a 25 de Abril, com 28 
alunos, incluindo três da Escola de Farmácia, do meu curso 
de Bacteriologia na mesma, e não teve a perturbá-la o mais 
pequeno incidente ou dissabor, muito ao contrário, cons
tituiu, a par de um agradável deleite do espírito e dos 
sentidos, um ensinamento utilíssimo para os meus discí
pulos e uma trooa de relações muito para desejar num 
meio cm que os trabalhadores da especialidade não abun
dam. 

Apesar do sacrifício feito em presidir, como era meu 
dover, a esta primeira missão de estudo, sinto-me contente 
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e feliz em a ter realizado, grato às deferências do acolhi
mento que a mim se não dirigiam, mas à Faculdade a que 
pertenço, e satisfeito pelas noções colhidas e pelo que 
de visu apreciei nas instituições congéneres de Coimbra e 
Lisboa, com que as nossas instalações não podem sofrer 
confronto, nomeadamente com a de Lisboa, tam profunda 
é a diferença das forças orçamentais que as sustentam. 

Os relatórios que se seguem, um apresentado pelo sr. 
Carlos Ramalhão e referente ao seu tirocínio preparatório, 
e outro feito por dois dos alunos que constituíam a mis
são, dispensam-me do lhe salientar os pormenores, deven
do apenas frisar os seguintes pontos: 

1.° — Os mous agradecimentos e os da Faculdade aos 
nossos colegas de Coimbra e de Lisboa e nomeadamente 
aos Prof. Álvaro de Matos, Ranief de Matos, Klisiário de 
Moura, Nogueira Lobo e Santos, de Coimbra, e Jielo de 
Morais, Anibal Betencourt, Celestino da Costa, Silvio Re
belo e Aires Kopke, de Lisboa, pelas gentilezas com que 
receberam e abrilhantaram a nossa missão. 

2.° — A impressão agradável que me deixaram todas 
as instalações visitadas, especialmente as de Lisboa, onde, 
mercê de condições especiais, se enoontram reunidas belas 
e mesmo luxuosas instalações, como a da Faculdade de 
Medicina, com uma dotação material invejável e permitindo 
nm desenvolvimento a que infelizmente a Faculdade do 
Porto não pode aspirar, por falta absoluta de recursos. 
Devo destacar as instalações de Anatomia patológica, His
tologia e Farmacologia e o Instituto Bacteriológioo Câmara 
Pestana, cuja importância scientiíica ê jã hoje absoluta
mente consagrada, mercê da sua sábia direcção, confiada 
ao nosso ilustre colega Prof. Anibal Betencourt, da oolabo-
ração dos seus assistentes e auxiliares e da protecção go
vernamental digna de todo o louvor. 

Embora Lisboa possua instalações superiores, e de toda 
a justiça arquivar a agradável impressão que me de.xou a 
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Universidade de Coimbra, onde há dedicações, esforços e 
um espirito de união bem orientados, capazes de transfor
mar e modernizar todas as suas dependências e secções. 
E na realidade a Universidade e especialmente a sua Fa
culdade Médica, a que mais nos interessava, está sofrendo 
tais transformações e ampliações que dentro em breve 
deve constituir um centro scientifico homogéneo, indestru
tível, com amplas condições de vida e de progresso. 
Quem a visitar então convencer-se há, como eu já me 
convenci, de que a Universidade de Coimbra não pode ser 
extinta, desmembrada ou reduzida, mas tam somente pro
tegida para que frutifiquem as suas energias, o entusiasmo 
dos seus professores e as esplêndidas e belas condições 
da sua existência. 

Não permite o âmbito restrito deste relatório, aludir 
às condições inferiores em que o Porto se encontra, sem 
tradições universitárias, sem edifício condigno para a sua 
Faculdade de Medicina, sem hospitais privativos, sem pro
tecção e sem ao menos um meio em que se possa desen
volver ou expandir como em Coimbra, onde a Universidade 
é tudo, unificada com a cidade e nela apoiando toda a sua 
força e todo o seu progresso. 

Termino agradecendo de novo aos nossos colegas de 
Coimbra e de Lisboa as deferências com que honraram, 
na minha humildo pessoa, a Faculdade de Medicina do 
Porto, felicitando os colaboradores da excursão, srs. Al
meida Garrett, Manuel Pinto e Carlos Hamalhão, e louvan
do os meus alunos pela forma como souberam aprender 
e dar ;ï minha tentativa o êxito feliz e proveitoso que ela 
teve. 

Seguem os relatórios do assistente sr. Carlos Rama-
Ihâo e o relatório dos alunos Maia Mendes e Harros, por 
mim encarregados de arquivar muito resumidamente, em
bora com as incorrecções inevitáveis a um golpe de vista 
muito rápido, as diversas fases da nossa missão. 
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Relatório dos trabalhos práticos 
da cadeira de Bacteriologia e Parasitologia 

JANEIRO - J U L H O DE 1914 

Obedecendo a uma disposição regulamentar, vimos 
apresentar a V. Ex.a o relatório dos trabalhos que, segun
do a sua indicarão, dirigimos durante estes últimos seis 
meses. 

Antes de principiarmos a desempenhar o nosso lugar 
junto lios alunos que constituíram o curso de Bacteriolo
gia e Parasitologia no ano lectivo de 1913-14, tomos en
carregados de lazer aos alunos do 4.° ano, que tinham de 
prestar provas desta cadeira em Abril, uma repetição de 
trabalhos em que se versaram as seguintes matérias: 

— Exame de uma expectoração — Diagnóstico bacterio
lógico sumário por exame directo. 

— Exame de um liquido purulento — Diagnóstico ba
cteriológico sumário por exame directo. 

— Exame citológico dum sangue e respectiva fórmula 
louçocitária. • / 

— Exame dum produto intestinal (fezes) — pesquisa 
de parasitas ou seus ovos. 

— Exame dum sangue (fresco ou já preparado em ,a~ 
minas) para pesquisa de parasitas. 

— Título dum sistema hemolítico. 
— Escolha e esterilização de material para colheita de 

uma água destinada a exame bacteriológico. 
— Diagnóstico dum parasita e sua descrição. 
Ò curso do período ordinário era constituído por 4» 

alunos que foram divididos em sete turmas. 
Constam da seguinte lista os trabalhos práticos reali-

18 
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zados durante o ano, os quais foram precedidos das res
pectivas prelecções orais, necessárias para o perfeito co-
nliecimento dos assuntos tratados: 

a) Métodos de coloração — Gram-Nicolle, Ziehl-Neteeri e 
coloração simples (Azul de Kûhne, Koux, etc.)- Ia-
neiro, 21-28. 

h) Análise de líquidos -purulentos, diagnóstico bacterio
lógico sumário por exame directo e exame citoló-
gico. Fevereiro, 3-11. 

c) Passagens do 1). tifico, estafilococo e bacterídia car-
bunculosa em caldo, gélose e gelatina; exames cul
turais destas bactérias; exame ultramicroscópico do 
b. tiíico cultivado em caldo. Março, 2-11. 

dj Kxames do sangue - Colorações pelo Leishman, 
Giemsa e azul policr. Unna. 

Determinação da fórmula leucocitária e sua in
terpretação clinica. 

Investigarão de parasitas em sangue fresco de 
rãs. 

Filarias, tripanosomas (costatum e rotatorium). 
Março, 16-24. 

e) Missão de estudo aos laboratórios de Lisboa o Coim
bra ('). 

f) Preparação de soros bemolílicos coelho-carneiro, té
cnica de inoculação intraperitoneal de glóbulos ru
bros de carneiro. 

Técnica da colbeita dum som hemolítico pôr 
sangria da carótida. 

Separação do soro, distribuição e inactlvação, 
Exame de pus vaginal — Observação do gono-

coco de Neisser. 

(') O extracto desta missão faz (tarte dum rejatórto especial. 
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<j) Titulação de soros liemoliticos. 
Observações culturais da cólera, difteria, disen

teria (Flexner e Schiga) e micrococo meliteiise. 
Reacção da péritonite colérica (Hueppe e Pfeiffer). 
Processo de Strauss para coloração das celhas 

do vibrião colérico. 
Exame de hematozoários : Plasmodium malariae 

falciparum e vivax; observação de várias lormas 
do ciclo evolutivo. Maio, 514. 

//; Processo da antilormina na investigação do b. de 
Kocb. 

Exame de parasitas em sangue fresco de ratos 
(Tryp. Lewisi). ■ 

Técnica de inoculação de sangue infectado com 
Tryp, I.ewisi na cavidade peritoneal de ratos. 

Observação dos resultados das inoculações no 
lim de 8 dias — + f + f • 

Idem, idem no lim de 15 dias — • 
Pieinoculação e exame no lim de b dias 

(rato imunizado). 
Técnica da inoculação dum escarro numa cobaia 

para complemento de diagnóstico da tuberculose. 
i) Exame de ténias — Preparação de anéis (desidratação 

pelo alcool, clarificação pelo xilol e montagem em 
bálsamo). 

Identificação de ténias. 
Preparação e exame de hidátides. 
Observação de bematozoários e tripanosomas 

((iambiense, I.ewisi e llodesiense) em lâminas já 
preparadas. 

j) Provas práticas de exame de Patologia Geral e Anato

mia Patológica (28 de Maio a 13 de Junho). 

Completámos os nossos trabalhos dividindo o curso em 
três turmas e fazendo a cada, uma série de li. de Was
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sermann coin soros positivos e negativos; técnica tie co
lheita de sangue a examinar por punção venosa na prega 
do cotovelo, separação do soro e sua inactivação. 

Hegistamos por último que desde o dia 8 a 20 de Maio, 
trabalharam no Laboratório 10 alunos de Patologia Geral, 
que fizeram acto nesta época. 

Quadro da assistência aos trabalhos práticos 

Dias Janeiro Fevereiro Março Abril «. . . 3„nho Julho 

1 c 8 
•_) , 6 5 3 /' 3 
8 9 8 8 11 
4 6 7 . 3 
5 7 8 29 8 
6 6 12 32 8 
7 4 6 ff 18 
8 8 3 
9 6 s 9 

10 11 12 3 
11 r> 6 8 8 
12 7 8 
18 8 3 
u 4 
15 ./ h 20 
16 4 in 
17 10 
18 10 e i 12 
19 7 5 
20 7 7 3 
21 d o •s 4 3 
22 6 i 8 2 
23 3 5 
24 6 
25 2 8 
26 6 6 
27 12 4 j 
28 4 3 
29 19 
30 4 3 
31 7 

NOTA — As Ictrai referem-sc aos assuntos versados e indicados anterior
mente e os números apontam os alunos que trabalharam ou assistiram. 
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Todos os trabalhos efectuados pelos alunos encontram-
-se relatados em cadernos especiais, arquivados no Labo
ratório. 

Conquanto não tivéssemos correspondido ;'i necessi
dade de organizar um serviço de trabalhos mais amplo e 
completo, essa falta ser-nos há relevada, atendendo a con
dições independentes da nossa vontade. 

A nossa permanência em Lisboa durante umas férias 
teve para nós um grande alcance. 

Descrever o que vimos seria uma tarefa difícil e labo
riosa, tanto mais que todos conhecem a grandeza e o luxo 
com que estão feitas as instalações do ensino médico na 
capital. 

Cumpre-nos desde já declarar a nossa mais viva admi
ração e respeito ao director do Instituto Câmara Pestana, 
Dr. Anibal Hetencourt, agradecendo-lhe a forma como nos 
recebeu e os ensinamentos que nos dispensou. 

Não esquecemos o pessoal superior desse Instituto, 
composto de uma plêiade de homens que se impõem pelo 
seu saber e pelo amor que dedicam ao trabalho laboratorial. 

O ensino da cadeira de Bacteriologia e Parasitologia é 
ministrado nesse estabelecimento, dirigido pelo Prof. A. 
Betencourt, auxiliado por três assistentes, Drs. Nicolau He
tencourt, Magalhães e Pereira da Silva. A sala de traba
lhos práticos comporta 34 alunos que podem trabalhar 
com toda a comodidade numa sessão (!). 

Quanto a material de estudo há-o em grande abundân
cia. Com um pessoal especializado como aí se encontra, 
concobe-se que o ensino possa ser feito com método e 
grande proveito. 

^ 
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O número de alunos matriculados toi de 71, sendo 47 
obrigados e 24 voluntários. Foram divididos em très tur
mas: cada turma tinha trabalhos durante uma semana» 
depois seguia-se a outra e assim sucessivamente. O nú
mero de lições práticas foi, para cada turma, de 34. 

Como tivéssemos vontade de ver alguns trabalhos sobre 
Parasitologia e aproveitar a nossa estada para alguma coisa 
estudar sobre esse assunto, fácil nos foi conseguir a per
missão do Ex.mo Sr. Dr. Ajrcs KopUe. quo com toda a ama
bilidade e bom desejo de nos ser agradável nos pòs à dis
posição o material, com excelentes e completas colecções, 
que existe na Escola de Medicina Tropical. Os nossos agra
decimentos ao mui competente e digno preparador, ca
pitão do Ultramar, Daniel Perdigão, que muito nos auxi
liou e ensinou. 

Como se tudo isto não bastasse, correspondendo com 
a mais extrema delicadeza ao desejo por nós manifestado 
de aumentar as colecções do nosso Laboratório, tiveram 
S. Ex." a amabilidade de nos conceder algumas colecções 
de várias culturas de bactérias patogéneas e de permitir 
que fizéssemos uma série de preparações de sangue 
com variados agentes parasitários, concorrendo por esta 
forma para se tornar mais fácil e mais profícuo o ensino 
desta secção na Faculdade de Medicina do Porto, que por 
isso deve àqueles ilustres professores profunda gratidão. 

Julho de 1914, 

Carlos Ratnalkão, 
2." assistente de Bacteriologia e Parasitologia. 



TBABALHOS ESCOLARES 279 

Relatório da excursão dos alunos de Patologia Geral, Bacterio

logia e Parasitologia da Faculdade de Medicina do Porto 

e dos alunos de Bacteriologia da Escola de Farmácia, aos 

estabelecimentos de ensino congénere das Universidades 

de Coimbra e Lisboa 

Excursão organizada e dirigida pelo Prof. Alberto de Aguiar, 
assistentes Drs. Almeida Garrett 

e Carlos Ramalhão e director do Laboratório Nobre, 

Dr. Manuel Pinto 

Nfio tem, este relatório, a pretensão de fornecer uma 
descrição minuciosa do que vimos, mas sim uns aponta
mentos tomados muito de passagem, com todas as imper
feições inerentes à rapidez da nossa visita, feita de - - ;i 
25 de Ahii l , isto é, no intervalo de três dias. Fnoontram-
-se, portanto, lacunas, que de todo nos foi impossível pre
encher, mas no exposto há o suliciente para mostrar a 
diferença enorme entre a protecção dispensada pelos alios 
poderás às Faculdades de Coimbra e Lisboa e a que ó dis
pensada à Faculdade de Medicina do Porto. 

Fraccionaremos o mais possível este resumo, para fa
cilmente poder ser consultada cada uma das suas partes 
em separado. 

Dia :':' 

Partimos da estação de Campanhã às S h. e 55 m. i 
Chegámos a Coimbra às 11 h. e 20 m. Aí éramos esperados 
pelo professor Álvaro de Matos e pelo assistente Dr. No
gueira Lobo. Da estação s e r m o s directamente para a Uni
versidade, começando logo a nossa visita. 
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U N I V E R S I D A D E 

Antropologia 

Desta secção, que está instalada provisoriamente, ar
quivámos a existência ile 4 salas com diversas peças ana
tómicas para o estudo comparativo das diferentes raças e 
espécies. 

Higiene 

Consta esta secção de 4 salas com a distribuição se
guinte: 

1.*— Sala paia trabalhos dos alunos; 2." — Sala para 
trabalhos dos assistentes; X.a — Gabinete de estudo; 4.'1— 
Pequeno gabinete de bacteriologia anexo ao Laboratório de 
Higiene, onde se faz quasi exclusivamente o exame bacte
riológico da água. 

Enconlrain-se nestas instalações, microscópios diversos, 
um refractrómetro Zeiss, balanças diferentes, etc., alôm 
dos inúmeros instrumentos próprios de tais laboratórios. 

É dotado com 7Ó0$00 (400$ pelo listado e 300$ pela 
Câmara) e o seu pessoal compõe-se de: 

Um professor da cadeira de Higiene; dois primeiros 
assistentes (um dos lugares está vago); dois segundos as
sistentes (um dos lugares está também vago) e um ana
lista. 

Este analista está encarregado de fazer as análises pe
didas pela Câmara, mediante a remuneração a que acima 
nos referimos e que, como se vô, reverte em favor desta 
secção. 

Microbiologia e Química biológica 

Visto ser esta secção a que motivou especialmente a 
nossa visita a esta Universidade, faremos dela um exame 
mais detalhado. 
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SALAS 

Tem esta secção S salas que estão distribuídas dá ma
neira seguinte: 

l . " - S a l a para material de vidros; 2.«—Sala geral dos 
trabalhos dos alunos; 3.»—Sala para trabalhos dos assis
tentes: 4.:i — Biblioteca de microbiologia; 5." —Sala de 
aula; 6.« —Sala para análises químicas; 7."—Sala de pes
te; S.a— Um pequeno gabine de ultra-microscopia e mi-
crofotografla. 

Na 1.» sala encontrámos nós todo o material de vidro 
indispensável para qualquer exame bacteriológico, como 
tubos, ma trazes, garralas o recipientes vários para cultu
ras, caixas de Petri, pipetas, etc. 

Na 2.'1 sala existe o essencial para estudo dos alunos, 
como meios -de cultura, corantes, autoclaves, forno de 
Pasteur, forno antigo de Kocti, forno crematório (que não 
funciona actualmente pela despesa de gás a que obriga), 
etc. Os microscópios dos alunos eslâo colocados na sala 
dos assistentes. 

Na 3." sala. que se destina aos assistentes, encontram-
-se tubos, garrafas e caixas com culturas, diferentes estu
fas, càmara-estufa, distiladores de água, autoclaves para 
esterilização de tubos, etc., centrifugador movido a água, 
aparelbos para fixação dos animais, microscópios, etc. Tem 
ainda esta sala um armário com produtos orgânicos e um 
outro com toxinas, soros e culturas microbianas. 

A G.:l sala é destinada às análises clinicas, excepto as 
tie clínica médica, por esta ter laboratório privativo. Nesta 
mesma sala professa-se o estudo de química biológica, es
tando provido de material numeroso e variado, nomeada
mente para urologia e hematologia. 

A 7." sala, boje não tem a aplicação que o seu nome 
indica. Provêm o seu nome de ter sido ela arranjada para 
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se fazerem lá os exames bacteriológicos dos casos de peste 
ocorridos aqui no Porto. 

Todas as outras não precisam de explicação alguma. 
Fazendo parte ainda desta secção, existe unia pequena 

sala de animais deslidados ao estudo. 

POTAÇOES 

Esta secção recebe : 
840$00 dados pelo Estado ; 300$00 a 400$00 da Fa

culdade; 200SOO a Ô00$00 de análises particulares. 
Como se ve acima, esta secção de microbiologia faz 

análises particulares, principalmente de urina e sangue 
(Wassermann) com os seguintes honorários: 

Cada Wassermann — 5$00. 
Análise completa da urina — 4$50. 
Por um contracto com a Câmara recebe ainda esta 

secção a luz e o gás grátis, em troca das análises que 
aquela requisita. 

Fsta secção tem como pessoal docente: 
0 professor da cadeira de Microbiologia e comum com 

Higiene, dois primeiros assistentes e dois segundos; como 
auxiliares dois ajudantes e um criado. 

Anatomia patológica e museu 

Compõe-se esta secção de: 
1.° — Sala para alunos (Histologia patológica); 2.° — 

Museu de anatomia patológica; 3.°—Sala com modelos de 
anatomia patológica (somente dermatologia); 4-.° — Sala das 
autópsias. 

1 levemos esclarecer que, em Coimbra, todas as autó
psias são feitas nesta secção pelos respectivos professores, 
ajudados pelos alunos e que, portanto, o serviço da Mor
gue está directamente ligado ao de Anatomia patológica. 
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Nota interessante. — ^ sala do Museu tivemos ensejo 
de ver a colecção de peças anátomo-patológicas obtidas 
pelo falecido professor Sousa Refoios, uas suas operações. 
Esta secção está organizando o seu catálogo dos arquivos 
de que nos ofereceram os fascículos já publicados e com
portando já a descrição de 270 peças com 7!) figuras em 
estampas separadas. 

Medicina legal 

Tem este curso ao seu dispor 3 salas com a seguinte 
distribuição : 

1.»—Sala para desenho das lesões; 2.a —Sala para 
análises bacteriológicas; 3.a — Sala de aula. A Morgue é 
comum com a Anatomia patológica. 

Anatomia descritiva e topográfica 

Está este curso distribuído por -t salas: 
1." —Sala de Anatomia normal; 2.a —Sala para injec

ções de cadáveres; 3.a -Sala de aula; 4.a — Sala para tra
balhos práticos. 

Junto a este curso existe um frigorilico para !) cadá
veres. 

Todas as secções da Faculdade teem a sua biblioteca 
especial e privativa, além da biblioteca geral da Universi
dade comum a todas as Faculdades. 

Em seguida à visita a estas instalações, vimos em rá
pida passagem o Museu de Zoologia, o gabinete de 1'isica 
e a Biblioteca, dirigindo-nos imediatamente para o 

H O S P I T A L 

Os hospitais de Coimbra estão instalados em dois edi
fícios: no menor, moderno, arejado e alegre, esta insta
lado o curso de obstetrícia, a cargo do Professor Álvaro 
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de Maios, com as respectivas enfermarias; no maior são 
cursadas todas as outras clínicas. 

O aspecto geral, deste hospital, adaptação de um antigo 
convento, é agradável, embora com salas de relativa pe
quena capacidade para o número de doentes que comporta-
Deve licar, porém, em boas condições depois das grandes 
transformações que está sofrendo. Actualmente pode com
portar 450 doentes. 

Fomos recebidos pelos Prof. Elisiário de Moura e Daniel 
de Matos, mostrando-nos òsle último, com o seu proverbial 
entusiasmo, alguns dos casos clínicos de maior interesse. 

Por último, fomos ao 

Curso de Botânica 

de que é professor o notável botânico português, Dr. .lúlio 
Henriques, descansando um pouco no seu esplêndido e, 
sobretudo, encantador Museu botânico, obra daquele bon
doso e sábio professor. 

Assim terminou a nossa excursão em Coimbra, que nos 
deixou a mais agradável impressão. 

Eram 18 boras quando, terminada a nossa ininterrupta 
missão, nos dirigimos para o Motel Avenida, onde jantá
mos. Ás 1!) li. e IH) ni. partimos para 

L I S B O A 

Dia 23 

Ás 10 horas dirigimo-nos em visita b 

Faculdade de Medicina 

onde fomos recebidos pelo seu director, Dr. Delo de Mo
rais, acompanhado pelo Prof. Celestino Costa, os quais nos 
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conduziram à sala do conselho, onde chegaram em seguida 
os outros professores. Uepois da troca de cumprimentos, 
iniciámos a nossa visita pela sala das sessões, gabinete dos 
professores e passos perdidos, digna de reparo pelas belas 
pinturas e elegância arquitectónica, seguindo aos diferentes 
institutos instalados no belo edifício da Faculdade. 

Devemos desde já esclarecer que dentro do edifício da 
Kscola só se ensinam as cadeiras do anatomia descritiva, 
topográlica, patológica, histologia, fisiologia e farmacologia, 
além da farmácia anexa. Uma cadeira de Bacteriologia é 
professada no Instituto Bacteriológico e todas as outras nos 
hospitais. Todos estes grupos estão organizados em sepa
rado, constituindo Institutos com independência completa 
uns dos outros. 

A dotação de cada instituto é de 1:400$00. excepto o 
de Anatomia patológica, que tem a magnifica dotação de 
5:400$0(), com uma organização perfeita, um serviço muito 
bem regulamentado e uma instalação magnífica, distribuída 
por biblioteca, gabinete do director, gabinete dos assisten
tes, gabinete das inclusões, sala de trabalhos práticos, mu
seu, gabinete de desenho com o seu desenhista e arquiva 
de mapas e várias dependências para arrumos. As autó
psias são feitas no necrotério do hospital, sendo requisi
tadas pelos professores de Clínica o executadas com o* 
alunos pelo professor de Anatomia patológica. 

0 pessoal docente de cada Instituto consta de: 
Um professor, dois primeiros assistentes e dois se

gundos assistentes, além dos assistentes voluntários e pes
soal auxiliar. 

Todas as cadeiras são ensinadas debaixo dum ponto 
de vista muito prático, chamando-nos principalmente a 
atenção, independentemente das instalações de Anatomia 
patológica a que já atrás nos referimos, a secção de Far
macologia, montada sob a direcção do sábio professor Sil
vio Rebelo, em condições esplêndidas para o ensino, o que 
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a Escola pretende ainda ampliar coin a construção de um 
pequeno hospital para animais em experiência. Devemos, 
contudo, dizer em amor à verdade, que vários alunos nos 
confessaram não corresponder todo aquele esplendor à 
realidade, pois que o estudo tem sido quási exclusivamente 
teórico. 

Depois do almoço seguimos directamente para o 

Instituto Bacteriológico 

onde tomos recebidos pelo seu director, Dr. Aníbal Heten-
court. 

Convidado pelo Prol'. Alberto de Aguiar a dar-nos uma 
lição sobre qualquer assunto bacteriológico, escolheu aquele 
professor, para tema, a difteria, lição que em resumo se 
encontra anexa a este relatório. 

Terminada ela, fomos visitar o Instituto, onde tivemos 
ocasião de observar os belos laboratórios para estudo dos 
alunos, a sala de trabalhos práticos (onde foram dispostas 
para observação, preparações várias, como: Tripanosoma, 
•Spiroehaeta Duttoni (campo escuro), Leishmania, ovos e 
ténias, etc.), gabinetes para trabalho do professor e assis
tentes, bibliotecas, pequena sala de centrifugação, sala para 
preparação de meios nutritivos, câmara-estufa, sala para eti
quetagem o conservação de soros, secções exteriores com 
gaiolas e divisões para animais pequenos, cavalariças com 
muares para a produção de soros, jaulas com animais sus
peitos de raiva, etc. Em instalações independentes a secção 
destinada à preparação das injecções antirrábicas e sua res
pectiva aplicação, e hospital de difteria, onde o sub-direc
tor do Instituto e director do serviço antidiftérico, Dr. Ni
colau Betencourt nos proporcionou a observação prática de 
uma tubagem de laringe e nos deu esclarecimentos sobre 
os doentes internados e funcionamento do hospital. 
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Sobre o serviço antirrábico e respectivo tratamento, o 
Ur. Aníbal Hetencourt teve igualmente a amabilidade de 
nos dar rápidos, mas proveitosos esclarecimentos. 

Assim, disse-nos que para a produção do virus rábico, 
injectavam uma cobaia com o bolbo de um animal raivoso. 
Essa injecção é feita, neste Instituto, na região frontal, 
depois de uma pequena trepanação. Durante uns poucos 
de dias nota-so uma excitação do animal, a que se segue 
um período paralítico, vindo este a morrer de asfixia ao 
14.° ou 15." dia aproximadamente. Nesta passagem, torna
ram um vírus rábico da rua. num vírus lixo 

As medulas desses animais são postas a secar durante 
uns dias. Sob este ponto não seguem o método puro de. 
Pasteur, pois que aproveitam as medulas secas de 3 dias 
e menos, conforme a gravidade, para fazerem as injecções 
antirrábicas. Essas injecções são feitas durante 20 dias, al
ternando as injecções de medulas secas de 3 dias com as 
de medulas secas de 2 e 1 dia apenas. 

Nota interessante. — Tem-se observado que, se junto de 
uma medula sã, se colocar uma medula dum animal rai
voso, passado pouco tempo a medula sã tem-se apoderado 
do vírus rábico. Para o diagnóstico da raiva servem-se do 
exame ao animal, exame às medulas e exame aos corpús
culos de Negri nas grandes células do corno de Amnion e 
nas células de Purkinje do cerebelo. 

Foram umas horas bem passadas e proveitosas as cas
tas na visita a este Instituto, notável pela sua grandiosa 
instalação — única no género em Portugal, e que, segundo 
nos informam, se pode pôr a par de outras congéneres 
estrangeiras — e consagrado pelos trabalhos scientííicos que 
dele dimanam, muitos dos quais publicados nos Arquivos 
do Instituto. 

Apesar de demorada a nossa visita, não foi suficiente, 
como se compreende, para dar uma ideia do seu funcio-



288 FA'-.n.DAUK DE MEDICIXA 1)13 PÔRTÔ 

namento, das suas múltiplas secções, do seu pessoal, que 
é numeroso, o da.sua dotação, .quo deve indubitavelmente 
ser elevada, mas proveitosa. 

Dia ii 

Ás !) b. e ;i0 m. fomos em visita à 

Escola de Medicina Veterinária 

sendo recebidos pelo seu director e vários professores. 
Tem esta escola as seguintes instalaçõos: 
1." —Aulas; 2." — Gabinetes de trabalho dos professo

res; -3.11 — Cinco laboratórios para os diferentes cursos; 
4.-1 — Dois museus; 5." — Dois anfiteatros; 0.° — Biblioteca; 
7." — Sala para conferências e projecções; S.a— Hospital; 
9.'' —Instalações para alojamentos de animais. 

I'm dos museus pertence h Anatomia descritiva e to
pográfica e o outro á Patologia. -

Os dois anfiteatros teem a mesma distribuição. 
O hospital consta de: 
l.f — Enfermarias; 2 . a— Consultório médico-veleriná-

rio; 3.a — Farmácia; i.a — Oficina siderotécnica; õ.a —Sala 
das autópsias. 

Além da dotação orçamental ordinária e das receitas 
arrecadadas pela Escola por serviços que lhe competem, 
tem a ruais esta Escola, em via de notável ampliação e 
organização: 

1:000$00 para estudos de professores no estrangeiro. 
1:0U0$00 para excursões, clinica ambulatória e visitas. 

de estudo. 
'iO()$00 para subsídios aos alunos no estrangeiro. 
Durante u visita foram-nos dados esclarecimentos sobre 

o funcionamento da Escola e feitas algumas considerações, 
sobre os animais doentes em tratamento. 
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t) seu pessoal eompõe-se de 12 professores catedrá
ticos e 4 substitutos. 

Seguimos daqui para o 

Matadouro 

cuja visita, a despeito de muito rápida, foi agradável e ins
trutiva, não só porque as instalações são perfeitas e muito 
higiénicas, mas sobretudo porque o seu director soube 

• ferir a propósito de cada secção a sua nota dominante e 
chamar-nos a atenção sobre o que cada uma delas tinha 
de mais interessante e especialmente sobre a municipali
zação dos resíduos do matadouro, serviço que trás à Câ
mara de Lisboa uma receita avultada. 

Em seguida dirigimo-nos ao 

Hospital de Santa Marta 

onde nos demorámos durante uma hora, percorrendo todas 
as dependências deste belo hospital, como as enfermarias, 
salas de operações sépticas e assépticas, salas de esterili
zações, gabinetes de análises médicas, anexos a cada ser
viço, etc. 

Depois do almoço fomos ver o Aquário de Algés, sendo 
guiados pelo professor Armando de Seabra, que nos mos
trou e explicou as diferentes dependências e instalações e 
nos deu interessantes noções sobre os exemplares ai con
servados. 

Terminada esta interessante visita e depois de uma rá
pida passagem pelo convento dos Jerónimos, dirigimo-nos 
paia a 

Escola de Medicina Tropical 

onde fomos recebidos pelo seu director, Dr. Aires Kopke. 
19 
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Ai vimos as diferentes instalações, como: laboratório 
químico e bacteriológico, gabinete do director, sala de aula, 
gabinete de microscopia e sala de trabalhos práticos, onde 
nos mostraram preparações de tripanosomas, hemalozoá-
rios, filarias, etc., tendo assistido, ainda, a uma pequena 
palestra, feita pelo Dr. Aires Kopke, sobre insectos trans
missores de febres africanas e acompanhada de projecções 
das respectivas fotografias. 

Passamos depois uma rápida visita ao hospital anexo, 
onde nessa ocasião sé encontravam internados dois negros 
atacados da doença do sono. 

Dia '4õ 

Ás 7 h. e 80 m. partimos para o ' 

Sanatório de Parede 

do que é director o Dr. Almeida Ribeiro. 
Êsle Sanatório, de iniciativa particular, é devido ao 

altruísmo e benemerência da Sr." D. Claudina Chamiço. 
Ksta senhora, com a nítida compreensão do seu elevado in
tuito, eonfiou-o à competência de engenheiro distinto com 
plenos poderes para uma instalação modelar, a tal ponto que 
este Sanatório se notabiliza não só pela sua organização, 
situação o funcionamento, mas pelas belezas arquitectónicas 
e preciosidades que encerra. 

Comporta este Sanatório 100 doentes, que por von
tade da doadora, deverão ser de tuberculoses ósseas (in
fantis), de carcinomas e cardíacos, sendo portanto a dis
tribuição feita como se segue: 

60 crianças com tuberculoses ósseas. 
20 mulheres com tumores de seio. 
20 homens com lesão cardíaca. 
Tem este hospital o capital de 000:000$00, que lhe dá 
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por ano ura rendimento de 30:000$00, podendo com esta 
dotação dar um tratamento óptimo a todos os doentes, e 
prover ao aumento e conservação da casa hospitalar. 

É tal o benefício que as crianças tiram do tratamento 
à beira-mar e da Helioterapia, que o seu director nos afir
mou não ter, desde a fundação do hospital, feito uma única 
operação e os próprios curativos constituírem apenas na 
mudança do penso asséptico. 

Para resumir todas as apreciações que julgássemos de 
justiça fazer a este Sanatório, aconselharemos a todo o 
doente com tuberculose óssea o procurar dar entrada nessa 
casa hospitalar. È pena, porém, que 40 lugares estejam 
tomados por quem, infelizmente, não pode aproveitar nem 
a cura marítima, nem os cuidados e confortos que o Sa
natório lhes proporciona. 

Terminou aqui a nossa visita escolar scientífica, apro
veitando o tempo restante até ;'i hora da partida (18 h. e 
35 m.) num passeio colectivo ao Estoril, e em visitas iso
ladas ao sabor de cada um. 

O J alunos do 3." ano, 

Arnaldo Artur Gama de Maia Mendes 
Henrique Fernandes de Barros. 

Rdpiòas notas ôa lição 
feita pelo Dr. Hnibal Betencourt 

Começa por declarar que se vai ocupar, quási exclusi
vamente, do funcionamento do serviço antidiftérico, visto 
ser este um dos lins mais elevados e práticos daquele Ins-
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tituto, o primeiro que se construiu na Europa, pois que a 
sua fundação data de 1880, com o nome de «Instituto de 
diagnóstico bacteriológico». 

Faz o elogio do seu primitivo tundador — Câmara Pes
tana — tam tragicamente roubado a séiéneia de que loi 
vitima, o tem palavras de agradecimento para o auxilio 
que sempre encontrou, já na Rainha D. Amélia, já pos
teriormente nos governos da Republica. Para exemplo e 
documento da sua prosperidade e importância mostra os 
gráficos do desenvolvimento, dos tratamentos e das aná
lises bacteriológicas sobre difteria que desde 1880 a 1905 
atingiram o número de 53:9 lrí. 

Diagnóstico, — Para a obtenção da pseudo-membrana, 
fornece este Instituto material esterilizado e constante de 
caixa de madeira, dentro da qual existe um tubo de latão, 
encerrando por sua vez um tubo de vidro esterilizado, com 
rolha atravessada por fio metálico, a que se prende uma 
zaragatoa de algodão. E com esta zaragatoa que se coíbe 
um fragmento da falsa membrana para exame directo e 
para exame cultural nos respectivos meios. Cada um des
tes tubos é acompanhado dum questionário, no qual se 
declara o nome, idade e morada do doente, nome e mo
rada do médico assistente, duração da doença, número de 
membranas e diagnóstico clinico. 

Em seguida ao exame bacteriológico, cujos honorários, 
no caso de não serem gratuitos, são apenas de um escudo, 
se a investigação der resultados positivos, a resposta é-
mandada pelo correio ou pelo telefone ao médico assistente-, 
ao mesmo tempo que é avisado o sub-delegado de saúde, 
isto tudo no praso de 24 horas. 

Hoje era escusada essa brevidade, porque o médico tem 
restrita obrigação de injectar logo o soro antidiftérico, mal 
tenha a menor suspeita de que se trata duma difteria. 

A cultura do bacilo de Lòefller é feita quer em tubos 
[Neisser-Francfort] quer em caixas de Petri e Neisser-
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Lynbinski. Eaz-se depois a coloração pelo azul de tolui-
diua fenicado fraco, que torna muito nítidos os corpúsculos 
metacromáticos de Babes e Neisser e que portanto os dis
tingue dos pseudo-bacilos. 

Cita e exemplifica ainda o método de Conrradi, que 
consiste em preparar o meio com tolurito de potássio. As co
lónias ficam com uma cor negra ao passo que as dos pseudo-
-bacilos ficam com uma còr cinzenta. Antes de as corar, 
Conrradi cultiva os bacilos em soro e assim que aparecem 
as colónias é quo ôle as passa para uma caixa de Petri, 
para obter a reacção redutora, propria do bacilo diftérico. 

Informa que este método está hoje um tanto aban
donado. 

Soro. — Para a produção de soro cultivava-se, antiga
mente, o bacilo em vasos de larga superfície, no caldo de 
Martin, mas hoje prefere-se um caldo vulgar, ao qual se 
junta um soluto de soda na proporção de (i gr. por litro. 
Km seguida leva-se à estufa durante 9 a 11 dias, lindos os 
quais se filtram os caldos. A toxina assim preparada con-
serva-se em tubos altos, até à ocasião de se injectar ao 
cavalo, do qual depois da imunização se podem recolher 
grandes doses de soro anti-diftérico muito forte, possuindo 
'S.-000 a 10:000 unidades antitóxicas. Teem assim estes 
soros a conveniência de servirem para injecções intra-
-musculares e venosas, visto que nestas injecções não se 
podem dar grandes quantidades de liquido, e assim uma 
pequena quantidade leva o número de unidades suficientes-

Na prática das titulações dos soros, utiliza-se a injecção 
sucessiva a caviás, fixando-se o número de unidades pelo 
confronto com o soro padrão, fornecido pelo «Instituto 
Bacteriológico de Francfort». 

Aconselha não se dover injectar o soro fresco, porque 
não só se não deu nele o equilíbrio das suas unidades te
rapêuticas, como é mais apto a dar a doença do soro. Em 
média cada soro contêm 2:500 unidades. 
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Com o tempo forma-se às vezes um precipitado de 
substâncias albuminóides, que podem turvar o soro quando 
se agita o frasco, mas que deposita no fundo pelo repouso 
e em nada altera as suas propriedades terapêuticas e ape
nas o torna impróprio para a injecção intra-venosa. Fax 
esta observação pelo facto da maioria dos médicos portu
gueses terem o hábito de inutilizar ou rejeitar os frascos 
que apresentem essa turvação inofensiva. 

A seguir, o Dr. Aníbal Betencourt mostra a conveniên
cia da seroterapia, sobretudo na difteria, tétano e disente
ria de Flexner, mas nestas últimas, mais como preventiva, 
embora o terceiro caso não esteja completamente resolvido. 

Relativamente à contagiosidade diftérica diz que os 
alemães dividem os diftéricos em duas categorias: os eli
minadores de bacilos e os baciliferos,'sem grande razão, 
por serem os eliminadores de bacilos os que mais contá
gios fornecem. 

Na epidemia de Cheias veriticou-se que numa casa 
onde houve difteria não existia uma pessoa que não trans
portasse bacilos na garganta. 

Na Alemanha tem-se também averiguado que os jardins 
públicos são um bom ponto para contágios, bem como as 
escolas. Por esta razão, no «Instituto Bacteriológico de Lis
boa» só se dá saída a um doente depois de este não ter 
bacilos na garganta e narinas. 

A seguir mostra-nos os únicos inconvenientes do soro, 
que são dois: a doença do soro e os fenómenos de anafi-
laxia. Os fenómenos produzidos pela doença do soro são 
de menor importância do que os que produz, por exemplo, 
o 606 ou os seus sucessores. Os fenómenos de anaíilaxia 
hoje são raríssimos, mas pode ainda acontecer, como num 
caso que nos vai mostrar. 

Em 20 de Março de 1!)05 entrou para a clinica do hos
pital uma rapariga de 17 anos de idade, que recebeu 20a"3 

de soro. Saiu curada do hospital. A 2 de Junho de 1918 
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entrou outra vez, com uma lillia, ambas atacadas do angina 
dlftórica. A mãe recebeu dois frascos de soro. Imediata
mente depois da injecção apresentou exantema com pru
rido por todo o corpo, espasmos do esófago, falta de au
dição, náuseas, vómitos, etc. Passada meia hora, voltou-lhe 
a audição com atenuação dos outros fenómenos. Repeti-
ram-se três vezes durante ontros tantos dias, estes mesmos 
sintomas, conservando-se dorante esse tempo em estado 
muito grave. 

Para podermos examinai' os sintonias da analilaxia, o 
Dr. Aníbal Hetencourt fêz-nos uma interessante experiência 
em dois caviás, que já tinham sido inoculados em 31 de 
Março, com soro do cavalo, para titulação dum soro, e 
num outro testemunha. Depois da injecção de Ia"3 de soro 
em cada caviá e no testemunha, assistimos a esses fenó
menos, traduzindo-se por um prurido no nariz, cianose, 
paralisia em inicio, etc., terminando pela morte dos ani
mais, um mais rapidamente que o outro. Á autópsia encon
trámos como lesão característica a congestão das cápsulas 
suprarrenais. 

Para terminar a sua prelecção, mostrou-nos uns gráli-
cos de crianças de 0 a 4 anos, mortas pala difteria desde 
1895, verilícando-se que vão diminuindo os casos fatais. 

Assistimos em seguida a algumas projecções, figurando 
entre elas os retratos de Câmara Pestana, Behring, Nèu-
lon e Roux. 



Resumo dos trabalhos reaiizados no Laboratório Nobre, 
durante o ano lectivo de 1913-14 

Terminado o ano lectivo de 1913-14, venho apresentar 
ao Ex.""> Conselho desta Faculdade um resumo dos traba
lhos realizados neste Laboratório, durante esse período. 

O número de análises efectuadas (025), comparado 
com o do ano anterior (411) representa um sensível au
mento dos serviços deste Laboratório, devendo esperar-se 
que no futuro ano esse aumento se intensifique. 

A distribuição por meses da qualidade dos produtos 
analizados consta do quadro'seguinte: 

MESES 
I 

38 

J I 

g ij ta 

1 

| i -

Julho 11 10 •20 2 1 

| 

44 
Agosto . . . . 5 8 10 1 — 24 
Setembro. . . 3 6 14 1 24 
Outubro. . . . 8 5 15 — 1 2í' 
Novembro . . 20 6 26 1 4 — 1 57 
Dezembro . . 11 9 27 — g 1 3 53 

71 
79 
73 
58 

.Janeiro . . . . 15 1« 83 2 2 — 1 
53 
71 
79 
73 
58 

Fevereiro. . . 28 19 29 2 1 

53 
71 
79 
73 
58 

Marco 21 11 86 2 1 2 1 

53 
71 
79 
73 
58 Abril 16 4 34 3 — 1 

53 
71 
79 
73 
58 

Maio 16 6 37 — 1 5 65 
48 •limbo 15 6 

107 

24 2 1 

7 

65 
48 

T otal . 169 

6 

107 .-)(14 12 IS 18 7 625 
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As análises ile urina realizaram-se segundo os tipos 
habituais o são representadas no seguinte quadro: 

f Completa 64 
An. quantitativa s Geral SI 

l Parcial 28 
/Geral lti , Químicas ; . ... 

An. qualitativa . j ( 1'amal 2o 
Bacteriológica 7 

t69 

O número de amostras de espectorações analizadas lot 
de 107, sendo *J3 para investigação do bacilo de Kocb (31 
casos positivos, (i2 negativos); nos restantes 14 a investi
gação mais vezes pedida foi a do parasitas vegetais, que 
em caso nenhum foram encontrados. 

Subiu a 1504 o número de sangues examinados, sendo 
a investigação mais frequente (249), a reacção de Was-
sermann, na qual se continuou a seguir a técnica clássica 
do seu autor. 

Entre as restantes, julgo digna tie menção uma de sòro-
-aglutinação do micrococcus melitemis, que permitiu conlir-
mar o diagnóstico de febre mediterrânea dum caso do qual 
o Kx.mo Sr. Prof. Pires de Lima ultimamente fez uma inte
ressante comunicação; e o exame directo dum outro que 
pela constatação do respectivo parasita permitiu acrescen
tar ao diagnóstico de associação de sezonismo e sífilis, 
outra entidade nosológica mais, a de tripanosotniase gam-
biense, num doente da 2." Clinica Médica, que foi o as
sunto de uma brilhante lição do Kx.'"° Sr. Prof. Tiago de 
Almeida, publicada já nos Anais desta Faculdade. 

Alguns ensaios se fizeram também, para estudo da 
reacção recentemente aconselhada por Landau para o dia
gnóstico de sífilis. Nem o número nem os resultados dos. 
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ensaios permitiram, porém, por enquanto tirar qualquer 
conclusão. 

Como nos anos 'anteriores, os Srs. Inácio de Oliveira e 
António de Oliveira, tornaram-se dignos de elogio pelo zelo 
e competência com que desempenharam os serviços a seu 
cargo. 

Laboratório Nobre —Julho de 1914. 

O chefe do Laboratório, 

Manuel Pinto. 
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ADMINISTRADOS PELA 

Faculdade de Medicina do Porto 

LEGADO NOBRE 

Balanço em 30 de Junho de 1914 

Activo Passivo 

Papeia tie crédito : Legado Nobre . • 75:871801 

Inscrições do 3 % 
Faculdade de Me- 5:õ77S70 

de assentamento. 71:426$01 v • 
Acções do Banco Co-

merclal do 1'òrto. 8:270$00 
Acções do Banco 

Aliança . . . . • 1:176$00 

Caixa . n:577S70 

81:448$71 
81:448:71 
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LEGADO " V I S C O N D E DE M A C E D O P I N T O , , 
Movimento da Caixa — 19131914 

R e c e i t a D e s p e z a 

Saldo do 
mico de 

Juros reer 
crições 

ano 
Ï 1912 
liidos 
do 3 " 

econó

1913 . 
ilë ins

/ 0 ■ • 

91 $54 

5(>$7ú 

Saldo que passa paru 
0 ano económico de 
19141915 . . . . US$24 

148S24 148*2+. 

LEGADO "BARÃO DE CASTELO DE PAIVA,, 
Movimento da Caixa — 19131914 

Receita 

Saldo do ano econó
mico de 19121918 . 

Kecebido de juros .U
inscrições de 3 " „ . 

174S42 

21*00 

196*42 

Despeza 

Saldo que pussa para 
o ano económico de 
19141915 . . . . 195$42 

195*42 

PREMIO " R O D R I G U E S P I N T O , , 

Movimento da Caixa — 1913I914 

R e c e i t a D e s p e z a 

Saldo do ano econó Premio pago a Carlos 
mico de 191Ï1918 . 4(5*98 de Castro Henriques 

Kecebido de juros de (Conselho escolar de 
inscrições de 3 " „ . 16680 30vn9l3 . . . . 

Saldo que passa paru 
0 uno económico de 

10*00 

19141915 . . . . é7$78 
63*78 63$78 

O Presidente do Conselho Administrativo, 

Cândido Auguaio Correia de Pinho. 
O Secretário, 

Álvaro Teixeira Bastos. 
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PROGRAMAS 

1." C l í n i c a C i r ú r g i c a 

(Patologia externa, com demonstrações clínicas) 

PROGRAMA PARA 1914-1915 

Patologia cirúrgica geral 

Infecções em particular— Abcessos quentes, lleimões 
difusos e circunscritos, abcessos trios. Septicemia, pioenna, 
erisipela, tétano. Septicemia gangrenosa, carbúnculo, pus-
tula maligna, aclinomicoses. 

Gangrenas, úlceras e fistulas. 
Lesões traumáticas. (Vêr programa «le 1D0S-KWJ;. 
Complicações mio infecciosas dos traumatismos nos 

feridos e nos operados. Cicatrização e cicatrizes. 

Patologia cirúrgica especial 

Afecções do aparelho circulatório - Linlangite, adeni
tes agudas e crónicas. Lesões traumáticas das ar terias. 

, . .„ . „„;.,<, Klebite e trom-Aneurismas. Lesões traumáticas das. veias. 
bose. Varizes. 
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Afecções dos ossos — Fracturas em geral, ostéites, os-
teomielites, tuberculose e sífilis óssea, raquitismo e osteo
malacia. 

Afecções das articulações — Lesões traumáticas. Le
sões inflamatórias, derrames e lesões tróficas articulares, 
deformidades e perturbações funcionais articulares. 

Patologia cirúrgica segundo as regiões 

Afecções do crânio — Lesões traumáticas, complica
ções cerebrais dos traumatismos cranianos. 

Afecções da coluna vertebral — Deformações, trauma
tismos medulares em geral, luxações, fracturas, tubercu
lose e desvios da coluna vertebral. 

Afecções cirúrgicas do tórax — Fracturas e luxações 
do esterno e das costelas. Afecções inflamatórias. Fleimões 
e abcessos da parede torácica, pleurisiás purulentas. Afec
ções da mama. Inflamações agudas e crónicas. Carcinoma 
mamário. 

Afecções cirúrgicas do abdómen — Lesões traumáticas, 
hernias em geral, oclusão e obstrucção intestinal, ânus 
contra-natura e fistulas estercorais. 

Afecções da regido ano-rectal — Abcessos peri-anais e 
peri-rectais, fistulas e fissuras, bemorroides, prolapso do» 
recto, aperto do recto. 

Afecções dos órgãos genilo-urinários do homem e da 
mulher—Neste capitulo serão estudadas apenas aquelas 
afecções que com mais frequência se localisant nos referi
dos órgãos. 

Comparando o programa do futuro ano lectivo com o 
dos anos anteriores, verifica-se que se torna mais res-
tricto. 
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a 

Justifico essa reslricção não su pelos múltiplos traba

lhos que o professor tem de realisar na sua visita diária 
às salas da enfermaria, como ainda e principalmente por 
lhe ser vedada a livre escolha dos casos clínicos nas di

versas enfermarias de cirurgia, o que sobremodo conlrari; 
aquela disposição da nova reforma do ensino, que deter

mina que o estudo teórico seja acompanhado de demons

trações clinicas. 
As lições realisarse hão ás terçasfeiras e sábados. 

Os restantes dias da semana serão consagrados ao estudo 
e observação dos diferentes casos clínicos sobre que os 
alunos terão de fazer os respectivos relatórios. 

PROGRAMA DO CURSO DE ORTOPEDIA 

Pude conseguir, quasi no fim deste ano lectivo, a 
creaçSo duma consulta de Ortopedia, numa das salas da 
consulta externa do Hospital de Santo António, a qual 
principiou a funcionar a 2!) de Março passado. 

Essa consulta realizase ãs 12 horas, ás segundas, 
quartas e sextasfeiras. 

Assim, no próximo ano lectivo julgo poder realisar, 
com regularidade e máximo aproveitamento para os alunos, 
o curso de Ortopedia, com o programa já anteriormente 
aprovado. 

Porto, 31 de Julho de 19U. 

Carlçs Alberto de Uma, 
■i r. i ). Faculdade de Medicina. Professor ordinário d.i « c u i a » » "«
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M O V I M E N T O E M 1 9 1 3  1 9 1 4 

(A ) Número de leitores 

Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
■Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 

Total 

21 
33 

108 
245 
180 
211 
207 
305 
213 
331 
205 
116 

2:170 
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(h) Livros entregues e retirados durante o ano 
pelos Professores 

1'rnfessorcs 

Augusto Brandão 
Cândido lie Pinho 
Hoberto Frias . 
I.opes Martins . 
Alberto de Aguiar 
Carlos Lima- . 
Lute Viegas . . 
Dias do Almeida 
Alfredo Magalhães 
Souza Junior. . 
Tiago de Almeida 
Pires de Lima . 
Oliveira Lima . 
Teixeira Itastos. 
Maximiano l.emos 

Total . 

Volume; Volume? 
ou fascícu os ou Fascículos que têm 

entreguei du atualmcnte 
o ano cm seu poder 

2 
-- 5 
3 7 
1 — 

14 — • 
— 8 

1 
(1 10 
2 14 

— 2 
32 7 
31 8 
— 1 
'> 5 

l it 1 

110 71 

(O Livros adquiridos por compra ou por oferta 
e obras encadernadas 

Foram oferecidos 258 volumes e adquiridos por compra 145. 
Kncadernaram-se 163 volumes. 
Com as novas aquisições a Biblioteca da Faculdade de Medicina 

do Porto possuo atualmcnte 13:608 obras e 14:657 volumes. 

Kntre as ofertas convém mencionar, pela sua importância, a 
do Dr. Cambe/.es, de cerca de 100 volumes, o a do Dr. Vitorino Ri
beiro, do 14 volumes, alguns dos quais de obras pouco vulgares. 

A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro ofereceu fí8 teses 
inaugurais e a de Lisboa 17 teses de concurso. 
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fin R e v i s t a s a s s i n a d a s , 
o f e r e c i d a s e p e r m u t a d a s ç o m o s r Anais» 

Aesculape — Paris. 
Anais scientilicos ila Academia Politécnica do Porto (cf.). 
Anais scienlificos da Faculdade de Medicina do Porto (of.). 
Annales de dermatologie et tie syphlligraphie — Paris. 
Annales de gynécologie et d'obstétrique — Paris. 
Annales d'hygiène publique et de médecine légale — Paris. 
Annales de l'Institut Pasteur — Pari». 
Annales d'oculistique — Paris. 
Arehivo de anatomia e de anlhropologia — l.isboa (of.). 
Arquivo bibliográfico da Biblioteca da Universidade de Coimbra (of.). 
Arquivos de história da medicina portuguesa — Porto (of.). 
Arquivos de higiene e patologia exóticas — Lisboa (of.). 
Arquivos do Instituto Hactoriológico «Câmara Pestana' —Lisboa (of.). 
Arquivos do Instituto Central de Higiene— Lisboa (of). 
Arquivo Médico — Porto (of.). 
noletim da Associação dos Médicos do Norte de Portugal (of), 
lioletim da Associarão dos Médicos portugueses — Lisboa (of.). 
Boletim Comercial e Marítimo — Lisboa (of.), 
lioletim da Direcção Geral de Agricultura — Coimbra, 
lioletim Geral de Medicina e farmácia — Nova Gòa (of.), 
lioletim do Hospital de S. José e Anexos — Lisboa (cf.). 
lioletim pecuário — Lisboa (of.), 
lioletim da Sociedade de Geogralia de Lisboa (of.), 
lioletim do trabalho industrial — Lisboa (of). 
British (The) Medical Journal  London. 
Bulletin de l'Institut P a s t e u r  Paris, 
Bulletin Médical — Paris (Permuta com os Anais). 
Bulletin de la Société de pathologic exotique  Paris. 
Bulletin de la Société Portugaise des Sciences Naturelles — Lis

bonne (of.). 
Bulletin général de thérapeutique— Paris. 
Canje (Kl) — Boletim de la Biblioteca  Universidad Nacional de 

Buenos Ayres (of.). 
Diário do Governo   Lisboa. 
Gazette des Hôpitaux — Paris (Permuta com os Anais). 
Instituto (0) — Coimbra (of.). , , 
Jornal dos Medicos e Pharmaceutieos portugnezes  Porto (o ■). 
Journal de l'anatomie et de la physiologie — Paris. 
Journal of onalomy and physiology — London. 
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Journal do chirurgie — Paris. 
Journal of hygiene— Canitiriilgo. 
Journal de médecine et de chirurgie pratiques — Paris (of). 
Journal de Médecine de Bordeaux. 
Journal d'Urologie - - Paris. 
•Intimai (The) of vaccine therapy — London. 
Lancet (The) London. 
.Medicina (A) Contemporânea Lisboa. 
Medicina (A) Moderna — Porto (of). 
Movimento Médico— Coimbra (of.). 
Nouvelle Iconographie de la Salpélriére — Paris. 
Observatório do Infante I). Lui/. — Boletim meteorológico interna

cional — Lisboa (of.). 
Observatório da Serra do Pi lai— Boletim meteorológico (of.). 
Parasitology — London. 
Paris Medical. 
Policlínica — Valencia (Permuta com os Anafo). 
Policlínico (II) — Roma. 
Presse Médicale — Paris. 
Progrés Médical — Paris, 
ltppertoiro de Médecine — Paris. 
Revista de Guimarães (of.). 
Hevista de Medicina Veterinária — Lisboa (Permuta com 08 Anais), 
ltevisla da Universidade do Coimbra (of.). 
Revue anthropologique — Paris. 
Revue de chirurgie — Paris. 
Revue d'Hygiène et de Police sanitaire — Paris. 
Revue de Médecine — Paris. 
Revue Médicale de l'Egypte (Permuta corn os An/tifi). 
Revue scientifique — Paris. 
Scientilica (Permuta com os Anais). 
Semaine (La) Médicale — Paris. 
União Médica — Portalegre (of.). 
Vida Médica — Porto. 

Porto, 30 de Julho de 1014. 

O amanuense, 

Virgílio Vítor de Castro Fernandes. 
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Cursos de Medicina Sanitária 

Regulamento geral dos s f v i ç o s 
de saúde e beneficência pública de 24 àe Dezembro de 1901 

Artigo 124... Só MM ser admitidos à matricula e frequên-
cia do curso de medicina sanitária os médicos diplomados pelas 
três escolas do continento do reino e ainda os alunos que tenha,» 
obtido aprovação no último ano do curso das escolas med.co-cmir-
gicas de Lisboa e Porto. 

. , . . . • • _ • -A MMili-Mi ser admitidos os 
Ao curso de engenharia sanitaria so pouem =<• 

engenheiros'munidos do respectivo diploma passado pelas escolas 
1I0 reino. 

Art. 125..- Os cursos de medicina e engenharia sanitárias 
abrem em princípios de Novembro e fecham em (ins de Abri. ^ 

Art. 126.° Encerrados os oursos e provada a frequência, serão 
admitidos os alunos a exame perante um júri constituído pelo < ire-
ctor e vogais nomeados do entre o pessoal docente, do qua 
parte os professores de higiene das lr<5s escolas. 

S l.o Os professores de higiene da Universidade de Coimbra 
e da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, deixarão de entrar na com
posição deste júri de exames, quando estejam organizados institutos 
de higiene naquelas cidades. . . 

§ 2." Os alunos das Escolas Médico-Cirúrgicas que se. hajam 
. . 1 , . . . „.,iir.innin do curso medico-ciriir-

matriculados sem terem obtido o diploma 00 
gico, teem de apresentá-lo para serem admitidos a exame. 
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S 3.0 1'ara o curso do ineilicinu sanitária o exame consta tie 
três provas, prática, escrita e oral. A prova prática consiste em tra-
lialhns tie química, microscopia e bacteriologia. A prova escrita versa 
sobre pontos de estatística, administração e epidemiologia. A prova 
oral consiste no interrogatório sobre pontos referentes ás matérias 
do curso. 

§ 4." l'ara o curso de engenharia sanitária o exame consta 
de prova oral, que consistirá num interrogatório sobre pontos ex
traídos das matérias do curso, e prova prática, que será a elabora
ção do dois projectos e respectivas memórias relativas à técnica sa
nitária. 

§ 5 » No acto das provas podem apresentar os examinandos 
quaisquer trabalhos, preparações ou relatórios sobre qualquer obje
cto do quadro do curso. . 

S Co A escolha dos pontos o regime dos exames serão aníal-^ 
mente organizados pelo júri e publicados em edital quinze dias an
tes do principio das provas. 

Art. 127." A classificação linal dos exames será feita segundo 
a escala de qualificações e valores do decreto de 14 de Novembro 
de 189õ e exarada num diploma que constitui o documento de habi
litação necessária para a admissão aos logares de saúde pública, nos 
termos deste regulamento. 

Art. 123." A matricula e o diploma estão sujeitos à seguinte 
tabela de emolumentos e propinas: 

Termo de matricula 1$000 
Termo de exame 2$000 
Registo no diploma $500 
Propina de exame 206000 

§ único. O produto das três primeiras verbas é dividido em 
partes iguais pelo secretário e pelo cofre das receitas do Instituto, a 
favor do qual reverte lambem o produto total das propinas. Esta re
ceita é aplicada integralmente ao custeio e serviços da biblioteca e 
do museu de higiene. 

Art. 129.° A biblioteca do Instituto estará aberta para leitura 
pública e funcionará como biblioteca central do higiene, podendo os 
seus livros serem requisitados para consulta pelos funcionários sa
nitários, tanto dos serviços centrais como dos serviços externos. 

Art. 130." 0 museu de higiene estará em exposição pública. 
Art. 131." Alem do director, o pessoal do Instituto com-

põe-se de : 
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Um secretário-biblioteeário; 
Um conservador ( |0 museu: 
Um amanuense; 
Um guarda; 
li dois serventes. 
S l.o O secretário e amanuense são da nomeação do Gover

no, sobre proposta do director. O guarda e os serventes são no
meados pelo director. O conservador será nomeado pelo Governo 
em comissão, sobre proposta do director, de entre os condutores 
do quadro das j)bras públicas, acumulando com os seus vencimen
tos a gratificação designada no quadro respectivo. 

fc 2.0 Os vencimentos do pessoal do Instituto constam do 
quadro n.° 2 anexo a este regulamento. 

§ 3." O pessoal do Instituto sern lambem utilizado nos servi
ços da secretaria da inspecção geral. 

Art. 132.» Km Coimbra e Porto, serão organizados, sob a su
perintendência da inspecção geral, cursos de medicina sanitária que 
satisfaçam ao programa doutrinal e prático estipulado para o Insti
tuto Central de Higiene. 

§ 1." l'ara a execução destes cursos serão utilizados os meio? 
instrumentais t> práticos fornecidos pelos serviços e instalações sa
nitárias, laboratórios e estabelecimentos oficiais, de modo a poder-se 
realizar toda a instrução sanitária técnica. 

§ 2.° Os cursos serão dirigidos pelo professor ile higiene da 
escola respectiva, e ministrados por este professor e pelo pessoal 
dos laboratórios e serviços de saúde. 

§ 3.» O professor de higiene pela regência Ao curso perce
berá a gratificação de 200S000 reis, menos quando conjuntamente 
exerça qualquer logar remunerado do saúde pública. 

Art. 133." Os alunos que tenham frequentado devidamente 
os cursos de medicina sanitária em Coimbra e Porto serão admiti
dos a exame no Instituto Central de Higiene, nos lermos do artigo 
126." do presente regulamento. 

Didi-fo do Ootêrno, n.» 292, de 26 de Hezembro de 1901. 
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Ministério dos negócios do reino 

Direcção Geral de Saúde e Beneficência Pública 

1." Repartição 

Convindo tornar quanto possível proveitosos os cursos de me
dicina sanitária creados no l'ôrto e Coimbra; 

Vistas as disposições do decreto com força de lei de 28 de 
Dezembro de 1899, da curta de lei de 12 de .lunlio de 1901, do re
gulamento geral de saúde e benelicènciu pública de 24 de Dezem
bro do mesmo ano e da curta de lei de 24 de Novembro de 1904; 

liei por bem decretar em nome de el-rei, o seguinte: 
Artigo l.o Os cursos de medicina sanitária do Porto e Coim

bra, creados pelo artigo 132." do regulamento de 24 de Dezembro 
ile 1901, continuam ministrando, concorrentemente com o Instituto 
Central de Higiene, o ensino sanitário técnico a todos os aspirantes 
aos lugares do corpo de saúde pública, preceituado nos artigos 116." 
o 118.° do regulamento respectivo, e bem assim procedem aos exa
mes dos seus alunos e conferem-llies os diplomas de habilitação 
que para todos os efeitos são equiparados aos passados pelo Insti
tuto Central de Higiene. 

Art. 2.0 A organi/.ução e desempenho di;sles cursos será feita 
nos termos do artigo 132.° e seus parágrafos do regulamento cita
do, salvo o disposto no § 4.° do artigo 12.o do decreto de 17 de 
Dezembro de 1903. 

Art. 3." Kmquanto se mantiver a actual organização dos es
tudos médicos na Universidude de Coimbra o nas Kscolas de Lisboa 
e Porto, é facultado, sempre que seja possível, aos alunos do v ano 
seguirem o curso de medicina sanitária, devendo para esse efeito 
organizar-se o horário de forma a tornar compatível a frequência 
simultânea dos dois cursos. 

S único. O exame «io curso de medicina sanitária só poderá 
ser feito depois de obtido pelo aluno o diploma legal do curso mé
dico. 

Art. 4." A Inspecção Cerai dos Serviços Sanitários do Reino 
convocará anualmente os directores dos cursos para se acordar no 
plano desses cursos, seus programas e execução, de modo que o 
tirocínio proficional se uniformize pela maneira mais profícua. 

Art. o.» As receitas dos dois cursos, cobradas na conformi
dade do artigo 128.° do regulamento geral de saúde e beneficência 
pública, serão aplicadas uos serviços de seereturia e seu expediente, 
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à organização das bibliotecas e museus île bigiene respectivos e à 
aquisição de material referente à prática o ao ensino sanitário. Das 
verbas respectivas inscritas na tabela da distribuição da despeza do 
.Ministério dos Negócios do Ueino sairá a quantia que se julgar in
dispensável e que superiormente fòr autorizada para custeio dos 
mesmos cursos. 

§ 1.0 Da aplicação das receitas serão prestadas contas anual
mente ao Ministério do Reino. 

Ã ' - " n s e " de higiene existente no serviço de moléstias 
infecciosas do Porto, é transferi,!., para n respectivo curso, assim 
COtno os livros da biblioteca que sejam dispensáveis áquèle serviço. 

Art. ti." Vigoram para estes cursos, as disposições aplicáveis 
do regulamento geral de saúde e beneficência pública, salvo o que 
''< ntrário se dispõe neste decreto. 

I l Ministro e Secretário de listado dos Negócios do Reino, assim 
tenha entendido e faça executar. Paro, em 18 de Dezembro de 

1904. — Dona Marta Pia, Regente. -António Augusto Peieira de 
Miranda, 

L e i d e 28 de M a i o d e 1912 

Mantendo os cursos de medicina sanitária do Porto e Coimbra 
enquanto nâo forem 

organizados os cursos especiais de higiene pública 

Bui nom.: da Nação o Congresso da República decreta, e eu 
promulgo, u lei seguinte: 

Artigo 1." Enquanto não são organizados os .-ursos especiais 
de higiene pública, a que se refere o artigo I6.0 do Decreto com 
íirca ile lei de 27 de Março de 1911, continuam a existir os OUWOf 
de medicina sanitária do Porto e de Coimbra, regulados pelo decre
to ile 13 de Dezembro de 1904. 

S l.o No ano lectivo corrente a matricula nesses cursos.abnr-
-se ha cinco dias depois da promulgação desta lei: a duração doles 
Bera de 75 dias. pelo menos, e os exames iniciar-se hão dentro dos 
10 seguintes dias ao termo das aulas, numa 1.» é p o c a -

§ 2." Haverá uma 2, ' época para os alunos que provem não 
1er podido apresentar-se a exame na 1.-. a qual durará de 10 a 20 
le Outubro de 1912. 
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S 8.0 Se ate » data Ua publicação desta lei alguma das Fa

culdades de Medicina tiver organizado o curso especial de higiene 
pública, a que se refere o decreto de 26 de Maio de 1911, o tempo 
de frequência decorrido até essa data será contado para a frequên

cia dos 75 dias exigidos no § 1." 
Art. 2." Fica revogada a legislação em contrario. 
O Ministro do Interior a faça imprimir, publicar e correr, liada 

uns Paços do Governo da Itepíiblica, em 28 de Maio de 1A12. —Ma

nuel ih Arriaga Silvestre Falcão. 

Diário 'In Governo, n." I ï 7 , de Hl de Maio do 11112. 

D e c r e t o d e S d e A b r i l d e IQ13 

Direcção Geral de Instrução Secundária Superior e Especial 

Atendendo ao cpie me representou o Conselbo da Faculdade 
de Medicina do 1'órto: 

Tendo em vista o disposto 110 artigo 68.° do Decreto de 22 de 
Fevereiro de 1911 que reformou os estudos médicos; 

Sob proposta do Ministro do Interior; liei por bem decretar ■ 
seguinte: 

Artigo l.o o Laboratório de Higiene da cidade do Porta é pe

dagogicamente anexado á Faculdade de Medicina da mesma cidade 
e licnrá consignado à cadeira de Higiene. 

Art. 2." O referido laboratório continuará a cumprir as requi

sições das autoridades sanitárias, na conformidade do regulamento 
de 13 de Agosto de 1002 e instruções de 11 de Novembro do mesmo 
ano. 

o Ministro do Interior assim o tenba entendido e faça execu

tar. Paços do Governo da República em 5 de Abril de 1913. — Ma

niil âi' Arriaga Rodrigo José Rodrigue*. 

Diário ila Governo, nfl «1, de 8 de Abril do 1913. 
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Proposta de organização do Instituto de Higiene da Fa
culdade de Medicina do Porto e de instituição do Curso 
especial de Higiene pública 

(Aprovada pelo Conselho Escolar 
em sessão de 19 de Janeiro de 1912 e pelo Senado Universitário 

em sessão de 26 de Fevereiro de 1912) 

Determinando o Decreto de 26 de Maio úliir.10, que reconsti
tuiu e ampliou a Direcção Geral de Saúde e o Instituto Central de 
Higiene de Lisboa, a substituição do Cursu de Medicino Sanitária 
organizado pela Lei do 12 de Junho e Decretos de 24 de Dezembro 
de 1901 e 18 de Dezembro de 1904, por um Curso especial de Hi
giene pública das Faculdades de Medicina, curso este cuja organiza
ção; pelo artigo 10« do Decreto de 23 de Agosto do ano lindo (Ke-
giilamento das Faculdade» de Medicina), incumbe também a estas 
Facilidades; 

e sendo de urgência a instituição dum Cuis., de aperfeiçoa-
meuto técnico de In] natureza, para os médicos e alunos de medici
na, como habilitação aos lugares de funcionários de saúde pública 
<para os quais aquele curso sanitário tem sido tirocínio legal im
prescindível,—como sejam os lugares de sub-delegados e guardas-
-mores de saúde, médicos adjuntos e auxiliares de lazaretos), e 
ainda corno titulo de preferência para os concursos de médicos mu
nicipais; 

acrescendo ainda o fuclo de estarem já hoje anexadas pedago
gicamente à Fuc. de Med. de Lisboa algumas das múltiplas insliui-
<;ões referentes a serviços de sanitariedade pública ali existentes, 
nomeadamente o Instituto Central de Higiene <• o Instituto Bacte
riológico, lendo, aliás os alunos daquela Faculdade a fácil oportuni
dade de tirocinarem não só nos cursos técnicos especiais daqueles 
dois Institutos, como ainda também nos da Escola de Mediana Tro
pical e Instituto Colonial; não devendo, por principio algum, a Fa
culdade do Porto Bear, na respectiva esfera da sua influencia didá
ctica, em um plano de relativa inferioridade ás Faculdades suas con
géneres ; 

o não sendo justo que na cidade do Porto deixe de manter-se 
« habilitação prollssional dum curso de técnica sanitár.a 0 demográ
fica; que existiu durante os oi.o últimos anos lectivos, tendo habili
tado muitas dezenas de alunos, - ún icos e quinlan.stas de mediei-
na, - pois que a sua abolição represenlaria scindir-se a sequência 
da organização e funcionamento daquele tirocínio, que taro directa-
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mento visa à especializarão de competência ilos candidatos aos car

gos cie autoridades sanitárias; 
como, por outro lado, se evidencia da maior vantagem para a 

boa concatenação de todos os serviços que hoje impendem, ou estão 
atribuídos, à cadeira de Higiene desta Faculdade, que estes traba

lhos, reunidos sob a mesma superintendência, constituam uma ins

tituição de organização especial, que mais fácil e prolicuamente 
abranja as suas diversas secções de estudo; 

e convindo, manifestamente, em um critério de boa adminis

tração, (pie o material já muito valioso da biblioteca, e do mu/ou e 
arquivo do Curso de Medicina Sanitária, não se transtira para outras 
instalações que não sejam as da Faculdade de Medicina; 

invocando, por lim, as disposições do Decreto de 5 de Abril 
de IMO que creou a cadeira de Higiene pública e os artigos 14.°, 
lí).°, 47.° e 48." do Decreto de 23 de Agosto último (Iteg. das Fac. 
de Med.), bem como a Constituição Universitária de li) de Abril e 
os Decretos de 17 de Julho (A. N. T.) e 2 de Agosto (artigo 41." — 
Insp. sanit. da Universidade); 

— Proponho ao Conselho: 

1." A organização do Instituto de lliyiene titx Faculdade anexo 
á respectiva Cadeira, com as BocçOes'seguintes: 

n) Observatório meteorológico; 
b) Muzeu de higiene; 
c) laboratório de higiene (química sanitária; micrografia e 

bacterioscopia sanitárias); 
■i/ biblioteca (artigo 121." do Iteg. da Fac. de Med.); 
e) arquivo. 

A sua regulamentação será oportunamente lixada. 
l'ara os efeitos da execução dus respectivos serviços, reque

rersehá a integração no Instituto ,le Higiene, — nas secções já 
existentes, ou a crear. — da biblioteca, muzeu e arquivo do Curso 
do Medicina Sanitária; e bem assim a anexação pedagógica do La 
boratório de higiene do Porto e do Laboratório de bacteriologia do 
Hospital do llomfim, na hipótese de as disponibilidades orçamentais 
da Faculdade não permitirem desde já a instalação própria do seu 
Laboratório de higiene. 

2.0 A instituição do Qnrso etpechtl de Ifiyiene publiai, como

Curso técnico de aperfeiçoamento, com a seguinte organização: 

http://faculoa.dk
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O curso terá as secções de estudo: 

I. Meteorologia climatologia. Técnica meteorológica. Hidro
grafia o telurologia médicas. Eodemo-epidemiologia. 
Técnica da desinfecção sanitária Higiene internacional. 

II. Salubridade habitacional. Abastecimentos de água. Esgo
tos. — Higiene industrial. 

III. Prática de policia médica. Estatística demográllca e sa
nitária. Legislação de saúde pública. — Sanidade ma
rítima. 

IV. QuimiCA sanitária. 
V. Micrograíin sanitária. Diagnose bacteriológica. — Soros e 

Vacinas. Técnica respectiva. 

Kste Curso, habilitando à obtenção do Certificado de estudos 
de Higiene, — diploma de médico tanitârio, - da Instituto de Hi
giene da Faculdade de Medicina, será ministrado em um quadri
mestre, realizando-se duas séries de sessões de estudo em ca.la ano 
lectivo (Novembro a Fevereiro. Março a Junho). 

Á matricula serão admitidos os médicos diplomados por qual
quer das faculdades, os alunos do 5.» ano de medicina.(antigo re
gimen), e todos os que tenham já frequentado as cadeiras de Higiene 
e de Hacteriologia. Uma inscrição poderá ser aberta para engenhei
ros, ou outros iudivíduos que o requeiram perante a Un.versidndo. 
e .pie pela Faculdade de Medicina sejam admitidos. 

Porto. II de Janeiro do 1012. 

Prof. Lo/ie.1 Martin*. 
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T^ei d a C o n t a b i l i d a d e 
(De 9 de Setembro de 1908) 

o) Funcionários, empregados, ou agentes de serviços públicos 

Artigo 38." Nenhum funcionário pode perceber, por ordena
dos, emolumentos, incluindo tanto os aduaneiros de qualquer ordem, 
como os judtciais, pensões, soldos ou quaisquer outras remunera
ções, pagas directamente pelo Tezouro, nem mesmo pelas acumu
lações autori/.adas peia lei expressa, nunca excedente a 8:00()$000 
reis anuais, se estiver om serviço activo, e a de 2:000$000 reis tam
bém anuais, se for aposentado, jubilado ou reformado, sendo ambos 
estes limites líquidos dft todas as imposições legais. 

§ único. Exceptuam-se do disposto neste artigo: o cardeal 
patriarca, os arcebispos, os bispos, o presidente do Supremo Tribu
nal de Justiça, o procurador Geral da Coroa B Fazenda, o presidente 
iio Supremo Conselho de Justiça Militar, o director geral da Conta
bilidade Pública, os membros do Corpo Diplomático e Consular, os 
empregados nas agencias linanceiras nos paizes estrangeiros, ós ge
nerais de terra e mar exercendo funções de comando e de magis
térios e aqueles a quem se referem o § único do artigo "2." da lei 
de 24 tie Dezembro de 190G, os oliciais da armada em comissão de 
embarque nas colónias e nos portos estrangeiros, e os governado
res das províncias ultramarinas, os quais perceberão os vencimen
tos que respectivamente lhes forem fixados, sujeitos ás respectivas 
imposições legais. 

Art. 39/' Não pode exceder a 2:000S000 reis a importância 
total dos vencimentos de actividade e de inactividade, quando a 
acumulação de uns com outros possa veri(lcar-sé nos termos das 
leis vigentes. 

S único. Podem, porém, os funcionários optar pelos venci
mentos de actividade quando excederem só por si a referida totali
dade, ficando, comtudo, estes vencimentos sujeitos à limitação do 
artigo antecedente. 

Art. 40." São proibidas para o futuro as nomeações de que 
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resulto a acumulação de soldos ou ordenados no mesmo individuo, 
emliora desempenhando diversas funções de serviço público. 

§ único. Não se compreendem, porám, nesla proibição, as 
gratificações e ajudas de custo autorizadas por lei e descritas no 
orçamento. • 

Art. 41." Não poderão de futuro fazèrse nomeações de que 
resulte u acumulação por qualquer funcionário de mais de uma co

missão remunerada com as funções do seu cargo, e só poderá veri

licarse a acumulação nos termos deste artigo quando sejam com

patíveis as funções do seu cargo, e só poderá verificarse a acumu

lação nos termos deste urtigo quando sejam compatíveis as funções 
da comissão com as do cargo. 

Art. 42." Picam igualmente proibidas quaisquer promoções 
em virtude da colocação de funcionários civis na inactividade ou 
«MU qualquer outra situação, de que possa resultar aumento de des

peza. fCxceptuamse as promoções resultantes de vacaturas determi

nadas pela nomeação de quaisquer funcionários para servir no ul

tramar em comissão legalmente autorizada. 
Art. 43.0 Os actuais empregados extraordinários, temporários 

e outros, cuja admissão ao serviço público tenha tido apenas carac

ter provisório, serão dispensados do serviço á proporção que, por 
virtude da reorganização dos quadros ou por outro qualquer mo

tivo, cesse a necessidade da sua conservação. 
$ único. Os empregados, a que se refere este artigo e o ar

tigo 46 o do decreto de 29 do Junho de 1897, quando hajam prestado 
efectivo e bom serviço, teem preferência em igualdade de circuns

tancias, para o provimento nos legares que tiverem desempenhado. 
Os mesmos empregados, quando o ingresso nos quadros dos servi

ços respectivos haja de ser feito por concurso, teem preferencia 
legal sobre os outros concorrentes, se pelas provas do concurso 
forem julgados idóneos. 

Art" 44." Nenhum ordenado, soldo ou vencimento certo ( e 
funcionário, empregado ou agente de serviços públicos poi . 
i. i •  ~ b l o c a r ã o ou transfe

abonado por nomeação, eleição, promoção, coiocu«.«" 
rência para qualquer cargo ou emprego público, seja 

 , x i .«m nue os proventos 
reza fôr. ainda mesmo de caracter provisório, s< mi 

i n/iminneão, tenham sido 
respectivos, qualquer que seja a sua cJenomm •. 

i „nin fundamentado em lei, 
previamente lixados em lei, ou regulameniu > „„«■„„,; 

.„ r. cflii visto do confornu
e que o Tribunal de Contas tenha posto o seu , D „ ,„„ i n „,, 

, , . „ , ; „ pleicâo, transferencia ou 
dade, no diploma da nomeação, promoção, e iu .u , 
colocação. . . . . ,„ 

§ 1." As folhas de vencimentos mencionam sempre a data do 
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rinlo do Tribunal de Coulas que declarou legal a nomeação, promo
ção, eleição, transferência ou colocação, quando estes a d o s não 
sejam anteriores a 1 (te Julho ile 1907. Sendo anteriores a esta 
data. será tal facto expressamente declarado nas folhas. 

§ '2.° As estações e funcionários que processarem, assinarem 
ou vizarem folhas em contravenção do parágrafo anterior, são di
rectamente responsáveis pelas quantias que assim indevidamente 
sairem dos cofres públicos, se não tiverem representado, prévia e 
superiormente, contra a ilegalidade, para sobre ela se providenciar 
nos termos de direito. 

§ 3." Os diplomas de nomeação, eleição, promoção, transfe
rência ou colocação devem mencionar sempre o motivo da vacatura 
preenchida e a data e condições em que ocorreu. 

Art. 45." As vacaturas de empregos vitalícios, que ocorrerem 
a requerimento dos funcionários que nele estiverem providos, só 
serão preenchidas três i t ûœuepo i s da publicação no Diário rio fío-
irrno dos respectivos despachos. 

Ari. 4G." Fora da hipótese do artigo antecedente, o preenchi
mento das vacaturas em todos os serviços públicos pode ser feito 
desde a data em que abram as mesmas vacaturas, observando-se, 
porém, o disposto nos números seguintes: 

1.° Não podem ser abonados dos vencimentos antes do lim 
do trimestre começado no primeiro dia do mês em que as vacatu
ras tiverem ocorrido, os providos em primeira nomeação, quando 
esta não fòr feita nos termos do artigo 50.° da lei de 30 de Junho 
de 1893, por conveniência urgente de serviço, declarando-se tal cir
cunstância no respectivo diploma; 

2.° Os promovidos conservam, comtudo, os soldos, ordena
dos, gratificações, vencimentos de categoria ou de exercício, cor
respondentes ao posto ou logar anterior, até o fim do trimestre do 
ano civil em que se realizar a promoção; 

3.° No caso de transferência de um para outro emprego, de 
igual lotação, devem abonar-se, desde a data do respectivo despa
cho, os vencimento's do novo logar; 

4." As disposições deste artigo e seus números não dispensam 
o acto do posse, seguida de exercício, no prazo devido e termos re
gulamentares. 

§ l.o Salvas as excepções estabelecidas neste artigo, os ven
cimentos dos funcionários começam a contar-se desde a data da 
posse seguida de exercício. 

§ 2.o Para as vacaturas que ocorrerem não podem ser no
meados indivíduos estranhos aos serviços públicos, enquanto, na 
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mesma ou em diferentes repartições ilo Ministério, existirem em
pregados adidos ou em disponibilidade de igual categoria, e que te
nham as condições para o exercício do cargo. 

Art. 47." Não é concedido nenhum aumento por diuturnidade 
de serviço quer nos quadros do Estado, quer nos das corporações 
administrativas, ou em quaisquer outros estabelecimentos oficiais. 

8 único. Exeeptuam-so os casos previstos : ' 
— nas leis de 23 de Junho de 1880 e 22 de Agosto de 1887; 
— nos decretos de 27 e 31 de Março de 1890; 
— no decreto de 4 de Setembro de 1860 e artigo 3.» da lei de 

11 de Junho de 1880 (professores de instrução primária cujo venci
mento anual não exceda a 150S000 reis); 

— no § 2." do artigo l.o do decreto n." 4." de 29 MarÇO de 
1890. confirmado por lei de 7 de Agosto do mesmo ano (juizes de 
2.» instancia do Continente do Heino e do Supremo Tribunal de 
Justiça, conforme foi declarado no 8 4." do artigo 1." da lei de 14 
de Maio de 1902); 

— no artigo 6." da lei de 24 de Dezembro de 190« (capitães, 
subalternos e mestres de musica); 

— no § único do artigo 3 « do decreto coin Pura de lei de 29 
de Maio de 1907 (aspirantes dos quadros das repartições). 

Art. 48." É proibida: 
1." A troca ou permutação de empregos, sempre que os em

pregados não forem da mesma categoria, e os empregos da mesma 
natureza e com igual retribuição: 

2." A nomeação de quaisquer empregados para Ipgares não 
criados por lei. ou que não estejam descritos nas tabelas legalmente 
organizadas, não podendo ser substituídos os funcionários de qual
quer categoria existentes ulem dos quadros e adidos, quando mu a-
rom de situação ou falecerem. 

D e c r e t o s o b r e o r e g u l a m e n t o d a v a c i n a ç ã o 
e r e v a c i n a ç ã o o b r i g a t ó r i a s 

Em harmonia cou, a lei de 2 de M«rco de 1899 que eslabele-
cou a obrigatoriedade da vacinação e revacmaçao anu 
decreto cou, força de lei de 26 de Maio último, rp,e reconst tuia os 
serviços da Direcção Geral de Saúde e do Instituto Central d e . -

„ ,„- n« dispos ções desses ihplo-giene, e sendo urgente regulamentar ns ms>i . 
s« onm a brevidade que um tau, mas, para (pie possam ter execução com a 
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importante assunto de saúde pública reclama, hei por bem aprovar 
o seguinte 

R E G U L A M E N T O 

Artigo 1.» K obrigatória a vacinação anli-varióllca, para todas 
as crianças domiciliadas em Portugal, dentro do primeiro anu de 
idade e revacinação dos sete nos oito anos e dos quatorze aos quinze. 

§ único. Exceptuam-se desta obrigação: 
l.<? As crianças que tenham sofrido um ataque de variola cer-

tilicado por médico. 
2.° As crianças que sofram de doença que contraindiqu6 a 

vacinação, apresentando disso atestado médico. 
Art. 2 o As crianças que pelo seu estado de saúde, não forem 

vacinadas ou revacinadas no prazo legal, sè-lo hão no decurso do 
ano seguinte. 

§ único. No caso de subsistirem motivos de dúvida sobre a 
oportunidade da operação, é ao médico sanitário a que a criança 
será apresentada, que compete resolver.se a.inoculação se deve ou 
não praticar. 

Art. 3.° So o resultado da primeira inoculação vacinai for ne
gativa, a operação deve repelir-se dentro do prazo, que não poderá 
exceder dois meses, determinado pelo médico vacinador, e se o re
sultado for ainda negativo, a criança tem de ser apresentada ao mé
dico sanitário que praticará nova inoculação, passando depois certi
ficado cio resultado obtido. 

Art. 4.° Nenhum estrangeiro poderá estabelecer domicilio 
em Portugal, sem apresentar certificado médico de ter sido vaci
nado num período não anterior aos últimos sete anos, ou ter sofrido 
um ataque de variola. 

Art. 5.° Nos casos de ameaça ou explosão de epidemia d e 
variola, a autoridade sanitaria, sempre que o julgue necessário, de-
terminurá a inoculação extraordinária das pessoas, vacinadas ou 
não, expostas ao perigo de infecção. 

Art. 6." São responsáveis pelo cumprimento da obrigação va
cinai os pais, tutores e quaisquer pessoas ou colectividades a cargo 
de quem esteja a criança. 

à único. Os infractores destas disposições incorrem na multa 
de 1$000 a 5$000 réis. 

Art. 7.° Nenhum individuo do mais de oito anos pode ser 
admitido a frequentar escola, instituto de educação ou de benefi
cência, oficinas, fábricas, estabelecimentos comerciais ou industriais 
de qualquer natureza, a fazer qualquer exame ou concurso oficial 

http://resolver.se
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on a desempenhar qualquer cargo publico, sem (me prove 1er sido 
vacinado ou sofrido ara ataque de variola dentro dos últimos sete 
anos decorridos. 

§ único. Os directores ou chefes das colectividades mencio
nadas neste artigo são os responsáveis pela observância das suas 
disposições, incorrendo os infractores na multa de 1$000 a 5$000 
réis. 

Art. 8.° Às Câmaras Municipais compete a obrigação da aqui
sição da vacina animal necessária para o serviço público de vaci
nação na sua area. 

§ único. Excepluam-se as Câmaras Municipais das cidades de 
Lisboa e Porto, onde o serviço vacinai continua a cargo das respe
ctivas delegações de saúde que serão dotadas da verba necessária 
para a aquisição da vacina e coadjuvadas na execução dos serviços 
por agentes policiais. 

Art. 9.° O serviço público é exercido em cada concelho pelo 
sub-delegado de saúde e pelos médicos municipais; a todos compete 
praticar as vacinações e revacinações dentro da area respectiva. 

1." Na sede do concelho haverá uma sessão semanal de va-
eina em dia e hora aprazadas. Nas diversas freguesias do concelho 
haverá sessões periódicas de vacinação realizadas sucessivamente 
em cada fregue/.ia. 

2.° O plano da distribuição do serviço vacinai será elabprado 
pelo sub-delegado de saúde, ouvidos os médicos municipais do con
celho e deles será enviada cópia n delegação de saúde. 

8.0 Nas sessões vacinais oficiais, serão vacinados os indiví
duos de qualquer freguesia que ali se apresentem para esse fim e 
não ofereçam contra-indicação médica para a operação, 

4.o O sub-delegado vigiará a execução desse plano, dando 
conta dele superiormente. 

Art. 10.» f: proibido o emprego da vacina humana. 
Ari. 11." A vacina empregada nas vacinações oficiais será a 

nacional, sempre que o seu custo não exceda o da vacina estran
geira devidamente contrastada. 

Art. lá.» Os médicos vacinadores darão mensalmente conta 
ao Instituto Central de Higiene daa vacinações e revacinações pra
ticadas o resultados obtidos. 

Art. 18.» Aos médicos vacinadores impende a obrigação de 
atestarem gratuitamente o resultado das vacinações, sempre que o 
individuo inoculado se lhes apresente para isso dentro de sete dias 
após a inoculação praticada. Esses atestados são isentos de selo, 
passados em papel comum e com a nota, à margem, da gratuitidade. 

22 
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§ úaico. 0 médico vacinador, <|iie se recusar a passar 0 refe
rido certificado sem motivo justificado, incorre na multa deõSGOO réis. 

Art. 14.° Nenhum estabelecimento produtor de vacina anli-
variólica poderá ser instalado no pais ou continuar funcionando, 
sem que cumpra as seguintes condições: 

1.» Serdirigido por um médico, coadjuvado por um veterinário, 
e servido pelo pessoal indispensável para a execução dos serviços. 

2.a Possuir instnlaçõcs proprias para cstabulação conveniente 
dos animais inoculados e as dependências laboratoriais indispen
sáveis. 

3.» Ter regulamento, aprovado superiormente, pelo qual se 
regerá o seu funcionamento técnico. 

4.» Kicar sujeito à inspecção do Instituto Central de Higiene, 
que a exercerá por visitas, exame dos livros e colheitas de amostras 
das conservas vacinais destinadas a conveniente exame. 

S Único. Em cada estabelecimento produtor de vacina, exis
tirá um livro em quo o funcionário encarregado da inspecção ins
creverá a data da sua realização e resultado. * 

Ari. lõ." Todo 0 vacina exposta à venda no pais deve 1er ró
tulos nos recipientes que a contém, indicação nítida da data da 
produção e do lote do produção, entendendo-se por este a vacina 
obtida de um mesmo animal. 

Art. 16.° A vacina produzida no estrangeiro só pode ser ex
posta á venda no pais depois de submetida, no Instituto Central de 
Higiene, à devida verificação, a qual recairá sobre a vacina de dois 
dos recipientes de cada lote apresentado, que não poderá conter 
mais de duzentas, e recebendo todos os outros a marca de con
traste na qual se indicará o prazo dentro do qual a vacina poder:. 
ser utilizada. 

§ único. A verificação de que trata este artigo será paga pelo 
interessado á razão de 2S500 réis por recipiente analisado. 

Art. 17." A venda do vacina ao publico só pode ser feita nas 
farmácias e estabelecimentos produtores ou seus representantes, 
sendo as conservas vacinais acondicionadas em recipientes que evi
tem inquinamento e garantam a sua conservação regular. 

Art. 18." Todo o individuo, que venda vacina nacional ou es
trangeira em contravenção do prescrito no presente regulamente 
incorre na pena de apreensão da referida vacina e multa de 10S000 
a 208(100 réis. 

Alt. l9.o Para os trabalhos de estatística do serviço de vaci
nação oficial e de inspecção dos estabelecimentos produtores de 
vacina anli-variólica, servirá junto' do Instituto Central do Higiene 
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um subdelegado de saúde dos quadros de Lisboa ou Porto. Neste 
último caso, o sub-delegado perde o direito ao seu vencimento, mas 
percebe as ajudas do custo de que trata o n.° 2.» do artigo 302." do 
regulamento geral de saúde, não podendo todavia a importância 
destas, em cada más, ser superior ao respectivo vencimento mensal. 

§ único. Ao funcionário que desempenhar os serviços deter
minados neste artigo são mantidos todos os seus direitos e garan
tias, como se estivesse no serviço do quadro. 

Art. 20.o A obrigatoridade da vacinação e revacinação, veri-
fica-se pelo recenseamento vacinai, que será elaborado anualmente 
pelus câmaras municipais, por freguezias, c compreenderá todas as 
crianças em idade propria nelas residentes. Jísse recenseamento 
tem por base as relações de que trata o artigo seguinte e os recen
seamentos escolares provisórios. 

Art. 21.° Pura a organização do recenseamento vacinai, os 
oficiais do registo civil enviarão, até o dia 31 do més de Janeiro de 
cada uno, ao secretário da respectivu Câmara Municipal, uma rela
ção de todas as crianças inscritas durante o ano antecedente, bem 
como os nomes e residências dos puis ou pessoas a cargo de quem 
esteja a criançu e a datn do nascimento. 

S unico. Nas cidades de Lisboa e Porto, o recenseamento va
cinai fica a cargo das delegardes de saúde, que requisitarão âs en-
lidadea competentes os elementos necessários para o organizar. 

Art. 22.° Os 8iib-dolegados de saúde enviarão, até o dia 31 
de Março, ao Instituto Central de Higiene, nota do recenseamento 
vacinai organizado num ano, segundo o modelo superiormente de
terminado. 

Art. 23." As infracções ao prescrito neste regulamento, serão 
julgadas em policia correccional, sobre participação da autoridade 
sanitária, que é competente para proceder em juizo contra os in
fractores, e todos os funcionários ou outras pessoas que se recusa
rem ao cumprimento das suas disposições, ou prestarem falsas 
declarações tendentes a falsearem o sen cumprimento, serão autoa-
dos por desobediência ou falsas declarações, a requisição das mes
mas autoridades. 

Art. 24." I>ste regulamento entra em execução dois meses 
depois de publicado no Diário do Governo. 

Art. 24.» Fica revogada a legislação em contrário. 

Paços do Governo da República, em 23 de Agosto de 1911. — 
O Ministro do Interior, António José de Almeida. 

1'idrio do Govimo, n." 19S, de 25 de Agosto de 1911. 
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Ao Reitor da Universidade do Porto 

Venho comunicar a V. Ex.a para seu conhecimento o devido 
efeito que o Ex.mo Ministro do Interior determinou, por seu des

pacho de 15 do corrente, que o pagamento das folhas de vencimen

tos de exercício dos professores dessa Universidade, relativas ao 
serviço de exames nos meses de Julho e Agosto, (teve para o fu

turo orientarse pelo Decreto de 2 de Setemhro de 1901, que regula 
o serviço de exames na Faculdade de Sciòncias de Lisboa, obede

cendo às regras seguintes : 

1." — O professor que cumprir integralmente o serviço que lhe 
for competentemente distribuído recebe a gratificação de exercício 
completa, não perdendo o direito a ela pelo facto de se não terem 
apresentado examinandos na cadeira que regeu durante o ano lectivo. 

Neste caso é, porem, obrigado sem nova remuneração a ser

viço de exames em júri diverso. 
2.°—Quando o professor tenha serviço em mais de um júri 

entendersehá que o vencimento de exercício completo corresponde 
aquele que procedeu a maior número de exames. 

3.° Os vencimentos a acumular conlamse por dias de ser

viço, cabendo a cada dia o quociente da divisão da gratificação 
mensal pelo número dos dias úteis do mês. 

4.° — D número de dias de serviço em qualquer júri obtemse 
dividindo o número dos exames feitos por quatro, excepto quando 
esses exames abranjam provas práticas, pois neste caso a divisão 
será feita por 1res. 

5.° — Quando tenha havido provas práticas a que se não sigam 
provas teóricas o número de dins de serviço correspondente obtem

se dividindo o número delas por seis. 
6.°—As fracções de dias de serviço contarsehão como uni

dades. 

Direcção Geral, em 18 de Outubro de 1912. 

O Director Geral interino, 

(a) M. Queiroz Velozo. 

.■ 
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Presidência do Ministério 

Usando (ia faculdade que me confere o artigo 47.° n.o 3.° da 
Constituição Politica da República Portuguesa, o dando cumprimento 
à lei de l t de Julho de 1912: hei por bem. sobre proposta dos Mi
nistros de todas as Repartições, decretar o seguinte: 

R e g u l a m e n t o d i s c i p l i n a r d o s f u n c i o n á r i o s c iv i s 

Artigo 1.» A acção disciplinar sobre os funcionários do Es
tado não sujeitos à disciplina militar e que não estejam ao abrigo 

'do disposto no artigo 51.° da Constituição Politica da República 
Portuguesa, pertence exclusivamente ao Poder Executivo, que a 
exerce por si ou por funcionários sob a sua autoridade. 

§ 1." Sobre os funcionários dos diferentes Ministérios a acção 
disciplinar será exercida nos precisos termos deste regulamento, 
cujas disposições se aplicarão, tanto quanto possível, aos demais 
funcionários, respeitada, porém, a competência estabelecida nas leis 
e regulamentos em vigor. 

§ 2.° Na parle aqui não prevista subsistem em vigor as deter
minações de matéria disciplinar contidas nos regulamentos dos ser
viços dos diferentes Ministérios. 

Dos conselhos disciplinares 

Art. 2.0 Haverá em cada Ministério um conselho disciplinar 
composto de três membros, constituído pelo secretário gera 
Ministério, que servirá de presidente, e dois directores gerais, no
meados pelo Ministro, um anualmente e o outro para cada caso 
sendo este o relator. . 

S 1." Nos Ministérios em que não houver secretário gera, 
presidirá ao conselho o director geral mais antigo. 

S 2.» O Ministro respectivo nomeará também " " " " ' " ^ " ^ 
entre os directores gerais do seu Ministério, um voga «i ^ 
para completar o conselho na falta ou impedim*"10 l e g a 

quer dos seus membros. „=»oia nnn 

chegou para formar o conselho, sera e s , e ' c o m r e s p e i t o aos 
de repartição nos termos que ficam determin 

directores gerais. substituto se não 
§ l o Quando por falta de v o ^ l * ^ o 

puder constituir o conselho, será este compte"» i 
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ou chefe de repartição do mesmo Ministério, por ordem de catego
ria e antiguidade. 

§ 5." Quando o arguido fòr director geral, o conselho disci
plinar será constituído pelos secretários gerais dos Ministérios, ser
vindo de presidente o mais antigo. 

Art. 3." Para os efeitos deste regulamento os serviços autó
nomos, directamente dependentes do respectivo Ministro, são con
siderados Direcções Cerais. 

Art. 4.° Em cada Direcção Geral haverá um conselho disci
plinar, constituído pelo director geral e pnr dois dos seus imediatos 
subordinados, nomeados anualmente pelo Ministro. 

§ único. Na falta ou impedimento de qualquer dos membros 
efectivos, será chamado o seu substituto legal. 

Das penalidades e recompensas 

Art. 5." Considera-se infracção disciplinar todo o acto ou 
omissão contrário aos deveres prolissionais do funcionário, e desi
gnadamente a prática de actos de manifesta hostilidade contra a 
República ou ofensivos da sua Constituição, a inobservância das dis
posições legais e das ordens a que estiver sujeito o serviço público 
respectivo e, em geral, qualquer acto ou omissão disciplinarmente 
punida por esto regulamento. 

§ 1.» O funcionário tem sempre o direito de reclamar em 
termos convenientes, no prazo do vinte e quatro horas, perante o 
superior, contra a ordem recebida dôle e sem prejuízo do seu cum
primento. 

§ 2.° Para o efeito do paragrafo anterior, poderá sempre o 
funcionário exigir que qualquer ordem verbal lhe seja comunicada 
por escrito. 

§ 3." Quando o acto ou omissão fòr simultaneamente consi
derado crime pela lei penal, o processo disciplinar não depende do 
processo criminal nem prejudica as consequências disciplinares 
mais graves deste último. . 

Art. 6.° As penas disciplinares aplicáveis aos funcionários 
públicos são : 

1." Advertência; 
2.° Repreensão verbal ou por escrito ; ->. 
3.°^ Repreensão publicada em ordem de serviço ou no Diária j [ 

do Governo ; 
4.o Multa até quinze dias de vencimento; 
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5.0 Suspensão de exercício e vencimento ile cinco até trinta 
lias; 

6.0 Afastamento do serviço para outro análogo, sem prejuízo 
de terceiro; 

7." Suspensão de exercício e vencimento de mais de trinta 
y.i cf:tito e oitenta dias; 

8." Inactividade de um a dois anos, com melado do venci

„,Pnto de categoria ou sem vencimento algum; 
9,o Regresso à categoria imediatamente inferior; 

10." Demissão. 
§ 1 o Otiando o funcionário não tiver vencimento, ou perce

ber qualquer outra remuneração, além do seu ordenado, as multas 
«erão calculadas pelo dobro da lotação. 

§ 2.o As penas dos n.«* 7.», 8.° o 9." determinam, quando 
soja possível, a transferência do funcionário. 

S 3 » A pena do n ° 3.° importa a perda de 1res dias de anti

guidade'para a promoção; as penas dos n.°« 4.° e 5.o igual perda por 
oito dias; a pena do n.» 6.° implica igual perda por trinta dias, e as 
n^as dos n os 7.o e 8." implicam a perda <le todo o tempo por que 
foram impostaspara o efeito de promoção e de aposentação. 

$ 4 o |»ara os funcionários aposentados, ou. por qualquer 
outra razão, fora da actividade do serviço, as penas de multa, sus

ensâo e inactividade serão substituídas pela perda de pensão ou 
vencimento de qualquer natureza por igual tempo, e a de demissão 
importará sempre a perda delinitiva da pensão ou dos vencimentos, 
H «lo cargo ou titulo por que eram abonados. _ 

Art. 7.0 São circunstâncias agravantes da mfracçao disci, 
plinar: 

1 o A preniedilação; 
2/. O ser cometida durante o cumprimento da pena disci. 

plinar; ■  , .  . 
8.o O ser cometida de combinação com outros individuo»? 
4.o A acumulação de infracções; 
5 o A reincidência. 
g 1.» A premeditação consiste no desígnio formado ao menos 

vinte e quatro boras antes da prática da infracção. 
< •) o Dáse a acumulação de infracções quando o empregado 

cometa "mais de uma infracção disciplinar na mesma ocas.ao ou 
eonieta outra antes de ser punido pela anterior. 

S :f o Dáse a reincidência quando o empregado cometa nova 
iufracção antes de decorrer um ano, contado do dia em que termi

nar o cumprimento da pena anterior. 
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Art. 8.° São circunstâncias atenuantes du infracção disciplinar: 
1.° 0 bom comportamento anterior; 
2." A confissão expontânea ila infracção ; 
3.° Ter o funcionário prestado serviços relevantes n Re

publica. 
Art. 9." Salvo por abandono de lugar, nonliunia pena disci

plinar pode ser imposta sem que ò funcionário seja ouvido sobre a 
arguição. Para a imposição das penas dos n.m 5.° e seguintes do 
artigo 6.°. a audiência prévia será por escrito e com exume do pro
cesso. 

Art. 10.° As penas de advertência e de repreensão verbal Oil 
por escrito são da competência dos empregados superiores, em re
lação aos inferiores, em toda a escala hierárquica, por leves faltas 
de disciplina ou de serviço. 

Art. l l .o As penas do n." 3.° a 5." do artigo 6.° são du com* 
petêneia do director geral, com recurso paru o Ministro, interposto 
no prazo de (piarenta e oito boras contadas da comunicação oficial. 

S único. As penas dos n.os 3.° e 4." podem lambem ser apli
cadas pelos respectivos cbefes ou directores de serviço ou dft esta
belecimento, quando para isso tiverem delegação permanente rio 
director geral. 

•Art. 12.° As penas do n." 6.° n lO.t- do citado artigo ft." são 
da exclusiva competência do Ministro. 

Art. 13.° A competência disciplinar do funcionário superior 
compreende sempre a dos seus subordinados. 

Art. 14." 0 Director geral só imporá a pena do n." 5.° do ar
tigo 6." depois do ouvido o conselho disciplinar da sua direcção. 0 
Conselho de Ministros será ouvido sempre que o Ministn^exercer 
directamente, ou por via de recurso, a sua competência disciplinar. 

§ único. No caso de o Ministro resolver contra o parecer do 
conselho, o seu despacho será fundamentado e publicado no Diário 
do Governo, bem como o mesmo parecer. 

Art. 15." Das decisões em que o Ministro exercer directa
mente a acção disciplinar cabe sempre recurso para o tribuna' 
competente. 

Art. 1G." Nenhum recurso terá efeito suspensivo. 
Art. 17." As penas dos n."s 1." e 2." são aplicáveis nos casos 

de negligência, erros ou falias leves de serviço, nplicando-se os 
n.os 3.° e 4.° a faltas de maior gravidade. 

Art. 18.° As penas dos n."s í>." e f},<> são aplicáveis especial
mente nos casos d e : desrespeito ou injúrias a superiores; recusa 
de desempenho de serviços ordinários ou extraordinários, ou deso-
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1» iiKncia as ordens si ip^ r jo r P f ;»m_ojqec: lo de aSE-ÍS?-'- aceitação cie 
colocações incompatíveis 011 inacumuláveis com o exercício cio car

go ; discussão pública dos actos dos superiores manifestamente 
atentatór ia da disc ip l ina; provocação ou inci tamento à indisciplina 
ou insubordinação; desrespeito às inst i tuições. 

Ari 19.o São especialmente determinantes das penas dos 
n."s 9.0 e 10.° : a revelação de assunto que constitua segredo profis

sional ; iuconllr iàneia o revelação dolosa de assuntos de repartição, 
•em prejuízo do l istado ou de par t icu lares: abandono de l ugar : fa

ctos ou actos desonrosos: insubordinação grave: insistência no 
exercício de funções incompal iveis ou inaci imuláveis com as do seu 
ca rgo : aceitação de promessas ou dadivas, cm participação em lu

cros provenientes da ri nrcha ou resolução de negócios pendentes 
na repart ição em que serv i r o empregado; comparticipação ou o f e r 
10 em negociação de emprego publ ico; colaboração em perturbações 
graves de ordem púb l ica : recusa, sol) qualquer pretexte do j u ra 

mento ou declaração de fidelidade às Insti tuições politicas ou à 
•Constituição, pela fór la quo l i ver sido ou for adoptada no respe

ctivo Minis tér io ; repetida prática de actos de manifesta hostilidade 
•contra a Repúbl ica; ofensas ou in júr ias contra as Instituições. 

Art. 2 0 " Determina lambem a demissão qualquer falta grave 
posterior a duas suspensões on a uma das penas previstas nos 

,n.°» 8.0 e !.».o e a falta in just i f icada.ao serviço durante t r in la filas 
seguidos ou quarenta e cinco interpolados no decurso de seis meses. 

Art. 21." A acumulação de infracções e a reincidência deter

minam a aplicação de pena super ior à da infracção mais gravo ou 
■k pena discipl inar já sorrida, salvo exist indo atenuantes de impor

tância. 
Ar i . 22." Subsistem em vigor as disposições do Código Penal 

quanto à suspensão ou demissão por efeito da pena sofrida nos t r i 

bunais cr iminais competentes; as dos artigos 17.° e 19." da lei de _• 
de Outubro de 191 1 e quaisquer ouïras disposições de leis especiais. 

Art. 28." As infracções não especificadas nos artigos antece

dentes serão punidas do mesmo modo e em proporção da sua gra

vidade ou do dano por elas ■causado. 
Ar i . 24.0 As f ) 0 n n s d o s n o» 9.0 e 1(1." serão sempre óplieadas 

em decreto: as dos n.°s 6.» A g , " poderão ser aplicarias em decreto 
ou portar ia, e as demais serão impostas p..r despachos da autori

dade competente, nos lermos ridsle regulamento. 
Art. 25.0 Os funcionár ios com bom serviço e a ele assíduo 

(loderão gozar em cada ano civi l até t r inta dias seguidos de l icença, 
concedida pelo director geral respectivo, sem prejuízo do «erviço. 
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Art. 26." Só aos funcionários' com bom serviço e a ôle assí
duo poderão ser dadas promoções por distinção ou louvores. 

Art. 27." Não se reputarão incluídos nos dois artigos antece
dentes os funcionários (pie há menos de um ano tiverem sofrido 
pena disciplinar superior à de repreensão verbal ou escrita; nem 
aqueles que no corrente ano ou no ano civil tiverem dado mais de 
trinta faltas, embora justificadas, ao serviço, salvo resolução contrá
ria do conselho disciplinar do respectivo Ministério. 

ArL 23.° Das arguições feitas em público verbalmente ou por 
escrito, sobre matéria de serviço, a qualquer funcionário, e de que 
em processo disciplinar se tenha reconhecido a falsidade, poderá 
ser enviado, pelo superior hierárquico do funcionário, participação 
ao delegado do Procurador da República do jni/.o respectivo, o qual 
promoverá ex-oflcio contra o acusador, nos termos das leis. 

§ único. Para os efeitos deste artigo, o funcionário visado 
poderá requerer ao competente Ministro que se lho instaure pro
cesso disciplinar nos termos aplicáveis deste regulamento, a l im 'de 
fa/.er prova da falsidade das arguições. 

Art. 29." N'a folha ou registo biográlico de cada funcionário 
serão sempre anotadas as suas faltas, punições, licenças, louvores e 
quaisquer outros despachos ou resoluções referentes ao seu bom 
ou mau serviço. 

§ único. São consideradas faltas, para este efeito, as reco
mendações exlra-oflciais de favor, que os funcionários promoverem 
por intermédio de terceiras pessoas para o efeito de melhoria de 
situação. 

Do processo disciplinar 

Art. 30." As penas dos n."s 1.» e 2.° do artigo 6." não depen
dem de processo. Para todas as demais forrnar-se-há processo dis
ciplinar nos termos dos artigos seguintes. 

Art. 31.'- O processo disciplinar é instaurado por despacho 
da autoridade que tem competência disciplinar sobre o arguido, e 
que nomeará logo, sendo necessário, mu sindicante, funcionário da 
suaVonliança e do categoria ou antiguidade superior á do arguido. 

§ 1.° O Ministro poderá nomear ou requisitar para sindicante 
um magistrado do Ministério Público, ou ainda pessoa estranha ao 
serviço de que depende o arguido. 

§ 2." 0 sindicante servirá du instrutor e poderá escolher se
cretário da sua confiança. 

Art. 32." O instrutor fará autoar o despacho com a participa
ção ou documento que o contém, e procederá á investigação, ouvin-
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do o participante, as testemunhas por ele oferecidas, as referidas e 
as maia que julgar necessárias, procedendo a exames e u mais dili
gencias tpie possam esclarecer a verdade. Do cpie assim se apurar 
se extrairão os artigos da acusação, quando couber, indicando-se 
precisamente o acto ou omissão (pie constitua infracção disci
plinar. 

§ l.o Da acusação será dada cópia ao arguido, intimando-o 
para em prazo lixo examinar, querendo, o processo, apresentar a 
sua defeza por escrito, oferecer a prova documental e testemunhal 
que entender necessária. 

§ 2." Na defeza pode o arguido indicar até Irás testemunhas 
para cada facto, residentes na localidade onde se eslá procedendo à 
sindicância. 

§ 3 ° O arguido tem lambem n direito do indicar testemu
nhas que hajam de ser inquiridas fora da localidade, podendo o ins
trutor recusar a inquirição quando a julgue impertinente ou sim
plesmente dilatória. 

§ 4." As diligências que tiverem de ser feitas fora do con
celho onde correr a sindicância podem ser requisitadas por oficio 
ou telegrama a respectiva autoridade administrativa. 

Art. 33.° liecebida a defeza do arguido, o sindicante fará o 
relatório da instrução, indicando as acusações que refutar provadas 
e propondo a pena correspondente. 

Art. 34." Assim instruído, o processo será entregue á autori
dade competente para o decidir. 

§ único. No caso de não ter nomeado sindicante, por desne
cessário, esta autoridade procederá por si á instrução e decisão do 
processo, simplilicnndo e abreviando os seus tramites, sem prejuízo 
do disposto no artigo 9.» 

Art. 3 5 ° Os processos disciplinares estão isentos >de selos e 
custas, salvo os requerimentos e documentos juntos pelo funcioná
rio arguido; porém no caso de condenação, as despeitais da sindicân
cia llcarão a cargo do condenado, no todo ou em parte, conforme se 
julgar, atentas a gravidade da pena e a situação do funcionário. 

Art. 36." No caso de abandono de lugar, o processo consis
tirá apenas no levantamento dum auto de abandono pela autoridade 
(ou seu delegado) a (piem competir a fiscalização da comparência do 
funcionário ao serviço. O auto será levantado logo que esta autori
dade se convença de que o funcionário quiz abandonar o seu cargo, 
ou logo <pie se completem trinta dias de não comparência sem jus
tificação ou explicação, e terá o destino indicado no artigo 34." 

Art. 37." O funcionário implicado em qualquer processo dis-



Regulamento dos íuncio-
*^jtù narios,civis 

Foi hoje assinado um decreto de
terminando que o artigo37.* do regu
lamento doa funcionários civis, de 
22 de fevereiro de 1013, e seu § único, 
passem a ficar assim redigidos: 

Artigo 37.°—Os funcionários im
plicados um qualquer processo disci, 
plinar, poderão ser desligados do ser
viço e quando o for, ser-inee-hapago o 
vencimento total de categoria, e cor
respondente melhoria, até julgamen
to rinal. 
' § único.—A perda de vencimentos 
de exercício e demais abonos, sejam 
de que r.aturezi forem, sâo levados 
em conta na decisão final do pro
cesso. 

Todos os funcionários ímplicadds 
em processos disciplinares ainda não 
resolvidos e « a quem tenham sido 
pago* somente os vencimentos du 
categoria e correspondente melhoria 
na sua totilidade, ou diferençi que 
tenham deixido de receber, a contar 
de 1 de julho do 1926, devem ser 
esses abonos incluídos na primeira 
folha de vencimentos dos respectivos 
quadros. 
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ciplinar poderá ser desligado do serviço sem vencimenlo, ou com | 
parle dele, enquanto durar a instrução, ou até julgamento final. f, j ,'. ' , Vo ; 

§ único. A perda de vencimento será reparada, confirmada , i))ò}x6 

ou levada em conta na decisão final do processo. ) W l l 
Art. 38.o o despacho de pronúncia, com trânsito em julgado, '• ' 

por crime enunciado no § único do artigo 71.» do Código Penal ,t \ YfW 
determina a suspensão de exercício e vencimento do funcionário V 
até julgamento final. 

S único. A perda de vencimento, p o r este motivo, será repa

rada somente no caso de absolvição. 

Da suspensão de penas 

Art. 89.0 o cumprimento das penas, de que tratam os n>» 7.o 
« 8.° do artigo 6.», poderá ficar suspenso, na parle excedente, res

pectivamente, sessenta dias e a seis meses, quando o empregado 
com bom serviço, o a ele assíduo, não tiver no registo biográfico 
averbamento disciplinar superior ao do n." 2.» do mesmo artigo, e 
se derem a favor dele circunstâncias especiais. 

§ U° A suspensão da pena poderá ser requerida pelo inte : 
ressado e autorizada pelo Ministro, ouvido o Conselho disciplinar 
do Ministério. 

§ 2." A parte da pena que tiver sido suspensa nos termos 
deste artigo ficará sem efeito quando o empregado, durante o prazo 
do dois anos, a contar da suspensão da pena, não sofrer oulrn pena, 
superior à do n.« 2.« do artigo C». No caso contrário terá o empre

gado de cumprir a pena "ultimamente aplicada e a parle suspensa 
da pena anterior, sem prejuízo do disposto no artigo 21.° 

Da revisão 

Art. 40.» A todo o tempo pode ser pedida a revisão dos pro

cessos disciplinares, quando se aleguem circunstâncias susceptíveis 
de justificar a inocência dos funcionários neles condenados. 

Art. 41." O funcionário que pretender a revisão do processo 
disciplinar apresentará requerimento, com indicação das provas jus

tificativas da sua inocência, ao Ministro, que, ouvido o Conselho dis

ciplinar do Ministério, admitirá ou não o pedido. 
Ari. 42." Admitida a revisão, seguirá esta aptnsa ao processo 

disciplinar, nomeandose sindicante diferente do primeiro e cum

prindose em tudo o mais o disposto neste regulamento relativa

mente ao processo disciplinar. 
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Art 4!!." A revisão do.processo não suspende o cumprimento 
da pena que tiver sido imposta, mas provando-se a inocência do 
funcionário ficará a pena de nenhum efeito. 

Art. 44." Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Os Ministros do todas as Repartições assim o tenham enten
dido e façam executar. Paços do Governo da República, em 22 de-
Fevereiro de 1913. — (aa) Manuel de Arriaga = Rodrigo José Ro
drigues - Alraro de Castro = Afonso Costa = João Pereira Hastas 
= José de Freitas Ribeiro = António Caetano Macieira Júnior = 
António Maria da Silra — Artur Rodrigues de Almeida Ribeiro. 

Lei de 24 de Fevereiro de 1913, do Diário dq Gorirno n.° 44-

L E I N . " i í o 

l£in nome da nação o Congresso da República decreta, e eu 
promulgo; a lei seguinte; 

Artigo U° 0 Hospital de Alienados do Conde de Ferreira, 
pertencente à Santa Casa da Misericórdia do Porto, liça excluído das 
disposições do decreto de 11 de Maio de 1911. 

Art. 2.° A administração do referido Hospital continuará, 
como anteriormente à publicação daquele decreto, confiada à mesma 
Misericórdia, nos termos dos seus regulamentos aprovados pelo 
Governo. 

Art. 3.° A mesma Santa Casa lia Misericórdia do Porto fica 
obrigada a abrir ao ensino da Psiquiatria o Hospital de Alienados 
do Conde de Ferreira, concedendo á Faculdade de Medicina e Uni
versidade do Porto o direito de crear e exercer ali os cursos con
venientes. ' 

Art. 4.° Os médicos do Hospital de Alienados do Conde de 
Ferreira serão escolhidos e livremente nomeados, por escrutínio se
creto e maioria absoluta de votos, pela Mcwa da Santa Casa da Mi. 
sericordia do Porto, de entre os candidatos que, por concurso públi
co de provas perurite a Faculdade de Medicina do Porto, hajam pré . 
viamenle provado a sua competência em mérito absoluto para o-
exercício da clinica psiquiátricu. 

Art. B.o Fica revogada a legislação em contrário. 
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O Presidente do Ministério e Ministro do Interior u fava impri
mir; publicar e correr. Dada nos Paços do Governo da Repúblico, 
em 9 de Março de 1914. — Manuel de Arriaga = Bernardino Ma
chado. 

Diário ii„ (lorêrno, l.-< série, n." 86; de 9 de Março de 1914, 

Ministério de Instrução Pública 

bjECRETO N." isa 

Tendo sido criado, por lei de 7 de Jtillio do corrc-nte ano. o 
Ministério de Instrução Pública, do qual ficaram dependentes todos 
os serviços de instrução no continente e ilbas adjacentes, á exce
pção das escolas 'prolissionais que á data acima referida estavam 
subordinadas aos Ministérios da Guerra e da Marinha; e sendo ne
cessário regulamentar o serviço da9 dependências do mesmo Minis
tério de Instrução Pública, indicadas no artigo 2 °. já referido na lei 
de 7 de Julho, e, nos lermos do § único do seu artigo 10.°: hei por 
bem aprovar o regulamento que faz parte integrante deste decreto 
e vai assinado pelo Ministro de Instrução Pública. 

0 Ministro de Instrução Pública assim o tenha entendido e 
faça executar. Dado nos Paços do Governo da República, e publi
cado cm 29 de Outubro de 1913. — Manuel de Arriaga António 
Joaquim de Souza Júnior. . 

R e g u l a m e n t o do M i n i s t é r i o d e I n s t r u ç ã o P ú b l i c a 

CAPITULO I -

Da secretaria geral e das repartições 
e demais dependências 

Artigo l.o Todos os negócios relativos á instrução pública do 
continente e ilhas adjacentes, que, pelo artigo 1.° da lei de 7 de 
.lullio de 1913, competem ao Ministério de Instrução Pública, são 
estudados e preparados pela Secretaria Geral, polo Conselho de 
Instrução Pública e pelas seis Repartições do Ministério, de modo a 
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serem submetidos à resolução superior ilo Ministro de Instrução 
Pública. 

Art. 2." O Ministério de Instrução Pública eompõe-se de : 
ti) Gabinete do Ministro; 
b) Secretaria Geral (S. G.). Conselbo de Instrução Pública 

{C. 1. P.) e seis repartições, e respectivos serviços. 
As repartições são as seguintes: 
Repartição de Instrução Primária e Normal (R. I. P.): 
Repartição de Instrução Secundaria (R. I. S.); 
Repartição de Instrução Universitária (li. I. U.): 
Repartição de Instrução Industrial e Comercial (R. I. C.) : 
Repartição de Instrução Agrícola (11. I. A ) : 
Repartição de Instrução Artistica (R. I. A.). 
§ único. As repartições e serviços do Ministério terão, em 

regra, e para o serviço interno do Ministério e suas dependências, 
de ser indicados pelas iniciais, conforme u indica o presente artigo-

SECÇÃO 1 

Art. ti.0 Compete á Secretaria Geral: 
1." A entrada geral, recepção e distribuição de correspon

dência. 
2.° Os termos do posse, os encartes e cadastro <l<> pessoa) 

do Ministério, o que não fizerem parte dos serviços indicados no 
artigo 2.° ficam a cargo da respectiva repartição, por onde correm 
esses serviços, devendo os termos de posse ser feitos nos estabele
cimentos onde esse pessoal vai servir ou na sedo das inspecções 
primárias. 

'J." A guarda dos selos do Ministélio, a cbavo da caixa dos 
requerimentos e registo de entradas destes. 

i.° A recepção, expedição e registo dos telegramas que não 
forem recebidos ou expedidos directamente pelo gabinete do Mi
nistro. 

5." A preparação, de acordo com as diversas repartições, dos 
diplomas destinados á assinatura presidencial e seu arquivo, e ex
pediente para o Diário do Oorirno. 

6.° A nomeação, exoneração, demissão, suspensão e licenças 
de todo o pessoal do Ministério. 

7.° A policia e arranjo do edifício, distribuição das salas pelas 
diversas repartições e serviços. 

8." A fiscalização do serviço dos empregados menores. 
í)." A direcção e conservação das bibliotecas e arquivos, 
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10.° A estatística geral e publicações, 
11.» ..\ colecção e arquivo de artigos de jornais e publicações 

periódicas. 
12° Os assuntos referentes ao Conselho Nacional dos Amigos 

"ia Instrução. 
SECÇÃO II 

Art. 4.° Competem ao Conselho de Instrução Pública as atri
buições indicadas no decreto com força de lei de 27 de Abril de 
1911, com as modificações nele introduzidas pelo decreto com fôrçn 
de lei de 22 de fevereiro de 1913. 

SECÇÃO III 

Art. 5.° Competem à R. I. P. os assuntos referentes a: 
1.° Ensino infantil, primário e normal primário. 
2.° Escolas e demais institutos de ensino infantil, primário e 

normal. Administração e assistência escolar. 
3.° Escolas moveis e todos os cursos de qualquer natureza, 

destinados ao aperfeiçoamento do ensino primário. 
4.° Ensino de cegos, surdos mudos e outros anormais. 
5.° Cantinas escolares. 
0." Educação cívica, moral e física. 
7.° Todos os assuntos que imediatamente se relacionem com 

0 ensino primário normal. , 

SECÇÃO IV 

Ari. (>.° Compelem à R. I. S. os assuntos referentes aos li
ceus, institutos de ensino secundário e seus anexos e bem assim 
todos aqueles que com o ensino secundário tem relação imediata. 

SECÇÃO V 

Ari. 7." Competem á II. I. S. os assuntos referentes a : 
l.o Universidades e quaisquer estabelecimentos de ensino 

superior (salvo os pertencentes :ís !>.•'. 7.-» e 8.» Repartições). 
2.° Bolsas e viagens de estudo. 
3." Academias scientilicas (salvo as de Belas-Artes). 
4.° Museus arqueológicos. 
5.° Todos os assuntos que com o ensino superior tem rela

ção imediata. 
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SECÇSO VI 

Alt. 8.° Competem à R, I. G. os assuntos referentes a escolas 
e demais Institutos de Ensino Industrial e Comercial e bem assim 
lodos aqueles que tem relação imediata com este ensino. 

SECC.Ão VII 

Art. 9.° Competem à K. A. G. os assuntos referentes a : 
1." Escolas e demais institutos de ensino agrícola. 
2.° Todos os assuntos que com o ensino agrícola tem rela

<;ão imediata. 
SECÇÎO VIII 

Ari. 10." Competem à R. I. A. os assuntos referentes a: 
.." Escolas de arte. 
2.° Nomeação de júris para apreciação de trabalhos du ordem 

artística, lais como: monumentos comemorativos, etc. 
3.° Museus e bibliotecas. 
4." Monumentos nacionais e teatros. 
5." Propriedade literária e artística. 
tí.° Todos os assuntos que imediatamente se relacionem com. 

a educação artística. 
SECÇÃO IX 

Disposições comuns a todas as repartições e serviços 

Ari. 11." São comuns a todas as repartições os seguintes ne

gócios, relativos aos institutos e serviços que dependam de cada 
uma dessus repartiçõtss : 

Concursos, nomeações, exonerações, demissões e suspensões 
do pessoal. 

Processos disciplinares ; licenças e aposentações. 
Subsídios, pensões e louvores. ■ 
Programas de.ensino, plano de ensino e tudo que possa con

correr para o bom funcionamento e aperfeiçoamento das escolas. 
Bibliotecas escolares. 
Edifícios, mobiliário, material e, em geral, instalações escolares. 
Inspecções. 
Preparação dos elementos para o relatório do Ministro. 
Estatística das escolas e de seu piovimenlo. 
Fornecer à Secretaria Cerai todas os informações que por 

23 
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eslas lhe sejam pedidas, auxiliando p Secretário Geral em todos os 
serviços que esto haja de desempenhar. 

Todos os que pelo Ministro lhe forem incumbidos, dentro das 
atribuições do Ministério e da repartição. 

Art. 12.° Os assuntos referentes ao Conselho Superior de 
Instrução serão distribuídos á repartição que o Ministro designar. 

CAPITULO II 

Sub-divisào das repartições em secções e suas atribuições 

Art. 13.° As repartições serão divididas em secções, confor» 
ine o plano que for estabelecido pelos chefes de repartição e apro
vado pelo Ministro em portaria. 

Art. 14.° Em cada repartição haverá um arquivo privativo da 
repartição onde se conservarão os documentos relativos aos dois 
últimos anos. 

§ único. Nos arquivos das repartições poderão entretanto ser 
conservados por período superior a dois anos, quaisquer documen
tos que sejam necessários mas com autorização do Ministro. 

Art. 15.° A nomeação dos chefes de secção será feita pelo 
Ministro sob prosposta do chefe da repartição. 

CAPITULO II I 

Do pessoal e sua distribuição 

Ari. 1Ç.° 0 pessoal do Ministério de Instrução Pública coiu-
pôr-se-há d e : 

O Ministro. 
0 secretário geral. 
Seis chefes de repartirão. 
Oito oficiais. 
Trinta amanuenses. 
Um chefe do pessoal menor. 
Oito contínuos. 
Oito serventes. 
Três correios. 
Um guardu-porlão. 
S único. 0 Ministro poderá, em caso de urgência, mandar 

prestar serviço da sua especial competência nas repartições do Mi-
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nistério, e durante uni período não excedente a uni uno, quaisquer 
funcionários dependentes do seu Ministério. 

Art. 17.° 0 pessoal do Ministério de Instrução Pública será 
distribuído conforme o disposto na tabela anexa no decreto de 13 
de Outubro de 1913. 

§ único. Os amanuenses em caso de urgência de serviço 
poderão ser temporariamente transferidos duma para outra reparti
ção ou serviço, por ordem do Ministro. Os oficiais só o poderão ser 
por motivo disciplinar ou a seu pedido. 

CAPITULO IV 

Das atribuições, deveres e direitos dos empregados 

SECÇÁo I 

Ari. 18.° Ao secretário geral do Ministério compete: 
l.o Assistir ao Conselbo de Instrução, tojnando parte nas dis

cussões, quando o entender conveniente ou assim seja ordenado 
pelo Ministro. 

2.° Fazer lavrar e assinar os contratos que digam respeito a 
todo o Ministério. 

3.° Superintender na policia do Ministério e do' respectivo 
pessoal menor. 

4.° Conservar sob a sua guarda os selos do Ministério. 
5.° Presidir a todos os concursos do Ministério que por lei 

especial não tenbam presidente especialmente designado. 
G." Superintender nos serviços de correspondência com as 

cámuras legislativas. 
7." Fazer lavrar e assinar as declarações de fidelidade no ser

viço que todos os empregados devem prestar na secretaria geral 
nos termos do decreto com força de lei de 18 de Outubro de 1910. 

8.° Recebor toda a correspondência e fazê-la distribuir pelas 
repartições depois de registada no livro de entrada geral. 

9." Preparar com os chefes de repartição as propostas de lei, 
decretos, regulamentos, relatórios e todos os mais trabalhos de que 
seja encarregado pelo Ministro. 

10.° Manter a ordem o fazer executar as leis e regulamentos 
relativos ao regime, serviço e policia interna do Ministério, usando 
da competência disciplinar que lhe dá o decreto de 22 de Fevereiro 
de 1913, e dando parte aos Ministros dos factos ocorridos, quando 
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o julgue necessário, por excederem a sua competência as providên
cias a tomar. 

11." Helatur e informar toilos os negócios que tenham dû ir 
a despacho do Ministro, miando assim o exija o bom do serviço ou 
para isso receba ordem do mesmo Ministro. 

12." Inspecionar os serviços do Ministério e propor ao Minis
tro ns providências mais adecpiadas para a maior rapidez e regula
ridade no processo dos negócios. 

13.° Torrar resoluções nos casos previstos pelas leis, decre
tos e regulamentos, assinar a correspondência expedida do Ministé
rio, podendo, porém, autorizar os chefes de repartição a fazê-lo 
para a parle dessa correspondência que entender conveniente; ex-
ceptua-se a correspondência com as Camarás Legislativas, Minis
tros. Supremos Tribunais, e outras que o Ministro reservar para si. 

14.0 Ouvir as estações oficiais, resolver as dúvidas e consul
tas dás autoridades e chefes de estabelecimentos quando não hajo 
de alterar alguma resolução superior, dando de tudo conta an Mi
nistro. 

15.0 Conceder licenças aos empregados até 30 dias. 
1G" Informar os Ministros sobre as pretensões dos empre

gados. 
17.° As comunicações entro as diversas repartições exce-

ptuando-se as das repartições com a contabilidade, que deverão ser 
feitas directamente. 

18.° Mandar passar certidões sem prévio despacho do Minis
tro, excepto nos casos de dúvida e no § único do artigo 64.° 

19.° Despachar, em nome do Ministro, assuntos de expedien
te e todos aqueles para que seja autorizado, cabendo-lhe a respon
sabilidade desses despachos para com o Ministro, independente da 
responsabilidade civil ou criminal, nos lermos das leis. 

20.° Distribuição do pessoal pelas diversas repartições e mais 
dependências do Ministério. 

Art. 19." Na falia ou impedimento do secretário geral è ele 
subslituid.) pelo chefe de repartição que pelo Ministro for deter
minado. 

SECÇÃO II 

Ari. 20." Incumbe aos chefes de repartição : 
1." Assistir às sessões do Conselho de Instrução quando en

tenderem conveniente por nele se tratar de assunto tratado pela 
sua repartição ou quando a sua presença seja pedida pelo Presi
dente do Conselho. 
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2.° Despachar e dar expediente, em nome do Ministro, a todos 
os assuntos de mero expediente, e a todos aqueles que resultem da 
execução restrita das leis e regulamentos em vigor. De todos os 
despachos realizados diariamente pelos chefes de repartição, exce
ptuando o da contabilidade, será enviado por estes, até ás duas 
horas da tarde, cópia á Secretaria Ciciai, para ser presente ao Mi
nistro. Dos despachos realizados pelos chefes de repartição em nome 
do Ministro cahe-lhes a inteira e completa responsabilidade para 
com o mesmo Ministro, independentemente da que lhe caiba nos 
lermos das leis, civil ou criminalmente. 

S único. Quando as necessidades de serviço o exigirem, e sob 
proposta do chefe da fi. I. I'., poderá o chefe da secção do pessoal 
despachar directamente com o Ministro. 

3." Dirigir ou distribuir o expediente de todos os negócios 
das suas repartições, examinar, fiscalizar e promover lodos os tra
balhos a cargo delas, reservando para si os assuntos que entender 
convenientes. 

4." lielalar ou informar ao Secretário gernl todos os negó
cios que por êsle hajam do ser presentes ao despacho do Ministro, 
instruindo-os com todas as informações e documentos que sirvam 
para esclarecê-lo e emitindo a sua opinião sobro a legislação em 
vigor aplicável, indicando-a com clareza e bem assim a resolução 
que entendam que deva tomar-se, nos termos das leis e regula
mentos. 

"i." Despachar com <> Ministro todos os assuntos que por este 
não sejam reservados para o estudo e despacho com o Secretário 
geral. Os processos submetidos a despacho deverão ser informados 
e instruídos nos mesmos lermos do número anterior. 

6i° Prestar aos outros chefes de repartição as informações 
necessárias para o bom desempenho dos Irabalhos da competência 
dos mesmos chefes, o requisitar-lhes aqueles de que careça de fins 
análogos, em ambos os casos, por intermédio da Secretaria geral. 

§ único. Kxceptua-se a Repartição de Contabilidade, que po
derá dirigir-se directamente às reparlições do Ministério e estas 
àquelas para os fins indicados no presente artigo, devendo, porem, 
entender-se que as reparlições só devem pedir à Contabilidade in
formações sobre as questões de contabilidade c não sobre quais
quer outros assuntos administrativos do Ministério, que são da ex
clusiva competência das mesmas repartições. 

7." Classificar e distribuir o trabalho da sua repartição, de 
modo quo o serviço se faça regular e prontamente. 

8 ° Mandar participar os despachos das pertensões ou pe-

* 
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didos, e responder às perguntas ou pedidos de informação que 
forem feitos pelos interessados, no mais curto período e pelo cor
reio, sempre que os interessados tenham indicado a sua morada, 
sem que a falta desta comunicação possa dar direito ou qualquer 
reclamação da parte dos interessados. 

9.o Propor a aquisição e promover a permuta de quaisquer 
obras ou publicações. 

10." Dar seguimento a todos os assuntos do expedience cujo 
andamento esteja determinado por lei. 

11.° Prestar uo Secretário geral todos os esclarecimentos o 
informações que por este lhe sejum pedidas coadjuvando-o em todos 
os serviços do Ministério. 

12." Advertir os empregados e castigá-los, nos termos das 
leis e regulamentos em vigor, dando parte ao Secretário geral das 
faltus que excederem a sua competência disciplinar. 

13.° Fiscalizar e fazer manter em dia o serviço do respectivo 
arquivo, mandando para o arquivo geral a correspondência e pro
cessos de data muior a dois anos, salvo o caso indicado no § único 
do artigo 14.° 

14.° Executar todos os demais serviços dependentes do Mi
nistério de Instrução Pública que pelo Ministro forem determinados 
e <pie possam competir ã sua categoria. 

Art. 21.° Como regra, cada repartição terá um dia de semana 
lixado para despacho com o Ministro, a quem será dada nota de 
toda a correspondência que não seja de simples expediente, entrada 
na repartição. 

SECÇÃO III 

Art. 22.° Compete aos primeiros oliciois o chefes de secção: 
1." Ao chefe de secção, e na falta deste ao primeiro olicinl 

mais antigo que estiver em serviço efectivo, o substituir o chefe de 
repartição no seu impedimento. 

2." Coadjuvar os chefes de repartição ou de serviço nos 
trabalhos que lhes forem distribuídos, e responderem pelos serviços 
que lhes forem incumbidos. 

Art. 23." Além dos serviços acima indicados incumbe mais 
ao chefe du secção do arquivo da Secretaria geral: 

1.° Guardar e classificar, em harmonia com a divisão de ser
viços, os livros e papeis que lhe forem remetidos das repartições. 

2.° Tomar nota diariamente, em livro especial, com termo de 
abertura assinado pelo Secretário geral, de todos os livros e papeis 
que derem entrada noa arquivo* ou na biblioteca e que deles sai-

* 
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rem, indtcarido neste último caso, qual o empregado que os requi

sitou e cobrando recibo que ocupará o lugar do livro ou documento 
e ~tr.i restituído quando se cobrar a respeetivaentrega. 

; j . " Satisfazer as requisições de livros, documentos e infor

mações que llio forem dirigidos por escrito pelo Secretário geral ou 
chefes de repartição nu foi mu prescrita; proceder a buscas de docu

mentos, coligir e exlrntur dos boletins o publicações periódicas re

..111.1113 us publicações de interesso para o Ministério e seus ser

viços. 
Ari. 24.0 Dois unos depois ilu «luta do presente decreto não 

poderá ser nomeado arquivista quem não tenha o respectivo curso. 
Art. 25." Todos ..s empregados do Ministério, incluindo o Mi

nistro, são obrigados a restituir us livros «pie tenham ohtido,por em

prestimo, do arquivo, no prazo máximo de 60 dins improrrogáveis. 
Ari; 20." Transitoriamente serão mandados fazer serviço no 

Ministério de Instrução Pública os empregados dus bibliotecas o ar

quivos que forem necessários para classificar e coordenar a biblio

teca e arquivo do Ministério. 
Art. 27." Aos segundos oficiais e amanuenses compete Bubs. 

tituir, por ordem de antiguidade, quando o Ministro não determine 
o contrário, os primeiros e segundos oficiais, respectivamente, e 
desempenhar os serviços dn repartição que pelo chefe «la reparti

ção ou secção lhes forem incumbidos. 

SECÇXO iv 

Art. 29." Compete uo chefe do pessoal menor: 
1." Transcrever os despachos no livro da poria conforme as 

notas tpie lhe forem enviadas pela Secretaria geral. 
2.o Fechar e fazer expedir a correspondência que do'Gabi

nete do Ministro, da Secretaria geral OU das repurtiçOes lhe fôr re

metida. 
8.0 Selar os diplomas que .levam 1er o selo da Secretaria. 
4.o Cumprir as ordens do Secretário geral, e be n assim as 

dos chefes de reparticïo em tudo o quo fôr relativo no serviço a 
seu cargo. 

5.o Ter sob sua guarda os artigos de expediente da Secreta

ria geral, satisfazendo as requisições que lhe forem feitas por esta 
ou pelos chefes de repartição. 

6." Dirigir e vigiar os serviços de limpeza e asseio do edifício, 
pelos quais .'■ responsável. 
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7.° Distribuir e fiscalizar o serviço dos contínuos, correios o 
serventes, participando à Secretaria geral as falias que encontrar. 

Art. 29.° Os contínuos, correios e serventuários são subordi
nados ao cbefe do pessoal menor, e desempenham os serviços que 
por ôstes lhe forem determinados. 

Art. 30." Nas faltas ou impedimento do cbefe fará as suas 
vezes o seu ajudante. 

Art. 81.° Os empregados menores serão obrigados a uzur em 
todos os actos de serviço o uniforme seguinte : 

CHUFE DO PESSOAL K PESSOAL MENOR 

Hone — Do piano azul, com pnln de polimento o a parle infe
rior circundada por um galão do seda preta da largura.de 0,035, 
lendo na frente, em bordadura a fio «le ouro, o emblema da Repú
blica Portuguesa entíe duas palmas. 

Jaquetão— De pano azul, C0U1 duas aboloaduras paralelas de 
quatro botões cada uma na frente, dois botões na parte inferior de 
eada manga e a costura das costas fechada ale abaixo. 

(is IH.iões Berão do melul dourado, lendo cin relevo cinco qui
nas circundadas por palmas, devendo oa das mangas ter dimensões 
Inferiores aos da frente. 

Como distintivos usarão, em cada um dos lados da gola, bor
dadas a fio de ouro: o chefe do pessoal, très estrelas; o respectivo 
ajudante, duas estrelas; e os contínuos, uma estrela. 

Colite — De pano azul, sem gola, com uma abotoadnra de cin
co botões iguais aos das mangas do jaquetão. 

Calça — De pano azul, direita. 
Durante o verão será permitido o uso de coléto^e'calça de 

colim cinzento, dq feitios iguais aos do colete e calça de pano azul, 
devendo o colete de cotim cinzento ter uma abotoadnra de cinco 
bidões de cor alvadia. 

irs fardamentos são fornecidos anualmente, pelo Minístérli . a 
todo o pessoal menor, excepto aos correios. 

COIUIE1US 

Fardamento em uso actualmente. 

http://largura.de
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CAPITULO V 

Das nomeações, licenças, direitos, vencimentos 
e penas a aplicar aos empregados 

SECÇÏO I 

Das nomeações 

Ari. 32." A nomeação do Secretário gemi é da livre escolha 
«lo Ministro. 

Ari. 88." As futuras nomeações ile chefes da 8.« A 8.» Ilepar-
•ições recairão em indivíduos que satisfaçam o disposto no artigo 
ll.o da lei de 7 de Julho de 1.913, 

Ari. 34." A nomeação dos primeiros e segundos oficiais do 
quadro do Ministério será feita: um terço por antiguidade de entre 
os segundos oficiais e amanuenses do mesmo quadro que tenham 
aptidões e dois terços por concursos, por provas escritas, entre os 
mesmos segundos oficiais e amanuenses. As primeiras nomeações 
a fazer sè-lo-hão por antiguidade. 

$ único. Quando O concurso a c|ue se refere este artigo Bear 
deserto ou iptando não haja candidatos aprovados, abrir-se-ha novo 
concurso, ao cpial serão admitidos candidatos estranhos ao quadro 
do Ministério <• que, Além do satisfazerem aos requesting da admis-
são. se mostrem habilitados com um curso completo de instruçSo 
superior ou normal por qualquer das escolas da metrópole. 

Ari. 85.0 Os lugares de amanuenses serão providos por meio 
de concurso por provas escritas, a que serão admitidos quaisquer 
candidalos que se mostrem habilitados. 

Ari. 86.0 Uin regulamento especial estabelece a forma dos 
concursos. 

Ari. 37." Em igualdade de circunstâncias serão motivos de 
preferencia para todas as nomeações que se efectuarem para pre
encher vagas no Ministério de Instrução Pública, o ter prestado re
levantes serviços à Instrução Pública, o bom e efectivo serviço 
prestado no desempenho de empregos públicos e quaisquer habilita
ções sctenlificas ou literárias, Além das requeridas. 

Art. 38." Os lugares dp Ministro da Instrução Pública, não 
exceptuados p"r lei, são de serventia vitalícia. 
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SECÇÃO 11 

Das licenças 

Art. 39." Aos empregados do Ministério de Instrução Pública 
não podem, em regra, ser concedidas licenças sem motivo justi
ficado. 

§ 1." O Ministro poderá conceder licenças por trinta dias, 
sem vencimento, e desde <|iie não haja prejuízo para o serviço. 
Estas licenças, porém, não poderão exceder cento e oitenta dias em 
cada ano. 

§ 2.° Pode, porém, o Secretário geral conceder até trinta dias 
de licença, com os respectivos vencimentos, aos funcionários dos 
Ministérios (pie durante um ano lenham servido sem nolu alguma 
desfavorável, sem faltas não justificadas ou com faltas justificadas 
não excedendo a três dias consecutivos e a seis interpolados e que 
não hajam gosndo naquele período do tempo outra licença de qual
quer natureza. 

S 8.° Os chefes de repartição poderão conceder ate quinze 
dias do licença sem prejuízo de serviço, não podendo, porém, esta 
licença ser concedida mais de uma vez em cado ano. 

^ 4." As licenças de que trata o g 2.° serão concedidas por 
despacho no requerimento do funcionário que a pedir, precedendo 
informação da Repartição respectiva sobre a veracidade dos factos 
de que depende a concessão, bem como sobre a oportunidade desta, 
o não Importam perda do tempo de serviço. 

Art. 40." (1 funcionário que estiver com parle de doente ou 
licença por motivo de doença, por mais de cento e oilenla dias. será 
passado desde logo a situação de inactividade, precedendo inspe
cção pela Junta de Saúde, se esta o não der pronto para o serviço, 

g l.o Durante o período da doença, ainda que seja de 1res 
dias. fica 0 funcionário sujeito a ser inspeccionado por um faculta
tivo por ordem d.> Secretário geral. 

§ íi.° tis funcionários com parle de doente OU com licença 
por motivo de doença, não poderão transferir a sua residência ofi
cial sem prévia anlorização do Secretário geral, sob pena do sus
pensão de exercício e vencimentos por sessenta dias pela primeira 
vez e demissão em caso de reincidência. 

§ 8.o Os funcionários na situação de inactividade por doença 
perdem o vencimento de exercício o um lèrço do vencimento de 
calegoria. 
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>: 4." 0 funcionário na situação de inactividade por doença 
será sujeito a inspecção médica sempre que o Mini,iro o ordene. 

§ 5." (1 funcionário na situação de inactividade por doença, 
que requeira passagem á actividade, terá necessariamente de ser 
inspeccionado pela Junta de Saúde, constituída nos termos do § 1.» 
do artigo 2.» do decreto de 13 de Outubro de 1913. 

Art. 41." Os funcionários na situação de inactividade por 
doença por mais de um ano, e os que obtiverem licença por tempo 
superior a esse praso deixam vagos os seus lugares no quadro da 
Secretaria geral. 

S 1." Os funcionários no gôso de licença por período supe

rior a um ano são considerados na situação lie inactividade e ex

cluídos das promoções por antiguidade, 
§ 2.» A idêntica preterição estão sujeitos os empregados que 

depois ile um ano permanecerem na situação de inactividade por 
doença. 

Î; ■'!." Os funcionários no gôso de licença ilimitada perdem 
todo o seu vencimento. 

§ 4." Quando se apresentarem ao serviço, os funcionários, a 
que se refere áste artigo, ficarão adidos ao quadro se não tiverem 
vaga de categoria e sujeitos ao disposto no decreto de 17 de Junho 
do 1013. 

Ari. 42." O funcionário que durante o ano der mais de qua

renta faltas ao serviço, por qualquer motivo que não seja o de 
doença ou os indicados nos n "s 1." o 2." do artigo 40.°, perderá ses

senta dias de vencimento de exercício. 
Art. 43." O funcionário que durante o ano não der mais de 

1res faltas terá direito a uma gratificação do quinze dias de venci

mento de exercício e categoria. 
$ único. Exceptuamse desta disposição o Secretario geral o 

chefes de repartição do .Ministério. 

5ECCA0 III 

Das aposentações 

Art. 44." A aposentarão dos empregados civis do Mm.sleno 
.lo Instrução Publica continuará a regularse pelas disposições do 
decreto de 17 de Julho de 1886 e mais legislação correlativa. 
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SECÇÃO IV 

Das demissões, correcções e suspensões 
dos empregados civis 

Art. 45.» As demissões, suspensões e castigos dns funcioná
rios são reguladas pelo decreto de '21 de Fevereiro de 1913. 

SECÇÎO V 

Dos direitos e vencimentos dos empregados 

Art. 46.° Os empregados do quadro do Ministério de Instru
ção Pública, têm direito : 

l.o A ser aposentados nos termos das leis que regulam a 
aposentação dos empregados das direcções gerais dos outros Mi
nistérios. 

2.° A receber os seus vencimentos em serviço efectivo e 
quando impossibilitados por doença legalmente comprovada, não 
excedente a seis meses, bem como no gôso de licença concedida 
pelo Ministro e pelo Secretário geral ou cbefe de repartição o ainda 
quando desempenhem comissão de serviço não remunerada. 

3.° A passar á efectividade e entrar no respectivo quadro, 
logé que liaja vacatura na correspondente classe, quando lenham 
sido colocados na situação de inactividade ou adidos ao quadro. 

CAPITULO VI 

Do tempo de serviço e justificação das faltas 

Art. 47." Os trabalhos ordinários do Ministério de instrução 
Pública começam lodos os dias, não feriados, ás on/.e boras e ter
minam ás dezesele. 

ii 1." Os empregados encarregados do registo de entrada de 
correspondência deverão entrar com uma bora de antecedência e 
sair ás dezeseis horas, caso o respectivo chefe não determine o 
contrário. 

§ 2." O chefe do pessoal e mais empregados menores devem 
comparecer sempre no Ministério uma bora antes da fixada para o 
começo dos trabalhos. 

S 3." Chegada a hora de saida nenhum empregado se poderá 
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retirar ou deixar o trabalho sem prévia permissão do respectivo-
chefe de repartição. 

Ari. 48.° Os empregados do Ministério assinam, logo quo en
tram, o livro de ponto da sua repartição. 

í; l.o [)e/. minutos depois da hora marcada para a entrada 
dos empregados, é encerrado o pomo e os respectivos livros serão 
imediatamente entregues na Secretaria geral, pelo chefe do pessoal 
menor. 

i$ i " 0 Ministro poderá dispensar da assinatura do livro do 
ponto os empregados que, pela natureza do sorviço que desempe
nham, não possam comparecer no Ministério n hora regulamentar. 

£. 4." O Secretário geral, em caso de urgência de serviço, 
poderá allerar as horas de entrada e de saida, mas em caso nenhum 
poderá lixar mais de oito horas de trabalho por dia. 

Ari. 4!>." Os empregados que entrarem depois de encerrado 
o ponto cnnsideram-se em falia, salvo se justificarem a demora. 

Ari. 50." Os empregados que faltarem e não Justificarem as 
falias, perderão o vencimento de categoria e de exercício. 

§ l.o 0 funcionário que faltar por motivo de doença enviará 
desde logo porte de doente ao seu superior imediato, podendo jus
tificar assim a ausência durante três dias. 

Findos estes, se a doença se prolongar, lerá de en.viar no 
quarto diu, atestado médico para justificar a ausência até trinta dias 
e pela mesma forma consecutivamente justificará u ausência com 
atestados médicos mensais até cento e oitenta dias. 

g 2 » O Secretário geral poderá exigir também certidão do 
facultativo para justificar três falias cem simples participação de 
docnle, quando julgue que algum empregado procede com abuso. 

CAPITULO VII 

Da ordem e processo do serviço 

Art. 51." Nu Secretaria geral haverá um livro para a entrada, 
geral da correspondência recebida e outro livro para a enlrada geral 
dos requerimentos. 

Art. 52.0 Em cada repartição haverá os livros necessários 
para se notar a enlrada de todos os documentos que lhe forem dis
tribuídos, e bem assim o respectivo andamento. 

As notas relativas a negócios da Secretaria geral serão feitas 
nos livros de entrada geral. 

§ l.o Cada livro de entrada tem um indice alfabético, em que-
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se faz referência aos números dos assuntos e nomes dos indivíduos, 
autoridades e corporações que neles figurarem. 

S 2.0 Nenhum documento será apresentado ao Ministro sem 
nota ou sinal do registo de entrada, excepto nos casos de grande 
Urgência. 

§ 8.° Todos os processos terão uma capa onde se inscrevam 
os documentos de que consta. 

S 4 " . Nenhum assunto poderá ser levado a despacho sem 
que nele se encontre devidamente lançado, a respectiva informação 
e opinião da repartição, assinada pelo chefe da repartição ou pelo 
chefe de secção, devendo, porem, nêsle caso, ter o * conformo-me • 
do respectivo chefe, ou de quem o substituo. 

Kxceptua-se o caso em que o chefe da secção da li. I. 1'. des
pachar directamente com o .Ministro, em que o < conformo-me» do 
chefe é dispensado, e quando o chefe de repartição se não confor
mar com a informação do chefe de secção, caso em que apresen
tara a sua informação própria. 

§ 5." Exceptuando as informações de requerimentos, que po
derão ser lançadas por estes, todas as informações serão escritas 
em folha especial, onde se note o assunto informado de modo claro 
e nítido. 

Art. 53." Os decretos que hajam de ser>levados a assinatura 
do Presidente da Hepública deverão ser enviados pelas repartições 
respectivas à Secretaria geral, com nota indicando o seu número e 
assunto até às doze horas do dia em que a mesma assinutura deva 
ter lugar. 

§ único. Logo que os decretos estejam assinados e referen
dados, a Secretaria geral comunicá-lo-há ás repartições, que envia
rão cópia autêntica à Imprensa Nacional. 

Ari. 54." As autoridades e repartições subordinadas ao Minis
tério de Instrução Pública nos ofícios que dirigirem ao mesmo Mi
nistério, sobre assuntos já por eles tratados, devem notar à margem 
a repartição e números que nestes últimos tiverem sido indicados. 

§ único. Os ofícios de todas as autoridades subordinadas ao 
Ministério de Instrução, devem ter inscrito a margem o extracto do 
seu conteúdo e bem assim a repartição, número ou data do oficio 
ou nota a que respondem. 

A margem também, mas no fundo da página, serão indicadas 
as iniciais dos empregados que minutarem e copiarem os mesmos 
ofícios ou notas. No Um de cada mês o chefe da dactilografia entre
gará ao Secretário geral uma nota indicando o número de páginas 
dactilografadas por cada um dos empregados. 
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Ail. f>õ." Todos os requerimentos serão feitos em papel se
lado, salvo us excepções legais, e devidamente datadas e assinadas. 

Art. 56.° Km nenhuma representação, requerimento, informa
ção ou olicio pode lralar-so de mais de um objecto ou pretensão. 

Art. 57." As representações e requerimentos dirigidos an Mi
nistério não se restituem aos interessados, que, todavia, podem tirar 
dele certidões assim como dos despachos que a sen respeito forem 
proferidos. 

§ 1." ICxeeptuam-so desta regra os requerimentos em que se 
pedem certidões, os quais se entregam aos requerentes com as cer
tidões neles exaradas. 

§ 2." Os documento:; juntos a requerimentos só se entrega
rão aos interessados quando eles desistirem das pretensões antes 
da sua resolução ; depois desta resolução não se restituirão os do
cumentos originais, entregando-se em substituição certidões â custa 
dos interessados, excepto nos cases indicados no parágrafo seguinte. 

§ 8." No caso, porém, do indeferimento da pretensão, resti-
tuem-se todos os documentos em presença de recibo do interessado 
ou de pessoa para esse fim convenientemente autorizada. 

§ 4.° A restituição poderá ser determinada pelo chefe da re
partição respectiva. 

Art. 58." Em todas as repartições há livros para registo de 
olicios, diplomas, ordens e resoluções que se recebam e expeçam. 

§ único. São exceptuados do registo todos os diplomas pu
blicados no Diário do Governo ou os que forem publicados em bo
letins oíiciuis do Ministério, dos quais, todavia, su tomará nota no 
livro respectivo com referência ao número em que se tiver feito a 
publicação. 

Art. 59.» Dos decretos originais, formar-se-há na Secretaria 
geral colecção que será encadernada por ordem cronológica, 

$ 1." Os decretos originais, depois de assinados, serão entre
gues na Secretaria geral, e não poderão sair do Ministério, tirando-se 
cópia quando necessário. 

§ 2." Juntamente com os decretos destinados à assinatura 
deverão as repartições do Ministério envinr cópias destinadas ao 
Diário do Governo. 

Art. 60.° A correspondência dirigida a quaisquer autoridades, 
institutos ou empregados dependentes do Ministério de Instrução 
Pública será sempre escrita em nome do Ministro. 

Art. 61.° Na caixa dos requerimentos são lançados todos os 
que os interessados entregarem no Ministério, e é proibido aos res
pectivos empregados recebê-los directamente daqueles ou dos seus 
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procuradores. Dos requerimentos não lançados na caixa não terá o 
Ministro qualquer responsabilidade no caso de extravio. 

§ único. Não terão andamento os requerimentos que se refe
rirem a mais de um negócio, que compreenderem mais de uma 
pretensão, que não forem explícitos na pretensão do negócio e pre
tensão de que tratarem, ou que não estejam redigidos em termos 
convenientes, devendo, porém, os requerentes ser informados desta 
falta, com a maior urgência. 

Art. 62." Não se poderá, sob (pie pretexto fòr, deixar de acei
tar e dar andamento a qualquer requerimento recebido no Ministé
rio de Instrução Pública ou a ele enviado por intermédio de qual
quer estabelecimento dòle dependente ou pelo correio. 

Art. 63." As repartições do Ministério enviarão diariamente a 
Secretaria geral uma nota de todos os despachos lançados em re
querimentos, a fim de serem lançados nos livros da porta pelo chefe 
do pessoal menor. 

Art. 6-1-.° Km regra, não se darão certidões de requerimentos 
que não estejam pedidas pelos sinalários. nein de informações, do
cumentos e tribunais de pareceres consultivos. 

§ único. Só o Ministro, por motivo de interesse público, po
derá ordenar qualquer excepção a esta regra. 

Art. 65.° Na Secretaria geral, e em cada uma das repartições 
do Ministério, uni dos amanuenses será encarregado da dactilogra
fia. Todos esses amanuenses trabalharão numa sala especial, sob a 
direcção do mais antigo, que será o seu chefe, e serão encarregados 
de dactilografar a correspondência e mais documentos que lhes 
forem entregues para esse fim. Cada amanuense fará de preferência1 

o serviço que pertence à sua repartição, mas deverá fa/.er todo 
aquele que lhe fòr distribuído pelo chefe. 

Art. 66.° Toda a correspondência será feita n máquina, e bem 
assim os relatórios e suais peças escritas que sejam feitas no Mi
nistério. 

Art. 67." De toda a correspondência que haja de sor expe
dida do Ministério, relatórios e mais peças escritas, se tirarão pelo 
menos duas cópias, uma das quais será enviada ao seu destino, fi
cando a outra arquivada no processo que lhe pertencer. 

Art. 68." As minutas de todos os olicios expedidos do Minis
tério (pie sejam de natureza a estabelecer doutrina nova ou a inter
pretar leis ou regulamentos, deverão ter o risto do Ministro e serão 
arquivadas com esse visto. 

Art. 69." São proibidos, a não ser como auxiliares do pessoal 
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e soi» caracter oficial, excepto na repartição de Contabilidade, os 
livros copiadores. 

Art. 70.° Os telegramas deverão ser recebidos em triplicado, 
devendo uma das cópias ser enviada para o Ministro, onde èle es
tiver, outra ser copiada no livro para lui fim existente ne Secretaria 
geral, e a terceira ser enviadu n repartição respectiva, onde será 
junta ao processo a que pertencer. , 

§ único. Na Secretaria geral haverá um amanuense especial
mente encarregado do serviço de telegramas. 

Art. 71." Todos os telegramas que hajam de ser enviados das 
repartições e mais dependências do Ministério, serão entregues na 
Secretaria geral que, depois de os copiar no livro para tal fim des
tinado, os enviará ao seu destino. De todos os telegramas que en
viarem deverão as repartições juntar cópia aos respectivos processos. 

Ari. 72.° Em cada uma das repartições haverá os livros ne
cessários para neles se registarem as notas biográficas relativas ao 
pessoal delas dependentes com a indicação dos nomes, cargoSj 
datas das nomeações, exonerações, distinções, ele. 

Art. 73.° Nas repartições e suas dependências não podem 
estar senão os empregados respectivos; ninguém poderá ali entrar 
sem licença do respectivo chefe. 

Ari. 74.° Ninguém poderá permanecer nos corredores tio Mi
nistério, quer sejam empregados públicos quer não, a não ser por 
assunto de serviço. O chefe do pessoal menor é responsável pela 
policia dos correios. 

Art. 7f).o Tem direito a passagem, quando seja a servir o Mi
nistro, o pessoal do seu gabinete, e bem assim o pessoal do Minis
tério e dele dependente quando em serviço do Ministério nos ter
mos das leis o regulamentos em vigor. As guias de transporte em 
caminho de ferro serão passadas pela Secretaria geral ou pelas re
partições de que os funcionários dependem. 

Ari. 76.° Todos os empregados do Ministério de Instrução 
Pública deverão sempre considerar que é uma obrigação o atender 
o público com a maior solicitude e prontidão, devendo sempre con
siderar que são eles que estão ao serviço do público e não este ás 
ordens deles. 

Paços do Governo da República, em 29 de Outubro de 1913. 
— O Ministro de Instrução Pública, António Joaquim de Souza Jú
nior. 

Diário do Governo, n.° 253, de 29 de Outubro de 1913. 
24 
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Repartição de Instrução Universitária 

D E C R E T O N.« SS4 

Considerando quo o artigo 1.° do decreto n."'12õ, de S de 
Setembro último, determinou que os assistentes dos estabelecimen
tos de ensino superior, dependentes da extinta Direcção Geral de 
Instrução Secundária, Superior e Especial, quando rejam cadeiras 
ou cursos, percebam apenas, além do seu vencimento de categoria 
como assistentes, a gratificação de exercício correspondente n fun
ção professoral ; 

Atendendo a que não foi ainda determinado quanto devem 
perceber os assistentes, quando percam o seu vencimento de cate
goria em virtude de acumularem a assistência com qualquer outro 
cargo oficial : 

Tendo em vista a representação da Vacuidade de Letras da 
Universidade de Lisboa; 

Usando da Faculdade que me confere o n.° 8." do artigo 47." 
da Constituição Politica da República Portuguesa: 

Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro de Instrução 
Pública, que os assistentes das diversas Faculdades e Fscolas das 
três Universidades da República, quando rejam cadeiras ou cursos 
o percam o seu vencimento de categoria em virtude de acumularem 
a assistência com qualquer outro cargo oficial, perceberão os dois 
vencimentos de exercício correspondentes as duas funções de assis
tentes e de professor que exercem. 

O Ministro de Instrução Pública assim o tenba entendido e 
faça executar. Dado nos Paços do Governo da República, e publi
cado em 27 de Dezembro de 1918, — Manuel d« Arriaga—António 
Joaquim âe Souza Júnior. 

REGULAMENTO DO DIREITO DE ENCARTE 

CAPÍTULO 1 

Do direito de encarte 

Artigo I." São obrigados ao pagamento do direito de encarte 
todos os indivíduos (pie, autorizados imediatamente por disposição 
de lei, ou nomeados por eleição ou pelo Poder Executivo, ou pot 
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autoridade competente, com base em contrato, exerçam ou partici
pem no exercício de funções públicas civis de qualquer natureza, 
e percebam por elas remuneração, quer do Kstado, (píer dos corpos 
e corporações administrativas o demais estabelecimentos públicos 
sujeitos á direcção ou inspecção administrativa do listado, ou rece
bam pensões, emolumentos, subsidies, bonorárins, salários, percen
tagens, custas, gratificações ou outros proventos de qualquer natu
reza; e ainda os indivíduos das classes civis na situação de inacti
vidade, como aposentação, jnbilação, reforma, substituição perma
nente ou pensão, incluindo os mencionados no art. 139.° da lei de 
Separação de 20 de Abril de 1911. 

§ l.o Compreendem-se na disposição deste artigo os indivíduos 
que exerçam funções remuneradas em bancos, companhias ou ou
tras sociedades, e ainda de quaisquer órgãos autónomos da admi
nistração pública, por eleição, ou em representação do 1'arlamento 
ou do (îovèrno, ou com a sua confirmação, quando não paguem 
contribuição industrial. 

§ 2.° Compreendem-se, igualmente, os oliciais do exército ou 
da armada que desempenhem cargos Civi», mas apenas pela dife
rença de vencimento entre os respectivos postos e o cargo civil. 

§ 3." Todavia, se as funções exercidas pelos oficiais em car
gos civis forem exclnsivamente relativas u serviços de natureza ou 
caracter militar, como as referidas no art. 28.» da lei orçamental do 
Ministério das Finanças, de 30 de Junho de 1913, e análogas, o di
reito de encarte não será devido. 

Art. 2.° São isentos do direito de encar te : 
l.o Os vencimentos do Presidente da República e seu secre

tário particular, e bem assim os de secretário geral da Presidência, 
nos termos do decreto da Assembleia Nacional Constituinte de 23 
de Agosto de 1911 ; 

2.° Os vencimentos dos Ministros do Estado e os subsídios 
dos membros do Congresso; 

8.°( As comissões de caracter eventual; 
4.o Os vencimentos certos, ou calculados por lotação, in

cluindo os de inactividade, que na totalidade correspondam anual
mente a menos de 3(>0$; 

5.o Os abonos feitos para despezas de representação e as 
pensões de sangue ou outras estabelecidas com mero fim de bene
ficência; 

6.0 Os subsídios de residência e para renda de casas de habi
tação aos professores de instrução primária e as gratificações pela 
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regência dos cursos nocturnos, não compreendendo os das escolas 
móveis ; 

7.° Os vencimentos ou salários percebidos pelos operários do 
Estado ou das demais entidades a que se refere o art. l.o. 

§ 1.» Nas comissões, a que se refere o n.° 3.°,. não se com
preendem as nomeações de caracter temporário, transitório, ou sem 
limitação de tempo, mas apenas as que correspondem a funções 
acidentais, sem subordinação a quadros ou lugares próprios. 

§ 2.° Consideram-se sempre subordinadas n quadros ou lu
gares próprios, não só as substituições de qualquer natureza, mas 
as nomeações que as leis ou regulamentos autorizam àlêm dos qua
dros normais, na previsão de excesso de serviço. 

§ 3.° Os indivíduos compreendidos no n.° 4.° deste artigo 
ficam obrigados ao direito de encarte logo que acumulem outro em
prego, cujos vencimentos, somados com os do anterior, perfaçam 
ou excedam 360$. 

S 4 ° Nas isenções não se compreendem quaisquer subsídios 
abonados juntamente com os vencimentos, ainda que a titulo de fa
lhas, ou de abonos para pagamento a auxiliares da confiança dos 
funcionários. 

Ari. 3.° A laxa única do direito do encarte é igual ao venci
mento ou lotação anual do emprego ou função, contando-se, para 
este efeito, todos os proventos certos, ou, quando calculados por lo
tação, as quantias liquidas de deduções e despezas forçadas, ineren
tes a esse emprego ou função. 

§ 1.° Os oficiais do exército- e da armada, que desempenha
rem cargos civis, pagarão de direito de encarte a diferença entre os 
vencimentos totais dos seus postos militares e os cargos civis. 

§ 2.° Quando o funcionário receber acidentalmente em qual
quer tempo, além dos vencimentos ou proventos normais do seu 
cargo, algumas importâncias também sujeitas a direito de encarte, 
o desconto ou pagamento que por estas fizer não será tomado em 
consideração para que o funcionário seja dado por quite no cargo 
que está exercendo, mas sè-lo-bá no caso do artigo 5.° deste regu
lamento. 

Art. 4.° A taxa única do direito de encarte das classes civis 
em situação de inactividade, é igual a 20 por cento do vencimento 
ou pensão, ou da lotação em caso de substituição permanente. 

§ l.o Os oficiais do exército ou da armada que, no desempe
nho de comissões civis, sejam por elas aposentados, são obrigados 
ao pagamento da taxa fixada neste artigo. 

§ 2.o Os pensionistas a que se refere o artigo 139.o da lei de 
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Separação são igualmente obrigados ao pagamento desta laxa, sem 
prejuízo das responsabilidades pela investidura dos cargos a que se 
referem as pensões. 

Art. 5.° No caso de melhoria por aumento de vencimento. 
pensão ou lotação, nomeação para outro emprego ou transferência, 
a taxa do direito de encarte será determinada pela totalidade dos 
proventos com a melhoria, e será aplicada apenas á parte do venci
mento pelo qual não tenha sid.i pago por anteriores provimentos 
oro funções civis, o direito de encarte ou os extintos direitos de 
mercê e respectivos emolumentos das secretarias de Estado e selo 
dos diplomas das mercês lucrativas em vigor à data da respectiva 
liquidação. 

§ único. Compreendem-se nos provimentos anteriores os que 
tenham sido feitos para as colónias, e por isso deduzem-se no di
reito de encarte a pagnr as importâncias que o empregado ou fun
cionário do continente ou ilhas prove ter satisfeito por mercês ul
tramarinas e selos dos respectivos "diplomas, e reciprocamente. 

Art. 6.° O funcionário é devedor na importância total do di
reito de encarte desde o dia em que tome posse do seu emprego, 
e . 'em caso algum, pode reclamar reembolso do que tiver pago por 
este titulo, salvo se houver erro de cálculo na liquidação, ou se ve
rificar alguma das outras hipóteses do arligo 38.° 

§ 1.° Se por qualquer circunstância, mesmo a de ser supri
mido o lugar, o empregado servir o cargo menos de seis anos, con
tados desde a data da posse, não será obrigado a pagar de direito 
de encarte senão a quantia correspondente a décima parte da im
portância recebidn, on a receber, pelo exercício desse cargo. Atin
gindo ou excedendo esse proso, o direito de encarte é totalmente 
devido, salvo o caso de morte. 

§ 2." Aos oficiais do exército e da armada, que exerçam car
gos civis, serão apenas exigidas as prestações correspondentes ao 
tempo do exercício desses cargos. 

§ 3." Todavia, nenhum funcionário será aposentado, jubilado 
ou reformado sem ter integralmente satisfeito ou assegurado o di
reito de encarte correspondente ao emprego ou lugar que servir de 
base ao cálculo do pensão respectiva, podendo o pagamento do que 
porventura faltar efectuar-se por antecipação, nos termos do art. 14.». 
ou ser satisfeito em prestações não inferiores o 10 por cento da 
pensão mensal, quando sejam autorizadas por despacho do Ministro 
das Finanças. 

§ i.ò lim caso de morte do funcionário ou empregado, aos 
seus herdeiros não poderá ser pedido mais de 10 por cento da quan-
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tia que houverem de receber por ordenados em divida, quer aquele 
'.enlia servido mais, quer menos, de seis anos; e se os proventos 
forem calculados por lotação, não poderá reclamar-se dos herdeiros 
ou do fiador mais do que as prestações de direito de encarte em 
divida no momento do falecimento. 

§ 5." As disposições da primeira parle do parágrafo anterior 
aplicam-se igualmente ao caso de morte de indivíduos na situação 
de inactividade. 

§ 6.° Quando o funcionário tiver pago direito de encarte a 
mais, e não se der algum dos casos do restituição, a importância 
respectiva ser-lhe-há, no entretanto, levada em conta se se der a 
hipótese prevista no art. 5." deste regulamento. 

Art. 7.° Os funcionários rle qualquer natureza, que ainda não 
pagaram direitos de merco, emolumentos dai» Secretarias de Estado 
e selo dos diplomas, em consequência de quaisquer disposições con
signadas nas leis ou diplomas anteriores, ou por alguma outra razão 
nu pretexto, são obrigados, a partir de 1 do Julho de 1913. ao paga
mento do direito de encarte, como se, para esse efeito, a sua nomea
ção fosse datada de 1 de Julho de 1913, salvo se lhes aproveitar 
qualquer das isenções do art. 2.» deste regulamento. 

CAPITULO II 

Pagamento do direito de encarte 

Art. 8.0 O pagamento do direito de encarte dos funcionários 
com vencimentos pagos pelos cofres do Estado, dos corpos o corpo
rações administrativas e demais estabelecimentos ou institutos su
jeitos á direcção ou inspecção administrativa do Estado, incluindo 
os aposentados e demais inactivos, é feito por desconto mensal de 
10 por cento nos vencimentos totais recebidos desses cofres, com 
excepção da última prestação, que será, a seu requerimento, da im
portância em divida, quando for inferior a 10 por cento. 

§ 1.° Enquanto o funcionário não apresentar quitação, ou 
verba declaratória de encarte, continuará a fazer-se o tlesconto de 10 
por cento do vencimento, sob responsabilidade da repartição por 
onde for passada a folha, e considerando-se para este efeito como 
repartição qualquer autoridade ou pessoa a quem incumba proces
sar vencimentos de indivíduos sujeitos ao direito de encarte. 

§ 2.° Todavia, se o direite de encarte fôr devido nos termos 
do artigo 5.°, o desconto de 10 por cento, na totalidade dos venci
mentos, poderá ser limitado polo Ministro das Finanças a nlguns 
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meses do ano, para que o funcionário promovido não lique rece

bendo quantia líquida inferior á que já estava percebendo anterior

mente. 
^ 8.0 Se, porventura, pot estar concluído o pagamento do di

reito de encarte, forem quaisquer quantias descontadas a mais, só 
se restituirão as que forem recebidas depois da entrega do reque

rimento pedindo a certidão das importâncias satisfeitas por conta 
■ io direito de encarte. 

§ i." O requerimento pedindo a redução da última prestação 
poderá ser apresentado ao cbefe da repartição por onde for proces

sada a folha, e será instruído com a declaração, sob responsabili

dade do funcionário, de que só deve importância inferior à décima 
parte do seu vencimento mensal, mas não suprirá a quitação ou 
verba declaratória para o efeito de cessar o desconto a que se re

fere o S l." 
S ;">." A quitação ou verba declaratória de encarte será reque

rida à Direcção Geral das Contribuições e Impostos, que a passará 
e anotará logo que lhe sejam presentes os documentos comprovati

vos de que o requerente não deve de direito de encarte ou dos ex

tintos impostos. 
Art. 9." O direito de encarte dos empregados menores dos 

Ministérios e repartições deles dependentes poderá ser pago nas 
prestações necessárias para que o desconto seja de 7 por cento dos 
respectivos vencimentos. 

S 1." Consideramse empregados menores os contínuos, ser

ventes, ou aqueles que exercem unicamente funções idênticas, de 
caracter material e braçal. 

S 2." A estes empregados é aplicável, quanto ao desconto de 
7 por cento, o que no artigo anterior se dispõe quanto ao desconto 
de 10 por cento. 

Art. 10." O pagamento do direito de encarte devido pelo pes

soal do corpo consular português, sem vencimentos ou emolumen

tos pagos por meio de folhas, pode ser satisfeito mensalmente pela 
décima parte dos emolumentos percebidos no desempenho das suas 
funções, servindo esses emolumentos como caução legal ao paga

mento do mesmo imposto. 
§ l.o Os cônsules da 4.» classe e vicoconsules transferirão, 

álèm da parte dos emolumentos quo são receita do Estado, nos ter

mos do artigo 63,o do decretolei de 20 de Maio de 1911, mais a 
quantia correspondente á décima parte dos seus emolumentos. 

S 2,0 Aos chanceleres e mais pessoal será descontada a dé

cimn parte correspondente ao vencimento lixado pelo consul, nos 
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termos do § 3.° do arligo 53.° do mesmo decreto, salvo se lhes 
aproveitar u isenção do n." 4.° do artigo 2.° 

§ 3.° A Repartição de Contabilidade Pública junto do Minis
tério dos Negócios Estrangeiros escriturará ns verbas descontadas 
pelou funcionários constantes dos parágrafos anteriores e só dei
xará cessar o desconto quando o funcionário tenha cumprido as 
digposiçSes do art. 30.°, § 1." 

Art. 11.° Os funcionários sem vencimento por qualquer dos 
cofres, a que se refere o art. 8.°. ou com emolumentos, salários ou 
quaisquer proventos, que não sejam pagos por meio de folhas, po
dem satisfazer mensalmente o direito de encarte pela décima parte 
do duodécimo da sua lotação, contanto que prestem caução ou 
fiança idónea que garanta o pagamento do referido direito. 

S 1." Prestada a fiança, o funcionário solicitará mensalmente 
da repartição tio .finanças do concelho ou bairro onde estiver insta
lada a sua repartição, o documento necessário (modelo n.<> 1) para 
entrar na tesouraria da Fazenda Pública com a importância corres
pondente á décima parte do duodécimo da sua lotação. 

§ 2.9 Realizado o pagamento, o secretário de finanças reme
terá O segundo talão á inspecção de finanças para ser averbado no 
registo competente. 

§ 3.° Se até o dia 5 de cada m ê s o funcionário não der en
trada nos cofres do Estado, com a importância da prestação relativa 
ao mês anterior, o secretário de finanças intimá-lo-há para, no prazo 
de oito dias, pagar a prestação em dívida com a respectiva limita, 
nos termos do artigo 200.° do regulamento do imposto do selo de 9 
de agosto de 1902. 

§ 4 ° Findo esse prazo, será imediatamente o fiador cofripe-
lido ao pagamento da importância total, que ainda estiver em divida, 
do direito de encarte, ou promover-se-há o levantamento da caução 
que se tiver feito para garantir o imposto, não se fazendo neste caso 
a dedução a que se refere o art. 14.", nem qualquer outra. 

S 5." Na hipótese prevista nos parágrafos anteriores o funcio
nário ficará de olicio suspenso do exercício o proventos do seu car" 
go, sendo nulos lodos os factos que praticar, desde o termo do pi azo 
de oito dias até que apresente o seu diploma de encarte com a verba 
declaratória ou o documento a que se refere o art. 30.", § 1.». 

S 6.0 Para os efeitos do pagamento dos direitos fle encarte, 
os funcionários que prestarem serviço junto do emprezas, socieda
des ou outras entidades particulares considernm-se como se os seus 
vencimentos fossem lotados e (içam no regime deste arligo e seus 
parágrafos enquanto os receberem directamente dessas entidades. 
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Logo que o pagamento passe a ser feito por intervenção cio listado, 
os funcionários entram no regime do art. 8.°. 

Art. 12.° Se o funcionário tiver ao mesmo tempo vencimento 
certo por qualquer dos cofres, a que se refere o art. 8.", e outros 
vencimentos lotados, como sejam emolumentos, salários ou demais 
proventos, será considerado aquele vencimento certo como caução 
legal ao pagamento das prestações do direito do encarte da lotação, 
excepto se fòr para isso manifestamente insuficiente, devendo neste 
caso, e a todo o tempo em que esta circunstância se verifique, apli-
car-se o artigo anterior o seus parágrafos. 

S l.° As repartições por onde fòr processada a follia de ven
cimento descontarão sempre 10 por cento, até que esse funcionário 
cumpra o disposto no § 1." do art. 30" . 

§ 2.° O funcionário solicitará da repartição de linanças do 
concelho ou bairro onde exercer as suas funções o documento ne
cessário para pagar a importância correspondente â décima yarte 
do duodécimo da parte lotada. 

i$ ii.° 0 secretário de (inanças cumprirá o disposto no ait. 12." 
e seus parágrafos, na parte aplicável, e dará conhecimento imediato 
â repartição por onde fòr processado o vencimento certo, quando o 
funcionário se não apresente a cumprir o disposto no parágrafo an
terior, ou deixar de pagar a prestação até o dia f) de cada qnêa, iv-
metendo a guia da multa para sor descontado no primeiro venci
mento a receber, e sendo essa guia passada nos termos do arl. 200.° 
do regulamento do imposto do selo de 9 de agosto de 1902. 

S 1." Km caso do nova falta de pagamento, far-se-hn mensal
mente nos vencimentos o desconto correspondente a todo o direito 
de encarte, computando-se em dobro o da parte lotada. 

$ õ." Só cessará a exigência do pagamento do direito de en
carto (piaiido o funcionário tenha cumprido as disposições do art. 
30.», § 1.9. 

Art. 13.» Os tesoureiros dos corpos e corporações adminis
trativas e dos.demais estabelecimentos ou institutos sujeitos a di
recção ou inspecção administrativa do F.stado, e, em gertd, todas as 
pessoas ou entidades fora da acção directa do Ministério das Finan
ças, a quem incumba pagar vencimentos sujeitos ao direito de en
carte, são obrigados, sob pena de responsabilidade civil e criminal, 

-a entregar, mediante guia, na Tesouraria da Fazenda Pública do 
concelho ou bairro da sua repartição, até cinco dias depois do paga
mento desses vencimentos, a importância do correspondente direito 
de encarte, descontada nas folhas dos funcionários sujeitos a esse 
imposto. 
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Art. 14." 0 direito de encarte [iode ser pago por antecipação, 
no todo ou pelo que faltar, em qualquer tempo, com n dedução cor
respondente, calculada á taxa de 5 por cento, quando i?sse paga
mento fòr voluntário. 

§ único. 0 número de prestações a pagar, correspondentes á 
antecipação, é calculado pela tabela respectiva, que deste regula
mento faz parte. 

CAPITULO II I 

Das cauções ou fianças 

Ari. lo.» Todo o funcionário que seja obrigado ao pagamento 
d.> direito de encarte e não perceba quaisquer vencimentos pelos 
cofres, a que se refere o arl. 8.". é obrigado a prestar caução ou 
liança idónea, que garanta o pagamento do mesmo direito. 

Art. 16." A liança será sempre prestada na repartição de fi
nanças do concelho ou bairro, onde o funcionário exerça as suas 
funções. 

S l.o Se o funcionário fòr transferido para lugar de igual ou 
menor lotação, a liança já prestada é garantia do direito da nova 
função, devendo o secretário de linanças remeter cópia autentica 
do termo à repartição de finanças do concelho para onde se fizer a 
tranferéocia. 

S 2 ° No caso de excesso de lotação, quer por transferência 
com ou sem promoção, quer por aumento em virtude da revisão a 
que se refere o artigo 22.", o primitivo termo deve ser cancelado, 
prestando o funcionário nova liança pelo que ainda dever de direito 
de encarte relativamente à nova lotação. 

Arl. 17." A fiança é prestada nos termos do Código Civil, obri-
gando-se o fiador a ser principal pagador, ou renunciando ao bene
ficio da excussão, como está preceituado nos números l.o e 2.° do 
artigo 830:° do mesmo código, o. declarando que manterá a sua res
ponsabilidade no caso do artigo 16.", § l.o. 

Art. 18." O secretário de finanças só admitirá como fiador o 
contribuinte, a respeito do qual consto das matrizes prediais ou 
industriais, possuir bens, ou pagar contribuição industrial, de que 
se presuma a idoneidade para garantir o pagamento da importância 
tolal do direito de encarte. 

§ l.o Se o fiador não estiver colectado no concelho, onde se 
presta a fiança, o secretário de finanças só o admitirá desde que se 
prove, por certidões cassadas no concelho onde estiver colectado. 
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(|ue oferece as garantias necessárias para assegurar o pagamento 
tio imposto, devendo o secretário de finanças mandar para a repar
tirão, onde o fiador estiver colectado, uma nota da importância da 
garantia prestada ao pagamento do direito de encarte. 

§ 2." O secretário de finanças anotará nus.verbetes da con
tribuição predial, ou no mapa de repartição da contribuição indus
trial, a fiança prestada pelo contribuinte. 

Art. 19.° Se por motivo da venda de propriedades ou altera
ção nas industrias, se presumir que ao fiador já falta a idoneidade 
necessária para assegurar o pagamento do direito de encarte, o se
cretário de finanças do concelho, onde existir o termo de fiança, 
chamará o contribuinte a prestar nova fiança que possa garantir o 
mesmo direito. 

§ único. Quando a alteração de idoneidade se der num con
celho diferente daquele em que existe a fiança, o secretário daquele 
concelho comunicará ao deste o facto, a fim do se proceder a nova 
fiança nos termos deste artigo. 

Art. 20." O termo de íiunçu será lavrado em livro para esse 
fim destinado e assinado sobre uma estampilha de imposto de selo 
de 1$00, álêm do selo de $10 por cada meia folha, e revestindo as 
demais formalidades legais, conforme o modelo n.'> 4 désle regula
mento. 

§ único. Neste livro devem ser lavrados termos de abertura 
e encerramento, e as suas folhas serão todas numeradas e rubrica
das pelo inspector de finanças ou por funcionário a quo <5le para 
isso der comissão. 

Art. 21.° Pode também assegurar-se o pagamento do direito 
de encarte por meio de caução em papeis de credito ou quaisquer 
valores, depositados nu Caixa Geral dos Depósitos A ordem do ins
pector de finanças, só podendo levanlar-se esse depósito em pre
sença da verba declaratória da quitação do direito de encarto. 

CAPÍTULO IV 

Das lotações 

Art. 22.» A fim de se poder calcular à totalidade de venci
mento para a determinação do direito de encarte, a Direcção Geral 
das Contribuições e Impostos procederá á revisão das lotações dos 
lugares com emolumentos, salários ou quaisquer outros proventos, 
publicando-so no Diário do Governo o resultado dessa revisão. 

S 1." As lotações devem ser revistas de cinco em cinco anosi 
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e conforme dessa revisão liver resultado aumento ou diminuição 
nas lotações, assim será calculada a importância a pagar de futuro 
pelo direito de encarte. 

§ 2.° Quando, porém, o aumento ou diminuição dos emolu
mentos, salários ou quaisquer outros proventos, provier de lei ex
pressa, desde logo se procederá à revisão e, pelo seu resultado, se 
calculará o direito de encarto para o futuro. 

§ 3." Em qualquer caso, se a nova lotação for superior á an
terior, aplicar-se-liá imediatamente o disposto no art. 5." deste re" 
gulamenlo. 

§ 4.° Da fixação das lotações poderá qualquer interessado re
correr, sem efeito suspensivo, dentro do praso de vinte dias, a 
contar da sua publicação no Viário do Oovirno, para o Concelho da 
Direcção Geral das Contribuições e Impostos, e do acordam por este 
proferido para o Supremo Tribunal Administrativo, nos-termos ge
rais aplicáveis. 

Art. 2 3 ° A lotação do emprego ou função é a quantia líquida 
de deduções e despezas forçadas inerentes a esse emprego ou função. 

§ 1.° Considerani-se deduções e despezas forçadas ineren
tes ao emprego ou função as que o respectivo funcionário lizer com 
o expediente, limpeza o renda de casa, bavendo-a. listas despezas 
deverão ser devidamente documentadas, podendo o Estado averi
guar até que ponto elas são indispensáveis á boa execução dos ser
viços. 

§ 2.° Não se consideram deduções nem despezas forçadas os 
encargos tributários, nem os que resultarem da necessidade de pro
postos, ajudantes ou outros auxiliares que o funcionário tenha ao 
seu serviço, dentro da respectiva repartição, embora com nomeação, 
investidura ou autorização oficial. 

Art 24." Afim de ser dado cumprimento ao art. 22.", todos 
os funcionários, autoridades ou entidades, que recebam ou arreca
dem emolumentos, salários, custas ou quaisquer outros proventos, 
enviarão à Direcção Geral das Contribuições e Impostos, uma nota 
circunstanciada desses proventos nos últimos três anos, acompa
nhada dos documentos necessários que provem o computo das de
duções e despezas forçadas, de que trata o § 2." do art. 23." deste 
regulamento, e ainda a décima parte dos emolumentos que os fun
cionários do registo civil entregam como receita do Estado, nos 
termos do arl. 51." do Código do Registo Civil. 

Art. 25." 0 prazo para enviar a nota de que trata o art. 24.», 
é do noventa dias, contados da data da publicação désle regulamento 
no Diário do Chvirno. 
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£ l.o Findo osso prazo, a Direcção Geral das Contribuições e 
Impostos, em presença das informações e mais elementos que jul
gar convenientes confeccionará as lotações, publicando sucessiva
mente no Diário do Governo o respectivo resultado, per forma que 
todas as lotações estejam publicadas em 31 de Maio de 1914. 

g 2.° Para os funcionários que não cumprirem as disposições 
deste artigo, a lotação será determinada pela totalidade dos proven
tos, sem os abonos do artigo 23." 

Art. 26." Independentemente do disposto nos artigos ante
riores, todos os funcionários, autoridades ou entidades, que recebam 
ou arrecadem emolumentos, salários, custas ou quaisquer outros 
proventos, entregarão mensalmente, até ao dia 15, ao secretário de 
finanças da respectiva área uma nota especificada dos proventos 
desta natureza, cobrados e a cobrar^ relativos ao mês anterior, a 
começar no de Janeiro de 1914, e bem assim das deduções e despe-
zas forçadas, devidamente documentadas, sob pena da competente 
responsabilidade civil, disciplinar o criminal, em caso do falta ou 
ôrro. 

S único. Os secretários de finanças farão seguir estas comu-
nicações, com seus informes, para a Direcção Geral das Contribui
ções e Impostos, perante a qual as poderão apresentar directamente» 
nos termos deste artigo, ás autoridades, entidades e funcionários 
das Secretarias tio Estado e dos serviços autónomos com sede em 
Lisboa. 

CAPITULO V 

Da verba declaratória 

Art. 27.° Considera-se devedor do direito de encarte todo o 
funcionário, que não tenha declaração de pagamento, passada no 
diploma da sua função ou oficio, e, em caso algum, deixará de des
contar ou pagar as importâncias correspondentes á décima parte do 
seu vencimento ou lotação até que mostre a declaração de estar 
pago esse direito. 

Art. 28.° A declaração será passada na Direcção Geral das 
Contribuições e Impostos em presença de certidões ou documentos, 
que mostrem esse pagamento, mediante o custo" de 1$21 nos lermos 
da tabela anexa ao decreto de 16 de Junho de 1911. 

Art. 29." A verba declaratória de encarte referir-se-há ao 
vencimento ou lotação do oficio ou empreza, nos termos seguintes : 

Iledara-se que o funcionário a quem pertence este diploma 
mostrou por documentos autênticos ter pago a importância do dL 
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reito de encarte, correspondente ao seu vencimento de ou 
correspondente à sua lotação de ( . . . . ) , e mais a importância 
d e • . . ., proveniente de . . . . 

2.» liepartição da Direcção Geral das Contribuições e Impos
tos, em de . . . . de 191 . . 0 Chefe da Repartição, 

Art. 30." A fim de que as repartições encarregadas dos ser
viços relativos ao pagamento do direito do encarte possam tomar 
conhecimento de que se lavrou verba declaratória, nos termos do 
artigo anterior, a Direcção Geral das Contribuições e Impostos pas
sará conjuntamente um documento, sem solo nem emolumento, 
que entregará tio interessado, com os dizeres seguintes : 

^Passou-se, nesta dula, verba declaratória com o n.° . . . . a 
favor de I' ficando encartado em . . . S . . . vencinfento (ou 
lotação) do seu lugar de . . . . 

2.;* Repartição da Direcção Geral das Contribuições e Impos
tos, em . . . . de . . . . 191 . . 0 Chefe da Repartição, . . . . . . 

§ 1." liste documento justilicará a cessação do pagamento e 
será entregue pelo interessado, ou na repurtição processadora da 
folha, ou na repartição de finanças com respeito aos vencimentos 
de lotação calculada. 

§ 2." Em caso de falta deste documento, o funcionário po
derá apresentar o seu diploma com a verba declaratória, ou certi
dão autêntica extraída da mesma verba. 

Art. 31." Os funcionários só com vencimentos lotados, nos ter
mos do artigo 11.", apresentarão o seu diploma com a verba decla
ratória na repartição que lhes conferiu a posse, afim de ser lançada 
á margem do respectivo auto a declaração do pagamento, e entre
garão o documento, a que se refere o art. 30.°, na repartição de fi
nanças, onde tiverem prestado fiança ou caução, para ser cancelada 
a responsabilidade do tiador ou ser autorizado o levantamento do 
depósito dado em caução. 

Art. 32.° A verba declaratória dos funcionários a quem fo
ram liquidados direitos de mercê pelos seus vencimentos de catego
ria e emolumentos e selo, ou apenas solo, pela categoria o exercício, 
será passada pela totalidade dos vencimentos, salva a hipótese do 
art. 7." deste regulamento, e o funcionário terá de cumprir as for
malidades do § I." do art. 30." e do art. 31.° para cessarem as res
ponsabilidades da continuação do pagamento. 

Ari. 33." N'o caso de transferência ou mudança de situação 
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do funcionário, o documento a que se refere o art. 30." será reme
tido por cópia pela repartição detentora àquela por onde c funcio
nário passar a ter os vencimentos, ou à secretaria de finanças da 
sua nova residência. 

Art. 34." (juando o funcionário tiver conjuntamente venci
mentos certos e calculados por lotação, e o pagamento de direitos 
de encarte não esteja concluído ao mesmo tempo, poderá haver duas 
verbas declaratórias, uma respeitante à parle dos proventos lotados 
e oulra aos vencimentos certos, contanto que se designe claramente 
em cada uma a parte dos vencimentos a que respeita. 

CAPITULO VI 

Da prova de pagamento 

Art. 35." A prova de pagamento do direito de encarte è feita 
por certidões ou por meio de recibos dos modelos n.os 1 e 2: 

l.o Por meio de certidões quando o desconto é feito nas fo
lhas de vencimento, sendo passadas: aj pelas repartições da Dire
cção Geral da Contabilidade Publica para os funcionários abonados 
directamente pelos cofres do Kslado; In pelas repartições de conta
bilidade dos órgãos autónomos da administração pública: c) pelos 
corpos e corporações administrativas o demais estabelecimentos pú
blicos sujeitos à direcção ou inspecção administrativa do Kslado; 
d) o pelas Inspecções Distritais de finanças em face do registo res
pectivo. 

2.o Por meio de recibos quando se tratar dos pagamentos de 
que tratam os artigos 11.° e 12." 

Art. 36." As certidões indicarão sempre a data da entrada na 
repartição do requerimento em que foram pedidas, podendo o re
querente exigir recibo. 

Art. 37." As certidões podem ser passadas em impressos com 
os dizeres gerais adequados, contanto que cada folha seja selada 
com $10 e não exceda vinte e cinco linhas em cada lauda: mas, na 
parte manuscrita indicar-se-hão sempre, discriminadamente, os ven
cimentos ou proventos a que corresponderam as quantias pagas 
como direito de encarte, nos termos e para os efeitos do § 2,o do 
artigo 3.o deste regulamento. 
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CAPITULO VII 

Das restituições 

Ait. 38.° O direito de encarte, urrio vez pago, só pode ser 
restituído, nos seguintes casos : 

1." Se houver erro de cálculo na liquidação do seu débito; 
2." Se o funcionário não chegar a exercer o seu lugar e tiver 

pago o direito de encarte; 
3." Se tiverem sido descontadas quantias a mais depois da 

entrega do requerimento pedindo a certidão das importâncias satis
feitas por conta do direito de encarte. 

§ único. Provado o direito à restituição, as certidões passa
das nos termos do n." 1.° do artigo 35.° são documentos bastantes 
para essa restituição, exactamente como os mencionados no n.° r>.° 
do artigo 56." do decreto de 30 de Junho de 1S98. 

CAPITULO VIII 

Das penalidades 

Ari. 39.° São responsáveis, nos lermos do artigo 210.° e seus 
parágrafos, do regulamento do imposto do selo de 9 de Agosto de 
1902. pelas importâncias que deixarem de descontar, o chefe da re
partição ou qualquer outra entidade, que processar u folha de venci
mento, e o secretário de finanças que não praticar os actos necessá
rios pura a cobrança das prestações, nos termos deste regulamento. 

Art. 40.° li responsável, nos termos do mesmo artigo do re
gulamento do imposto do selo, pelas importâncias que não pagar, 
lodo o funcionário (pie fizer a declaração de que não tem outro 
vencimento, que, cumulativamente, perfaça quantia superior á isen
ção consignada no art. 2.°, n.° 4.", como é determinado no art. 62." 
e seus parágrafos deste regulamento, sem prejuízo da responsabili
dade disciplinar o criminal que lhe deva ser imputada. 

Art. 41.° K nula a posse dada aos funcionários, compreendi
dos no art. 11.°, desde a data em que se reconheça que do respe
ctivo auto não consta o pagamento do direiio de encarte, ou que 
este pagamento se acha devidamente garantido A Fazenda Nacional. 

§ 1.° São solidariamente responsáveis pelos duodécimos da 
lotação que deviam estar pagos, nos termos do art. 2l0.° e seus pa
rágrafos do regulamento do imposto do selo de 9 de Agosto de J902, 
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todas as autoridades que derem posse, ou deixarem exercer os em
pregos, aos funcionários que não tenham cumprido as disposições 
do presente regulamento. 

§ 2.° Em caso de grande urgência de serviço, pode o funcio
nário, a quem pertencer dar a posse ao nomeado nas condições do 
art. 11.9, conceder-lha provisoriamente, com dispensa das exigências 
deste artigo, contanto que o auto de posse definitiva seja lavrado no 
prazo máximo de trinta dias contados da posse provisória, ou, quando 
não exista lotação do emprego., da data da fixação desta, nos termos 
do art. 22.u ou nos do art. 74.°, e que um e outro auto revistam as 
temais formalidades legais, tudo sob pena das mesmas penalidades 

do § l.o deste artigo. 

GAPÍTULO IX 

Transferências e permutas 

Art. 42.° Pelas transferências dos empregados, a seu pedido, 
ou pelas permutas, quer haja ou não aumento de vencimento ou 
lotação, será sempre devido um imposto de selo, cujo pagamento 
será certificado no respectivo despacho publicado no Diário do Go-
virno, conforme a seguinte tabela: 

Vencimentos ou lotações até 360S00 2 % 
Vencimentos ou lotações de mais de 360800 a 450S00, 

inclusive 1US00 
Vencimentos ou lotações de mais de 45OSO0 a 600SOO, 

inclusive 1SS00 
Vencimentos ou lotações de mais de (i(K)SUO a 800800, 

inclusive 25800 
Vencimentos ou lotações de mais de 800500 a 1:000800, 

inclusive 3ÍÍS00 
Vencimentos ou lotações de mais de 1:000800 a 2:000800, 

inclusive S0800 
Vencimentos ou lotações de mais de 2:000800 . . . . 120800 

S l,o Este selo será pago, como as licenças, nos termos do 
decreto de 16 de Junho de 1911, da forma seguinte: a) Quando o 
funcionário perceber vencimentos pelos cofres do Estado, por des
conto nesses vencimentos, ou, quando a importância do selo da 
transferência não couber no vencimento, por meio de guia passada 
pela repartição processadora da folha pela totalidade do respectivo 

25 
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selo; b) Quando não perceba vencimentos pelos cofres do Estado, 
por meio de guia passada pela repartição por onde correr a trans
ferência ou permuta. 

§ 2.° A fim de se poder certificar o pagamento, como é deter
minado na parte geral deste artigo, a repartição por onde correr a 
transferência ou permuta dos funcionários compreendidos na Alinéa 
al comunicará o despacho á repartição processadora da folhn. fi
esta, por sua vez, participará àquela o desconto, ou remeterá a guio 
com o pagamento do respectivo selo. 

8 3.° Quando a transferência fôr por, motivo de serviço pú
blico a autoridade ipie a ordenar declará-lo-hà expressamente no 
seu despacho, sob a sua responsabilidade, entendendo-se, em caso 
de silêncio, que é a pedido do transferido. 

S 4." As permutas, compreendendo as (|ue determinem as 
deslocações de mais de dois funcionários, entendem-se sempre fei
tas a pedido de ambos, pagando cada um deles a taxa correspon
dente ao seu vencimento ou lotação. 

Ari. 48." As taxas das transferências são determinadas pela 
totalidade dos vencimentos certos o calculados por lotação. 

Ari. 44." K da competência da Direcção Geral das Contribui
ções e imposto* a fiscalização du direito de encarte, cujas trans
gressões serão julgadas nos termos da lei do selo o do decreto du 
G do Main de 1911. 

Ari. 45." A fiscalização é feita pelos empregados dependentes 
da Direcção Goraíj COIMO fór determinado pelo respectivo direct* :. 

CAPITULO X 

Do diploma 

Art. 46.0 Todos os funcionários e empregados, n que se 
refere o presente regulamento, incluindo os que gozam de isenção, 
os que não têm vencimentos directos, e ainda os propostos, ajudan
tes, ou outros auxiliares, quando nomeados pelo Estado ou pelas 
demais entidades mencionadas no art. 1.". são obrigados u encar-
tar-se com diploma passado em nome da República pelo competente 
Ministério, ou autoridade, mediante o pagamento de sen custo.-que 
se computa óm l$Ol), o será posto » venda em Iodas as tesourarias 
do pais. 

§ 1.° O diploma referir-se-bá a função actual do empregado; 
trunscievcndo-sc nele todos os lançamentos úteis do anterior, se o 
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houver, e sem emolumentos nem selos por esta inscrição, quando 
requerida até 31 de Dezembro de 1913. 

§ 2." Pelas transcrições úteis no novo diploma requeridas 
desde Janeiro a 30 de Junho de 1914. são devidos emolumentos e 
selos na importância de 1S21 de emolumentos e 3$00 de selo tia 
apostila, nos termos da tabela anexa ao decreto de 16 de Junho de 
11)11 e verba n.° 14 da tabela do imposto de selo de 24 de Maio 
de 1902. 

§ 3.° A partir de 1 de Julho de 1914, O funcionário ou em

pregado, ipie não puder apresentar diploma por culpa sua, perderá 
todos os vencimentos a que linha direito, até que o requeira, e nôste 
caso pagará todos os emolumentos e selos e o custo do diploma em 
dobro. 

§ 4.° Os emolumentos e selos serão pagos por estampilhas 
coladas e inutilisadas no próprio diploma, nos termos do decreto de 
16 de Junho de 1911, bem como o escudo da multa, quando se ve

rificar o caso do parágrafo anterior. 
Art. 47.° Os funcionários novamente nomeados a partir de 1 

de Julho de 1914 não poderão tomar posse rios seus cargos sem se 
mostrarem munidos dos competentes diplomas. 

Art. 48.° Afim de tornar efectiva a responsabilidade imposto 
no § 3.° do art. 46.", todos os funcionários ou empregados a que se 
refere o mesmo parágrafo, apresentarão no mes de Junho de 1914 
o seu diploma na repartição processadora da folha, até o seu encer

ramento, quando se trate dos compreendidos nos art. 8.°, 9.°, 10.° 
e 12.°, e ao superior hierárquico, até o dia 10, quando se trate dos 
compreendidos no art. 11.° sendo visado com a nota da apresenta

ção, e só assim poderão ser abonados dos seus vencimentos, ou 
antorisados a continuar a desempenhar as suas funções quando si 
perceberem emolumentos ou outros proventos. 

Art. 49." 0 diploma será selado na Casa da Moeda e terá o 
seguinte inscrição: «REPÚBLICA PORTUGUESA — Diplomo âffunçSes 
públicas. — Em nome da República. ■ ■ e na parte inferior, além da 
menção do custo, o logar para a data e assinatura. N J alto da se

gunda página, conterá a seguinte fórmula impressa: DECLAHAÇSO 
DE COMPROMISSO — JSU, ahai.ro assinado, afirmo solenemente, pela 
minha honra, que cumprirei .tom lealdade a Constituição ia Itepi'i

hlica e as suas leis, e desempenharei fielmente as funções que nu .■■;< 
confiadas.

§ l.° 0 diploma será assinado pelo Presidente da República, 
ou pela autoridade ou entidade.competente para a nomeaçãoj sendo, 
depois de referendado ou subscrito, entregue ou enviado ao chefe 
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hierárquico do funcionário para o efoilo de receber deste a decla
ração de compromisso. 

§ 2.» O funcionário comparecendo perante o seu chefe hie
rárquico, pronunciará em voz alta a declaração de compromisso 
constante do diploma, assinando-o em acto seguido em prova de 
conformidade, o que o mesmo chefe certificará anulando a data, o 
logar e a hora da prestação de declaração, e apondo-lhe a sua ru
brica. 

§ 3 ° Em caso de absoluta impossibilidade de compareci
mento perante o chefe hierárquico, a declaraçSo poderá ser pres
tada, nos mesmos termos, perante outra qualquer auluridade públi
ca, mediante autorização do Governo. 

§ 4." 0 diploma só produzirá os seus efeitos depois de pres
tada a declaração de compromisso nos termos deste artigo e seus 
parigrafos. 

§ õ.° A mesma declaração será feita ou repetida pelos fun
cionários nomeados depois de 1 de Janeiro de 1914 no acto solene 
da sua posse ou investidura, e deverá constar do respectivo auto 
que ela foi prestada. 

Art. 50.° Os diplomas serão requisitados á Casa da Moeda 
pelos secretários de finanças dos bairros e concelhos, com as for
malidades do arligo 29." do regulamento do imposto do selo de 9 
de Agosto de 1902. 

S único, l'ara este efeito, a Imprensa Nacional fornecerá :\ 
Casa da Moeda os impressos necessários. 

CAPÍTULO XI 

Disposições gerais 

Art. 51.° Todas as autoridades, magistrados ou chefes de 
serviço ou de repartição, que superintendam em funcionários que, 
álijm dos vencimentos certos, percebam quaisquer proventos quo 
não sejam pagos pelos cofres a que se refere o artigo 8.°, remete
rão A repartição de finanças do respectivo concelho ou bairro uma 
nota, em triplicado, desses funcionários, a fim de habilitar o secre
tário de flnuncas a tomar ns providências necessárias para a co
brança do competente direito de encarte. 

§ 1.° Os prazos da remessa das notas serão de trinta dias 
para as repartições do continente e de sessenta dias para as das 
ilhas adjacentes, contados da data da publicação deste regulamento. 

§ 2 U O secretário de finanças remeterá dois exemplares k 
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Inspecção de Finanças, (? esla por sua vez remelerá um deles 6 I>i

recção Geral das Contribuições e Impostos para o efeito da fiscali

zação. 
§ 3." Quando houver qualquer alteração no pessoal, as enti

dades, de que trata este artigo, cornunicálalião imediatamente pela 
forma estabelecida neste artigo e seus parágrafos. 

Art. 52.° IVla falta de cumprimento das disposições do ar

tigo 51.° e seus parágrafos, incorrem essas entidades nas penas 
do § i.° do artigo 41.° pelas importâncias que devessem estar pagas. 

Art. 53." Nas inspecções de finanças haverá um livro do mo

delo n." 3, cujas folhas o inspector rubricará por chancela, inscre

vendo em cada un a os funcionários constantes das relações do 
artigo 5t.", averbandose na casa respectiva os pagamentos que se 
forem efectuando por conta do direito de encarte em face do talão 
n.° 2 dos modelos n."s 1 e 2. 

Art. 54." O secretário de finanças comunicará á Inspecção as 
razões por que quaisquer funcionários da relação a que se refere 
o artigo 51." não tenham feito o devido pagamento: e essa falta só 
poderá ser justificada nos seguintes casos: 

1." Pela transferência do funcionário para outro concelho; 
2." Por ele ter terminado o pagamento, o que se provará 

com o documento de que trata o artigo 30»; 
3.° Por morte do funcionário. 
§ único. Nos casos dos n.°» 2.° o 3." será encerrada na ins

pecção de finanças a competente folha, e, dada a hipótese no n.° 1, 
só será encerrada quando o funcionário fór prestar serviço para ou

tro distrito, 
Art. 55." Quando se der a impossibilidade dó pagamento em 

■ virtude do n." 1 do artigo anterior, o inspector remeterá n Inspe

cção da superintendência do concelho para onde se fez a transfe

rência, a cópia autêntica <'° registo das importâncias pagas por conta 
do direito de encarte. 

Art. 56." Da abertura da nova ronta no distrito onde o fun

cionário vai continuar o pagamento, constará sempre o que êle já 
pagou em outro ou outros concelhos. 

Ari. 57 o Os talões n.° 2 dos modelos n." 1 e 2 sorão impreteri

velmente remetidos à inspecção de finanças até o dia 15 de cada mês. 
Art. 58." Quando qualquer funcionário quizer pagar por an

tecipação o direito de encarte, como lhe é facultado no artigo 14.", 
será processado o modelo n.° 2 conforme nele está indicado; con

tudo a sua responsabilidade só cessará quando cumprir o disposto 
no artigo 30.°, § 1." 
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Art. 59.» Quando o funcionário presumir já ter pago o di
reito de encarte, ou que só deve quantia inferior à décima parte do 
seu vencimento ou duodécimo, ou quizer pagar por antecipação a 
quantia em divida, poderá apresentar-se na Direcção Geral das Con
tribuições e Impostos a pedir verba declaratória, pronlilicando-se a 
pagar o que dever ainda na sua liquidação. 

Art. 60.° No caso previsto no artigo 6 ° § 1.9, a repartição 
processadora da folba de vencimento dará imediato conhecimento 
da falta á Direcção Geral das Contribuições e Impostos, a lim de ser 
liquidado o seu débito e se promover o respectivo pagamento. 

Art. 61.» As entidades, a que se refere o § l.° do artigo 1.», 
enviarão á competente repartição de tinanças uma nota dos funcio
nários eleitos ou nomeados nos termos constantes do mesmo pará
grafo, e esses funcionários só deixarão de pagar direito de encarte 
quando se prove pela respectiva matriz que estão colectados e lêem 
pago a correspondente contribuição industrial. 

Art. 62.» ' A lim de se aproveitarem da isenção do artigo 2." 
n.° 4.O. todos os funcionários que se julguem ao sen abrigo farão 
uma declaração porcscr i to . devidamente reconhecida, perante a re
partição por onde deviam pagar o direito de encarte, dos logares 
que exercem. 

£ l.o Na falta desta declaração, a responsabilidade polo pa
gamento do direito de encarte, que porventura devam, pertence ao 
chefe da repartição onde se fizer o pagamento. 

§ 2.» Quando, por mudança de situação, o funcionário per
ceber vencimentos que na totalidade sejam iguais ou superiores a 
360S00, deverá logo declará-lo, nos termos deste artigo, sob pena 
ile incorrer nas responsabilidades estabelecidas no artigo 40." 

Art. 63." As receitas provenientes do direito de encarte são-
escrituradas «Direito de Kncarte». as multas Multas referentes ao 
direito de encarte», e os diplomas «Custo do diploma de encarte»; 
e todas são exclusivamente pertença do listado. 

Art. 64.» Sobre o direito de encarte não recai nenhum adi
cional, nem mesmo o selo do conhecimento. 

Art. 65." Os impressos necessários serão fornecidos pelo Mi
nistério das Finanças por intermédio da Direcção Geral das Contri
buições e Impostos. 

Art. 66.» Os emolumentos das secretarias do Estado e o solo 
das patentes dos oficiais da armada, passam a ser liquidados no 
Ministério da Marinha e pagos por desconto do soldo das patentes, 
nos termos da legislação em vigor. 
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. CAPlTCI.Û M l 

Disposições transitórias 

Art. 67." Consideram-se encartados pela totalidade dos ven
cimentos os funcionários a quem foram liquidados direitos de mercê 
pelo* sons vencimentos de categoria e emolumentos e selo, ou ape
nas selo, pela categoria e exercício, e só pagarão novo imposto pela 
diferença de vencimento ou melhoria, que receberem ou tenham re
cebido posteriormente a 1 de Julho de J913, . 

§ 1.° A disposição deste artigo não prejudica os direitos do 
listado aos débitos, provenientes dos extintos impostos de direitos 
do mercê, emolumentos e selo,.resultantes de falias de liquidações 
OÙ imperfeição das mesmas, ou de qualquer oulra causa. 

§ 2." Não são abrangidos pela disposição deste arligo os fun
cionários a (piem foram liquidados direitos por mercês ultramari
nas, mas O pagamento ipie já li/.eram ou fizerem por conta dessa 
liquidação será atendido nos termos do § único do artigo 5." deste 
regulamento. 

Art. 08." Os funcionários, que no dia 1 de Julho de 1913 já 
tinham integralmente pagos os direitos de mercê, emolumentos e 
selo, devidos pelos seus logares, conforme a legislação anterior, 
estão somente obrigados, salvo os casos do artigo 5.» e do artigo 22." 
e seus parágrafos, a solicitar até 30 de Junho de 1914 na Direcção 
Cerai das Contribuições e Impostos a verba declaratória de encarte 
para cumprimento do artigo 30." § 1." e artigo 31.". 

§ I," Os funcionários que ainda estão pagando os extintos 
impostos de direitos de mercê, emolumentos e selo, passam de 1 
de Janeiro de 1914 em diante ao regime do pagamento do direito 
de encarto até concluírem as suas liquidações, se até lá não as ti
verem satisfeito. 

S 2." Kxeeptuam-so das disposições do parágrafo anterior os 
funcionários que estiverem pagando os referidos impostos nos ter
mos <l<> decrelo-lel de 19 de Novembro de 1910 o da lei de 12 de 
Janeiro de 1912, ou por execução fiscal. 

Art. 09." Aos funcionários a quem forem liquidados os ex
tintos impostos de direitos de mercê, emolumentos o selo com redu
ção das taxas, em virtude da natureza do logar, levar-se-há em conta 
ni direito de encarto o que tiverem pago por essas liquidações. 

Ail. 70." Igualmente será levado cm conta, no pagamento 
do direito de encarte, o selo dos diplomas já pago por nomeações, 
que até 30 de Junho de 1913 só estavam sujeitas a esse imposto. 
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Art. 71.° Os emolumentos e selo das transferências, a pedi
do, fazem parte integrante ila liquidação dos impostos extintos, e 
não serão passadas verbas declaratórias de qualquer logar ou fun
ção sem que dos documentos comprovativos conste o respectivo 
pagamento; e em caso algum aqueles impostos serão levados em 
conta para o direito de encarte. 

Art. 72." A partir de 1 de Julho de 1914, é obrigatório o pa
gamento do direito de encarte para todos os funcionários, que não 
tenham apresentado, nu não apresentaram oportunamente, a veil.a 
declaratória a que se referem o artigo 30.". § 1.°, e o artigo 31 ." : e 
aqueles, que já tiverem quitações dos seus logares, devem solicitar 
da Direcção Geral das Contribuições e Impostos o documento exi
gido polo artigo 30" . em que declarará o vencimento ou 'otação 
por que foi dada a quitação. 

Art. 73." Kslão sujeitos ao regime do direito de encarte OS 
funcionários nomeados desde 1 de Maio até 30 de Junho "de 1913, 
ou cujos despachos foram publicados durante esse período de tempo, 
e a quem não foram liquidados os exliiilos impostos de direito: de 
merca, emolumentos e selo por não terem decorrido os prazos mar
cados no artigo 13." do decreto de 16 de Agosto de 1898 e no artigo 
122." do regulamento do imposto do selo de 9 de Agosto de 1902. u 
bem assim aqueles a quem não foram feitas liquidações por esta
rem pendentes de liança os respectivos processos, nos termos do 
decreto de 25 de Novembro de 1911. 

Art. 74." Enquanto não forem publicadas no Diário do Hi,-
rínm as lotações delinitivas, de que trata o artigo 22.", servirão de 
base para o pagamento do direito de encarte as actuais, que se con
siderarão provisórias; e, com respeito àqueles logares de que ainda 
não há lotação, o secretario de linanças solicitará da Direcção Curai 
das Contribuições e Impostos, pelas vias competentes, a sua Hxuçãi 
provisória, habilitando-a com todos os elementos de informação gÒ> 
bre os proventos do logar o as deduções e despezas foiçadas. 

§ único. As lotações que de futuro se fixarem, de harmonia 
com este artigo, serão publicadas no Diário do Governo. 

Art. 75.° As certidSèa comprovativas do pagamento dos di
reitos de mercê, emolumentos e selo podem ser passadas pela tota
lidade dos descontos, em relação a cada 11 m dos impostos. 

Ari. 76." São anuladas a requerimento dos interessados, no 
lodo, ou na parle correspondente, as dividas por direitos de mercê, 
emolumentos e selo, pelas quais erom responsáveis funcionários ou 
empregados, que, por este regulamento, licam isentos, ou com di
reito a redução, nos termos do artigo 2.° e do artigo 6." e seu- pa-
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rágrafos: mas as quantias já efectivamente recebidas pelo Estado 
em caso algum so restituirão. 

§ único, l'ara mais fácil execução deste artigo os inspecto
res de finanças são declarados competentes para verificar, pelas 
guias de emolumentos e selo, quais os funcionários ou empregados 
com vencimento ou lotação inferior a 360S00, o para mandar proce
der á anulação dos conhecimentos logo (pie seja requerida, escritu-
rando-a sob a rubrica 'Anulação por lei do 5 de Julho de 1918 . A 
anulação dos conhecimentos, quando se referir no S 1." do artigo C", 
é ilu competência da Direcção (ïeral das Contribuições e Impostos. 

Art. 77." A partir de 1 de Julho de 1914. são anulados todos 
os conhecimentos dos funcionários com vencimentos por quaisquer 
dos cofres, a que se refere o artigo 8.°. Essa anulação será escri
turada snli a rubrica Anulação por lei de 5 de Julho de 1913 sobre 
vencimentos certos . 

Paços do Governo da República, em 31 de Dezembro de 1913. 
- - Afonso Costa—Rodrigo Josi Rodrigues---Alrarodr Castro João 
Pereira Bastos—Jysê de Freitas Ribeiro António Caetano Ma
ciel) a Júnior Antóni» Maria da Silca =Artur Rodrigues de Al
meida Ribeiro -António Joaquim de Sonia Júnior, 

EXEMPLOS 

1." Um vencimento ou lotação de . . . . 600S00 
Direito de encarte oOOStt" 

É pago em 120 prestações de 5 escudos — Se fosse pago por 
antecipação tiuha-so de multiplicar a prestação pelo número corres
pondente a 120 que é 94,28 e o imposto seria de 471 $40. 

2.» 0 mesmo vencimento ou lotação com uma melhoria de 
'200 escudos, supondo o funcionário encartado em 400 escudos. 

Direito de encarte 600SOO 
Pagou 400800 

Melhoria. . . . 200S00 
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Como a lotação é de 600 escudos tem de pagar em 40 presta
ções de 5 escudos. Quer pagar por antecipação, temos 

5$ x 36,77 = 183S85 

3.° i) funcionário está pagando direito de encarte de 400 es
cudos e pagou já 66S60, passando a perceber 600 escudos. Tem de 
pagar 5 escudos mensais até perfazer a quantia de 533S40. — Que
rendo pagar por antecipação, lemos 

533S40 
•= 106 prestações + 3S40 

5$ 
logo 

5S x 85,54 427S70 
+ 3S40 

431Í10 



LEGISLA':ÃD :)-.1-. 

Tabela do pagamento do direito de encar te 
por antecipação (Artigo 14." § único) 

Sútnero -íúmero Súmero f ïnnero 
de prestações de prestações de prestações de )reátaçõcs 

I | Correspon
E o 

Correspon | | Correspon-
E 0 
2 » Corretpon-

0 c- dentes H °" a a dentcj 
5-¾ à 0-¾ di =-¾ à o-g á 

antecipação antecipação E « antecipação E-a antecipação 
fl» iu"° 

40,12 

aj-= 

1 1,00 44 40,12 87 72,85 180 100,21 
2 1,98 45 40.95 88 73,54 131 100,79 
3 2.97 41 41.80 89 74,23 132 101,37 
4 3,96 47 42,60 90 74,92 133 101.94 
5 4,94 4S 43,42 91 75,60 131 102,52 
6 5,91 49 44,24 92 76,28 135 103,09 

- 7 6,88 50 45,05 93 76,96 130 103.66 
8 7,85 51 45.86 94 77,64 137 104.22 
!) 8,81 52 46,66 95 73,81 188 104,78 

l ( i 9.77 53 47,46 96 78,98 131) 105.35 
11 10,73 54 48,26 97 79,65 140 105,90 
12 11.68 55 49,06 98 80.32 141 106,46 
18 12,63 56 49,85 99 80,98 142 107,01 
14 13.57 57 50,64 100 81,64 143 107,57 
15 14,51 58 51,43 101 82,30 144 108.1? 
16 15,45 59 52,21 102 82,95 145 108,66 
17 16,38 60 52,99 103 81,60 140 109,21 
18 17,31 61 53,76 104 84,25 147 109,75 
li) 18,23 62 54,54 ior> 84.90 148 110,29 
20 19,15 63 55,31 l ( ) l i 85,54 141) 110,83 
21 20,07 64 50.07 107 86,18 150 111,37 
22 20,98 65 56,83 los 86,82 151 111,90 
28 21,89 60 57,59 10'.) 87,46 152 112,43 
•24 22,79 67 58,35 110 88,09 153 112,96 
2ô 23.69 68 59.11 111 88,72 154 113,49 
26 24,59 69 59.86 112 89,35 155 114.01 
27 25,48 70 60,60 113 89,97 156 U4,54 
28 26,37 71 61.35 114 1)0,60 157 115,05 
29 27.26 72 62,()-) 115 91,22 158 115,57 
30 28,14 78 62,83 110 1)1.83 159 116,01) 
31 29,02 74 «8,56 117 92.45 100 116.00 
82 29,90 75 64,29 118 93.06 101 117.12 
33 30.77 76 65,02 111) 1)3,07 162 117.63 
34 31,64 77 65.75 120 94,28 163 118,13 
35 32,50 78 66,47 121 94,88 164 118.64 
3(i 33.36 79 67,19 122 95,48 165 119,14 
37 34,22 80 67,91 123 1)6,08 166 H9,64 
38 35,07 81 68,62 124 96,68 167 120,14 
39 35,92 82 69,33 125 97,27 168 120,64 
40 36,77 88 70.04 120 97,87 169 121.14 
41 37,61 84 70.75 127 98,46 170 121,63 
42 38,45 85 71,45 128 99,04 171 122 12 
43 39,29 86 72,15 129 9.),63 

Ministério das l'iiionças, em 31 tie Dezembro do 1913,- 1) Mi
nistro das Finanças, Afonso Cosia. 
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R e p a r t i ç ã o d e I n s t r u ç ã o U n i v e r s i t á r i a 

Ao Reitor da Universidade do 1'òrto 

Cópia— L.o 2, o.» 103. Lisboa, 2+ de Marco de 1914. 

Temlo-se suscitado dúvidas Acerca das propinas de exames a 
que se refere o arligo 81." da Constituição Universitária, o Ex."'" Mi
nistro, por despacho de 18 do corrente, resolveu de acordo com 0 
parecer dos reitores das 1res Universidades, o seguinte : 

1.° Nas Faculdades de Direito e de Medicina, assim como na 
Escola Normal Superior—quando esteja a funcionar,— isto é, nos 
estabelecimentos onde os exames servem para a obtenção dos di
plomas de Estado, as propinas de exame a que se refere o artigo SI.» 
da Constituição Universitária devem ser pagas, sempre que haja 
repetição do exame completo. Se os alunos tiveicm, porém, sido 
apenas reprovados nas provas práticas ou escritas, ou havendo sido 
nelas aprovados, não lenham feito depois as provas orais, poderão 
ser dispensados do pagamento daquelas propinas, visto serem pouco 
importantes as dospezas que o listado terá u fazer com a repetição 
das provas práticas ou escritas, ao passo quo é muito avultada u 
despuza com as provas orais. 

2.° Nos très estabelecimentos acima mencionudos, os alunos 
não devem ser admitidos a exame sem o pagamento das propinas 
relativas ao diploma do Eatado. Se tiverem já feito algum ou alguns 
exames sem esse pagamento, ser-lhes-há este exigido nos exames 
que ainda tenham a fazer. 

8." 1'ela repetição dos exames para a melhoria de classifica
ções têm as Universidades o direito de exigir uma propina de ins
crição. Logo, porém, que estejam organizados os cursos práticos de 
aperfeiçoamento, nenhum aluno poderá repelir tais exames, sem se 
inscrever de novo naqueles cursos. 

4.° Os alunos, quo lenham pedido transferência de Universi
dade, podem fazer os exames naquela em que estão matriculados. 

,o.° As disposições legais em que se preceitua que o aluno 
excluído nas provas de um exame só pode repeti-lo na época set/itinte, 
devem ser interpretadas no sentido de que o aluno reprovado não 
pode repelir o exame na mesma época. Outra qualquer interpreta
ção seria sempre desfavorável para os alunos. 

(a) J. M. de Cueiro: Vrlo:o. 
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Ministério de Instrução Pública 

Repartição de Instrução Universitária 

Lei n.'> 126 

Em nome da Nação, o Congresso da República decrpla e eu 
promulgo, a lei seguinte: 

Artigo l.° Aos alunos reprovados na primeira época do uno 
lectivo lindo, e quo nos lermos do arligo 2.° do decreto n.° 123, de 
8 de Setembro último e da portaria do 15 do mesmo mês. se inscre
veram condicionalmente nas cadeiras para que transitariam se hou
vessem sido aprovados ou nas mesmas cadeiras em que ficaram 
reprovados, é permitido repelirem no corrente ano lectivo, em época 
que fôr lixada pelo respectivo conselho escolar, os exames em que 
(içaram reprovados. 

Art. 2.° A mesrna faculdade, e em época do mesmo modo 
lixada, é dada aos alunos de lodos os estabelecimentos de ensino 
superior, quanto aos exumes em que tenham ficado reprovados em 
qualquer das duas épocas do ano lectivo lindo, quando só esses 
exames lhes faltem para concluir os seus cursos, ou representem 
as últimus habilitações legais de que careçam para a matrícula em 
outros cursos em que já estejam condicionalmente inscritos, nos 
termos do artigo 1." do decreto n." 147, de 22 de Setembro último-

Art. 3 o Pela repetição do cada exame pagará o ulunq uma 
propina de inscrição correspondente à cadeira ou curso. 

S único. Se o aluno já estiver definitivamente inscrito na ca
deira ou curso em que pretende repelir o exame, levar-se-lhe-há 
em conta a prestação que tiver pago. 

Art. i.° Os alunos que se hajam inscrito, condicionalmente, 
nas cadeiras ou cursos para que transitariam se houvessem sido 
aprovados nos exames, cuja repetição por esla lei lhes é facullada, 
tornarão definitivas, dentro do prazo de oito dias depois do último 
exame, essas inscrições, mediante certidões de aprovação e o paga
mento das respectivas propinas. 

§ único. Aos alunos que ficarem reprovados nos exames 
que repelirem, é permitida nova inscrição, e dentro do mesmo prazo,, 
nas respectivas cadeiras. 

Ari. 5.° Nos eslubelecimentos de ensino superior, em que tem 
havido para os alunos do período transitório, reprovados na primeira, 
época, segunda época de exames continua a ser facultada aos res-
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peelivoa conselhos escolares a concessão desta época, cuja fixação 
é ila sua exclusiva competência 

Art. 0." Fica revogada a legislação em contrário. 

n Ministro da Instrução a faça imprimir, publicar e correr. 
Dada nos Paços do Governo da República, e publicada cm 30 de 
Marco de 1914. Manuel de Arriaga José de Matos Sobra/ Cid. 

(Diário do Governo n." 4N-

Ministério das F inanças 

Direcção Geral dos- Contribuições e Iinpostos 

2.:> REPARTIÇÃO 

D E C R E T O N.« G i I 

Não podendo as diversas repartições públicas, extranhas á Di
recção lierai dus Contribuições e Impostos, dar completa execução ao 
regulamento de 31 de Dezembro do mesmo ano, a llm de ultimar-se 
todo o serviço nos prazos designados no mesmo regulamento, e não 
sendo justo nem regular (pie os funcionários atingidos pelas dispo
sições desses diplomas sofram as consequências de faltas epie não 
cometeram, e assim (i(|uem privados de receber os seus vencimen
tos ou forçados a pagar um imposto que já não devem, tanto mais^ 
que o regulamento só foi aprovado pelo decroto n.° 257, de 31 de 
Dezembro último, dia em que terminava o prazo marcado na lei 
para as transcrições úteis do novo diploma: 

Usando da faculdade que me confere o n.° 3.° do artigo 47." 
da Constituição Politica da República Portuguesa; e 

Tendo em vista o disposto na lei n « (i, de 5 de Julho de 1913. 
sobre Direito de encarte: 

liei por bem, sob proposta do Ministro de todas as pastas, de
cretar o seguinte : 

Artigo l.o 0 prazo designado no artigo 46.", § 1." do regula
mento de 31 de Dezembro último, é alterado para 31 de Julho pró
ximo futuro. 

Ari. 2." O prazo designado no artigo 46.", § 2.°, do mencio
nado regulamento, é alterado para 1 de Janeiro de 1915. 
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Ari. 3." O prazo designado no artigo 68." tio citado regula
mento é alterado para 31 de Dezembro do corrente ano. 

Ari. 4." 0 prazo designado no artigo 68.", § 1.», do mesmo 
regulamento é alterado para 1 de Janeiro de 1915. 

Ari 6.° Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

Os Ministros de todas as repartições o façam imprimir, publi
car o correr. Dado nos Paços do Governo da liepública, e publicado 
em 5 de Junho de 1914. — (aa) Manuel de Arriaga—'Bernardino 
Machado Minute! Monteiro Tomás Cabreira'-- António Júlio da 
Conta Pereira <le Eça —Augusta Neuparth Alfredo Augusto Frein 
de Andrade Aquiles Gonçalves Alfredo Augusto Lisboa de Limo 
José de Matos Sobi ai Cid. 

(Diário do Governo, l.« série. n.° 91 de 5 de Junho de 1914). 

Ministério de Instrução Pública 

ltepuri 1 ção de Instrução Universitária 

Lei n." 239 

Km nome da Nação, o Congresso da República decreta, e eu 
promulgo, a lei seguinte: 

Artigo l.o São extintos os cursos de fisica biológica e sciên-
cias naturais, estabelecidos pelo decreto com força de lei de 22 de 
Fevereiro de 1911, que reformou o ensino médico. 

Art. 2." Os alunos que se destinam ás Faculdades de Medi. 
cina passarão a cursar cadeiras especiais de fisica, química, zoolo
gia e botânica nas Faculdades do Sciências. 

$ único. As cadeiras de fisica e química são anuais. 
As cadeiras de zoologia e botânica são semestrais. 
Ari. 3." O curso preparatório estabelecido no artigo anterior 

(P. C. N.) seiá feito num ano o terminará por exame final, cujo cer-
liii.-.1(10 de aprovação é indispensável á matricula no primeiro ano 
das Faculdades de Medicina. 

Ari. 4.° A cadeira de química biológica fura parle do quadre 
de'estudes das Faculdades de Medicina, ficando incluída na classe ò;->, 
com o respectivo professor (artigo 34." do decreto com força de lei 
de 22 de Fevereiro de 1911). 

Art. 5." Os actuais alunos das Faculdades de Medicina con-
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tinnarão o sen curso, segundo o regime vigente ao tempo da sua 
matricula: mas poderão completar a sua educação cursando a ca

deira de quimieabiológica das Faculdades, que para este efeito será 
aberta no próximo ano lectivo. 

Art. C.° Fica revogada a legislação em contrário. 

0 Ministro da Instrução Pública a faça imprimir, publicar e 
correr. Dada nos Paços do Governo da República em 15 de Julho 
de 1914.Manuel <)e Arrl(lga~Jo.sé de Maios Sobral Cid. 

(Diérfo 'lo Governo, n.n 117). 

L E I S O R Ç A M E N T A I S 

Lei n.o 220 (Finanças) 

Art. IL» Para fazer face ao acréscimo de despeza a que se 
refere o artigo antecedente, são elevados de 10 por cento os emolu

mentos das secretarias de Estado, quer a sua arrecadação se efe

ctue 'por meio de ■estampilhas, por desconto ou por qualquer outra 
forma, descrevendose no orçamento das receitas, artigo 13.°, o au

mento de 4:80()$00. 

Art. 28." Ficam suspensas as disposições da lei e do regula

mento do direito de encarte, que se referem à prestação de caução 
ou Mancas pelos funcionários que não recebem vencimentos por 
qualquer dos cofres mencionados no artigo 8.» do regulamento de 
31 de Dezembro de 1913. 

§ único. Os funcionários que não recebam vencimentos pelos 
aludidos cofres (içam, porém, obrigados, desde que os seus logares 
estejam lotados, a pagar, mensalmente, o direito de encarte, pela 
décima parte do duodécimo da sua lotação. 

Art. 29.° A falta de pagamento de duas prestações mensais 
do direito do encarte importa a demissão do funcionário que deixar 
de efectuar o referido pagamento. 

Art. SO." Aos funcionários que, além do vencimento certo 
pago por qualquer cofre, a que se refere o artigo 8.o do decreto 
n." 257, de 31 de Dezembro de 1913, recebam outros proventos cal

culados por lotação, será descontado na folha de vencimento certo, 
quando nele caiba, o seu direito de encar te ; isto é, em cada mês, a 
décima parte do duodécimo da sua lotação total. 
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Lei orçamental n.<> 226 (Instrução Pública) 

Ari. Dl.0 Todos os emolumentos que actualmente são cobra

dos pelas secretarias das três Universidades dn República passam a 
ser receita do Estado e cobrados por meio de estampilhas liscuis, 
de harmonia com as respectivas tabelasse emolumentos. 

Ari. 52." Os vencimentos dos empregados das secretarias 
das Universidades da República são os seguintes: 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Secretário, 900$00 de categoria e 300:500 de exercício ; oficial 
maior, 700$00 de categoria e 300S00 de exercício; 1.« oficial, 600S00 
de categoria e 250$00 de exercício; 2.° oficial, ÕOOSOO de categoria 
e 10U$00 de exercício; 8." oficial, 440S00 de categoria e ÍOOSOO de 

■io; porteiro. 200$00 de categoria e 40$00 de exercício; con

tinuo, 200S0O de categoria e 40S00 de exercício. 

U N I V E R S I D A D E D O P Ù H T O 

Secretário, 8Ú0S00 de categoria e 300$(K) de exercício; 1.» ofi

clal, 600$0Q de categoria e 200$00 de exercício; 3.°» oficiais, 400S00 
de categoria e ÍOCSOO de exercício; porteiro, 200$00 <le categoria e 
40$00 de exercício, e continuo, 2O0S00 de categoria e 40S00 de 
exercício. 

UNIVERSIDADE' DE COIMBRA 

Secretário, 800$00 de categoria e 400S00 de exercício; oficial 
maior, 400$00 de categoria e ÍOOSOO de exercício; 1." ollcial, 360S0O 
de categoria e ÍOOSOO de exercício; 2.° oficial, 320$OU de categoria 
n 60$00 de exercício; 3.» ollciul, 280$00 de categoria e t30$00 de 
exercício; porteiro, 200$00 de categoria e 40$00 de exercício; escri

turàrio da liscola de Farmácia, 320$00 de categoria e 60$00 de 
exercício. 

g único. Ao actual porteiro da Secretaria da Universidade do 
Porto ..110111111:1 a ser abonado o vencimento de 3O0S00 de categoria 
e 00*00 de exercício que lhe tem sido atribuído. 

Art õ4." Os vencimentos «le todos os primeiros e segundos 
assistentes das ['acuidades de Medicina das três Universidades da 
República são pagos pela verba do pessoal do quadro das mesmas 

26 
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Faculdades, lieando assim revogada a disposição do artigo 70." do 
decreto com força de lei de 22 de Fevereiro de 1911. 

Art. 60.° É criado um lugar do 3.° oficial na Secretaria da 
Universidade do Porto. 

Art. ()•(." A importância total dos vencimentos de exercício 
dos professores de cada nina das Faculdades e liscolas de farmácia 
das tn"'s Universidedes da República, em cada ano económico, nunca 
pode exceder a que respectivamente fôr consignada na Tabela de 
Despc/.a do Ministério de Instrução Pública. 

Art. 65." Dentro dum mês após a publicação desta íèi, o Go
verno abrirá concurso para o preenchimento da vaga de Secretário 
da Universidade do 1'òrlo, nos lermos do arligo 16." do decr< 
19 de Agosto de 1911. 

^Diário do frortrno, n.o 127, de 28 de .lullio de 19H). 

M i n i s t é r i o d a s F i n a n ç a s 

Secretaria geral , 

Lei n." 247 

Etn nome da Nação, 6 Congresso da República decreta, e CM 
promulgo, a lei seguinte: 

Artigo 1 o Ficam suspensas as disposições da lei e <lo regu
lamento do direito de encarte, que se referem á prestação da can
ção ou lianças pelos funcionários que não recebam outros venci
mentos por uualquer dos cofres mencionados no artigo 8." ilr. 
regulamento de -il de Dezembro de 1913. 

§ único. Os funcionários que não recebem vencimentos pelot 
aludidos cofres, ficam, porém, obrigados, desde que os seus lugares 
estejam lotados, a pagar mensalmente o direito de encarte pela 
décima parte do duodécimo da sua lotação. 

Art. 2." A falta de pagamento de duas prestações mensais no 
direito de encarte, importa a demissão do funcionário que deisar de 
efectuar o referido pagamento. 

Ari. 8.0 Aos funcionários que, álôin do vencimento certo, 
pago por qualquer cofre, a que se refere o artigo 8." do decreto 
n." 257, de 31 de Dezembro de 1918, recebam outros proventos 
calculados por lotação, será- descontado na folha de vencimento 
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corto, cpiando nele caiba, o seu direilo de encarte; isto é, em cada 
mês, a décima parte do duodecimo da sua lotação total. 

Ari. 4." Fica revogada a legislação em contrário. 

Os Ministros de todas as repartições a façam imprimir, publicar 
e correr. Dada nos Paços do Governo da República, e publicada em 
17 de Julbo de 1914. — Manuel de Arriaga— Bernardim Machado 
— António do* Santos Lucas = António Jálio da Costa Pereiía de 
L'en iUguatO EdUhrdÓ Ntnipàrth A. Freire de Andrade João 
Mana <!e Almeida Lima Alfredo Augusto Lisboa de. Lima —José 
Sobral Old, 

(Diário do Governo, a." 119, de 17 de Julbo de 1914). 

L E I N ... 2 6 7 

Em nome da nação, o Congresso ila República decreta, e etl 
promulgo, a lei seguinte: 

Artigo 1." K criado na Cidade do Parto um bospital de poli
clínica para tratamento de duzentos enfermos, pelo menos, e ensino 
dos alunos da Faculdade de Medicinai denominado Hospital da Ci
dade. 
, Art. 2." O referido bospital começará, a edificar-se dentro d.. 

prazo de très meses, a contar da data da aprovação deste projecto 
de lei. sendo o local para a sua edificação escolbido pela Câmara 
Municipal do Porto, ouvido o Director da Faculdade de Medicina da 
mesma cidade. 

Art. 8." Para ocorrer às despezas de construção e montagem 
do Hospital da Cidade, fica a comissão administrativa, do que trata 
o artigo 7.°, autorizada a contrair um empréstimo de 403:000$00, 
amortizável num período de vinte anos, sendo o limite máximo da 
taxa, 6 por cento. 

§ único. A mesma comissão administrativa fica autorizada, 
sendo necessário, a hipotecar à garantia do empréstimo o próprio 
edifício do Hospital da Cidade. 

Art. 4." Do Fundo Nacional da Assistência Pública, o Governo 
destinará anualmente 40.000S00 para pagamento dos encargos de 
amortização do referido empréstimo, e 5O:0O()S00 para subsídio de 
sustentação do Hospital. 

Art. õ.« Para as suas despegas ordinárius, o Hospital da Ci-



4U1 KACULD*ADE UK M K U I C I X A DO l'ÔRTO 

dade, ftlêm ilo subsidio «lo DOKJOOSOÒ pelo Governo concedido do 
Fundo Nacional da Assistência Pública, disporá mais das seguintes 
receitas: 

(t) Do subsídio que a Cámarn Municipal lhe possa conceder; 
h> Dos subsídios que lhe venham a ser concedido* pelas ca

marás municipais do distrito do Porto, interessadas na hospitaliza

ção dos seus munícipes; 
c) í)o subsidio rpie a Faculdade de Medicina do Porto possa 

1er dos seus rendimentos próprios; 
(// Das verbas provenientes da hospitalização de estrangeiros, 

militares e enfermos que, não sendo indigentes, paguem o seu res

pectivo tratamento; 
e.) De doações o legados; 
fl De contribuições voluntárias e produtos dè subscrições 

ou de espectáculos organizados em seu favor. 
Art. 6.° O Estado poderá aplicar à sustentação do Hospital 

da (..idade quaisquer outras receitas que venha a poder dispensarlhe. 
Art. 7." A administração do Hospital da Cidade fica a cargo 

duma comissão composta de: 
"2 vereadores da Câmara Municipal do Porto. 
1 representante do Conselho du Faculdade de Medicina. 
1 representante das associações de socorros mútuos do Porto. 
1 delegado da Junta Autónoma das Obras da Cidade. 
1 delegado da Associação dos Jornalistas Portuenses, e pelo 

secretário da Faculdade de Medicina. 
Art. 8.° O Hospital da Cidade terá um director clinico e um 

corpo médico efectivo, (pie serão respectivamente, o director e o 
corpo docente da Faculdade de Medicina. 

Art. 9.° A comissão administrativa, juntamente com o director 
clinico do Hospital, elaborarão um regulamento interno que será 
submetido á aprovação do Governo. 

Art. 10.° Fica revogada a legislação em contrário. 

• is Ministros do Interior e Instrução Pública a façam imprimir, 
publicar e correr. — Manuel de Amiaga ■Bernardino Machado = 
José de Muton Sobral < '/>/. 

(Diário dt, Gorérno, 1.' série, n." 128, de 29 de Julho de 1914). 
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Ministério de Instrução Pública 

Repartição iít> Insiritção L»hrrxittiriu 

í > K C W K T O N . " aa< > 

Tendo eni consideração (|ne o regime dos cursos livres, es
tabelecido pelos decretos com forca de lei de 23 B 25 de Outu
bro e 5 e 11 de Novembro de 1910, e mantido, com restrições, pelo 
decreto com força de lei de 19 de Abril de 1911, está sendo prati
cado de forma que se anulam em grande parle, senão completa
mente, os benéficos efeitos que devem resultar da reforma do nus-. 
ensino universitário : 

Atendendo a que as inscrições nas diferentes Faculdades e 
escolas não podem, de modo algum, ser consideradas como uma 
simples formalidade para a obtenção dh diploma, pois implicita
mente significam que os alunos se propõem frequentar as cadeiras 
e cursos em que se inscreverem : 

Considerando que há Faculdades e escolas em que é obriga
tória a assistência aos exercícios práticos, e que nenhuma razão 
justifica a não aplicação do mesmo principio a todas as outras; 

Considerando que o § único do artigo 45.° do decreto de 4 de 
Setembro de 1913 determina que seja considerada falta colectiva 
para o efeito da anulação dn inscrição, a ausência de mais de dois 
terços doa alunos inscritos na respectiva cadeira ou curso ; 

Considerando, porem, que nãu é justo que os alunos que se 
apresentam para os exercícios práticos sejam compreendidos em 
uma falia que pode representar a perda da inscr ição; 

Considerando, também, que pode, em muitos casos, ser m -
Icessário verificar a identidade dos estudantes que frequentam as 
Universidades; 

Usando da faculdade que me confere o n." 3.» dn artigo 47." 
da Constituição Politica da República Portuguesa: 

Hei por bem. sob proposta do Ministro de Instrução Pública, 
decretar o seguinte: 

Artigo l.o Nus Faculdades e escolas em que não tenha sido 
ainda declarada obrigatória- e devidamente regulamentada em di
ploma especial a assistência aos exercícios ou trabalhos práticos, 
será marcadn falta, para o efeito d,, £ 1." do artigo 76." do decreto 
com força de lei de lit de Abril de 1911, aos alunos que não com-
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pareçam, quando êsles sejam em número superior a dois terços dos 
inscritos na respectiva cadeira ou curso, ou, se houver desdobra
mento, na rçspectiva turma. 

§ 1.° Quando o professor reconheça que faltu um número de 
alunos superior a dois terços dos inscritos, convidará os alunos pre
sentes a assinarem os seus nomes om uma folha de registo, se o 
entender conveniente, e a apresentarem também os seus bilhetes de 
identidade, a lim do empregado respectivo tomar nota da sua pre
sença, que será verificada pelo professor. 

§ 2.° A Secretaria geral da Universidade remeterá aos dire
ctores das Faculdades ou escolas, no principio de cada ano lectivo 
ou de cada semestre ou trimestre, uma relação dos alunos inscritos 
nas diferentes cadeiras e cursos. As secretarias das Faculdades ou 
escolas comunicarão à Secretaria da Universidade os nomes dos 
alunos a quem, por motivo de faltas, devem ser anuladas as ins
crições. 

§ 3." A perda da inscrição será publicada por edital. 
Art. 2.° Os alunos das Universidades devem entregar nas res

pectivas secretarias, até o dia 20 de Outubro de cada ano, uma de
claração pnr eles assinada, do local da sua residência. 

§ 1.° O reitor poderá, sempre que haja circunstâncias ' a ten
díveis, autorizar a entrega da declaração fora do referido prazo. 

§ 2.° Aos alunos que não apresentarem declaração da sua 
residência e aos que, tendo-a apresentado, se prove que é falsa, 
serão anuladas as inscrições. 

Art. 3.° Quem lenha lugares cujo exercício seja incompatível 
com a sua residência na sede da Universidade, ou quem, residindo 
na sede da Universidade, tenha lugares cujo exercício seja incompa
tível com a frequência das cadeiras e cursos em que pretende ins-
crever-se, não poderá inatricular-se na Universidade, nem insere-
jver-se nessas cadeiras e cursos. ' 

§ único. Quando se verifique que há alguma matricula OU 
inscrição contra o que neste artigo se preceitua, serão declarados 

llsem efeito os respectivos termos. 
l ^ v Art. 4.° As Secretarias gerais das Universidades passarão 

gratuitamente, aos alunos nelas matriculados, bilhetes de identidade 
assinados pelos respectivos secretários, listes bilhetes deverão con
ter também a assinatura do portador. 

§ l.o Os alunos devem entregar 'na Secretaria dois retratos, 
nos prazos que forem fixados pelo Heitor, a fim de lhes serem pas
sados os bilhetes de identidade. 

§ 2.u i; obrigatória a apresentação do bilhete de identidade, 
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sempre <|'ie s°Ja exi8ida por qualquer empregado .la Universidade, 
no exercício das suas funções. 

Art. 5 " Fica revogadu a legislarão em contrário. 

(.) Ministro de Instrução assim, o lenha entendido e faça execu
tar. Dado nos Paços do Governo da República, e publicado em V2 de 
Setembro da 19W. — Manuel de Arriaga - José de Matos Sobral Cid. 

(Diário do Governo, I Série, de 12 de Setembro .le 19li). 
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E D I T A I S 

U N I V E R S I D A D E D O P O R T O 

Faculdade de Medicina 

EDITAL 

Cândido Augusto Correia de Pinho, professor ordinário da 
Faculdade de Medicina e vice-reitor, em exercício, da 
Universidade do Porto : 

Faço feaber que, noa termos dos decretos com força de lei de 
22 do Fevereiro e 19 de Abril Ho 1911 .• Regulamento de 'J.i de 
Agosto de 1911, se acha aberta a inscrição na Faculdade de Medi
cina para o próximo ano lectivo de 1913-1914, desde 25 do Setem
bro a 10 de Outubro. 

Condições de admissão 

Os alunos que pela primeira vez pretendam frequentar 0 Fa
culdade de Medicina teem de entregar dois requerimentos na secre
taria desta Faculdade, dirigidos ao Reitor — um, de matricula na 
Universidade, em que será aposta uma propina de 5$00, e do qual 
conste o nome do requerente, idade, filiação paterna, naturalidade 
(freguesia, concelho e distrito) e residência; e outro, de itucrtçBo 
na Faculdade, em que, èlôm daquelas indicações, se mencionem os 
títulos das cadeiras ou cursos em que desejam inscrever-se. 

Neste requerimento são apostas as propinas de inscrição cor-
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respondentes a cada cadeira on curaq, as (|iiais constam da tabela 
abaixo indicada. 

Oa requerimentos para a primeira matricula devem ser ins
truídos com os seguintes documentos., reconhecidos por notário do 
Porto: 

ti) Certidão em que proveu, ter completado dezasseis anos 
de idade : 

h) Certidão em que provem haver concluído o curso de Seiên-
cias dos Liceus, ou documento de habilitação que lhe seja legal
mente equiparado; 

cl Certificado do registo criminal. 
Os alunos do perido ordinário, que hajam já frequentado a 

laculdade, juntam apenas ao seu requerimento de inscrição, com 
as respectivas propinas, uma certidão em que provem essa fre
quência. 

Regime de frequência 

0 ensino universitário consta de unia parte livre (lições ma
gistrais e lições com demonstração) e de uma parte obrigatório 
(trabalhos práticos e estágio nos laboratórios). 

A inscrição nos cursos teóricos obriga á frequência da prática 
respectiva. 

Não há registo do assistência ou falta a qualquer doa cursos. 
Nos laboratórios e aulas práticas existe, porém, um livro de ponto 
quo os alunos assinarão e no qual é registada a sua frequência, son
do anulada a inscrição daqueles que não tiverem executado dois 
terços dos trabalhos práticos em cadu semestre e entregue os res
pectivos relatórios. 

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

Os exames são por grupos de cadeiras. 
As provas teóricas teem lugar depois dos alanos terem sitio 

aprovados nas provas práticas respectivas, sendo estas julgadas jun
tamente com a frequência dos prabalhos práticos. Não são admitidos 
aos exames teóricos os que ficarem excluídos na prova prática. 

0 aluno excluído em qualquer prova só pode repeti-la numa 
época ordinária posterior. Todas as outras exclusões, álêm da pri
meira, na mesma disciplina, obrigam a nova frequência e respe
ctiva propina. 

Os exames são realizados em Março e Julho. 
As cadeiras e cursos aconselhados pela Faculdade de .Medi

cina para as respectivas inscrições são como segue: 
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i.> INSCRIÇÃO 

(1 . " O — ." s r l i H ' S i r r s ) 

Anatomia descritiva — tlois semestres; 
Histologia normal e embriologia — dois semestre; 
Física biológica — um semestre; 
Química biológica — mu semestre. 

2. ' INSCRIÇÃO 

(.■ •.. . t s e m i rsur<■;) 

Anatomia topográfica—um semestre; 
Fisiologia geral o especial — dois semestres; 
Sciências naturais — um semestre. 

3 . ' INSCRIÇÃO 

(.". ■ t • ( ;." Bèmosi i"' ■) 

Farmacologia — tlois semestres 
Anatomia patológica — dois semestres; 
Bacteriologia e parasitologia— dois semestres; 
Propedêutica médica — dois semestres; 
Propedêutica cirúrgica — dois semestres. 
(Só podem insoreverse nestes dois cursos de propedêutica os 

alunos que já tenham feito o 1." exame (Anatomia). 

Propinas de inscrição 

Os alunos do período ordinário pagam as propinas de inseri

rão seguintes: 
Por cada cadeira ou curso: 
Um semestre, 10S00. 
Um trimestre, 5S00. 
listas propinas podem ser pagas em duas prostaçSes iguais, da 

forma seguinte: a primeira no acto inscrição e a segunda de 25 de 
Fevereiro a 10 de Marco, paru as cadeiras ou cursos anuais, e iie 10 
a 2r> de Dezembro e de 10 a 25 de Maio, para as cadeiras ou cursos 
semestrais. 

Período transitório 

Os alunos actualmente habilitados com as cadeiras preparató

rias para as Faculdades de .Medicina, ou com parte delas, poderão 
matricularse no primeiro ano do antigo curso, observandose o 
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quadro das correspondências) constante do artigo 128.° do Iteí:nla

mento lie 23 de Agosto de 1911. 
Os alunos c|ue actualmente frequentam ós diversos anos desta 

Faculdade prosseguirão o sou curso, segundo o regimen anterior 
(Artigo 56,0 do decreto com força de lei de 22M911 e lei á* ■' "• 
.lunho de 1913). 

As propinas para estas matriculas, compradas nu Tesouraria 
da Universidade, são na importância de 2l$17 pela abertura e igual 
ipianlia pelo encerramento. (Portaria de 14 de Outubro de 1911). 

Aos alunos do período transitório desta Faculdade são aplica

veis as disposições dus decretos n."s 122 e 128 de oito do corrente. 
sendo as principais as seguintes: 

a) XSo há repetições do exames em Outubro: 
b) Aos alunos.reprovados na 1.» época do ano corrente (l»e

creto de 8IX903) é facultado rriatricularerttse, condicionalmente, 
nos anos para que transitariam, se houvessem sido aprovados i no 
caso de não haver incompatibilidade de horário. 

c/ As propinas respectivas só serão pagos', se as matriculas 
condicionais se tornarem efectivas pela aprovação ulterior dos alu

nos nos exames em que tinham sido reprovados, caso o Rarlamenb 
autorise lais exames. 

A) (is alunos do peripdo transitória, estão sujeitos, quanto a 
faltas, ao quê se acha disposto no artigo 76.° do decreto com força 
de lei de 19 de Abril de 1911 e na respectiva legislação regula

mentar. 
ej Serão anuladas as inscrições aosmesmos alunos que nã< 

fizerem, no nm do ano, o nas épocas lixadas no decreto de Kl de 
Dezembro de 1910, os exames das respectivas cadeiras ou cursos. 

fi Nenhum dôstes aluuns poderá inscreverse ejn mais ca

deiras do que as que pertencem a cada ano. No entanto, no ám 
lectivo de 19131914, ans alunos que, estando inscritos em cadeiras 
ou cursos em número superior ao fixado por lei, não lenham feito 
os respectivos exames, é facultado inscreversé de novo nas 'mes

* mas cadeiras e ctir 

Disposições gerais 

Na conformidade du legislação vigente, são comuns a lodos os 
alunos as seguintes disposições gerais: 

Os estudantes podem inscreverse livremente nos cursos e ca

deiras, não havendo dependência legal e obrigatória entre as disci

plinas professadas em cada um dos dois grupos. Quando, porém, a 
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inscrição não seja a seguida conforme o plano de estados aconse
lhado pela Faculdade, esta não é responsável pela incompatibilidade 
dos horários previamente organizados. 

Se por ausência ou tumulto dos estudantes não houver seis 
sétimos do número de lições e exeercicios lixados para cada disci
plina, será anulada a inscrição nos respectivos cursos. 

Os alunos são responsáveis pelos estragos que causarem nos 
aparelhos de que se servirem nos laboratórios e no demais material 
escolar, quando se prove que esses danos resultaram de intenção 
malévola ou mesmo de negligent-ia da sua parte. 

Estão em vigor as disposições legais estabelecidas pelo decreto 
com força de lei de 22 de Agosto de l9ll e portaria de 24 de Feve
reiro 'de 1912, sobre disciplina académica. 

COMI excepção da propina de matricula na Universidade, da 
Importância de B$00 (receita do listado), todas as propinas de ins
crição (receita da Faculdade) devem ser compradas na Tesouraria 
da Universidade do 1'òrto, mediante a respectiva guia. Os emolu
mentos são os estabelecidos pòr lei. / 

O aluno transferido doutra Universidade Oca sujeito à propina 
de matricula universitária. 

São isentos de pagamento de propinas os alunos que concor
rerem e obtiverem as Bolsas de Estudo, instilttidas por decreto com 
força de lei de 22 de Março de 1911. 

Os cursos da Faculdade aluem no próximo dia 15 da Outubro. 

Reitoria da Universidade do Porto, l í de Setembro de 1913. 
K eu, Álvaro Teixeira Bastos, secretario da Faculdade de Me

dicina, o escrevi. 
O vlce-reltof cm exercido; 

Cândido Augusto Correia de Vinha, 

EDITAL 
Cândido Augusto Correia de Pinho, vice-reitor da Univer

sidade, Professor ordinário e Director da Faculdade de 
Medicina do Porto : 

Faço saber que, em conformidade do Regulamento aprovado 
por Decreto de 28 de Fevereiro de 1881, está aberto concurso para 
admissão do um aluno pensionado na Faculdade de Medicina do 
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p.'.ri", o imal tem a receber, pelo legado da benemérita II. Rita de 
Assis de Souza Vaz, a quantia anual de escudos 216$00 em mensa
lidades, o niais escudos 19$*20 l'ara alierlnra e encerramento da 
matricula. 

Os pretendentes teem1 de apresentar os requerimentos devida
mente documentados, até ao dia 15 de Setembro do corrente ano, 
para sprem presentes ao conselho escolar da referida Faculdade. 
Ajêra das certidões de aprovação nos l.p H 'J." exames da Nova Re
forma do Ensino Médico (.Anatomia descritiva e topográfica, Física 
o Qnimica biológicas. Histologia e Fisiologia), terão de instruir os 
seus requerimentos com a certidão e atestados seguintes: 

1.° Certidão por onde provem que são cidadãos portugueses; 
2.° Atestados de bom comportamento; 
3.° Atestados de que não possuem, nem seus pais, rendi

mentos suficientes para suprirem a^ despesas do tirocínio escolar. 

Os atestados de bom comportamento e de deficiência de meios 
pecuniários, serão passados pelas câmaras municipais e pelos admi
nistradores dos concelhos a que os requerentes pertencerem, tanto 
pela sua naturalidade como pela sua residência. 

ii conselho escolar, depois de decidir quais os requerentes 
qne pélas suas circunsUtnoias podem ter direito ao beneficio da 
pensão, concederá esta ao que nos seus exames de preparatórios 
tiver obtido melhores classificações. 

No caso qire dois MU mais requerimentos se apresentem iguais 
em habilitações, literárias, O mais novo em anos será preferido. 

Secretaria da Faculdade de Medicina do RortO, 80 de Julho 
de 19H. 

O Director, 

Cândido Augusto Correia ãe Pinho. 
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