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Prof. Roberto Frias 

A figura extraordinária de Roberto Fri;ts, quo tão alto 
se elevou na medicina portuense corno professor e clinico, 
merecia uma pena mais bem aparada do que a minha para 
lhe traçar o perfil, e o talento, que não possuo, de um 
escritor que soubesse ir procurar todo o brilho a cada uma 
das múltiplas facetas que o seu talento de médico, os seus 
conhecimentos profundos, que uma vasta erudição amon

toara, a formosura do seu caracter, todos os dias nos mos

travam, quer ouvindoo nas suas lições magistraes, quer 
escutandolhe os ensinamentos em uma conferencia médica 
ou simples palestra, com que ele sabia enlevar os seus 
ouvintes. 

Mas, tendo de ir substituilo na regência da 2.1 Clinica 
cirúrgica, não podia furlarme ao encargo de lhe traçar a 
biografia, que só tem a desculparme o desejo de manifes

tar toda a minha admiração ao professor ilustre e toda a 
minha saudade ao amigo querido que perdi. 

*■■ * 

Roberto Relarmino do Rosário Frias era filho de Anto

nio José de Frias e D. Angélica Frias, proprietários na 
índia, tendo nascido em Bardez a f> de Junho de 1853. 
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Ahi fez os seus estudos tendo concluído aos 19 anos 
/" o curso de theologia do seminário diocesano; nesse ano 
j] veio frequentar a Universidade de Coimbra para se formar 
|! em Theologia mas, seduzido pelo estudo de medicina, aban

donou aquela sciencia e matrioulou-se em preparatórios 
médicos, tendo permanecido naquela universidade até con-

, clair o |)rimeiro ano de medicina. 
A família, como ale n;'u> seguira a carreira que lhe 

havia destinado e contrariada por aquela resolução, sus-
pendeu-lhe as mezadas. Kntão líoberto Frias veio para o 
Porto aonde os seus amigos lhe conseguiram leccionações, 
com que ele ia vivendo ao mesmo passo que se distinguia 
entre os seus condiscípulos como um dos estudantes mais 
Aplicados e laureados d'aquele curso, que deixou fama 
como um dos mais notáveis e de que fizeram parte alunos 
que s5o hoje medicos de renome consagrado como Tito 
Fontes, Julio Franchini. Julio de Matos, etc. • 

Fm 15 de outubro de 1880 terminou o seu curso com 
a defesa da dissertação inaugural «0 crime». (Apontamen
tos para sistematisaçao da criminalidade). 

Terminada a sua carreira escolar, em (pie colheu acces
sits, prémios e louvores na maioria das disciplinas, Roberto 
Frias foi para a Caparica como médico municipal. Mas o 
seu elevado espirito não podia conlinar-se na clinica da 
aldeia e, ávido de conhecimentos, foi completar a sua edu
cação medica na frequência dos Hospitais de. Paris e 
Londres, recolhendo depois á índia. Ahi permaneceu de 
1882 a 1887 como facultativo do quadro da saúde, exer
cendo o professado durante dois anos na Escola Médica 
de Goa. De novo voltou a Portugal para concorrer ao 
logar de lente demonstrador da secção cirúrgica, em que 
foi provido por decreto de 20 de Maio de 1887, tomando 
posse em 15 de Junho do mesmo ano. 

No desempenho deste logar, durante quasi oito anos, 
tornou-se um hábil dissector e conquistou conhecimentos 
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de anatomia que, ainda nos últimos anos, o tornavam um 
dos arguentes mais -temidos quando íizesse parte do jury 
dos exames dessa cadeira. 

A sua memória pronta e bem ordenada fazia com que 
!li'' apar saem rapidamente os elementos menores da 
anatomia, as mais linas ramificações de um nervo ou os 
colalerabs mais insignificantes rte qualquer vaso. 

De 1895 a 1898 exerceu o fcgar de tante substituto, 
tendo regido varias cadeiras na (alta dos seus respectivos 
catedráticos. Neste ultimo ano foi colocado em 26 de Maio 
na cadeira de Operações, do onde transitou em outubro 
para a Clinica cirúrgica. 

Nos anos que decorreram, entre a formatura e a sua 
entrada para a rÇganûia de Clinica cirúrgica, lloberto Frias 
havia mantido sempre um estudo metódico o diário, no 
convívio aturado dos livros e na leitura constante das me
lhorai revistas de medicina e cirurgia. De posse já de uma 
larga clinica, em qua rapidamente se notabilisou pela agui 
ie/.a o prontidão ootí) que diagnosticava, apreendendo Ar 

relance os sinais a sintomas capitais, com largos con 
mentos de anatomia e cirurgia da pratica nos Cadáveres, 
entrou na posso da regência da Clinica cirúrgica como um 
professor compilo a perfeito. 

\s sins jiçõfií magistrais eram modelares pelo método 
6 clareza de exposição, pela erudição que demonstravam. 
encantavam e prendiam a atenção dos seus ouvintes peio 
cuidado da frase » pela maneira com que as esmaltava 
Bom os cises clínicos da sua observação pessoal. 

Mas as lições improvisadas á cabeceira do doente, que 
ocasião entrai» na enfermaria, não eram menos eru

ditas uem menos interessantes. 
Um dia aparece no Porto um grupo de quintanistas de 

medicina de Coimbra, que foi visitar o Hospital ás horas 
em que se passava o visito em Clinica cirúrgica; dirigi-mo 



VIII l l i .MiK DE 1IKOIC1NA 0 PORTO 

ao meu Mestre e pedi-lhe para nos fazer uma .lição diante 
dos colegas de Coimbra. 

Que n ã o . . . que não podia s e r . . . que nto eslava 
preparado--dizia o prol. Frias. 

Insisti eu e os condiscipulos que o rodeavam. 
Pois bem, redarguiu o prol'. Frias, não laço lição, ma» 

a propósito de qualquer caso direi o que me lembrar-
Agradecemos, porque seguros do êxito estávamos nós. 

Filtramos na sala de S.u Madalena, e junto de uma 
cama com uma padecente de um prolapso genital, ouvimos 
uma lição que a todos maravilhou, especialmente aos coim
brões, que não conheciam o notável catedrático e que dali 
sairam entusiasmados com o nosso professor, 

F, como esta, quantas lições se não perderam por não 
serem devidamente arquivadas-.' 

Gomo todo o bom professor tinba um são conselbo 
para guiar o BdU discípulo, oriental-o na confecção de 
qualquer trabalho, indicando-lhe as fontes que devia pro
curar para se esolareeer e profundar qualquer assunto: 
conhecedor de varias línguas, eram-lhe familiares os bons 
autores franceses e ingleses e a sua critica justa fazia 
rssaltar as qualidades e defeitos de cada um, pondo de 
sobre aviso o estudante que lhe aparecia entusiasmado 
com a descoberta de qualquer medicamento, para que mais 
tarde se não visse desalentado com a verdade da sua 
nenhuma eficácia. 

Era bom e paternal para os rapazes e se, ás «ezes, 
ralhava era porque a medida estava de ha muito ultrapas
sada. Passados minutos já se não recordava da admoesta
ção nem diferençava o admoestado no meio dos seus dis
cípulos. 

l'or todas estas qualidades ele era querido dos seus 
alunos, que o continuavam a ser e o procuravam já depois 
de concluída a formatura, certos de serem sempre aten
didos com todo o carinho e deferência. 
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A orientação para a pratica da cirurgia loi determi
nada ao prol. Roberto Frias peia sua entrada na secção 
cirúrgica da nossa Kscola, que o levou a uma preparação 
especial que mais ta/de o tornaria um cirurgião. 

Ao tempo em que começou a operar, a cirurgia por
tuense contava um cirurgião de rara, o prol'. Azevedo Maia, 
e outro notável cirurgião, que pela perfeição da sua ternira 
e pelos seus conhecimentos se impunha a todos quantos 
teem o prazer de o vêr de bisturi na mão —o Ur. Julio 
rranchini, que havia sido seu condiscípulo e amigo. 

A era da antisepsis estava a declinar e a da asepsia 
começava a tronar, arrastando as modificações na pratica 
da cirurgia. Assim- era que toda a técnica havia de ser 
aperfeiçoada e se encontrava ainda incerta para muitas in
tervenções, sobretudo as abdominais e ginecológicas. 

O prof. Roberto Frias, com a solida educação anato
mic.! que alcançara na dissecção dos cadáveres e na pra
tica das operações no morto, tornou-se* um cirurgião a 
quem o seu bom diagnostico levava á escolha antecipada 
do método a empregar, vantagem inestimável que lodos os 
operadores reconhecem. 

.Se não era um cirurgião espeetaculoso e brilhante, era, 
no entanto, um operador cheio de consciência e saber, que 
conduzia com segurança a operação, não praticaudo des
vios, nem incorreções, que tantas vezes acarretam iosuc-
cessos para o cirurgião e para o doente. 

Nus arquivos do Hospital Geral de Santo Antonio en-
contram-se as listas das suas operações, vendo-se por elas 
qpe fez toda a grande cirurgia do seu tempo com o melhor 
exilo, e para corroborar esta alirmação está publicada mais 
de uma dúzia de teses, a que serviram de base as opera
ções que executou em Clinica cirúrgica. 



X FACULDADE DE MEDICINA DO HORTO 

Futre estas destacam-se a tie Torquato Brochado 
sobre lithotricia, a do Antonio Augusto Fernandes sobre 
o tratamento da spina bífida, a de Rodrigues Maia sobre 
austroenterosfomia, a de Felisberto Rebordào sobre ky.itos 
dermoid es do ovário, a de Albino de Azevedo Maia sobre a 
hipertrofia de prostata e seu tratamento em que descreve 
a prosiatectomia que o prof. Frias executou por via pon-
neal, a de Albino Torres sobre a papeira a seu tratamento 
eirnnjico, a de Antonio Feliciano Kotelho sobre o trata
mento cirúrgico do carcinoma do seio, não lalando em 
outras em que se encontram arquivadas opiniões suas. 
claras e concludentes, sobre vários assuntos médicos. 

Ajudei muitas vezes o prol'. Frias nos últimos anos da 
sua carreira docente e muitas vezes tive a honra de o ter 
como ajudante. 

O cirurgião não tinha permitido ao operador esque
cer que o bom êxito duma intervenção nto depend* ape
nas duma boa técnica, da destreza OU rápido/, tias diversas 
fases operatórias, nem da elegância com que so maneja um 
bisturi ou da perfeição com que se pratica uma sutura. 
Tudo Isto á preciso, tudo isto é util, tudo isto é belo e hri-
lliante mas . . . não basta. 

A preparação do doente é condição essencial para a 
boa marcha post-oporatoria, como o bom diagnostico é de 
primacial importância para a eleição da operação, assen
tando de antemão uma técnica a seguir, que não permi
tirá as hesitações, que são sempre tempos demorados o 
que tão mal impressionam a assistência. Nisto era o prof. 
Frias dum cuidado 8 mei.ie.ulosidade inexcediveis. 

Os seus doentes quando subiam ;'t cama de operações 
iam estudados tão completamente quanto era possível, e o 
processo operatório estava discutido e escolhido. 

Mas a abertura do abdomen reserva aos cirurgiões, 
por vezes, surprezas embaraçantes, e era nestes casos 
difíceis que eu gostava de ver o prof. Frias inteirar-se 
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rapidamente da situação, tomando uma decisão imediata, 
modificando o seu plano primitivo ou, vendo que todo o 
trabalho seria prejudicial, fechar D parede com a tristeza 
de se vêr impotente para dominar o mal. Em outras oca
siões um incidente desagradável e inesperado vinha cortar 
a marcha regular da áparuoâo .\ então, era de admirar a 
presteza com que o remediava, procurando um artilicio 
que de momento lhe lembrava e era sempre o preciso 
para sair do embaraço. 

l.embro-mi' que uma vez um operador praticou uma 
hehotomia para realizar, uni parto em uma apertada de 
bacia: ao lazer o corte do pubis atingiu a autoria \ 
nhosa taterba e eia impossível iaquea-la, Dip cedendo a 
hemorragia aos processos que sucessivamente ia empre
gando. A anciedade do operador aumentava de momento 
para momento, ao ver-si- Impotente deaote da perda de 
sangue; tamponou fortemente a ferida e pediu o auxilio do 
prol'. Frias. Chegou este, viu o oxso a imediatamente, sem 
uma hesitação, lembrou a passag.mi 'i'' um lio por baixo 
do ramo lio pubis que, apertado, estrangularia contra este 
a artéria estancando a hemorragia. Assim prOOèdee o»eirur-
gião e a penda de sangue terminou imediatamente, se-
guindo a operação e o parlo noimalnumir, salvam!.. 
vida ila parturiente. 

Outro caso ileu-se comigo, quando eaoetei a minha 
carreira do cirurgião. Tinha de operar uma doente d'' bócio 
em que os tratamentos, medico e nVnio^'nterapico, imliam 
falhado. O processo mórbido tinha invadido toda a glân
dula, atingindo um volume razoavej a, comprimindo a 
traquèa, perturbava a respirarão causando a dispnèa que 
aQigia a deentK Resolvi intervir, convidando o prof. Frias 
para me ajudar. Fazia-lhe estes convites porque; cirurgião 
em começo, tinha sempre quo aprender no auxilio que me 
prestava e ao mesmo tempo aliviava um pouco da minha 
responsabilidade, esoudando-me com o seu sabor e longa 
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pratica; de antemão -saijia que ele n;"io recusava o meu con
vite, antes mo acoitava sempre com aquela benevolência 
propria das almas bem formadas, que desejam ver desen
volver e medrar os discípulos, que teem vontade e quali
dades de trabalho, sem se preocuparem de crear mais um 
concorrente nos proventos da cirurgia ou do alentarem ura 
moço, que amanhã venha disputar-lhes os louros dos suces
sos operatórios. 

Aos primeiros cortes, atingida a capsula do bócio kys-
tico, logo vi pela ampla irrigação, que o caso ia ser dilicil 
e trabalhoso : as laqueações sueediam-.se, as pinças iiemos-
taticas rasgavam a capsula frágil o a inundação sanguínea 
Dão deixara perceber os vasos que sangravam. O mais ra
pidamente que pude enucleei a glândula toda com o dedo 
« com o auxilio da to/.oura curva fechada, mas a sangria 
impertinente continuava e não se via o campo, todo sob* 
nierso, para tentar mais qualquer laquearão. 

O prof. Frias, tão aborrecido como eu, com áqnela 
hemorragia que não podíamos dominar, ouvindo o anes-
thesista informar que o pulso ia aumentando de rapidez; 
tembrou-se de tratar o pedículo como Lawson-Tait tratava 
o coto uterino, apertando-o em um laço formado por um 
tubo de caoutchouc. Assim hz, empregando um tubo lino. 
que em duas voltas estrangulou o pedículo, lixando o nó 
com uma pinça hemostatica. 

A hemorragia deminuiu o bastante para permitir 
laquear os vasos pingados, saindo agora apenas uma babu
gem de sangue que inundava os pensos. Uesecada a maior 
parle da glândula com o tumor, li/., ainda a seu conselho, 
um penso compressivo, oui que as mechas de gaze eram 
embebidas em bálsamo de Peru. O pulso fixara-se, a doente 
acordava razoavelmente disposta e o mau quarto de bom 
que mo tinha agitado e feito vibrar, que me tinha assustado 
— vá o verdadeiro termo para traduzir o mou estado de 

t 
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espirito nessa ocasião —estava passado, graças ao artificio 
que o meu mestre m>' Linha ensinado a empregar. 

A doente estava bera no dia seguinte, e o mais cuida
doso em saber do seu estado era lioberto Frias que sempre 
me perguntara por a entérina até ú saída do Hospital, com
pletamente ourada 

Trabalham.is ant&D muitas vezes juntos, quer tia cli
nica hospitalar quer na mil , podendo dizer que em qual
quer caso difícil, sobretudo de ginecologia, meu ou dele, 
ambos o estudávamos. 

O prol', lioberto Frias nào tinha o furor de, opmir. 
nem o desejo de enriquecer operando aqueles que medi
camente podem o devem ser tratados; não fazia dos seus 
couhecimentos de cirurgia anzol com que pescaria o 
dinheiro dos clientes paia abarrotar o seu cofre. 

A ganánoià, que hoje enodoa por essa Kuropa fora '' 
fama dos cirurgiões, que não sabem c\jmir-so no ttimggU 
for li/e ao brilho do metal doirado, desejando enriquecer 
no mais curto lapso de tempo, ainda quo hajam de calcar 
no sou intiniw as reclamações acusatórias que a consciên
cia lhes. dirige, e fazer ouvidos de mercador á critica de 
sociedade era que vivem, essa ganância, repito, não encon
trou guarida no espirito recto o esclerecido desse professor 
exemplar, que no seu modo de proceder dava constante
mente lições de deontologia. 

Meies antes de morrer, conversando com outro pro
fessor ilustre da nossa Faculdade, uma das oéffebraoOns 
mais brilhantes que ha cerca de quarenta anos tratava dá 
problemas lilosolicos, conquistando uma solida deputação 
—o prof. Cândido de Pinho —o comigo, criticando a facili
dade com que hoje se leva a cama das operações um 
doente, sem 1er experimentado um tratamento medico que 
podia cural-o, dizia-nos o prof. Frias: L-imento não ter 
arquivado o nome dos doentes que tenho salvo . . . de sor 
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operados, porque era uma lista bem interessante e bem 
extensa. 

Esta figura extraordinária de cirurgião, com uma moral 
perfeita, com um juizo critico médico superior, incapaz 
duma perfídia para um colega, elo que algumas recebeu,' 
deixou-nos esse exemplo dum cavalheirismo na sua con-
ductn de medico-oirurgião, impondo pelos seus actos e 
pela sua palavra persuasiva a confiança ao cliente, que mais 
aumentava e se radicava á medida que melhor ia conhe
cendo o seu medico assistente. Sirva-nos a nós cirurgiões 
portuenses de lição o conhecimento de tSo bela e respei
tada vida médica. 

* * 

Como colega deixou este ilustre professor uma sau
dade infinda entre todos nós, que nos recordamos do en
canto do seu convívio, da sua palavra comunicativa e cheia 
de sugestão, do seu conselho reflectido e da sua opinião 
autorizada. 

Chegava-ihe o tempo para vôr os seus doentes, pre
parar as suas lições e ainda para escrever artigos sobre 
medicina, cheios de ensinamentos que a sua pratica clinica 
valorisara. 

Pela lista que acompanha este escorço biográfico se 
poderá vêr e avaliar do seu labor. Pena é que as suas 
lições não tossem publicadas. 

0 ilustre professor destinava os últimos anos da sua 
vida, depois de afastado da clinica, para redigir e publicar 
uma obra médica, mas infelizmente, o tifo exantemático, 
que contraiu á cabeceira dum doente pobre, em um case
bre de uma ilha, pós termo á sua existência, levando do 
nosso seio a maior erudição médica portuense. Foi uma 
vitima do dever e dedicação profissionais. 
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0 prof. Roberto Frias nos últimos momentos de luci
dez, ao avizinhar-se a morte devia considerar-se feliz. 

Um teólogo portuense, em um discurso, disse que a 
felicidade que todos ambicionam se encontra escondida no 
cumprimento do dever e por isso tão poucos sào aqueles 
que logram esse góso. 

Pois o prof. Roberto Frias era um desses raros elei
tos «pie a podia fruir, porque nunca faltou ao cumpri
mento do dever, jamais inlligiu as regras da justiça, e 
levou a sua vida a espalhar o bom entre todos que os cer
cavam, dando aos discípulos todo o seu saber em sabias 
prelecções, aos seus doentes todos os cuidados em uma 
assistência clinica meticulosa e aos seus concidadãos o 
exemplo nobre de uma vida intensa de trabalho profícuo. 

TERCEIRA BASTOS. 

"Publicações do prof. "Roberto Frias 

Livros : 

— O prime. apontamentos para a systemalisaçSo da Crimina
lidade. (Dissertação inaugural — Pôrio, 1*80). 

— Sysicma tharapeutico dos calculo» vesicae*. Clinica e Cri
tica- (Dissertação do concurso á Escola Medica — Porto, 1887). 

— Á thermodynàmica e a alimentação do operário. (Disserta
ção do concurso ao instituto Industrial e Comercial do Porto.— 
Porto. 1890. 

— Compendio de chiralca. (Porto, 1891). 
— Gastro-enterostoinia (.Memória para a entrada na Academia 

Real das Scieoolas. — Porto, 1905 

Artigo* publicado* na 'Gateta Médica do Porto: 

— A Filaria «le Medina da orbita. - 7." vol, 1898. 
-- Elephantiasis do couro cabeludo. — Idem, idem. 
— Estatística >lo movimento operatório em clinica cirúrgica-— 

1897-1898-2.0 vol. 
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— ha oportunidade du intervencilo cirúrgica radical por ne

crose ilo maxilar inferior — îi." vol. 
infecções perltoniaes loves — 4 " vol., 1900190]. 

— Gripe c meningite cérebro espinal epidemicá— Idem, idem. 
— \ medicação lonir.a — idem, idem. 

0« tubercullsaveií. Conferencia nu Goagr. da !.. X. T., em 
7 de abril de 1007Vol., 11)07. 

— A cruz vermelha. (Discurso proferido no Salãu du Gil Vi

cente no Sarau literarlomusical em 27 de Março de 1915). Impres

sns nas Oficinas do Comercio do Porto». 

.V.y • i'iiiliujut Me.dii.ii : 

— A febre typhoïde de Lisboa e a Festa Nacional do Porto — 
Vol. île 1916. 

.V.i c ['ia i ■ Saudi : 

— A cura peloa trabalhos do campo, (Publicado depois da sua 
mprte pelas notas encontradas na banoo do trabalho).  X." de 
Maio de ISrS. 

micações ,< Socledadi de sciençia* n 

í .1.:.,,/.(,,1., do» Médicos do A',,,',',f. ftjrtugal 
— Mal perfurante plantar. 

i caso insólito ill1 hernia inguinal — 151914. 
.1 Associação Médica Luzitana 

Q/uadriplegia por bala eoeravada na columna vertebral (co

laboração do Prof. Thiago tf Almeida) — 21VÔÍ4. 
— Adrenalina <; syndroma .suprarenal (14 ° a). 

A. Sociedade Ctião Medica 
— Calculo encravado na vesícula biliar, num cadaver. 
— Resistência á anesthesia clofórmica. 

Suspensão dos accesses do coqueluche pela compressão 
digital do nervo récurrente. (Sessões de abril de 1894). 
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PESSOAL 

D I R E C T O R 

Dr. Maximiano Augus to .de Oliveira Lemos. — Filho 
de Maximiano Augusto de Oliveira Lemos, natural da Ré
gua, 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 11." cadeira, 
Medicina Legal,, por decreto de 9 do Março de 1895. Não 
chegou a reger, por então, esta cadeira, mas, por decisão 
do Conselho escolar de õ de Fevereiro de 1895, ficou lente 
da de Patologia Geral, em que serviu até que, por decisão 
do Conselho escolar de 31 de Maio de 1900, foi colocado 
na 11." cadeira, Medicina Legal. Rege actualmente a ca
deira de Historia da Medicina, Deontologia. 

É 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 1911 (Diário do Governo n.° 298 de 22-xn-911). 

http://Augusto.de
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É redactor dos Arquivos de História de Medicina Por

tuguesa e foi também redactor da Gazeta dos Hospitais <lo 
Porto e da Gazeta ifêdica do Porto. É sócio efectivo da 
Sociedade de Medicina t Cirurgia do Pirto, tio t|ue foi 
presidente, sócio correspondente da Academia das Sciên

cias de Lisboa, da Academia das Sciências de Portugal. 
da Sociedade das Sciências Médicas de Lisboa, da Socie

dade Portuguesa de Srihicias Naturais, da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia da Ba)a e da Sociedade Alemã de 
História da Medicina e dai Sciências Naturais, de Leipzig. 

DISSERTADO INAI<ÍUI»AI.. • A medicina em Portugal 
até ao fim do século XVIII (tentativa histórica). (Porto, 
Imprensa Comercial, 1881). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — O problema da immuui

dade da tuberculose. (Porto, Typo^rraphia de Arthur José 
de Sousa & Irmão, 186$). 

PUBLICAÇÕES DIVBRSAS. — Lições sobre a tuberculose. O conta

i/io e a sua proplii/1'uia, in 'Medicina Contemporânea ■ de 1883. 
Medicina portit<nte:a. As cruzadas. In Medicina Contemporâ

nea » de 1884. 
Medicina hirtuguesa. 0 Hospital Real de todos os Santos In 

Medicina Contemporânea do 1886. 
Aiimiario dos pronrrsso* du medicina tm PÒKtttffhT: 
l.o anno, 1883; Porto. 1884. 
2." anno, 1884: Porto, 1885. 
3.» anno, 1885: Porto, 1886. 
Nova série: 1.» anno—1910 (Porto, 1911); 2.« a n n o  1 9 1 1 (Porto, 

1912); 3." anno—1912 (Porto. 1913): 4." anno —1913 (Porto', 1914): 
5." nnno — 1914 (Porto, 1915): ti." anno  1915 (Porto, 1910); 
7.» anno —1916 (Porto, 1917): 8 " anno  1917 (Porto. 1918). A 
publicação continua. 

0 Professor José Cario 1.••)••< (Porte, Typpgrftphifl de Arthur 
José de Sousa & Irmão, 1895). 

Ó protestar José de Andrade tiramn.ro (Porto, Typograptii.i lio 
Arthur José de Sonsa & Irrh'ào, 1897). 

http://tiramn.ro
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Historia da medicina em Portugal. Doutrinas e instituições 
(Lisboa, Manoel Gomes, editor, 1899). 2 volumes. 

Amalo Lusitano — A sua vida e a sua obra (1'orto, Eduardo Ta- ' 
vares Martins, editor, 1909). 

Zacuto Lusitano — A sua vida e a sua obra (Porto. Eduardo Ta
vares Martins, editor, 1909). 

Portuguezes illustres em 1'aris, no « Rnletim de 2.» classe da 
Academia Heal das Sciencias - — 1910. 

Ribeiro Sanches— A sua rida e a sua obra (Porto, Eduardo Ta
vares Martins, editor, 1911). 

Ribeiro Sanches <) Lei/de, publie* dans le Janus, 1911. 
Estudos de historia da Medicina Peninsular (Porto, 1919). 

Morada — Avenida da República — Caia. 

CORPO DOCENTE 

PROFESSORES 

Dr. 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 Escola Médico-Cirúr^ica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 26 de Ju
lho de 1871. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente demonstra
dor da secção cirúrgica por decreto de 10 de Março de 
1876, tomando posse a 15 do mesmo mês, e por decreto 
de 19 de Novembro de 1885 foi promovido a lente pro
prietário da 10.a cadeira, Anatomia Patológica. Pelo de
creto com força de lei de 22 de Fevereiro de 1911, foi 
colocado no logar de Professor ordinário da 4.a classe — 
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Medicina Legal e Anatomia Patológica (Diário do Go
verno n.° 23 de 27-1-912), regendo a cadeira de Anato
mia Patológica. 

Foi eleito Director da Faculdade de Medicina em sessão 
do Conselho escolar de 12 de Agosto de 1911, sendo no
meado por decreto de 19 do mesmo mês; tomou posse 
era 30 de Agosto de 1911, sendo exonerado a seu pedido 
por decreto de 13 de Setembro de 1913, publicado uo 
Diário do Governo n.° 225, do mesrao mês. 

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

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Do maravilhoso em Medi
cina (1871). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Breves considerações so
bre a natureza do virus sijphilitico e theoria dos seus di-
versos-modos de acção (1875). 

Morada — Rua da lioavisla, 1U6. 

Dr. Cândido Augusto Corrêa de Pinho - l'illio de Fran
cisco Corrêa de Pinho, natural de Fornos, Vila da Feira, 
onde nasceu a 9 do Maio de l<SÍ>:i. 

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

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 27 
de Abril do 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. 
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Transitou em 16 de Abril de 1896 para a 6.a cadeira, 
Obstetrícia, por jubilaçao do Professor Dr. Agostinho do 
Souto. Pelo decreto com força de lei de 22 de Fevereiro 
do 1911, foi colocado no lugar de Proíessor ordinário 
da 6.1 classe — Obstetrícia e Ginecologia (Diário do Go
verno n.o 23 de 27-1-912), regendo a cadeira de Obstetrí
cia. 

Foi presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
Porto, e é membro adjunto do Conselho médico-legal, sucio 
correspondente da Sociedade das Sciências Médicas de Lis
boa, e presidente do núcleo do Porto da Liga Nacional 
contra a tuberculose, tendo sido presidente do 4.° Con
gresso 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 — II Série, de 13 
de Janeiro de 1914, tomando posse no dia 14. 

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

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

É Reitor da Universidade do Porto. 

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

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

Morada —Hua do Alto de Vila, 50—Foz. 
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Dr. João Lopes da Silva Martins Júnior. — Filho de 
João Lopes da Silva Martins, natural do Porto, onde 
nasceu em 9 de Dezembro do 1866. 

Diplomado na Kscola Médico-Cirúrgica do Porto, ha
vendo concluido o curso pela defesa da dissertação inau
gural em 10 de Dezembro de 1888. —Doutor pela Facul
dade de Medicina da Universidade do Porto, tem o 1.° ano 
matemático da Academia Politécnica (1885) (Faculdade de 
Sciencias), e foi aluno em 1889 e 1890 das Faculdades de 
Medicina das Universidades de Viena d'Auslria (ausseror-
dentlicker Hbrçr) o Berlim. 

Nomeado, precedendo concurso, por decreto de 14 de 
Junho de 1895, lente substituto da secção médica, lugar 
de que tomou posse a 26 do mesmo més, foi, por decreto 
de 5 de Julho de 1900, promovido a lente catedrático, 
sendo colocado na 13.a cadeira — Higiene Pública, criada 
nesse mesmo ano por desdobramento da antiga l l . a ca
deira — Higiene e Medicina Legal. 

Regeu como substituto esta última cadeira, e as de 
Matéria Médica, Patologia Interna e Clínica Médica, tendo 
sido sob a sua superintendência e quando regia a l l . a 

cadeira, que se instalaram no Porto os serviços médico-
forenses da reforma de 1SÍI9. sendo o 1.° director da 
Morgue desta circunscrição médico-logal. Na sua promo
ção a catedrático, foi colocado, a seu desejo, na nova 
cadeira de Higiene Pública, criada por aquele desdobra
mento por decreto de õ de Abril de 1900, de que loi 
assim o 1.° professor, e em cuja regência está desde 
então.—Regeu ainda nos anos lectivos 1895 a 1900, 1903 
a 1906, 1907 a 1912 o Curso auxiliar de Propedêutica 
Médica, e de 1895 a 1898 fez a regência gratuita de um 
curso de Xevropatologia e Psiquiatria, para os alunos 
dos 4.° e 5.° anos de medicina. — Fundou na Escola 
Médica, em 1903, como anexo á sua cadeira, o Muzeu 
de Higiene, o em 1912, por proposta também de sua 
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iniciativa, aprovada pela Faculdade e pelo Senado Univer
sitário, o Instituto de Higiene — instituições que dirijo. 

Pelo decret> com torça de-iej d-; 22 d-- Fevereiro de 
19M-, r|ue reorganison o ensino médico, foi colocado no 
lugar de Professor ordinário da Õ/ classe — Higiene, 
Bacteriologia e Parasitologia. 

i'.onto lente da cadeira de Higiene levo a missão dr; 
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 Faculdade de Mediei:.a, presidente 
da Junta Distrital de Higiene 6 membro do Conselho Supe
rior de Higiene Pública. — Por decreto do Governo da Ho-
pública de 17 de Julho de 11)11, é, como prol', de Jligioue, 
Vojajl «la Comissão Permanente de Profiltixia da Tuber
culose, e Presidente da Direcção da Assistência Naciomd K>>.-
Tnlierculosos ila Circunscrição do Porto, Circunscrição 
abrangendo os distritos administrativos do Porto, Braga, 
Viana do Castelo, Vila Ileal e Bragança; por decreto de 2 
de Agosto do mesmo ano, Inspector Sanitário <la 1'ni-
Versidade, e por Decreto dos Ministérios do Fomento, 
Malinha e Instrução Pública, de 21 de Janeiro de 11)1(5. 
membro da Comissão t'entrai de Meteorologia. 

Foi o 1.° Presidente da (.'omissão Administrativa do \ 
Hospital da Cidade, comu Presidente da Comissão Ëiecu-
tiva da Câmara Municipal do Porto (Lei de 19 de Julho de 
1.114), superintendendo' a instalação daquela Comissão 
Administrativa em 7 de Abril de 1915. 

K Coronel médico do Fxércilo, Vogal com a Cruz de 
Ouro da Academia de Scièncias de Portugal, sócio corres
pondente da Acadonia das Scii'ncias de lÀsboa, da Socie
dade das Seiências Médicas, da Sociedade de Geografia 
• li Lisboa a do Instituto de (Joímbra. membro da Deutsche 
i<i.-iilschaft Jiir ojl'eutliche tlesundheitsjtjlege de Flerlim, da 
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Société Médico-Psychologique e da Société d'Hygiène de 
Paris, e da Sociedade helénica 'Hiv'Ad>)rau %IátQt»h" EtàïQêta, 
membro titular da Kaiserlich-kõnigliche zoologisch-botanis-
che Gesellschaft de Viena d'Austria, Honorary Felloir do 
Royal Sanitary Institute de Londres. 

É dignitário da Ordem Militar de Aviz, e da de 
Sant'Iago rid mérito scientifico e literário, sócio benemérito 
com a Cruz de 1.* classe da Sociedade Portuguesa da Cruz 
Vermelha, tem a medalha militar de comportamento exem
plar o vários louvores do Estado por serviços oficiais, a 
Cruz Branca de 1." classe do Mérito Militar de Espanha, 
a medalha de oiro da Cruz Vermelha de Espanha e a 
Cruz-insígnia da Sociedade francesa de Socorros aos feri
dos militares dos Exércitos de terra e mar. — É membro 
titular da Cruz Vermelha do Japilo (NIPPON SKKUUJISGHA), 
com a medalha de prata jubilar e a medalha comemora
tiva da guerra russo-japonesa (1904/5^.— Foi delegado 
oficial de Portugal 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 fron
teira de Barca d'Alva na epidemia de cholera-morbus de 
1892-1893, e Inspector geral dos serviços de desinfecção 
ferro-viários do Porto, na epidemia do peste de 1899-1!>0(). 

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 programatiza-
ção do respectivo ensino técnico, e tendo já tomado parte 
nos trabalhos de organização do l.° Congresso internacio
nal de Fisiologia, realizado em 1889 na Suissa (Dasilêa), 
do do Medicina legal celebrado no mesmo ano em Paris 
e do Congresso internacional de Sciências Médicas de 
Berlim em 1890, foi vice-presidente da Secção de Epide
miologia do 15.° Congresso internacional de Medicina de 
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Lisboa em 1906, membro do Comité de Honra do 4." 
Congresso da Liga Nacional contra a Tuberculose (Porto 
—1907), membro do Comité português de organização 
do Congresso internacional de Higiene e Demografia de 
Berlim (1907), e do Congresso internacional de Hidro
logia, Climatologia e Geologia de Madrid (1913), membro 
honorário do Congresso internacional de Fisioterapia de 
Paris, em 1908. 

Foi vereador da Câmara Municipal do Porto no quadrié
nio 1903-1906, diriaindo os pelouros de Instrução e Hi
giene, e Presidente da Comissão Executiva do Município 
do Porto de 1913 a 1915. 

_^ff Foi Ministro da Instrução Pública em 1915. 
Foi Senador na legislatura do 1915 a 1917. 

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

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Os Epilépticos em Medi
cina leg<d. — (Pòrlo, 1895). 

PUBLICAÇÕES DIVKHSAS. — lieobachtnngen ilber abnorme Athem-
innervation.—(l)asiláa, 1889). 

Dysphasias vocaes amnésica*. Canos clínicos. — (Lisboa, 1891) 
A doença dos tics convulsivos e as dysarthrias deforma aphton-

t/itica. — (Lisboa, 18S)2). 
Da Saxonia ao Schleswig-IIolstein. Impressões d'uma excursão 

medica na Allemanha- — (Lisboa, 1892). 
Um caso de mordedm a de. cibora, no dorso do pé direito d'um 

pastor de 10 annos, tendo originado angioleucite tronciilar suppura-
tira de todo o membro respectivo e da região hgpogastrica, com cellu
lite séptica sttbapunevrotica, gangrena pútrida secundaria e toxi-
infecção geral aguda gravíssima. Cura em fiO dias de tratamento. 
(Caso clinico do Autor, em 1893, nu povoação ruiana do Barca d'Alva). 
— Lisboa, 1894. 

Illustrated Notes relating the results of Sanitation on Infectious 
Diseases. — (Londres, 1894). 

L'épidémie de. cholerine à Lisbonne en Í V / . 
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Les vertices de prophylaxie infonationale et locale en Portugal 
contre les maladies contagieuses. 

Lu constitution géologique du sol dans ses rapports avec le dé

veloppement et la prophylaxie du paludisme. (ComnnicaçBcs ao 8." 
f.ongr. Intern, de Higiene e hemogr. de lliidaPcsth de 1894, inser

ias ('/i — .Mentes Semzetkõzi K&ergéiaégi es I)eniug rufiai Congressits

rói és Annate Tmlományos Munl.álatairúl II Kbtet — nu oidim 
seguinte : — 1 ■ — p. 305 s(|. — 1, II, III szahosztùly egyilttes Blése, 5. 
sei. ; 2 a — p. 488 sq. — / / . szakosztâly iilés, 7. set. — ; 3.* — p. 544 
sq. — / / , III. szakoszt. egyiit. illése, 8. set.)  BudaPesth, 1890. 

D Congresso Internucitmul de Hygiene e Demographia em Hilda. 
Pesth. (ilelatorio olieiul ao Governo português. — Ushou, 1897). 

Sobre o Saneamento do 1'ôrto  Intinicies in O Primeiro de 
Janeiro» de 28 e 29. Dez. 1900 e.2. 5 o 9. Jan. 1901. — Porto. 

O novo systema de canalisução dos esgotos do Porto e o con

tracto municipal com a em preza constiuctora Hughes <('■ Lancaster, 
de Westminster, Londres. — (Discurso na Gamara Municipal. — Por

to, 1903). 
Parecer sobre o projecto de construeçãa do novo Hospital da Mi

sericórdia du cidade du <'milha. (Consulta pedida ui> Alitor pelo 
prof. Cândido Pinho, e publicada no semanário Correspondência da 
Covilhã.   CovilliS, (904), 

Orientações noras em Biologia. (Oração inaugural do ano lectivo 
19041905. na Sacola ModlcoCirurgifia do Porto. — Porto, 1904).— 
liste trabalho foi traduzido em espanhol, em HlOíS, pelo dr. M. Ortega 
Moréjon in — El Monitor Sunituriu (Madrid, 1908). 

O ensino da Hygiene nu Etcola Medico<Jirurgieu do Porto e aê 
installaçõcs especiais adstrictas. A oryanisiirùo do (.'urso de Prope

dêutica Medica. — (Porto, 1910). 
Conferencias e sessões de demonstração de Tenhnica Sunituriu. 

Uelatorio do gerviço. — (Porto, 1911). 
hopostu de organist!ção do Instituto de Hygiene du I'ueuldtidi 

de Medicinu du Porto e ili instituição du Curso especial de Hygiene 
publica— (Porto. 1018). 

Qutttõêê de Higienery.Notas criticas sohre: a morbilidade ea 
letulidtiiii port uenses ; bairros antiliiyienicos eu habitação dos po

bres; a ligua putaeel I a fisculisaçãn dos géneros ulime.nlicios ; o fla

gelo (la tuberculose; ti canalisução dus esgotos e u higiene du via 
publica —in UA Tarde, de 2911914.— Porto 

Discurso na sessão solene de abertura dus nulas da Universi

dade de Lisbon, corno Ministro da Instrui.ão Pública, em 1(1 de 
Outubro da !'.nr>. — (i.ishon. 1915). 

http://ulime.nl
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Curso de Epidemiologia. — Pcoyrama semestral. — Conferenciai 
e demonstrações praticas. — (Porto, 1916). 

Estudos de Higiene Militar, em referencia especialmente à 
actual guerra mundial. — Lições na Faculdade de Medicina do Porto 
em 1916 e 1917. —Súmula analilica — (1'órto. 1917). 

Morada— Rua Antero de Quental, 338. 

Dr. Alberto Pereira Pinto de Aguiar. — Filho de 1). Ana 
Emilia de Aguiar, natural do Porto, onde nasceu a 22 de 
Setembro de 1868. 

Diplomado pela Escola MédicoCirnrgica do Porto, onde 
concluiu o seu curso pela defesa da dissertação em 22 de 
Dezembro de 1892. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto da 
secção médica ppr decreto de 18 d» Junho de 1896, to

mando posse no dia 25 do mesmo més, 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 lunar de Professor extraordinário 
(com categoria de ordinário) da 5." classe — Higiene, Ba

cteriologia e Parasitologia (Diário do GoVêrno n." 28 de 
271912), doando a reger a cadeira de Bacteriologia 

Parasitologia. 
l'or deento d<} 25V1917 foi nomeado professor ordi

nário da 5." classe, regendo Química liiolágica (Diário </.< 
Governo, n série, n.° 133, de 7vi!)17). 

É professor ordinário da F.scola de Farmácia, diplomado 
em filosofia pela Academia Politécnica e em Farmácia pila 
Ksoola do Farmácia do Porto, sócio da Sociedml, </< Mn/i

cina e Cirurgia do Porto, da Sociedade (JniniicoFarma

cêutica do Porto, da Sociedade Portuguesa de Scifncias 
Xaturais, da Sociedade Química de Franca, da Ural .!<■.,

detnia de Medicina e Cirurgia de Madrid, a sócio corres

pondente da Academia de Scirncias da Lisboa. É director 
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e colaborador da Revista de química pura e aplicada e 
presidente da Direcção da Associação dos médicos do Norte 
de Portugal: 

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

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Cellula hepática e crase 
urinaria. (Porto, 1896). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — Questões de urologia, (Porto, 1903). 
Technica urológica (Dissertação do concurso à Escola de Phar

macia— Porto, 1903). 
Influencia da chimica em medicina. (Oração inaugural do ano 

lectivo de 1905-190(5, da Escola Medico-Cirurgica do Porto). 
Communicaçòes ao XV Congresso Internacional de Medicina de 

Lisboa. (Abril-1906) : 
Sur l'importance du soufre uriiuiire em semeiologie hépatique. 

(Porto, 1906). 
Sur une nouvelle forme d'évolution de la filaria sanguinis (ft/ii-

ria Branco/ti ?J. 

Morada — Rua da Restauração, 35f>. 

Dr. Carlos Alberto de Uma.—Filho de Autónio Joa
quim de Lima, natural do Porto, onde nasceu a 22 de De
zembro de 1866. 

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

Foi 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 de Maio de. 1898 foi promovido a 
lente substituto da secção cirúrgica, e por decreto de 11 
de Agosto de 1900 a lente proprietário da mesma secçSo. 
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Tem regido as cadeiras de Anatomia Topográfica, Medi
cina Operatória e Patologia Externa. 

Pelo decrelo com força do lei de 22 de Fevereiro de 
1911 foi colocado no lupar de Professor ordinário da 7.a 

classe — Cirurgia (Diário do tiovêmo 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, sócio 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Parto, de que foi 
vice-presidente, e da Associação dos Médicos do Norte de 
Portugal. Foi presidente da secção de cirurgia pediátrica no 
XV Congresso Internacional de Medicina (Lisboa, 1906). 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Melhoramento da raça pelo 
exercido fisico (1891). 

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

Morada— Rua da Restauração, 413. 

Dr. Luís de Freitas Viegas. —Filho de Luis de Freitas 
Viegas, natural do Porto, onde nasceu a 14 de Julho de 
1869. 

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

Foi nomeado, precedendo concurso, lente demonstrador 
da secção cirúrgica por decreto do 23 de Março do 1899, 
lugar do que tomou posso 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 
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no lugar de Professor ordinário da l.a classe — Anatomia 
Descritiva e Topográfica {Diário do Governo n.° 23 de 
27-i-Dl2), sendo encarregado da regência de Anatomia 
Descritiva. 

Por deliberação do Conselho escolar loi encarregado da 
rexôacia de clinica especial do Dermatologia e Sijiligrafia, 
curso quo vinha regendo gratuitamente desde 1902. 

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

DISSKKTAÇÃO iNAUonH.vL.— A immitnidiide. Ettttdb de 
Pathologia geral (Porto, 1893). 

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

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

Morada — Avenida da Uouvista. 53. 

Dr. José Dias de Almeida Júnior. — Filho de José Dias 
d.' Almei la, natural do Porto, onde nasceu a 1 de Novem
bro de 1854. 

Diplomado pela Kscola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertarão em 13 de Julho 
de 1887. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 4 
de Junho de 1901, lente substituto da secção médica, to
mando posse em 11 do mesmo más, e por decreto de 26 
de Agosto de 1903 foi promovido a lente proprietário da 
7." cadeira, Patologia interna. 

Pelo decreto de 22 de Fevereiro de 11111. foi colocado 
no lugar de Professor ordinário da 8.a classe — Medicina 
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(Patologia Interna, 1." e 2." Clínica-Médicas. Terapêutica 
e Especialidades Mediras) ('Diário do Governo n ° 28 de 
27-MU2). 

Regeu a í." ff/Óiíco Médica, havendo-lhe o Conselho 
escolar entregado igualmente a regência da clínica especial 
de Pediatria. 

Por decreto de 25 de Maio de 1917 foi nomeado Pro
fessor ordinário de Clínica Pediátrica (Diário do Governo, 
li série, n.° 188 de 7-vi-1917). 

V. socio do Sociedade de Medicina t Cirurgia do Porto 
da qual foi presidente, a clinico director de enfermaria no 
Hospital fierai de Santo Antánio o foi director clínico do 
mesmo hospital. É socio correspondente do Instituto de 
Coimbra, memhro da Société. International de Chirurgie, de 
Bruxelas. Foi redactor da Gazela dou Hospitais do Porto. 

DISSERTAÇÃO WKVQUHM.. — Hospitais. Necessidade d'um 
hospital para a pratica de operações (1877). 

l>i>-q:in'A'.Ã" DR o-.vr.rus.i. — Heredo-sifilis (1901). 

Morada — Rua dos Heróis de Chaves, ft-40. 

Dr. José Alfredo Mendes de Magalhães. — Fil tio de 
Francisco de Paula Mendes de Magalhães, natural da Gfan-
dra, Valença do Minho, onde nasceu a 20 de Abril de 1H71-

Diplomado pela Escola Médicu-Cirúrgica do Porto, òridè 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 28 de 
Julho de 1896. 

Em 1897 e 1K98 exerceu clinica como facultativo mu
nicipal na vila de Grândola ( Al.'intejo). Km 1899 e 1900 
esteve em Paris seguindo as clinicas de Dermatologia e 
Sifíligrafia dos Hospitais de S. Louis e Broca-Pascal. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 21 
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de Abril de 1902, lente substituto da secção médica, sendo 
investido na posse desta lugar no dia 19 de Maio do mesmo 
ano; 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.a 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), soudo-lhe distri
buída a cadeira de Terapêutica Médica. 

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

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

Foi nomeado Comissário do Governo no distrito do 
Funchal por ocasião da cólera na Ilha da Madeira, por 
decreto de 15 de Dezembro de 1910 (Diário do Gocêrno 
n.° 62), comissão que desempenhou durante três meses. 

Novamente após o seu regresso do Funchal, foi ou
tra vez" Governador Civil de Viana do Castelo, cargo que 
desempenhou até tomar assento, como deputado por Lis-
boa, á assembleia Nacional Constituinte. 

Fui nomeado Governador Geral de Moçambiquo por 
decreto de 5 de Dezembro de 1911 (Diário do Goiiino 
n.° 290), sendo exonerado por decreto de 6 de Março de 
1913 (Diário do Governo n.° 54). 

É socio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, 
da Sociedade de Sciências Médicas de Lisboa, da Socie
dade de Dermatologia e Sijiligrafia de Paris, da Sociedade 
de Geografia de Lisboa, do Instituto de Coimbra, e da 
Associação Médica Luzitana. Foi secretário interino da 
Escola, e fundador o colaborador do jornal de medicina 
Porto Médico, durante três anos. Foi secretário geral do 
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4.° congresso da Liga Nacional contra a tuberculose 

( (Porto, 1907). 
É deputado da Nação. 
Ê Ministro da Instrução. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL.— Os Milagres de Lourdes. 
Terapêutica psuchologica (Porto, 1896). 

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

Morada —Avenida Rodrigues de Freitas, 89. 

Dr. António Joaquim de Sonsa Júnior. - Filho de An
tónio Joaquim de Sousa, natural de Vila da Praia da 
Vitória, distrito de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, onde 
nasceu a 15 de Dezembro de 1871. 

Diplomado pela Escola Mèdico-Cirurgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 9 de Ja
neiro de 1900. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto 
da secção cirúrgica por decreto de 10 de Juuho de 1903, 
tomando posse em 22 do mesmo mês, e foi promovido a 
lente catedrático por decreto de 14 de Dezembro de 1906, 
licando na propriedade da õ.a cadeira, Medicina Opera
tória. 

Pelo decreto de 22 de Fevereiro de 1911, foi colocado 
no lugar de Professor extraordinário (com categoria de 
ordinário) da 7." classe — Cirurgia (Diário do Governo 
n.° 23 de 27-1-912), regendo, a cadeira de Terapêutica e 
Técnica Cirúrgicas. 

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

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



18 FACULDADE DE MEDICINA DO PORTO 

Hospital do Bomfim, vogal da Junta distrital de higiene, 
professor da õ.a secção, Bacteriologia, do Curso de medi

cina sanitária. Ê socio da Sociedade de Medicina e Girtárgia 
do Porto, membro da Sociedade internacional de Cirurgia 
de Bruxelas, socio da Sociedade Portuguesa de Sciencias 
Naturais. Foi redactor do jornal de medicina Gazeta dos 
Hospitais do Porto. Foi o chufe da inisão sanitária en

carregada de estudar a epidemia da peste nos Açores 
(19081909). Tem a medalha de ouro da Real Sociedade 
Humanitária do Porto, por serviços prestados no Hospital 
do Bomfim. 

É director geral da Estatística. 
 Foi senador. 

DISSERTAÇÃO INVUIUJIIAL. — Contribuição para o dia

gnóstico da tuberculose urinária (Porto, 1900). 

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

PUBLICAÇOES DIVERSAS. — Febres paratyphoid»* (Porto, 1907). 
— Ueber fiou Varkommtn ron Spirochnrtt pullula (in ■ Berliner 

klin Woclienschr. »* n.° 44 ile 190Õ). 

Morada — Km Lisboa. 

Dr. Tiago Augusto de Almeida—Filho de José Bernar

dino de Almeida, natural de Santa Maria de Gandra, conce

lho de Espozende, onde nasceu a 11 de Dezembro de 1864. 
Diplomado pela F.scola MédicoCirùxgica do Porto, onde 

concluiu o curso pela defesa da dissertação em 27 de Ju

lho de 1893. 
Foi nomeado, precedendo concurso, lento substituto da 

secção médica, por decreto de 29 de Março de 190*5, to

mando posse em 7 de Abril do mesmo ano. 
Foi nomeado secretário por decreto de 20 de Junho de 
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1907, tendo tomado posse no dia 3 de Julbo do mesmo 
ano. Por decreto de 21 de Novembro de 1910, foi exone
rado deste cargo. 

Foi promovido a lente proprietário por decreto de 14 
de Novembro de 1907, lugar de que tomou posse no dia 
25 do mesmo més, sendo colocado pelo Couselho escolar 
na 3." cadeira. Matéria Médica. Uegeu iuterinameute a 
8.a cadeira, Clinica Médica, desde 11 de Novembro de 1907 
até 25 de Outubro de 1919, sendo então nomeado pelo 
Conselbo escolar proprietário desta cadeira. 

Pelo decreto de 22 de Fevereiro de 1911, foi colocado 
no lugar de professor extraordinário (com categoria de 
ordinário) da 8.a classe — Medicina (Diário do Governo 
n.° 23 de 27-1-912), regendo a 2A Clinica Médica. 

Por decreto de 8-vi-917 foi nomeado professor ordiná
rio da mesma classe (Diário do Governo, H série, n.° 142 
de 19-VI-917). 

É sócio correspondente da Sociedade das Sciências 
Médicas de Lisboa, e da Associação Internacional contra a 
tubirculose, 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 do 1894 a Julho de 
1897), e professor e director da Escola de Ensino Nor
mal, da mesma cidade (Fevereiro de 1897 a Abril do 190(i). 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL —O liquido orchitico. Estudo 
da medicação sequardiana (Porto, 1893). 

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

Morada — Riia da Restauração, 418. 
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Dr. Joaquim Alberto Pires de Uma. — Filho de Fer
nando 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 Ju
lho 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 190&; por decreto 
de 22 de Fevereiro de 1907 foi transferido para a secção 
cirúrgica, sendo promovido a catedrático por decreto de 
25 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 
no lugar de professor extraordinário (com categoria de 
ordinário) da l.a classe - Anatomia (Diário do Governo 
n.° 23 de 27-1-912), recendo Anatomia Topográfica ató 31 
de Julho de 1918, transitando entào, por deliberação do 
Conselho escolar, para a cadeira de Anatomia descritiva. 

Foi aluno interno do Hospital de Santo António, 1.° se
cretário da Sociedade de Medicina e Cirurgia, e secretário 
da redacção do Porto Médico, e da Gazeta dos Hospitais 
do Pdrto. t sócio da Sociedade Portuguesa de Estudou 
Históricos, da Sociedade Portuguesa de Scióncius Suturais, 
e bibliotecário da Faculdade ÍB Medicina. Nesta qualidade 
coordenou o Catálogo Geral da Biblioteca (1 vol. de 
XVII _(-4(jl pág. - Porto, 1910). lixeroeu o lugar do Chefe 
de Clinica Cirúrgica, para que foi nomeado, precedendo 
concurso documental, por decreto de 19 de Fevereiro de 
1904. 

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

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — A medicina forense em 
Portugal. Esboço histónco (1906). 
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1'I'III.II:AI.:MKS DIVERSAS. — A operação de Poncet no tratamento 
da hipertrofia da próstata. (Porto Médico, Setembro de 1905). 

— Sobre anomalias numéricas das válvulas sigmoideias (Gazeta 
dos Hospitais do Porto, 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 Scien-
tíficos da Faculdade de Medicina do Itrto, Vol. 1, N..» 1, 1913). 

— On a bone found in the muscle Vastus externus of the thigh 
(Journal of Anatomy and Physiology, July, 1913). 

— Sur quelques observations de fistules juxta-uréthrales congé
nitales (XVII1* International Congress of Medicine. Section I Ana
tomy and Embryology, London, 1913). 

— Contribuição para o estudo da PoUdacliUa. (Anais Seientificos 
da Faculdade de Medicina do Porto, Vol. i, N ° 3, 1914). 

— Nova sério de observações portuguesas de Anomalias mus
culares (Archivo de Anatomia e Anthropologia, Vol. i, N.o 3, Lis
boa, 1914). 

— Note on a case of bifid penis, with peninl hypospadia (Jour
nal of Anatomy and Physyology, October. 1914). 

— A operação cesariana em Portugal antes do Século XIX (Ar
quivos de História da Medicina portuguesa, Porto, 1914). 

— Sobre alguns casos de hemimelia e de ectrodactilia (Archivo 
de Anatomia e Anthropologia, Vol. ni , N.o 1, Lisboa, 1916). 

— Agenesia do canal auditivo exlorno e atrofia da orelha (Anais 
Scientlficòs da Faculdade de Medicina do Porto. Vol. II, N.° 3, 
1915). 

— On the skeleton of an ectromelic goat (Journal of Anatomy 
(iiui Physiology, July, 1915). 

— Sobro anomalias dos membros (^Inaí* Scientlficòs da Facul
dade de Medicina do Porto, Vol. in, N.» 1, 1916). 

— Variações musculares, vasculares e nervosas (Archivo de 
Anatomia « Anthropologia, Vol. ti, N.° 4 — Lisboa, 1916). 

— Contribuição portuguesa poro o estudo das anomalias renais 
e ureterals (Anais Scientlficòs da Faculdade de Medicina do Porto, 
Vol. m, N.o 4, 1917). 

— Sobro epispadias e extrofla da bexiga (Portugal Médico, 
Vol. m , N.o 7 —Porto . 1917). 

— Étude d'un monstre otocéphalien (Bulletin de la Société Por
tugaise des Sciences Naturelles, Tome vin). 

— Study of an opodymous Kitten (Journal of Anatomy, Vol. Lit). 
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— Sobre très monstros ciclocofalianos (Anai* Scient, da Facul
dade de Medicina do Porto, Vol. iv, N.» 2). 

— Srtbro alguns casos de sindaclilia congénita (Idem, N.°» 3 
e4). 

Morada — Rua de Alvares Cabral, 348. 

Dr. José de Oliveira Lima. — Filho de António Mai ia 
Lima natural de Lisboa, onde nasceu a 27 de Novembro de 
1875. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 28 de Ju
nho de 1900. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decrelo de 7 
de Maio de 1908, lente substituto da secção cirúrgica, to
mando 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 n.° 28 de 27-1-912). 

Por decreto de 13-1-917 foi nomeado professor ordi
nário da 3-a classe — Farmacologia (Diário do Governo, n 
série, de 30-H-917. 

Foi facultativo do quadro de saúde de Angola e S. Tomé 
e Príncipe, cargo que exerceu desde Julho de 1900 a Março 
de 1901. Exerceu o cargo de médico municipal de Mossa-
medes, desde Outubro de 1901 a Abril de 1907. 

Exerceu o cargo de reitor do Liceu Central do Porto. 
É socio da Sociedade de Geografia de Lisboa, e tem 

a comenda de Nossa Senhora da Conceição de Vila Vi
çosa. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — O hypnotismo e a sugestão 
em iherapeutica (Porto, 1900). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — O problema do cancro. 
Etiologia e tratamento (Porto, 1908). 
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P I M U C A C Ù » uiVEiiiAS — Le Lait aigri et la longévité dans les-
tribus du Sud d'Angola. — Communications à Mr. le prof. Melclini-
koff (Mossamedus, 1905). 

Murada- Rua île S. Ro(|iio dn Lameira. 

Dr. Álvaro Teixeira Bastos. - Filho de Francisco José 
Teixeira Bastos, natural cio Porto, onde nasceu a 6 de Fe
vereiro de 1879. 

Diplomado pela Escola MOdico-Cirúrgiea do Pi'irto, onde 
concluiu o curso pela defesa e dissertação inaugural em 
8 do Outubro de 1903. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 7 de 
Maio de 1908, lente demonstrador da secção cirúrgica, sendo 
ínveátidq ria posse dêsïë lagar no dia 14 do mesmo mês 
e ano. 

Pelo tíecrètb com força de lei de 22 aè Fevereiro de 
1911 foi colocado no lugar de professor extraordinário da 
D.* classe - Obstetrícia e Ginecologia (Diário do Governo 
n." 23 de 27-1-912). regendo a cadeira de Ginecologia. 

Por decreto de 13 de Janeiro de 1917 foi nomeado 
professor ordinário da 2.a classe — Histologia e Fisiologia 
(l)iário do Governo, u série, n.° 30 de 6-H-917). 

Kxerceu o lugar de Prosector de anatomia, para que 
foi nomeado, precedendo concurso documental, por decreto 
de 17 de Dezembro do 1903, sendo reconduzido neste lu
gar por deliberação do Conselho escolar de 10 de Dezem
bro de 190(5. 

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

Km sessão do Conselho escolar de 12 de Agosto de 
1941 foi eleito secretário da Faculdade, sendo nomeado 
por despacho de 31 do mesmo més e tomando posse em 
11) de Setembro do mesmo ano. 
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DISSERTAÇÃO INAUGURAI,. — A tatuagem nos criminosos 
(Porto, 1903). 

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

Morada — Una de Fernandes Toinaz* 93. 

D r . A n t ó n i o d e S o n s a M a g a l h ã e s e L e m o s . — Filho de 
João António de Magalhães e Lemos. Nasceu em Margaride 
aos 18 de Agosto de 1855 e diplomou-se na Escola Médico-
Cirúrgica do Porto, 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 médico-ajudanle em 12 de Maio de 1892. Em 15 de Fe
vereiro de 1887, foi nomeado lente auxiliar das 7.a, 8.a, 
9.a, 10." e 11." cadeiras no Instituto Industrial e Comer
cial do Porto, e por decreto com força de lei de lO-v-911 
(Diário do Governo n.° 109 de ll-v-911) foi nomeado 
professor de Neurologia da Faculdade de Medicina da Porto. 
Por decreto de 12 de Agosto de 1911 (Diário do Governo 
n.° 200) foi transferido para a cadeira de Psiquiatria, que 
havia ficado vaga pela transferência, para a Faculdade de 
Medicina de Lisboa, do Prof. Júlio Xavier de Matos. 

É membro da Sociedade Mèdico-Psicolôgica de Paris, 
da Sociedade de Antropologia, da Sociedade de Neurologia, 
da Sociedade de Psiquiatria, da Sociedade de Clinicn de 
Medicina Mental da mesma cidade, etc. 

PUBLICAÇÕES DlVEltSAS. — A região pst/cho-motrh (188.1)). 
Visite piifehifttriqttt d la colonie de Cheel (1886). 
Les congestions cérébrales d'apris la méthode de Mendel (1887). 
A paralysla geral (1889). 
Meão de abertura do etirso clinico de doenças mentaes e nerro-

sas (1890). 
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L'épUepsie sentit ire et la démentie paralytique (Com- ao Gongr. 
de Berlim, 1890). 

Contribution à l'étude de l'épilepsie symptomatique des neopla-
sies corticales (1898). 

Aphaise motrice pure avec lésion corticale circonscripte (190()). 
A ealmbra dos cigarreiras-
L'évolution des idées délirantes lians quelques cas de mélancolie 

chronique ò forme anxieuse (1903). 
Perte de la vision mental des objets dans la mélancolie an

xieuse (I90(j). 
Infantilisme et dégénérescence physique (1906). 
Assistence des aliéné» en Portugal (1906). 
Note sur Fassistence des aliénés en Portugal (1908). 
Gigantisme, infantilisme et acromegalic (1911). 
Etc. 

Conferencias clinicas sobre as ditenças mentaet e nervosas. 
Conferencias sobre as causas das doenças mentaes e nermi-

sas (190-1). 

Morada — flua de Costa Cabrai, 1218. 

Dr. Manuel Lourenço Gomes. — Filho de Carlos Lou
renço Gomes, natural de Recife Pernambuco — Brasil, 
onde nasceu em 8 de Abril de 1885. 

É diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto, 
onde concluiu o curso pela defesa da dissertação em 12 
do Maio de 1911. 

Por decreto de 21 de Abril de 1917 foi nomeado pro
fessor extraordinário da 4.a classe, sendo promovido a pro
fessor ordinário, em virtude do disposto no art. 105.° do 
Decreto n.° 4.554 (Estatuto universitário), publicado no 
IHitrii) do (roièrno, i série de 9 de Julho de 1918. 

Foi 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 supra-renaes (con
tribuição para o seu estudo) (Porto, 191 l j . 
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PUBLICAÇÕES DIVKRSAS- — Mielite pelagrosa, in * Gazeta do» 

Hospitais do Porto» (1910). 
— Aneurisma da ponta do corafão, in » Anais Scientiflcos da 

Faculdade de Medicina do Porto» (1918-1914). 
— Siringomielia (de colaboração com os Prof.» Tiago de Almeida 

e Rocha Pereira, in «Anais Scientillcos da Faculdade de Medicina 
do Porto» (1913-1914, vol. i, n.° 4). 

— Bacilose aguda do peritoneu (de colaboração com o Prof. Tiago 
de Almeida), in «Medicina Contemporânea» (n.° 48, ano x.xxv). 

— Elemento* de Diagnóstico IlintopatolAgico (1917). 

Morada — Ijirpo do Campo Lindo, 1. 

Dr. Abel de Lima Salazar. — Filho de Adolfo Barroso 
Pereira Sala/.ar, natural de Guimarães, onde nasceu a 19 
de Julho de 1889. 

K diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto, 
onde concluiu o curso pela dç/esa da dissertação em 27 
de Julho de 1915. 

Foi nomeado, por decreto de 21 de Abril de 1917vpro-
l'essor extraordinário da 2.a classe (Histologia e Fisiologia), 
sendo promovido a professor ordinário, em virtude do 
disposto no art. 105.° do Decreto n.° 4.554 (Estatuto uni
versitário), publicado no Diário do (iovnno, i série de 9 
de Julho de 19IS. 

Foi 2." assistente provisório da 4." classe (Anatomia 
patológica, ele), por decreto de 2 de Maio de 1914, (las
sando a 1." assistente provisório da 8.a classe (Medicina) 
por decreto de 2'.i de Outubro do 1915. 

Por deliberação do Conselho escolar de 18 de Outubro 
de 1916 foi contratado para a regência da cadeira de //;.-
tologitt. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Ettsaio de'psicologia filo
sófica (1915). 

PUBLICAÇÕES DJVKRBAS. — O limiar da ínsula, sua génese em-
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briológica e filogénica (1915); Anatomia comparada da ínsula de 
Reil (1915); A diferenciarão sistemática do Pallium cerebral (1915); 
As falsas anomalias do Pallium (1916) (in «Anais Scientilicos da 
Faculdade de Medicina do Pôrlo »). 

— Sur la nitrntation des capillaire* du gloiuirule rénale (1917); 
Sur la chromatolyse de la granulosa alrésique de la Lapin* (1917\ 
(in ■ Hullelin de la Société Portugaise de Sciences Naturelles»), 

Morada  ttua de Cedofeitn, 744. 

Dr. António de Almeida Garrett. — Filho de Francisco 
dte Almeida Garrett, natural do Porto, onde nasceu a 22 de 
Setembro de 1884. 

Diplomado pela Escola MédicoCirúrgica do Porto, con

cluiu o curso em 16 de Julho de líHMi. 
Por decreto de 25v917 foi nomeado professor extraor

dinário da 5.a classe (Diário do (iooêrno, li série, n.° 133 
de 7VI917), sendo promovido a professor ordinário em 
virtude do disposto no artigo 105 do Decreto n.° 4554 
(F.statuto Universitário). 

Foi 1.° assistente provisório da 5.a classe em 7 de Fe

vereiro de li) 12, e electivo da mesma classe, precedendo 
concurso, por decreto de 5 de Junho do 11)10. 

É subdelegado de saúde substituto, clínico da Assis

tência aos Tuberculosos, redactorprincipal do Portugal 
Médico, e autiiio deputado dj Nação. 

DISSKUTAÇÃO iN.uv.rnAI.. — 0 problema da tuberculose 
em Portugal (1906). 

DISSERTAÇÃO DE CONCUIISO. — Contribuições paru 0 dia

gnosfica precoce da tuberculose : diagnostico da tuberculose 
crónica na infância, a reacçilo de BordetGengou COM an

tigénio de Besredka. 

Î V R M C A Ç B E S mvEnsAP. — Sobre a mortalidade infantil no 
Porto. 1909. 
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— Dispepsia e atonia ponderal do amamentado por pobreza do 
leite em materia gorda. In < Gazeta dos Hospitais •. 1909. 

— Diagnostico precoce da tuberculose nas crianças. Io « Gazeta 
dos Hospitais ». 1912. 

— As adenopatias traqueobronquicas prétisicas. In « Medicina 
Moderna ». 1912. 

— Distrqlia pluriendocrinica. In <■ Gazela dos Hospitais». 1913. 
— A mortalidade do Porto. In «Gazeta dos Hospitais. 1913». 
— Tuberculose e habitação no Porto In • Anais lia Faculdade de 

Medicina do Porto ». 191314. 
— A Higiene (lição inaugural). In >■ Portugal Mndico». 1915. 
— Contribuição para o estudo do diagnostico precoce da tuber

culose: 1 — Diagnostico clinico da tuberculose crónica na infância, 
II—Reacção de BordetGengou com antigènio de Besredka. In Tu

berculose , 1916. 
— Ópio e morfina em terapêutica infantil (em colaboraçãe com 

Geraldes dos Santos). In « Portugal Medico», 1916. 
Epidemiologia e proftlu.rin do taba rd i lho. In « Portugal Me

d i c o  . 1918. 
— Ele. 

Morada — Rua da Boavista. 71. 

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

É diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto, 
onde concluiu o curso pela defesa da dissertação em 22 
de Dezembro de 1911. Por deliberação do Conselho esco

lar de 18X916 foi contratado para a regência do curso de 
Propedêutica Médica. Por decreto de 8vi9l7 foi nomeado 
professor extraordinário da 8." classe (Diário do Governo. 
ii serio, n.° 149 de 23vi917), sendo promovido a profes

sor ordinário em virtude do disposto no artigo 105.° do 
Decreto n.° 4554 (Estatuto Universitário), publicado no 
l)iá>io do Governo, i Série, de 9 de Julho de 1918. Foi 
2.° assistente provisório da 8.a classe (Medicina), por Por

taria de 9 de Dezembro de 1911, e passou a 1.° assistente 
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provisório da mesma'classe por Portaria de 7 de Feve
reiro de 1912, tomando posse, respectivamente, em 18 
de Janeiro o 17 de Fevereiro do mesmo ano. 

Por deliberação do Conselho escolar de 29 de Julho de 
1912 foi encarregado, interinamente, da regência do curso 
de Propedêutica Médica que exerceu desde o ano lectivo 
de 1912-1913 até ao de 1915-1910. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL -- UtacçIXo de Wassenuann. Seu 
valor no soro activo e estudo comparativo d'ali/uns antigeneos. 

PUHUI:AÇOKS DIVERSAS.— Extracto da dissertação : Der Wert 
<li r Wassermannschen Rtaktiott mit nirht inaktirieriem Serum (in 
-Dent. Mediz. Woch.», n." H5, 1()12, pap. 1649). 

— Paralisia fierai precoce de. origem sifilltica ignurada in • Anais 
Scient, da Kac. lio Med. do Porto», n.o 3do vol. t. 1913-1914, pág 279). 

— Puder hemolítico natural do soro humano (do colaboração com 
0 1'rof. A. de Aguiar), in «Anais Scient, da Kac. de Med. iio IVirln , 
n.ò 2 do vol. i, 1913, pág. 172. 

— Siringomielia--Um caso da 2." Clinica Medira (de colabo
ração com o Prof Tiago de Almeida e 1.° Assistente Lourenço Go
mes), in «Anais Scient, da Kac. de Med. do Porto», n.° 4 do vol. I, 
1913-1914, pa(ï. 345. 

— Um caso de endocardite ralrular com hemiplegia e anartrio, 
comua, n Assoe. Méd. Lusit, sessão.de 1 l-xn-912, publicada na «Ga
zeta dos Hospitais do Porto ' , n.u 3 de 1913, pág. 33. 

— Cuidados que requer a puneção lombar, comun. à Assoc Mod1 

Lusit., sessão de 2-1V-914, publicada na «Vida Médioa e Scientiílca», 
n.o 6 de 1914, pág. 237. 

— Esboço de semiótica do liquido céfalo-raquidiano, comun. á As
soe. Méd. Lusit, sessão de 17-111-916, publicada na «Revista de Semió
tica Laboratorial do 1'rof. A. do Aguiar «, vol. n, Setembro de 1918, pap.43 

— A reacção de Wassermann no diagnóstico da sífilis — Valor 
semiótico da mesma (de colaboração coin o Prof. A. do Aguiar), in 
«Revista de Semiótica Laboratorial do Prof. A. de Aguian, tomo i r 

Junbo do 1916, pág. 73). 
— Ueacçdo de Hrgeí-Meier — Seu valor e confronto com a R, de 

Wassermann, in « Revista de Semiótica Laboratorial do Prof. A. de-
Aguiar», tomo l. Setembro de 1916, pág. 277. 

Morada — Rua de Oliveira Monteiro, 825. 
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LENTES JUBILADOS 

Dr. José de Andrade Oramaxo.  Filho de Cristovam 
José Hebelo de Sousa Guerrido, natural do Porto, onde 
nasceu a 25 de Maio de 1826. 

Bacharel formado pela Faculdade de Medicina de Coim

bra, onde concluiu o curso em 215 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 lupar em 18 df Maio do mesmo .mu. 
Por Carta de Mercê de 22 de Agosto de 1857 foi promo

vido a lcnt(! substituto, e por Carta de Mercê de 14 de 
Aposto de 1862 a lente proprietário da cadeira do Fisiolo

gia, que vagira por falecimento de Luís António Pereira 
da Silva. Por decreto de 16 de Julho de 1867 transitou 
para a cadeira de Patologia Internei, na qual se jubilou 
por decreto de 8 de Novembro de 1876 (Diário do <•>■■ 
vêmo n.° 255 de llxi76). 

DISSERTAÇÃO DR CONCURSO. — Fébíre» rs,<eiici(i<\<; (Manus

criplo, 1855). # 

Moruda — Rua (los Mártires ila Liberdade, 120, 

Dr. Pedro Augusto Dia». — Filho de José Caetano Dias, 
natural de Valença do Minho, onde nasceu a 10 de Abril 
de 1835. 

í; bacharel formado pela Faculdade de Medicina e ba

charel pela Faculdade de Filosofia da Universidade de 
Coimbra. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente demonstra

dor da secção médica por decreto de 14 de Março de 1864, 
tomando posse a 28 do mesmo mês e ano; foi promovido 
a lente substituto da mesma secção por decreto de 12 de 
Janeiro de 1865 e, havendo transitado para a secção cirúr
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gica, foi promovido a lento proprietário da õ.a cadeira, 
Medicina Operatória, por decreto de 14 de Maio de 18G5, 
Foi jubilado por decreto de 14 de Setembro de 1895. É 
clinico do Hospital de S. Francisco. 

DISSERTAÇÃO DE CONCUHSO.— Movimentos: ciliar; mus
cular; mecânica animal (Manuscriplo, 1804). 

P U B U C A Ç O M IHVKUSAS. — Catalogo da colle.cçãn de moedas e 
medalha* portngu-zas e. uit/ni.i, pertencentes a Kilnardo Luiz Ferreira 
Carmo (Porto. Typ. Central, 1877). 

O ensino actual da medicina operatória na Kscola Meitico-Cintr-
gica do Porto (1885). 

Rodrigo de Castro—Apontamentos pura a biografia do erea-
dor da Gynecolopia (in «Archivos de historia da Medicina Portu
guesa», 1886-1888). 

Archeologia politicu-litteraria, 1828-1834 (Porto, Typ. Central, 
1888). 

A Universidade de Coimbra —Os primeiros mestres da Facili
dade Medica [1037-1559] (in * Arch, de hist, da Medicina Port.», 
1885). 

Subtldioe pura a historia politica do I'orto (Porto, Typ. Central, 
1896). 

iiorada — Campo Undo, Paninhos. 
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HKNACÀO DOS PROFESSORES ORDINÁRIOS 
POR ORDEM DE ANTIGUIDADE 

Dr. Augusto Henrique de Almeida lírandão 
Ur. Cândido Augusto Correia de Pinho 
Dr. .Maximiano Augusto de Oliveira Lemos 
Dr. João Lopes da Silva Martins Júnior 
Dr. Alberlo Pereira Pinto de Aguiar 
Dr. Carlos Alberlo do Lima 
Dr. Luis de Freitas Viegas 
Dr. José Dias de Almeida Júnior 
Dr. José Alfredo Mendes de Magalhães 
Ur. António Joaquim du Sousa Júnior 
Dr Tiago Augusto de Almeida 
Dr. Joaquim Alberto Pires de l.ima 
Dr. José de Oliveirn Lima 
Dr. Álvaro Teixeira Bastos 
Ur. António do Souza Magalhães e Lemos 
Dr- Manuel Lourenço Gomes 
l>r. Abel de Lima Salazar 
Dr. António de Almeida Garrett 
Dr. Alfredo da Rocha Pereira. 

Professores jubilados 

Dr. José de Andrade Gramaxo 
Dr. Pedro Augusto Dias 



M 

ASSISTENTES 

m x i M. , ^ H 

Carlos Faria Moreira Ramalhfio. — Filho da Anto

nio Faria Moreira Ramalhao, natural da Maia, o:ide DjMCeu 
a 2."> de Fevereiro de J88U. 

Diplomado pela Faculdade de Medicina <io Porto, onde 
incluiu o curso em 1914. 

Foi nomeado 2° assistente provisório da 5 / eja 
por decreto de (i de Dezembro de 11)18: 1.° assistente 
provisório da mesma classe, por decreto de .") de Setem

bro de 1914; e 1.° assistente efectivo da mesma claaso. 
precedendo concurso, por decreto de .*> de Junho de 1916. 

IHSSKKTAÇÃO INAlftfuRAL. — À Seroloi/ia ■!■> (\i,,,,„ 
(ReacçOes de Dungeni e Ahderhalden). 

IM<.SI;HTA(;ÃO DE c:o.\oi;iin. .1 Tihificin.i.yio. 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS, — A SfèHthgiá âat i„„„„,< „„,/■ 
In Gaz. dos Hospitais do Póiio, vn ano, n." 16, MMft 

— Xotas sabre o isolamento th "b. mallri*. In Anai«; da Pac. 'le 
Meil. .lo Porto», Vol. 11, n.» 3, 1915. 

Viicii,iiçtio terapêutica ontii/onocócica. fu llev. de Stem. I.a
imraiorial». Tomo 1. Kaso. 1 e 2, lillti. 

— Contribuirão UO estmlo lin Anquilitlose rtn l'ortiii/al, .1 1.i

Iraráção com o 1'rof. Alberto de Aguiar, In Kevisia de SMiftMlba 
Laboratorial , Tomo t, Kasc 5 e 6. pág. 521 — 1'órto, 191ti. 

— A tlifteriti »o Parlo — portuilores e profilaxia. In Portugal 
Medico . B* série, n.°» 2 e 8, 1917

— Tifo e.rantimatico — A terapúitica pela punção lombar. In 
■ Portugal Médico», 3.» série, Vol. iv, n." 5, 19IP. 

— Dados laboratoriais sóbrr ,t eplHêutía rrinnntr. In Medicina 
Modèntà . n." 295. 19J8. 

— A bacteriologia iaiferldai tlr giretht. In ■ liev. SHIH. Labora
torial», Vol. ii, 19171918. ' 

Morada  Pr».;n d» Uberdade, 25. 
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PROVISÓRIOS 

Hernâni Bastos Monteiro. Filho de Joaquim Mou

toiro Rebelo, natural do Porto, oiule nasceu a 18 de Maio 
de 1891. 

Diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto, bode 
concluiu o curso pela defesa da dissertação eni 22 de 
Outubro de 1915. 

Foi nomeado 1.° assistente provisório da 1.' classe 
por decreto de 21 de Agosto de 1915, tomando posse em 
10 de Setembro. 

É sócio efectivo da Sbcikddfàe Pottlijnéèsa ih SMhtrfà» 
Jfatitrais. 

Dissi itl Ai.:v'> INAUGURAL — Sifili* 1lrp<itu;i. (Porto. 
1915). 

I'UHI.ICAOIKS niVKHJîA». — Anomalia* mimculare* màltiplo* num 
membro Inferior. In Anais ScientlflCOS da Faculdade de Medicina 
do Pôrlo , Vol. in , n.o 2—1910. 

— Sota* Anatómica* nxi.  Idem. Vol I", n." 8l 1917. 
— Feire ile Hi* ui< {ftwidt oomittttm oanUaea In Portugal 

Médico», Abril de l'.MT 
— Caldloi/o do Mnneu tU Anatomia Sormal (coordenado sob ■> 

direcção do Prof. .1 A. Pires de l.iinu) 1 vol. de M I V | 1P2 patr. 
com xxv est. e urn retrato, l'orio, lip. du ■ r.mulofit'dia BprlllgueM 
lllustrada •  47, tan Oindido dos Reis, 49 (19171. 

— Sota* Anatómica» Xllxvm In An;u .lent, da (•'> 
Med. do Pòrlo . , vol. iv. N.■■ 1—1917. 

— ,1 contribuição i>orti<i/iiftt jiaiu 0 tttuio ou» Anomalia.* 
cularet  Itevistu Oilita. In l'orlutfal Medir,. ' Vol. i\, n. ■■ t 112 

l'.HS. 
— Su/.n )l„r/olo;/iti ilu C'tiC(if(ío (Lição dadau i'>n WIS a o Cut» 

de Anatomia topográfica) In Anais Scient, da Far. de Med dl 
Porto, Vol. iv. N.» 2 1918) . 

— Multiple anomalie* in a human heart—In Journal of Ana

tomy , Vol. Lll. 

Morado —Travessa do Caslelo, 4 — l.eça. 
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António da Costa Portela. — Filho de Joaquim da 
Costa Portela, natural, de Vila Nova de Gaia, onde nasceu 
a 2 de Agosto de 1888. 

Diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 24 de Ju
lho de 1914. 

« Foi nomeado 2." assistente provisório da 2.J classe por 
Portaria de 20 de Dezembro de 1911, tomando posse em 
lf> do Janeiro de 1912. 

Por decreto de 25-V-917 loi nomeado 1.° assistente 
provisório da mesma classe ('Diário rio Governo, n série. 
n.° 13H do 7-VI-917). 

Serviu como preparador de Histologia e Fisiologia 
rest* Faculdade antes da sua nomeação para assistente. 

DJS8ER1 kÇ lo INAUGURAL. — Associações mórbidas (A 
sífilis em 3>mbiose). (Porto, 1914). 

PUBUCAÇÔKR DIVERSAS. — Krgastoplasma e Condrioma (dispo-
sifão erriastoidr du condrioma nau células do lobo anterior da hipó
fise do eOo (* Anais Seúenli/lcos da Fac. de Med do Porto -, n.° 1, 1916). 

— L'hppophuse <V VHat normal (-Anais S c da Fac. do Med. do 
Porto»-1917). 

Morada —Hut ,io Marquei Sá du Bandeira, 311 —V". ti. de Gaia. 
.A tb í i m o O oisT o 

Carlos de Castro Henriques. — Filho de António Au
gusto Henriques, natural do Porto, onde nasceu a 16 flè 
Outubro de 1688; 

Foi nomeado 2.° assistente provisório da 4.u classe, por 
Portaria de BB de Outubro Si 1912: o 1.° assistente provisó
rio da m-sma classe, por decreto de ') a*è Janeiro de 1914. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL» — Manchas de sangue (seu 
diagnostico em medicina legal). Reacções de probabilidade 
e de certeza. 

Síoradu — Hotel Universal. 
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Manuel Antonio de Morais Fria». Kilho ■!•> An

dré Frias de Sampaio e Melo. natural de Carrazeda de An

ciães, onde nasceu a 1!> de Janeiro de 18H5. 
Diplomado pela Escola MédieoCirúrgica do Porto, onde 

concluiu o seu curso pela defesa da dissertado em 11 de 
Janeiro de 1910. 

É 1." assistente provisório da <>." classe /OlmMnciu e 
QttMMlogta} para .pie foi nomeado por Portaria de 17 de 
Fevereiro de 1912. 

Foi chefe de Clinica obstétrica, nomeado tka sessão 
do Conselho escolar de S de Marco de 1910. por espaço 
de dois anos, na conlormidade do 4; 1".° do Art. +.° da 
Carta de Lei de 2Í> de Julho de 1 !»•>:*. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — l'iira/ltifroiilrias (contríbui

«i» futra o \tèu rMu<h>i. pòrt... 1W)!>. 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS. Sobip rachiaHMthl nu em obstetrícia. 
I'm cato (Ir ceeareana xoh rarhiaitestlçeaUt. 

— Doi» ca»ò* (tf iii((U'ornHi,r;„ uterina. 

Martele Rna Herol» de Chave», 717. 

Sebastião Feio Oomes de Azevedo. — Filho de An

tónio Albino Comes de A/.evedo. natural de Vila Kcal, 
oude nasceu a 4 de Setembro de lNSti. 

É formado pela Kscola MódiooCirúrgi» do Porto, onde 
concluiu o curso em 1911. 

Foi nomeado 2." assistente provisório da 7 / classe 
(iïnmjiu) por Portaria de 7 de Fevereiro de 1912, donde 
transitou para a S." classe (Medicina), por Portaria de 2¾ 
de Maio de 1912. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — 0 ànénokemoJ^ 

Morado Avenida fie Rondarem, 466 — \'m <lo Douro. 



s: 

Alberto Nogueira Gonçalves. — Filho de José Gon
çalves dii Costa, natural do Porto, òride nasceu a 28 I 
.llllllm il,- 1881. 

Diplomado pela Escola Módico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o seu curso pela defeza da dissertação em 10 de 
Janeiro de 1905. 

í •>:• assistente provisório da (>.* classe (Obstetrícia e 
Ginecologia) para que foi nomeado por decreto de li de 
Dezembro de 1918. 

É director clinico do Hospital de toleradas anexo ao 
Covérno Civil do Pôffo* , b «»'»*»* 

DISSERTAÇÃO INAUGURA1!..' — 'ffgpólheéi fá iâilo'-pn 
posiçõn. Porto. 1904. 

SUraâa — Prac« da líatallia. VI. 

Mannel Corrêa de Carvalho. — I'll ho d José An
tónio de Carvalho, natural de Vizeu. onde nasceu a 7 de 
Outubro de 1888. 

Diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto, onde 
concluiu o seu curso pela defesa da clissèria<ià\j em 15 de 
Março de 191.">. 

Ê 2.° assistente provisório da (>.' classe (Obstetrícia e 
Ginecologia) para que foi nomeado por decreto de 5 de 
Setembro de 1914. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Vegetações adenóides. Por
to, 1915. 

Morada — Hua do Calvário, -J"). 

Joaé Azevedo da Silva Aroso. — Filho de José da 
Silva Aròso, natural de Villa do Conde, onde nasceu a li 
de Abril de 1892. 
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Diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto" Con

cluiu o curso em 191a. 
Foi nomeado 2.° assistente provisório da 8.* elasso, por 

decreto de 19 de Dezembro de 1914. 
ii 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL.—Questõesalimentnrts (Subsí

dios para o estie\ada alimentaçãopor/ityitesa) IWlo, 1!M.>. 
yfonnhi — ÒarVipÒ dos Mártires <la 1'ntria, 33. 

Álvaro Ramos Perei ra de Magalhães . 7— Filho de 
Francisco Xavier Pereira de Magalhães, natural de Guima

rães, 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." classe 
(Medicina) por portaria de 10 de Fevereiro de 1903 (Diá

rio do Governo n." 199, de 2fi de Agosto do mesmo ano). 

1)ISSKIU'A.;ÁO iNAKiLit.vu— Iheres fflmdfflftffâl fpbre 
Azotemik (Processo de Ambard e More»'!. Contribuir,!» 
paru o estado do coeficiente azotemko normal. 

■ 

Muruila — Hua <J» MurU, 45. 

o«6iA tiite. »b obsvatA ^*o\ 



QTJADBO GERAL DAS DISCIPLINAS 
E RESPECTIVOS PBOFE8SOBES 

(Decreto n.° 4652 de 12 de Julho de 1918) 

mar 

plfatl fundamentais Disciplinas afins 

Anatomia descritiva . . . . . . prof. | i r . Pir<« de l.im.i 
Aoatomia topográfica X%» Hernâni Monteiro 

Histologia e Embriologia . . . . Prof. Abel Salazar j 
Fisiologia geral e especial . . . . Mmeida Onrretl 

Química fisiológica » » Alberto ile Aguiar 
■fia . . oliveira Uma 

Patologia geral Alberto de agui 
Anatomia patológica . . . Augusto Brandão 
Higiene ■ Lopes Martins 

Had.1 o Parasitai.jgin Ass. Carlos Hamalhûo 
Epidemiologia . . . 

Medicina legal Prol". lióurencò Homes 
Toxicologia foraaia Ferreira da Silva (M 

inn operatória .■ pequena 'i

im'gia . S..W..V ir,,,,,, ' ' 

'atologia cirúrgica . . . . Carlos Lima 
Propedêutica cirúrgica Vga! MauiuU..Portela 

Clinica cirúrgica Prof. Rnsloa 
Patologia módica e Clínica dedoen

cai iofeciosaa [\pqha 
Propedêutica m.dien tas. Atiguil 

Clinics, médica Prof.  Tiago >le Almeida 
Terapêutica gera,! Alf.'

1
" d.: Mngalbães 

i obstétrica ■ . . Ca/idido de Pinho 

Í Vt 1 

Pereira 
Uc Maia 

_ tf 

Historia de medicina e deontologia 
Dermatologia e siflligrafo . 
■inecologla 
liqitialria a psiquiatria feront 
 l i a t n a . . . . . . . 

i .sn.i : ivi . i i i . \ i iKs ptti.pi:iii:i T I < : \ < 

0 '•'lUPl.KTO 

Prof. Dr. Maximiano Lemoi 
Luis Viegas 
Morais Frias 
Magalhães Lemos 
Dias de Almeida 

1 ' r topedia. . 
Oftalmologia 
l .aringologin . 
Ksloinatolopia 
Neurologia 

_ 

Prof. [>r. CaçJos I.ima 
Vago 

Vago 
AsavJosé de Magalhães 

: 
1 h Katuldadc de ScW 
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ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

SECRETARIA 

Secretário — Prof. Dr. Álvaro Teixeira Rastos. 
l.° oficia! — Olímpio Vieira Pinto dos Reis. 
Amanuense— Fernando Martinho. 
Continuo - Vitorino Mendes. 
Porteiro — Anilial Jorge Marques Malta. 
Servente — .losé Soares Correia. 

,) António liasilio da Costa. 

BIBLIOTECA 

Bibllótócárío - Prol'. Ur. Joaquim AII>eno Wres I • Lima. 
Amanuense Diniz Rlanco de Sousa Aroso'. 

INSTITUTO DE H I G I E N E 

(Lei ile 31 J>- Agosto J« tWSÍ 

lin -.-tor -- Prof. I»r. João Lopes tia Silva Martins Júnior. 
Secretário olímpio Vieira Pinto dos Reis. 
Assistente^ os da BI1 classe da Faculdade: 

1." Carlos Faria Moreira liamallião. 
2.° Joaquim Alves Ferreira Milheiro. 

Servente —Vitoriai' Mendes. _ _ _ _ — — _ _ _ — 
Servente extraordinário—José.Soares Correia. 
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SECÇÕES 00 INSTITUTO OE HIGI£*»£ 

(HtsKKwnuii.i MKTKCKUIV.I,tin. — Ajudante — Adriano 
Itafael Maia. 

MUSKI' i.t: IIH;IKNK. (iuarda Vitorino Mendes. 

L X B O B A T V > R I O (QUÍMICA > A N I ï U l l A , Mli .[\< "iUAI'1 A K l tA

' n . i i inscoru SANÍTÂÍRIAS)". 

BIBLIOTECA K vagoivo. Bibliotecário e arquivista, 
Secretário do Institute. 

INSTITUTO UE MEDICINA LEGAL 

Director Interino Prof. Dr. Álvaro Teixeira Bastos. 
Secretário  Joaquim Augusto de Maio. 
Amanuense  Jerónimo .los.' da Silv 
Servente — Manuel Ferreira. 

» — José da Silva. 
Conselho Médicolegal Profs. Drs. Augusto Henrique de 

Almeida Brandão. 
Alberto Pereira Pinto de Auuiar. 
António de Souza Magalhães e Lei 

I N S T I T U T O DE ANATOMIA 

(Scgimd» li ufgihlwçfo d< . I I  S M  H  . 

Director e Professor de Anatomia descritiva— Dr. Joaquim 
Alberto Pires de Lima. 

I.ucarreyado do curso de Anatomia lupográíica — liem .'i 
Bastos Monteiro. 

1." assistente ■■• Vago. 
2." assistente  Vago. 
8.° assistente — Vago. 
Preparador Aluno João Herculano da ãaaiS Oliveira. 
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Servente do Museu  Albino Moreira da Cunha. 
Continuo do Teatro Anatómico — .lose da Silva. 

■ nt.'s » n •> — Mártfiel Ferreira. Kduardo 
Rento Vilar. 

No ano lectivo de 19171318 serviram como prépara* 
dores os alunos José Pedro Teixeira Júnior e Rogério Pais 
da Cunha Prelada e como servente Jerónimo José da Sil

veira. 

LABORATÓRIO DE HISTOLOGIA 

Director — Prof. Abel de Lima Salazar. 
Preparador —António Maria Bartolomeu Guimarães Pes

tana de Magalhães. 
Servente  Manuel do Nascimento Freixo. 

LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA 

Director interino — António da Gosta Portela. 
1." assistente—O mesmo. 
2.° » Manuel Joaquim de Freitas Veloso Júnior. 
Servente — Manuel lsahelino Silva Freitas. 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA BIOLÓGICA 

Director — Prof. Dr. Alberto Pereira Pinto de Aguiar. 
Preparador — Cândido Henrique Gil da Costa. 
Servente — Manuel lsahelino Silva Freitas. 

LABORATÓRIO E M U S E U DE ANATOMIA PATOLÓGICA 

Director—Prol. Dr. Augusto Henrique de Almeida Rrandão. 
1.° assistente — Carlos de Castro Henriques. 
2." assistente   Joaquim Roberto de Carvalho. 
Servente— Alberto da Costa Freitas. 
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LABORATÓRIO DE FARMACOLOGIA 

Director— Prol'. Dr. José de Oliveira Lima. 
Servente — António Basílio da Costa. 

LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA 

Director interino — Carlos Faria Moreira líamalhão. 
1.° assistente —O mesmo. 
Servente — Manuel Isabelino .Silva Freitas. 

I.» CLÍNICA MÉDICA 

Director — Prof. Alfredo da Kocha Pereira. 
2.° assistente — Álvaro liamos Pereira de Magalhães. 

2. CLÍNICA MÉDICA 

Director — Prol'. Dr. Tiago Augusto de Almeida. 
l.° assistente — Sebastião Feio Gomes de Azevedo. 
2." » António Gonçalves de Azevedo. 

i . . CLINICA CIRÚRGICA 

Director — Prof. Dr. Carlos Alberto de Lima. 
2." assistente—Angelo Harbedo Soares. 

2.- CLÍNICA CIRÚRGICA 

Director—Prof. Dr. Álvaro Teixeira Hastos. 
l.° assistente —João Ferreira da Silva Couto Nobre. 
Conservador do Arsenal — Armando da Costa Magalhães. 
Ajudante — Manuel da Silva Costa. 

O R G A N I S A Ç Ã O D E C U R S O S 

Vide a. secção de Legislaçio no fim deste Anuário. 



ALUNOS 

UKLA'.'Ào NOMINAL DOS ALI "NOS MATJÎKTLA Dos 

NA ILN1VKRSIDADK KM 191(1 1917 ( f t (à. S.) 
E INSCRITOS \ o ( TlfSO DL MKhIOINA NO 

M Tl Al. \NO LKOIIVO JisL \M*  1% t 

Komei, íiiiaçõi* e niturafidadci 

1 Alhiim Lopea dos .Sanlos Flores. lilho de António Inácio ilos 
Santos Piores, natural de Vila do Conde, distrito do Porto. 

'i Alexandre l.ima de Castro Carneiro. (Ilhn de Josó Joaquim de 
Castro Carneiro, naiural de Areias, concelho de Sunto Tirso, 
distrito do Porto. 

3 Alfredo de Melo Pina lirnudão, lilho de Manuel Joaquim Pina 
llrandão, natural de Urro, concelho de Arouca, distrito de 
Aveiro. 

4 Alice do Sousa Kiheiro, lillia de Joaquim de Sonsa Ribeiro, 
natural do Porto. 

Amâncio António Ferreira Lião de Mouru. lilho de António 
Ferreira Lião de Moura, natural de Freamunde, concelho 
ile Passos de Ferreira, distrito do Põrio. 

% António Chaves Maia, lilho de Manuel Simões Maia dl Fonte, 
Natural do Pará — lira/.il. 

7 António Homem da Cruz, lilho de Manuel Soares Homem, na

tural ria Vila da Feira, distrito de Aveiro. 
5 António Manuel da Hocha e Silva, lilho de José da Silva 

Monica, natural de Aguas Santas, concelho da Povoa de 
Lanhoso, distrito de tirara. 

N ■ 
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H." Nomes, flliaçfc* e naiuralidjJe, 

9 Augusto Gomes ^e , tas t»> Ferreira da Cunha, l i l i io de José 
Augusto Ferreira da Cunho, natura l de S. 1'aio, concelho 
de Guimarães, d ist r i to de Itraga 

10 I t i i / i l i i i Sara .Sampaio Ferre i ra de Macedo, (i l l io de António 
Ferrei ra de Macedo, natural de Santa Marinha, concelho de 
Gaia, distr i to do 1'òrto. 

11 Bernardino José Fernandes Ribeiro, filho de Manuel José Fer
nandes Ribeiro, natural de Gemezcs, concelho de Kspo-
zendo, distr i to de Braga. 

12 Fernando Duarte de Azeredo Antas, (i l l io de.Antón io Firmo 
de Azeredo Anta.», natural de Vila Rial . 

13 Francisco José Mateus, f i lho de José Joaquim Mateus, natu
ral de Ázinhoso, concelho de Mogadouro, distr i to de Bra
gança. 

14 Francisco Maia Vasques de Carvalho, l i lho de António Vas
ques de Carvalho, natural do Porto. 

lf> Henrique Carlos do Rosário Seixas, filho de João José de 
Seixas, natural do concelho de Moncorvo, distr i to de Bra
gança 

16 Jaime Augusto Pereira de Magalhães, l i lho de José Augusto 
IVre i ra de Magalhães, natural de Vila Roa Quires, concelho 
de Marco, d ist r i to do Porto. 

17 João Andrade l. iuia, l i lho de Antonio Gomes I.ima, natural de 
Vila do Conde, d ist r i to do Pôrlu. 

18 João Faria Freire Falcão, filho de Manuel Nunes Garcia, 
natura l de Alfaiates, concelho de Sabugal, d is t r i to da 
Guarda. 

19 João Victor Macedo Pinto, l i lho de Viclor Joeé de Deui Ma
cedo Pinto, natural de Coimbra. 

20 José Augusto do Froila» Monteiro, l i lho de José Maria de 
Sousa Monteiro, natural de Negrelos, concelho- de Santo 
T i rso, d ist r i to do Porto. 

21 José Fernando dn Castro Correia, l i lho de Fernando António 
Correia Júnior, natural de Cr i jó, concelho de Gaia, distr i to 
ilo 1'òrto. 

± i José Nogueira Nunes, l i lho de António José Nunes, natural 
de Rostélo, concelho d« Penafiel, d is t r i to do Porto. 
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■ 

N." Nomes, flUarôcf c naturalidade» 

23 Manuel Faria Cardoso Araújo, filho de Manuel Francisco de 
Araújo, nulural do Porto. 

'24 Manuel l'aida de Sousa Marlins, (ilho de Diocleciano Augusto 
Marlins, natural do Santa Maria Maior, concelho de Miranda 
do Douro, distrito de Uragança. 

V 
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RBLÀÇÀO NOMINAL KOS AI.I NOS \ | ATI! K TI.A I M ,S 

NO A.NO LKlTIVO l>K 1 9 1 7  1 9 1 8 , VINDOS DA 

r.NiVh'lisiDKM. m: t lSBOA, SEGUINDO .i OTJBSO 

DE MKDICIXA (NOVA liKI'OlîMA) 

N . " "Sonic:.. nt ta fSt l <■ naiuralMMIM 

1 Angelo Henriques Vidigal, filho •!<• Joaquim Henriques Vidi

gal, natural de Pedrogam Pequeno, concelho de Certa, dis

trito de Castelo Branco, 
2 António Luis Flores, (lítio de Francisco Luis Floret, naiural 

do Barreiro, distrito de Lisboa. 
8 Celestino Simões Henriques, fllho de Joiin da Silva Henriques! 

natural de Encarnação, concelho de Mafra, dlstrlcto de Lis

boa. 
A Humberto Pacheco e Camará, (libo de Teotónio Kruesto da 

Silva e Camará, natural de Capelas, distrito da Ponta liei

gada, Ilha das flores, Açores. 



M 

QUAJUJ&O E8SATISTI00 DUS ALUNOS tNSOBITOS 
HM 1.H71918 

DISTRIBUÍDOS SH(ilNlM) A NAITRAI.I l>AI>K 
Curso de Medicina (Nova reforma) 

N." »U . ;hinu. 

Distrital Concelho» TOI Al. 

• ■ i. 

, 

.ni.H 

d lîraiico 

i ta. . . 

Águeda 
A rouca 
Aveiro. 
Kjpinho . 
l'.slarrija. 
Peira . . 
Illiavo. . 
Oliveira île Axemeti 

I Beja . 
'I Moura. 

Amares . . . . . . 1 
líarcelos . . . . . H 
Praga. S 
Eapozènde 1 
F&ranlicSo . . . 1 
Suimarùns . . . . (i 
Povoa de Lanhoso . 1 

liiagarn.a 3 
Preixodo P.sjiadaùCinla 4 
Macedo de Cavaleiros . 1 
Miranda do Monro . . 1 
Mogadouro . 3 
Moncorvo . . . 3 
Vila Pior 1 
Vimioso 1 
Vinhais 2 

Certa . . . . . . . 2 

Coimbra . . . ' 8 

A iranoorlar. . . . 

1 I 

H» 

'21 

19 

*;H 

63 
4 
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DiMr i t i» Concelho* 

H. ' de aluno. 

! 
•S TOTAL 
S 

Transporte. 63 

K»ro 

dunriia 

l.islioa 

Porto 

Santarém 

Viuna do Catelo 

Vila Hial 

I Figueira Cast.» Kodripo 
! Fozcôa  
I Pinhel 

I.i.U.a 
Barreiro 
Mafra . 

liaião 1 
Itouços & 

Tomar. 

Ponte da Barra 
Ponte do l.ima. 
Viana ilo CnstHo 

Alijó . . 
Cnavet 
Ilégoa. 
S:il>roza . 
Valpaços. 
Vila Rial. 

(.aia . . . . 
Gondomar ■ . 
I.onzada 
Muia 
Paçoa de Ferreira 
Paredes 
Penafiel . . • 
Porto 52 
Santo Tirso f> 
Vila ilo Conde . 8 

91 

10 

116 

A transportar 179 



A , . i ; t t . . , f)l 

N.« it aluno» 

Diitritoi CulKCll >» £ o 
fOTiM. 

Vizeu 

Açores 

ïSWWÏÎ-
Arii iHii iar 
Castro Daire 
Lamego 
Nelas . 
Rezende 
Smlãc 
Vtzeu . 

179 

«VÍI aoloA1 

Ponta Delgada . . . 

Estrangeiros : 

1 
4 
1 13 
1 
0 

o 

1 1 

H 

193 

Brazil 

Manau* . 
Pará . . . . 
Pernambuco 
(lio de Janeiro. 
S. Paulo . . . 

Total. 

1U 10 
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Ki.I.ArÃo NOMINAL DOS 2 0 3 ALUNOS 

INSCRITOS NOS DIVERSOS CURSOS E OADEIRAS 

DE MBÍttODíA, 
S" ANO LECTIVO DE 19171918 

I G R U P O 

N." NOMES 

I ANO (1. E 2 . S E M E S T R E S ) 

Anatomia descritiva 

1 Albino Lopes cios Santos Flore* 
2 Alexandre Lima de Castro Csroeiro 
3 Alfredo de Melo Pina Brandão 
■i Alice de Souza Hibeiro 
6 Vmrincio Anlónio Ferreira Leão de Moura 
6 António Chaves Maia 
V Anlónio Manuel da Cru/. 
S António Manuel da Koelia e Silva 
9 Augusto Gomai de Castro Ferreira da Cunlia 

10 Bazilio de Sara Sampaio Ferreira do Macedo 
11 Bernardino José Fernandes Hibeiro 
12 Fernando Duarte do Azeredo Antas 
13 Francisco José Matous 
14 Francisco Maia Vasques de Carvalho 
15 Henrique Carlos do Rosário Seixal 
l +1 Jaime Augusto Pereira de Mags 
17 João Andrade Lima 
18 João Carcia Freire Falcão 
19 João Vítor Macedo 1'into 
20 José Augusto de Freitas Monteiro 
21 José Fernando de Castro Correia 
22 José Nogueira Nunes 
23 Manuel Faria Cardoso Araújo 
24 Manuel Paulo de Souza Martins 
25 Manuel Joaquim dos Santos —Kepelente
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N " ' NOMES 

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 

'• Albino topes dos santos flàfçn 
2 Alexandre Lima de Castro Carneiro 
ii Alfredo de Meio Pina Hrnndão 

- - 4 Alice de Souza líibeiro 
õ Amâncio António Ferreira Leão de Moura 
C António Cliaves Maia 
7 . António Homem da Cru/. 
8 António Manuel dn Itocha e Silva 
9 Augusto Gomes de Castro Ferreira da Cunha 

10 lia/.iln. de Sara Sampaio de Ferreira de sfaoedo 
11 . Bernardino José Fernaudcs Kibeiío 
12 fernando Duarte de Azeredo Anta? 
18 Francisco .losé Mateus 
14 Francisco Maia Vasques de Carvalho 
16 Guilherme Augusto Lopes 
16 Henrique Carlos do llosário Seixas 
17 Jaime Augusto Pereira de Magalhãe-
18 João Andrade Lima 
19 João Garcia Freire Falcão 
20 João Vilor Macedo Pinto 
21 José Augusto de Freitas Monteiro 
22 José Fernandes de Castro Correia 
28 José Nogueira Nunes 
24 Manuel Faria Cardoso Araújo 
25 Manuel Paulo de Souza Martin.-.. 

II A N O ( 3 . " E 4 . " S E M E S T R E S ) 

F i s i o l o g i a 

1 Abel Alves Abrantes 
2 Abel Maria Bastos Rebelo 
3 Albertina da Cunha e Castro Pereira Men 
4 Alfredo Herculano de Souza Oliveira 
5 Aloísio dos Santos Coelho 
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N." SO.MES 

6 Amâncio António Ferreira l.eão de Moura 
? Anjapio Carlos Guedes 
8 Antonio Francisco Pereira Baptista 
9 António I.uis Flores (*) 

10 António Mendes Guimarães 
11 António de Oliveira Rocha l.eile 
12 Armando da Silva Cardoso 
18 Artur Taborda fiuerra Junqueiro (*) 
14 Augusta Felix 
15 Augusto Dias de Barros 
16 Baldoméro Pavão Barbosa 
17 Carlos Augusto Rodrigues Borges 
18 Cristiano Augusto de Morais Carvalho 
19 Fausto Guedes Gomes de Oliveira 
'20 Fernando Archer 
21 Francisco António Rodrigues 
22 Francisco José Portal e Silva 
23 Francisco Manuel da Fonseca e Castro 
24 Francisco de Mendonça Monteiro 
26 Francisco de Souza Guedes Machado 
26 Gaspar Augusto de Melo Pestana 
37 Ilídio Cândido Prazeres 
28 João Adolfo Vilar Saraiva 
29 João Maria de Araújo Correia 
30 . Joaquim Guedes Caldeira 
81 j Joaquim I.fíão Torres Peixoto 
32 José Azevedo dos Reis 
33 José Fernandes Itibeiro Braga 
34 José Frazão Nazaré 
35 José Luia Vieira Pinto dos Beis 
36 l,aurindo da Conceição Faria 
87 Manuel José Botelho dos Santos 
38 Roberto Paulo Moreira Bangel 

So se inicreveiam em M 

> 
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N," NOMES 

A n a t o m i a t o p o g r á í i e a 

3 Abel Alves Abrantes 
2 Abel Nogueira Martins (*) 
3 Abel Maria Rastos Rebelo 
4 Albertina da Cunha e Castro Pereira Melides 
5 Alfredo Herculano de Souza Oliveira 
6 Aloísio dos Santos Coelho 
7 António Carlos Guedes 
8 António Francisco Pereira Raptistá 
!i António Lull Flores 

10 António Mendes GuimarÏAi 
11 António de Oliveira Rocha I eito 
12 Armando da Silva Cardoso 
18 Artur Taborda Guerra Junqueiro (**) 
14 Augusta Felix 
lu Augusto Dias de I Jarros 
1t) Raldoméro Pavão Rarbosa 
17 liasilio Sara Sampaio Ferreiro de Maoéde 
18 Carlos Auguilo Rodrigues Rorges 
19 Celestino Sitnoea Henriques (***) 
20 Cristiano Augusto de Morais Cnrvalho 
'21 Fausto Guedes Gomes de Oliveira 
22 Fernando Archer 
'51 Francisco António Rodrigues 
24 Francisco José Portal e Silva 
2.r> Francisco Manuel da Fonseca o Castro 
26 Francisca de Mendonça Monteiro 
27 Francisco de Souza Guedei Machado 
25 Humberto Pacheco e Câmara (***) 
29 Gaspar Augusto de Melo Pestana 
(0 I l íd io Cândido Prazeres 

■ i Ri pi ii<,ã>i de inscrição. 
I Só sr inscreveu em M.m.o. 

(***) Vieram transferidos de Lisboa. Só se inicieveu.ui em Mai." 

http://inicieveu.ui
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N . " NOME S 

31 João AiloHo Vdar Surtiivu 
32 João Marin de Araújo Confia 
33 Joaquim Guedes Caldeira 
34 Joaquim l.eão Torres 1'eiNoto 
35 José fUevedn rtca Reis 
36 José Fernandes Ribeiro Rra^a 
37 Joïé Frazão Nazaré 
lis Jò«é l.uis Vieira Pinlo dos Rela 
3í> Laurindo d» Conceição Faria 
40 Manuel José Rolelho do* Sani..-
41 Holierlo Paulo Moreira Range 

Q u í m i c a b i o l ó g i c a 

1 Ahel Alves Abrantes 
2 Abel Maria Rastos llebelo 
3 Albertina da Cunha e Castro Pereira Mende* 
4 Alfredo Herculano de SOUU Oliveira 
6 Aloisio dos Santos Coelho 
6 Amnncio Antónia Ferreira l.eão de Moura 
7 António Carlos Guedea 
8 António Francisco Pereira RaptMa 
9 António Mendel Cuiinarãex 

10 António do Oliveira Roctia l.eite 
11 Armando da Silva Cardoso 
12 Artur Taborda Guerra Junqueiro (**) 
13 Augusta Feli\ 
14 Augusto Dias de Harros 
15 Raldoméro Pavão Bffaoai 
16 Carlos Augusto Rodrigues Rorges 
17 Cristiano Augusto de Morais Carvalho 
18 Fausto fiuedes Comes de oliveira 
19 Fernando Archer 
20 Francisco António Itodrigues 
21 Francisco José Portal e Silva 
22 Francisco Manuel da Fonseca e Ca.-tn-
28 Francisco de Mendonça Monteiro 
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N. • homt* 

'24 Francisco de Souza Guede* Macli»<lo 
25 Gaspar Augusto <io Melo ivsinna 
2<> Ilídio Cândido Prasere» 
27 João Adolfo Vilar Saraiva 
28 , João .Maria 'le Araújo Qgrreísj 
29 ' Joaquim Coedes Caldeira 
80 Joaquim Leito Torres Peixoto 
81 José Awvedo dos Hois 
32 José Fernandes Ribeiro Uraga, 
88 José Fraùto Nasaré 
•34 José Luis Vieira Pinto dos Iteis 
Xi Laurindo da Conceição l'aria 
86 Manuel .li>s>'' Bol£lho do.s Santo» 
37 Roberto Paulo Moreira ll&ngoj 

I I I ANO (5. E 6. S E M E S T R E S ) 

Anatomia patológica 

1 Abel Nogueira Martins 
2 Adalberto Ue Souza Dias 
8 Alberto da Silva e Souza 
4 Alfredo Gomes de Pinho Hesoode 
D António Carlos Loureiro Maldonado (*) 
« António Carneiro Plriío do Meireles 
7 António Correia da Silva Vranjo 
8 Anlónio da Costa Pais 
9 António Manuel Fernandes 

10 António Matias dos Santos 
11 António Telmo Augusto Cardoso Correia 
1J Armando Baptista Leite Ba 
18 Augusto César Cerqueira Comes 
14 Carlos Pinto de Meireles 
15 César de Oliveira Martins 

i i Sc'. ie inscreveu no aeroestre d« inverno 
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N ' N0.ME8 

_— 16 I Clamiina da Conceição Alves 
17 EÍisio Kilinto Milheiro Fernandes ( ) 
18 : Ester Ferreira Vieira 
19 ' Fernando Carlos 
20 Francisco José Bernardos 
21 ' Francisco Teixeira Pombo 
22 Germano Coutinho <le Campos Monteiro 
23 Gumproindo Silvoira Machado Soares 
24 Jaime Castanheira Samuo) 
25 Jaime dos Santos Rodrigues 
2€ João Pinto Nogueira Avelar 
27 Jo-;é Augusto dos Santos (*) 
28 José líento Guimarães Pestana da Silva 
29 José Maria Saruiva de Aguilar 
30 José Maria da Silveira Lacerda Pinto 
31 Joué Monde» Moreira 
32 [ José Pedro Teixeira Júnior 
98 l.uis António Còrle Rial 
34 Manuel António Pirei 
35 Manuel Cardoso do Carmo 

_^< 3C í Maxiiuíiia da Natividade Rodrigues 
■il Narciso António Rebelo da Silva Júnior 

E Urge! Vbilio Horta 

Bacteriologia e parasi tologia 

1 Abel Nogueira Martins 
2 Adalberto de Sousa Dias 
3 Alberto da Silva e Sousa 
4 Alfredo Comes de Pinho Rezende 

António Carlos Loureiro Maldonado (**) 
6 António Carneiro Pinto de Meireles 
7 António Correia da Silva Araújo 
E António da Coita Pais 

I", SÓ te inscreveu no semestre de inverno. 
(•») -■ M inscreveu no s»meMre de verlo. 



H.> NOUtS 

i) António Manuel Fernandes 
10 António Matias dos Santos 
11 António Martins Moreira (*) 
12 António Telmo Augusto Cardoso Correia 
13 Armando Batista Leite Rastos 
14 Augusto Cesar Cerqueira Gomos 
15 Carlos I.eopoldino de Almeida (*) 
16 Carlos Pinto de Meireles 
17 Cesar de Oliveira Martins 
18 Claudina da Conceição Alves 
19 Elísio Filinto Milheiro Fernandes (**) 
'20 Ester Ferreira Vieira 
-1 Fernando Carlos 
22 Francisco Teixeira Pombo 
23 Germano Coutinho de Campos Monteiro 
24 Gumercindo Silveira Machado Soares 
25 Jaime Castanheira Samuel 
26 Jaime dos Santos Rodrigues 
27 João Pinto Nogueira Avelar 
28 José Augusto dos Santos (**) 
29 José Rento Guimarães Pestana da Sihn 
30 José Maria Saraiva dn Aguilar 
31 José Maria du Silveira Lacerda Pinto 
32 José Mendes Moreira 
33 José Pedro Teixoira Júnior 
34 Luis António Corte Rial 
35 Manuel António Pires 
36 Manuel Cardoso dn Carmo 
37 Maximina dn Natividade Rodrigues 
38 Mana los. de Andrade Cardoso 
39 Naiviso António Rebelo da Sihn Júnior 
41) Urgel Abílio Morta 

(•) Só se inscreveu no semestre àt invetno. 
(*») Só se inscreveu no semestre de verão. « 
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f i . " NO.MtiS 

31 Mauiicl António I'ires 
32 Manuel Cardoso do Carmo 
b3 Maximino da Natividade Rodrigues 
31 Narciso António Rebelo da Silva Júni : 
35 . Urgel Abiiio Horta 
3<> Venâncio llilieiro de fcraàje 

Farmacologia 

1 Adalberto de Sousa Dias 
•_' Alfredo Gomes de Pinho Rezende 
3 Angelo Henriques Vidigal (*) 
i António Carlos Loureiro Maldonado (**) 
5 António Carneiro Pinto de Meireles 
(i António Correia da Silva Araújo 
7 António Luis Flores (*) 
S António Manuel Fernandes 
9 António Matias dos Santos 

iQ António Telmo Augusto Cardoso Correia 
U Armando Batista Leite Rastos 
12 Augusto Cesar Cerqueira Gome» 
13 Carlos Pinto de Meireles 
14 Celestino Simões Henriques (*) 
lú Cesar de Oliveira Martins 
16 Claudina da Conceição Alves 
17 Cristiano Augusto de Morais Carvalho 
18 Ester Ferreira Vieira 
19 Fernando Carlos 
20 Francisco José Portal e Siíva 
21 Francisco Teixeira Pombo 
22 Cerinono Coutinho de Cumpos Monteiro 
23 Gumercindo Silveira Machado Soares 
24 João Pinto Nogueira Avelar 

SA M inscreveu no temente de vento. 
Si ■• inscieveu no semestre de inverno. 



81 

M»l l S 

2"> '.lose Bento Guimarães Pestana da Silva 
2fi José Maria Saraiva de Agui lar 
27 Jose Maria <ia Silveira Lacerda Pinto 
28 José Mendes Moreira 
29 Lull António Còrle Bial 
30 Manuel António Pires 
31 Manuel José Itotell io dos Santos (*) 
32 Manuel Bento da Bocha Peixoto Júnior i ' ) 

-38 Maximinn da Natividade Bodriguna 
34 Narciso António Bobeio da Silva Júnior 
85 , Urgel Abílio Horta 

Propedêutica médica 

1 Adalberto de Sousa Lhas 
2 Alberto da Silva e Sousa 
8 Albino Augusto Carneiro de Carvalho 
4 Alfredo fiomcs de Pinho Bezende 
õ António Carlos Loureiro Maldonado 
ti António Carneiro Pinto de Meireles 
7 António Matias dos Santos 
5 António Manuel Fernandes 
9 António Telmo Augusto Cardoso Correia 

10 Armando Batista Leite liastoi 
11 Augusto Cesar Cerqueira Gomes 
12 Benjamim de Menezes Antunes Lemos 
18 Cesar de Oliveira Martins 
14 Claudina da Conceição Alves 
15 Klisio Filinto Milheiro Fernandes 
lt> Enrico Ferreira Alves 
17 Fernando Carlos 
18 Germano Coutinho de Campos Monteiro 
19 Gumercindo Silveira Machado Soares 
20 Jaime dos Santos Rodrigues 

(•) Só s? inscreveu no semestre de veião. 
• ) Só M inscreveu n d« interno; 
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N . " NOME5 

21 João Pinto Nogueira Avelar 
22 loaquim Francisco Pedrosa Junior 
23 José liento Guimarães Pestana da Silva 
24 José Maria Saniiva de Aguilar 
25 José Maria da Silveira Lacerda Pinto 
26 José Mendes Moreira 
27 José Pedro Teixeira Junior 
28 . Luis António Corte l'.ial 
29 Manuel António Pires 
30 Manuel Cardoso do Carmo 
31 Manuel Pereira da Silva 
32 Maximina da Natividade Rodrigues 
33 Narciso António Rebolo da Silva Junior 
34 Urgel Abílio Horta 
36 Venâncio Ribeiro de Araújo 

P r o p e d ê u t i c a c i r ú r g i c a 

1 . Adalberto do Sousa Dias 
2 Alberto da Silva e Sousa 
3 Albino Augusto .Carneiro de Carvalho 
4 Alfredo Gomes de Pinho Rezende 
5 António Augusto Pinheiro Taborda 
6 António Carlos Loureiro Maldonado 
7 António Carneiro Pinto de Meireles 
8 António Matias dos Santos 
9 António Manuel Fernandes 

10 António Telmo Augusto Cardo.su Correia 
11 Armando Ratista Leite Rastos 
15 Cesar de Oliveira Martins 
12 Augusto Cesar Cerqueira Gomes 
13 Renjamin de Menezes Antunes Lemos 
14 Camilo Augusto de Figueiredo 
16 Claudina da Conceição Alves 
17 Klisio Filinto Milheiro Fernandes 
18 Eurico Parreira Alves 
19 Fernando Carlos 

http://Cardo.su


ALUNOS 90 

N ~ NOMES 

20 Ueruiauu Coutinho de Campos Mooteiro 
21 Gumercindo Silveiru Machado Soare-
22 Jaime dos Santos Rodrigue.-. 
23 João Pinto Nogueira Avelar 
24 Joaquim Francisco 1'ereira Júnior 
25 J José Bento Guimarães Pestana da Silva 
2fi José Maria Saraiva de Aguilar 
27 .José Maria da Silveira Lacerda Pintf 
28 José Mendes Moreira 
29 : -José Pedro Teixeira Junior 
30 r.iiis António Corte Real 

II G R U P O 

IV ANO (7 ." E 8 . S E M E S T R E S » 

I... Clínica Médica 

1 Abílio Machado du Arauji 
2 Américo José da Silva 
3 António Krnilio de Magalhães Junior 
i António l.eile Pereira de Meireles 
õ Anionic Martins Barbosa' 
ti António Paulino Pinto Ferreira 
7 António Peixoto de Araújo Teixeira 
8 Arnaldo Cândido Veiga Pires 
9 Augusto liarreto Costa 

10 Aurélio Gonçalves dos Santos 
11 liartlio Alberto de Souza Pinto de Cerveira (') 
12 Bernardino de Jesus Lavrador Ribeiro 
13 Cândido Henrique Gil da Costa 
14 Clara da Conceição Torres Branco 
15 Franklin Pinheiro Num--, 
16 i João Alberto Correia Guimarães 

(') Nilo se inscreveram no semestre de verão. 
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NOMES 

17 Joaquim Coellio luas 
18 Joaquim Francisco Pedrosa Júnior 
19 José Ribeiro de Andrade Magalhães 
20 Ludovina Bernadelte Rodrigues 
21 Mamede Rezende ilu Ro.lm liimnarães 
22 Manuo) Gonçalves 1'inlit. Rfldin 
23 Manuel José Lages Garrido 
24 Manuel Marlins Marque~ 
25 Manuel Pereira da Silva 
26 Manuel Teixeira Leite Lobo 
27 Oscar Truoo Guimarães 
28 Pedro Alve de Castro 
28 Porfírio AngUStO Ajtdjáp i 

i . Clinica cirúrgica 

1 Aliilio Machada de Araújo 
■ 

2 AmsricO José da Silva 
Q António Emílio rle Magalhães lunior 
4 António Leite Pereira de Moire 
5 ADtánib Marlins liarliosn 
6 António Paulino Pinto' Ferreiro 
T António Peixoto de Araújo Teixeira 
8 Arnaldo Cândido Veiga Pires 
9 Augusto Marrei.i Costa 

JO Aurélio Gonçalves dos Santos 
11 BatiliO Alberto de Sousa l'inlo de' Cí 
12 Bernardino de Jesus Lavrador Ribeiro 
13 Cindido Henrique Gil du Cosia 
14 Clara da Conceição Torres Rraneo 
15 Franklim Pinheiro Noms 
16 João Alberto Correia Gutma 
17 Joaquim Coelho Dias 
18 Joaquim Francisco Pedrosa Junior 

i NSo Í Í inscreveu no semestre de >• 
I S • ein'sire d' in 



ALUNOS 86 

No.nts 

19 4osé Hibeiro de Andrade Magalhães 
20 Ludovina Bernadette Rodrigues 
31 Mamede Rezende da Hocha Guimarães 
_'2 Manuel Conçoives Pinho Rocha 
23 Manuel José Lages Garrido 
24 Manuel Martins Marques 
25 Manuel Pereira da Silva 
2t> Manuel Teixeira I.eite I.obo 
27 Óscar Truco Guimarães 
28 Pedro Alves de Castro 
2ÍI Porfírio Augusto Andréa (*j 

Terapêutica Médica 

1 Abílio Machado de Araújo . 
2 Américo José da Silva 
3 Anlónlo Kmilio de Magalhães Júnior 
4 António Leito Pereira de Meireles 
■ i António Martins Barbosa 
tí António Paulino Pinto Ferreira 
7 António Peixoto de Araújo Teixeira 
8 Arnaldo Cindido Veiga Pires 
9 Augusto Barreto Costa 

10 Bazilio Alberto de Souza Pinto de Cerveira (**) 
11 Bernardino de Jesus Lavrador Hibeiro 
12 Cândido Henrique Gil da Costa 
13 Clara da Conceição Torres Branco 
'A. franklin Pinheiro Nunes 
15 João Alberto Correia Guimarães 
16 Joaquim Coelho liias 
17 Joaquim Francisco Pedrosa Júnior 
16 José KiI■tiro de Andrade Magalhães 

(') Só st inscreveu no MnetUfl de inverno. 
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N.<" NOMFS 

19 Ludovina Bernadette Rodrigues 
20 Manuel Gonçalves Pinho Rocha 
21 Manuel .lose Lages Garrido (**) 
22 Manuel Martins Marques (**) 
23 Manuel Pereira da Silva 
24 Manuel Teixeira Leite Lobo 
25 Óscar Truco Guimarães 
26 Porfírio Augusto Andrés 

Terapêutica e técnica cirúrgicas 

1 António Paulino Pinto Ferreira 
2 João Alberto Correia Gnunarães 
8 Manuel Gonçalves Pinho Ttoclia 
4 Manuel Martins Marques 
5 Óscar Truco Guimarães 

Higiene 

1 Abilio Machado de Araújo 
2 Américo José fia Silva 
3 António Emillo de Magalhães Júnior 
4 António Leite Pereira de Meireles 
5 António Martins Barbosa 
6 António Paulino Pinto Ferreira 
7 António Peixoto de Araújo Teixeira 
8 Arnaldo Cândido Veiga Pires 
9 Augusto Barreto Costa 

10 Aurélio Gonçalves dos Santos 
11 Bazilio Alberto de Souza Pinto de Cerveira 
12 Bernardino de Jesus Lavrador Ribeiro 
13 Cândido Henrique Gil da Costa 
14 Clara da Conceição Torres Branco 

(*) Só se inscreveu no semestre de inverno. 
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N • " NOMES 

15 Franklin Pinheiro Nunes 
16 João Alberto Correia Guimarães 
17 ( Joaquim Coelho Dias (*) 
18 Joaquim Francisco Pedroza Júnior 
19 José Ribeiro de Andrado Magalhães 

—■ 20 ; Ludovina Bernadette Rodrigues (*) 
Zl Manuel Gonçalves Pinho Rocha (*) 
22 Manuel José Lages Garrido (*) 
23 Manuel Martins Marques (*) 
24 Manuel Pereira da Silva (*) 
25 Manuel Teixeira l.oite Lobo (*) 
26 Oscar Truco Guimarães 
27 Pedro Alves de Castro (*) 
28 | Porfírio Augusto Andrês (*) 

Epidemiologia 

1 António Paulino Pinto Ferreira 
2 António Peixoto de Araújo Teixeira 
8 Aurélio Gonçalves dos Santos 

— 4 ' Clarada Conceição Torres llranco 
5 ' Franklin Pinheiro Nunes 
6 João Alberto Correia Guimarães 
7 Joaquim Francisco Pedroza Júnior 
8 José Ribeiro de Andrade Magalhães 
9 Manuel Gonçalves Pinho Rocha 

10 ' Manuel José Lages Garrido 
11 Óscar Truco Guimarães 

V ANO O » E 10.> S E M E S T R E S ) 

a.» Clínica Médica 

1 Abílio de Peus Pereira do Lago c Costa 
2 Afonso Henriques Malheiro Madeiru 
3 Alberto Saavedra 

( i Só se inscreveu no semestre de invertie 
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K." NOMES 

4 Amândio Augusto tia Costa Guimarães 
5 António Konifácio de Oliveira 
6 António José Félix Alves Júnior 
7 António Maria Bartolomeu Guimarães Pestana de Magalhães 
8 António Pereira da Magalhães 
9 António Pedro Ferreira de (orvalho 

10 António Velo/.o de Pinho 
1 1 ' Augusto Ferreira Nobre 
12 Denjamin Camossa 
13 David Paula de Albuquerque Mocha 
H Domingos José luas 
15 Fausto Pereira lj»ge 
16 Fernando Alves de Souza 
17 Francisco Botelho Soares de Freitas 
18 Francisco Hendeiro 
19 Gil Pontes Moreira Ramos 
20 Henrique Domingos Pereira 
21 Jaime de Oliveira Magnlhães • 
22 Jerónimo Gonçalves Soares 
23 João Alves Ferreira 
24 João Martins Viana 
25 Joaquim Alves Ferreira Milheiro 
26 Joaquim Guimarães 
27 Joaquim José Lopes 
28 Joaquim Hobcrto de Carvalho 
29 Joaquim da liocha Reis-
80 José Gomos Fernandes 
81 José Maria Draga 
82 Laurinda Mateus Alambre 
88 Manuel Cerqueira Gomes 
34 Manuel Coelho da Silva 
35 Manuel da Costa Monteiro 
36 Manuel Inácio Leite de Abreu Novaes 

37 Manuel Maria Lopes 
38 Maria Adelaidt Oliveira da Criu 
39 Mário Soares de Pinho 
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N-" ' NOMES 

2. ' Clínica Cirúrgica 

1 Abílio de Deus Pereira do I.ago e Cosia 
2 Afonso Henriques Malheiro Madeira 
3 Alberto Saavedra 
4 Amândio Augusto da Costa Guimarães 
5 António Bonifácio de Oliveira 
6 António José Félix Alves Júnior 
7 António Maria Bartolomeu Guimarães Pestana cie Magalhães 
8 António Pereira de Magalhães 
9 António Pedro ferreira de Carvalho 

10 António Velozo de Pinho 
11 Augusto Ferreira Nobre 
12 Benjamin Camossa 
13 David Paula de Albuquerque Bocha 
14 Domingos José Dias 
15 Fausto Pereira Lage 
16 Fernando Alves de Souza 
17 Francisco Botelho Soares de Freitas 
18 Francisco llendeiro 
19 Cil Pontes Moreira liamos 
20 Henrique Domingos Pereira 
21 Jaime de Oliveira Magalhães 
22 Jerónimo Gonçalves Soares 
23 João Alves Ferreira 
24 João Martins. Viana 
2õ Joaquim Alves Ferreira Milheiro 
26 Joaquim Guimarães 
27 Joaquim José Lopes. 
28 José Maria Braga 
29 Joaquim Hoberto de Carvalho 
30 Joaquim da Bocha Reis 
31 José Gomes Fernandes 
32 Laurinda Mateus Alambre 
33 Manuel Cerqueira Gome* 
34 ' Manuel Coelho da Silva 
35 | Manuel da Costa Monteiro 
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N .■■ NOMES 

36 Manuel lnácin Leito Je .Abreu Novaes 
37 Manuel Maria Loues 
38 Maria Adelaide Oliveira da Cruz 
39 I Mario Soares de Pinho 

D e r m a t o l o g i a e Sif i l igraf ia 

1 Afonso Henriques Malheiro Madeira 
2 Alberto Saavedra 
3 António Bonifácio de Oliveira 
4 António José Felix Alves Júnior 
5 António Pedro Ferreira de Carvalho 
6 Augusto Ferreira Nobre 
" Benjamin Camossa 
8 David Paula dn Albuquerque Hocha 
0 Domingos José Dias 

10 Fausto Pereira Lage 
11 Francisco Botelho Soares de Freitas 
12 Francisco Rendeiro 
13 Gil Pontes Pereira Bamos 
14 Jerónimo Gonçalves Soares 
15 João Alves Ferreira 
16 João Martins Viana 
17 Joaquim Alvos Ferreira Milheiro 
18 Joaquim Guimarães 
19 Joaquim José Lopes 
20 Joaquim da Bocha Beis 
21 José Gomes Fernandes 
22 José Maria Braga 
2o José de Moura Araújo 
24 Laurinda Mateus Alambre 
2õ Manuel Cerqueira Gomes 
26 Manuel Coelho da Silva 
27 Manuel Inácio Leite de Abreu Novais 
28 Maria Adelaide Oliveira da Cruz 
29 Mário Soares de Pinho 
30 Bosalina Xavier Soares Vieira de Castro 



ALUNOS 71 

V " HOMES 

Pediatria 

1 Abílio de Deus 1'eréirn iio Lugo e Costa 
2 Afonso Henriques Malheiro Madeira 
3 Alberto SaaveJra 
4 Amândio Augusto da Costa Guimarães 
5 António Bonifácio do Oliveira 
6 António .lose Felix Alves Júnior 
7 António Pedro Ferreira de Carvalho 
8 António Veloso de Piuho 
9 Augusto Ferreira Nobre 

10 lienjamin Camossa 
11 David Paula de Albuquerque Roem» 
12 Domingos José Dias 
13 Fausto Pereiru Lage 
14 Fernando Alves de Sousa 

. 15 Francisco Botelho Soares de Frailas 
16 Francisco Rendeiro 
17 Gil Pontes Moreira Ratnni 
ie Jerónimo Gonçalves Suares 
19 João Alves Ferreira 
20 João Martins Viana 
•21 Joaquim Alves Ferreira Milheiro 
22 Joaquim GltlmarSei 
23 Jonquil.) José 1 i>!»•■. 
24 Joaquim Roberto de Carvalho 
26 José António de Almeida Brandão Vicente de Araújo 
26 José Gomes Fernandes 
27 José Maria Braga 
28 José do Moura Araújo 
29 Laurinda Mateus Alambre 
30 Manuel Cerqueira Gomes 
31 Manuel da Costa Monteiro 
32 Manuel Inácio Leite de Abreu Novais 
33 Maria Adelaide Oliveira da CrTlï 
34 Mario Sonres de Pinho 
35 llosalina Xavier Soares Vieira de Castro 

• 
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N. NOMES 

Neurologia 

1 Afonso Henriques Malheiro Madeira. 
2 Alberto Saavedra 
•J . Amaodio Augusto da Costa Guimarães 
4 António Bonifacio de Oliveira 
."i António José Felix Alves Junior 
6 António Pedro Kerreirn de Carvalho 
7 António Veloso de Pinho 
8 Augusto Ferreira Nohre 
9 flenjamin Cnmossa 

)0 Cândido Henrique Gil da Costa 
11 David Paula do Albuquerque Rocha 
12 Domingos José Dias 
13 Fernando Alves de Sousa 
14 Francisco Botelho Soares de Freitas 
15 Francisco Rendeiro 
16 Gil Pontes Moreira liamos 
17 Jaime de Oliveira Magalhães 
18 Jerónimo Gonçalves Soares 
19 João Marlins Viana 
20 Joaquim Roberto de Carvalho 
21 José Gomei Fernandes 
22 José Maria Draga 
28 José de Moura Araújo 
24 Laurinda Mateus Alambre 
2~> Manuel da Costa Monteiro 
26 Manuel Inácio beile de Abreu Novais 
27 Maria Adelaide Oliveira da Cru/. 
28 Mario Soares de Pinho. 
29 Pedro Alves de Castro. 
30 . Rosalina Xavier Soares Vieira de Ca,;r . 

P s i q u i a t r i a 

1 Abílio Machado de Araújo 
2 Afonso Henriques Malheiro Madeira 
8 Alberto Saavedra 

♦ 



Ai.trxos 

N O M S 

4 Anionic Emílio de Magalhães Junior 
•> António José Feita Alves Júnior 
ti António I.eile Pcroira de Meireles 
7 António Maria Bartolomeu Guimarães Pestana de Magalhães 
8 ' Antonio Martins líarbosa , 
9 António Pedro Ferreira de Carvalho 

10 Arnaldo CAndido Veiga Pires 
11 tuguslo Barreto Costa 
12 Augusto Ferreira Nobre 
13 Bazilio Alberto de Sousa Pinto de Cerveira 
14 Benjamin Camossa 
15 Bernardin.i de Jesus lavrador Bibeirr. 
16 Cândido Henrique Gil da Costa 
17 Baviíi Paula de Albuquerque Bocha 
18 Domingos José Dias 
19 Francisco Botelho Soares de Freitas 
20 Francisco Bendeiro 
21 . Gil Pontos Moreira liamos 
22 Jerónimo fionealves Soares 
23 João Martins Viana 
24 Joaquim Coelho Dias 
26 José Maria Braga 
26 .IIPSI'- de Moura Araújo 
27 Laurinda Mateus Alambre 
2H l.udovina Bernadette liodrigues 
29 Manuel [nácio leito de Abreu Novais 
30 Manuel lose Lages Gnrridt 
31 Manuel Pereira da Silva 
82 Manuel Teixeira Leite Lobo 
33 Maria Adelaide Oliveira da Crai 
34 Mário Soares do Pinho 
35 Pedro Alves de Castro 
36 Bosnlina Xavier Soares Vieira de Castro 

O r t o p e d i a 

1 Abilio de Meus Pereira do I.ago e Costa 
2 Afonso Henriques Malheiro Madeira 
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H . " NO.MES 

3 Alberto Suavedra 
4 Amândio Augusto da Costa Guimarães 
5 António [ionifácio de Oliveira 
6 António .losé Félix Alies Júnior 
7 António Maria Bartolomeu Cuimarães Pe.stnna de Magalhães 
8 António Pedro Ferreira de Carvalho 
9 António Pereira do Magalhães 

10 António Velo/.o de Pinho 
11 Augusto Ferreira Nobre 
12 Benjamin Camoasa 
IS Domingos José Dias 
14 Fausto Pereira l.age 
15 Fernando Alves de Sou/.a 
16 Francisco Botelho .Soares de Freita» 
17 Francisco Hendeiro 
18 Jaime de Oliveira Magalhães 
19 Jerónimo Gont.-alvcs Soares 
•20 João Alves Ferreira 
21 João Martins Viana 
22 Joaquim Alves Ferreira Milheiro 
23 Joaquim José Lopes 
24 Joaquim Roberto de Carvalho 
25 Joaquim da Bocha Beis 
26 José Gome* Fernandes 
27 José Maria Braga 
28 José de Moura Araújo 
29 Laurinda Mateus Alambre 
30 Manuel Cerqueira Gomes 
31 Manuel Coelho da Silva 
32 Manuel da Costa Monteiro 
33 Manuel Inácio Loile de Abreu Novaes 
34 Maria Adelaide Oliveira da Cruz 
35 Bosalina Navier Soares Vieira de Castro 

Urologia 

1 \hilio de Deus Pereira do Lugo e Costa 
2 Afonso Henriques Malheiro Madeira 

file:///hilio
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N. • NO.MES 

3 Alberto Suavedra 
4 Amândio Augusto da Costa Guimarães 
5 António Ronifncio de Oliveira 
6 António José Félix Alves Júnior 
7 António Maria Bartolomeu Guimarães Pestana de Magalhães 
8 António Pedro Ferreira de Carvalho 
9 António Pereira de Magalhães 

10 António Volozo de Pinho 
11 Augusto Ferreira Nobre 
12 Benjamin Camossa 
13 Domingos José Dias 
14 Fausto Pereira I.age 
15 Fernando Alves de Souza 
16 Francisco Botelho Soares do Freitas 
17 Francisco Rendeiro 
18 Jaime de Oliveira Magalhães 
19 Jerónimo Gonçalves Soares 
20 João Alves Ferreira 
•21 João Martins Viuna 
22 Joaquim Alves Ferreira Milheiro 
23 Joaquim José l.opes 
24 Joaquim Roberto de Carvalho 
26 Joaquim da Rocha Reis 
26 José Gomes Fernandes 
27 l.isr Maria llraga 
28 José de Moura Araújo 
29 Laurinda Mateus Alambre 
30 Manuel Cerqueira Gomes 
31 Manuel Coelho da Silva 
32 Manuel da Costa Monteiro 
33 Manuel Inácio Leite de Abreu Novaes 

— 34 Maria Adelaide Oliveira da Cruz 
85 Rosalina Xavier Soares Vieira de Castro 
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N.- NOMFs 

VI A N O (11.- E 1 2 . - S E M E S T R E S ) 

O b s t e t r í c i a 

1 Abílio Machado de Araújo 
2 Afonso Henriques Malheiro Madeira 
3 Alipio Alliiiiin de Abreu 
4 Américo José da Silvu 
ô António Bonifacio de Oliveira 
6 António Emílio de Magalhães Júnior 
7 António Leilp Pereira de Meireles 
8 António Martins Barbosa 
0 António Velozn de Pinho 

10 Arnaldo Cândido Veiga Pires 
11 Augusto Artur Brandão de Araújo 
Vi Augusto Carreto Costa 
18 Aurélio Gonçalves dos Santos 
1+ Bazilio Alberto de Souza Pinto de Cerveira (*') 
1& Bernardino de .lesus Lavrador Ribeiro 
16 Cândido Henrique Gil da Costa 
17 Klisio Coimbra 
18 Francisco Botelho Soares de Freitas 
19 Franklin Pinheiro Nunes 
20 Henrique Domingos Pereira 
-1 João Alves Ferreira 
22 João Alberto Correia Guimarães 
23 João de Almeida 
24 João Martins Viana 
25 Joaquim Coelho Dias 
26 Joaquim Guimarães 
27 José António de Almeida Brandiu Vicente de Araújo 
28 José Joaquim Lobão de Carvalho 

, , - 29 Ludovina Bernadette Itodrigues 
30 Luis Bastos de Freitas Viegas 

(*) Si. >e inscreveu no l.o semestre. 



.M.UNOS 77 

N." SOMES 

81 Mamede He/.onde ila Bocha Guimarães 
82 Manuel da Costa Monteiro 
83 Manuel Gonçalves Pinho Bocha 
84 Manuel José l.ages Garrido (*) 
35 Manuel Maria Lopes 
36 Manuel Marlins Marquos (*) 
37 Manuel Pereira da Silva 
88 Manuel Teixeira I.eite Lobo 
39 Osear Trnco Guimarães 
40 Pedro Alves de Castro 
41 Porfírio Augusto Andréa 

G i n e c o l o g i a 

1 Abílio Machado de Araújo 
2 Alipio Albano de Abreu 
8 Américo José da Silva 
4 António Emílio de Magalhães Júnior 
5 António Leite Pereira de Meireles 
fi António Martins Rnrbosa 
7 Arnnldn Cândido Veiga Pires 
S Augusto Artur Brandão de Araújo 
9 Augusto Barroto Costa 

10 Aurélio Gonçalves dos Santos 
11 Basílio Alberto de Sousa Pinto de Cerveira 
12 Bernardino de Josus Lavrador Bibeiro 
13 Cândido Henrique Gil da Costa 
14 Elísio Coimbra 
15 Franklin Pinheiro Nunes 
16 Henrique Domingos Pereira 
17 João Alberto Correia Guimarães 
18 João de Almeida 
19 Joaquim Coelho bias 
20 Joaquim Guimarães 

■ ) So K inscreveu no l,« semestre. 
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N." NOMES 

21 .lose Antonio de Almeida Brandão Vicente de Araújo 
22 José Joaquim Lobão de Carvalho 
23 José Ribeiro de Andrade Magalhãe> 
24 Lndovina Bernadette Rodrigues 
25 Lula liastes de Freitas Viegas 
26 Mamede Rezende da Rocha Cuimarães 
27 Manuel Coelho da Silva (*) 
28 Manuel Gonçalves Pinho Rocha 
29 Manuel José Lages Garrido 
30 Manuel Maria Lopes -
81 Manuel Martina Marques 
32 Manuel Pereira da Silva 
33 Manuel Teixeira Leite Lobo 
34 Oscar Traço Guimarães 
35 Pedro Alves de Castro 
36 Porfírio Augusto Andréa 

Medicina legal 

1 Abilio Machado de Araújo 
2 , Alipio Albano de Abreu 
3 Américo José da Silvu 
4 António Lniilio de Magalhães Júnior 
6 António Leite Pereira de Meireles 
6 António Martins Barbosa 
7 Arnaldo Cândido Veiga Pires 
8 Augusto Artur Rrandào de Araújo 
9 Augusto Barreto Costa 

10 Aurélio Gonçalves dos Santos 
11 Razilio Alberto de Sousa Pinto de Cerveira 
12 Bernardino de Jesus Lavrador Ribeiro 
13 Cândido Henrique Gil da Costa 
14 Elísio Coimbra 

(*; Repetiu a insi 
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N." NOME6 

15 Franklin Pinheiro Nunes 
16 João Alberto Correia Guimarães 
17 João de Almeida 
18 Joaquim Coelho Dias 
19 José António de Almeida Brandão Vicente do Aramo 
20 José Joaquim Lobão de Carvalho 
21 José de Mouru Araújo 
22 José Ribeiro de Andrade Magalhães 
23 Ludovina Bernadette Rodrigues 
24 Luís Bastos de Freitas Viegas 
2õ Mamede Rezende da Itocba Guimarães 
2fi Manuel Gonçalves Pinho Rocha 
27 Manuel Inácio Leite de Abreu Novais 
28 Manuel José Lages Gurridn 
29 Manuel Martins Marquei 
30 Manuel Pereira da Silva 
81 Manuel Teixeira l.oite Lobi 
32 Oscar Truco Guimarães 
33 Pedro Alves de Castro 
34 Porfírio Augusta André* 

M o l é s t i a s i n f e c c i o s a s 

1 | Abílio ih; Hens Pereira do bago e Costa 
2 Afonso Henriques Malheiro Ma leira 
3 Alipio Albano de Abreu 
4 António 'Bonifacio de Oliveira 
5 António Pedro Ferreira de Carvalho 
6 António Pereira de Magalhães 
7 I António Veloso de Pinho 
8 Augusto Artur Brandão de AbNBJA 
9 Cândido Henrique Cil da Cosia 

10 Domingos José Bias 
11 Elísio Coimbra 
12 Fernando Alves de Sousa 
18 Francisco Botelho Soares de I I 
14 Henrique Domingos Pereira 
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NOUES 

15 Jaime de Oliveira Magalhães" 
16 João île Almeida 
17 João Alves Ferreira 
18 João Martins Viana 
19 Joaquim Guimarães 
20 Joaquim José Lopes 
21 Joaquim Hoberto de Carvalho 
22 Joaquim da Itocha Heis 
23 José António de Almeida Hrandão Vicente de Araújo 
24 José Gomes Fernandes 
25 José Joaquim Lobão de Carvalho 
26 José de Moura Araújo 
27 Laurinda Mateus Alambre 
28 Luis llastos de Freitas Viegas 
29 Manuel Cerqueira Gomes 
30 Manuel Coelho da Silva 
31 Manuel da Costa Monteiro 
32 Manuel Gonçalves Pinho llocha 
33 Manuel Inácio Leite de Abreu Novais 
34 'Manuel Maria Lopes 
35 Oscar Truco Guimarães 
36 Pedro Alves de Castro 

História e filosofia médicas 

1 Abílio de Deus Pereira do Lago e Costa 
2 Afonso Henriques Malheiro Madeira 
3 Alipio Albano de Abreu 
4 António Bonifácio de Oliveira 
6 António Pedro Ferreira de Carvalho 
ri António Pereira de Magalhães 
7 António Velozo de Pinho 
8 Augusto Artur Itrandão de Araújo 
9 Domingos José Dias 

10 Elísio Coimbra 
11 Fernando Alves de Sou/.a 
12 Francisco Lotelho Soares de Freitas 



ALUNOS H 

—.—' ' 
N> N0ME8 

Francisco Rendeiro 
Henrique Domingos Pereira 
Jaime de Oliveira Magalhães 
João de Almeida 
João Alves Ferreira 
João Martins Viana 
Joaquim Guimarães 
Joaquim José Lopes 
Joaquim Roberto de Carvalho 
Joaquim da Rocha Reis 
José António de Almeida Rrandão Vicente de Araújo 
José Gomes Fernandes 
José Joaquim Loba* de Carvalho 
José de Moura Araújo 
Laurinda Mateus Alambre 
Luiz Bastos de Freitas Viegas 
Manuel Cerqueira Gomes 
Manuel Coelho da Silva 
Manuel da Costa Monteiro 
Manuel Inácio Leite de Abreu Novaes 
Manuel Maria Lopes 

Toxicologia 

1 Alipio Albano de Abreu 
2 Américo José da Silva 
3 Augusto Artur Rrandão de Araújo 
4 Aurélio Gonçalves dos Santos 
5 Elisío Coimbra 
*i Franklin Pinheiro Nunes 
7 João Alberto Correia Guimarães 
8 João de Almeida 
9 José António de Almeida Brandão Vicente de Araújo 

10 José Joaquim Lobão de Carvalho 
11 José de Moura Araújo 
12 José Ribeiro de Andrade Magalhães 
13 Laurinda Mateus Alambre 
14 Luiz Bastos de Freitas Viegas 

6 
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N." NOMES 

15 Mamede Rezende da Rocha liiiiinarães 
16 Manuel Gonçalves Pinto Ronhi> 
17 Manuel Inácio I.eite de Abreu Novaes 
18 Manuel José Lages Garrido 
19 Manuel Pereira da Silva 
20 Óscar Truco Guimarães 

P s i q u i a t r i a f o r e n s e 

1 Alipio Albano de Abreu 
2 Américo José da Silva 
3 Augusto Artur Brandão de Araújo 
4 Aurélio Gonçulves dos S;>niv> t 

5 Klisio Coimbra 
6 Franklin Pinheiro Nunes 
7 João Alberto Correia Guimarães 
8 João de Almeida 
9 José António de Almeida Brandão Vicente de Araújo 

10 José Joaquim Lobão de Carvalho 
11 José de Moura Araújo 
12 José Ribeiro de Andrade Magalhães 

jg_ 18 Laurinda Mateus Alambre 
l i Luiz Rastos de Freitas Viegas 
15 Mamede Rezende da Rocha Guimarães 
16 Manuel Gonçalves Pinho Rocha 
17 Manuel Inácio Leite de Abreu Novaes 
18 Manuel José Lages Garrido 
19 Manuel Pereira da Silva 
20 Óscar Truco Guimarães 
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RELAÇÃO NOMINAL DOS ALUNO* INSCRITOS SÓ 

EM TRABALHOS PRÁTICOS DE DIVERSAS 

CADEIRAS NO ANO LECTIVO DE 1 9 1 7 - 1 9 1 8 

(PERÍODO ORDINÁRIO) 

N." • NOMEó 

Histologia 

l I Guilherme Augusto Lopes 

Anatomia topográfica 

1 | Aureliano Vieira Campos 

Fisiologia 

1 ! Henrique de Faria Cardoso Araújo 

Química biológica 

1 | Aureliaoo Vieira Campos 

Anatomia patológica 

1 Alberto Faria de Souza 
'2 Arnuldo Fernandes da Silva líuimarães 
3 Carlos Leopoldino de Almeida 
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RELAÇÃO DOS ALUNOS DE MEDICINA A QUEM 

FORAM CONCEDIDAS AS "BOLSAS DE ESTUDO„ 

CONFORME O ARTIGO 2 3 . * E SEU § ÚNICO DO 

DECRETO DE 2 2 DE MARÇO DE L 9 i J E 

LEI N.° 3 5 4 DE 21 DE AGOSTO DE 1 9 1 5 , 

DUUANTE <> A.\o LECTIVO DE 1 0 1 7 - 1 9 1 8 . 

1 Alberto Saavedra 
2 António Bonifácio de Oliveira 
3 António Carlos Loureiro Maldonado 
4 António Pedro Ferreira de Carvalho 
F) António Telmo Augusto Cardoso Corrêa 
6 Benjamin Camossa 
7 Cesar de Oliveira Monteiro 
8 Elisio Filinto Milheiro Fernandeg 
9 João de Almeida 

10 João Pinto Nogueira Avelar 
11 Manuel Cerqueira Gomes 

. ^ * 12 Margarida Julia Martins Nobre 
-: 13 Rosalina Xavier Soares Vieira de Castro 



ALUNOS BG 

P E R Í O D O T R A N S I T Ó R I O 

RELAÇÃO NOMINAL \><)> ALISOS MATRICULADOS 

NO ANO LECTIVO DK J 917 -1918 

CURSO MÉDICO-CIRÚRQICO 

Nomo, flllaçóe» e miur j l id j j í . 

I A N O 

1 Luiz António Côrte Real de Carvalho, filho de António Amo
rim de Carvalho, natural do Porto. 

I I ANO 

1 António Lopes Guedes, filho de Kosa de Moraes Carvel», na
tural de Valpassos, distrito de Vila Rial. 

2 Armando da Silva Ferreira, filho de Manuel José Ferreira, na
tural do Porto. 

S Cândido António dos Santos Fontes, filho de Francisco José 
de Araújo Fontes, natural de Amares, distrito de Rraga. 

I I I ANO 

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

2 José Roaventura Féria, filho de Domingos Féria, natural de 
Lagoa, distrito de Faro. 

8 Artur da Costa Oliveira, filho de Bernardo da Costa Oliveira, 
natural de Vila Cova do Perrinho, concelho de Macieira de 
Cambra, distrito de Aveiro. 
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I 

Nomes, (ilia{6es c naturalidades 

IV A N O 

Rogério Tais <la Cunha Prelado, lllho de Gaspar da Cunha 
* ' Prelada, natural de Évora. 
Júlio Maria Rodrigues Formigai, lilho de .losé Maria Rodri

gues Formigai, natural do Porto. 
Vitor Maria Teixeira, lllho de Francisco Maria Teixeira, natu

ral de Bragança. , . , . ,  — . ....■■■ 
Angelo Pereira Gandra, filho de Joaquim Bento Pereira Gan

dra, natural de Oliveira de Azeméis, distrito <|e Aveiro. 

V A N O 
O K A I 

Armando Carlos de Souza Babo, filho de Carlos Augusto Tei

xeira Babo, natural de Mancelos, concelho de Amarante, 
distrito do Porto. 

José Correia Abreu Pinto Cabral, filho de Adriano Correia de 
Araújo Pinto Cabral, natural de Castelões de Cepeda, con

celho de Paredes, dmlrfto dolPôrlo. 
Aníbal Rêgo de Vilas Boas Neto. lllho de Aníbal de Vilas Boas 

Neto, natural de Marinhos, concelho de líspozende, distrito 
de Braga. 

Abílio Augusto de .Souza, lllho de António Joaquim de Souza, 
natural da Praia da Vitória, distrito de Angra do Heroísmo. 

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

Delfim Arnaldo Lecour e Menezes, lllho de Júlio l.ecoure Me

nezes, natural do Porto. 
Joaquim da Fonsea Monteiro, filho de José de Abreu Mon

teiro, natural de Landin, concelho de Famalicão, distrito

de Braga. 
Aires Gomes de Oliva Teles, filho de Luis Augusto da Silva 

Teles, natural de Arcozelo, concelho de Gaia, distrito do 
Porto. 

Fernando Alves da Rocha, filho de António José Alves, natu

ral de Santa Clara do Torrão, concelho de Penafiel, distrito 
do Porto. 



ALUNOS s7 

N." Nome», flliaçdu e naturalidade» 

■ 

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

11 Joaquim da Cunha Cardoso Júnior, filho de Joaquim da Cunha 
Cardoso, natural do Porto. 

21 Júlio Fernando Simões de Macedo, filho de Gaspar Fernando 
de Macedo, natural de Prado, concelho de Vila Verde, dis

trito de Braga. 
18 Celestino da Costa Maia, filho de Joaquim da Costa Maia, na 

lurai de Guilhahrou, concelho cie Vila do Conde, distrito 
do Porto. 
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Q U A D R O E S T A T Í S T I C O DOS ALUNOS M A T R I C U L A D O S 

EM 191 71 ill S 
DISTRIBUÍDOS SEGUNDO A NATURALIDADE 

Curso de Medicina (Período transitório) 

N." de aluno* 

OUtriío» Concelhol roTAi. 

Aveiro 

Hraga 

Bragança 

fcvora 

\i a 
Mari.ira il» Cambra. 
Oliveira de Azeméis . 

Amares . 
Espozende 

Vila Verti,

Ilragança. 

Évora. . 

Faro Paro 

Porte 

Vila Itial. 

Amarante . . 
("■aia . . . . 
Paredes . . . 
Penafiel . . . 
Porto . . . . 
Vila do Cuude • 

Valpassos . . 

Angra do Heroism» . Praia tia Vitória 

24 

Total. 24 
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RESUMO ESTATÍSTICO DAS MATRÍCULAS 

(Pe r íodo t rans i tór io) 

Curto; 

Médic-o 

1 

de alunos 

1 

TOTAL 

II a 
I I I 3 2-1 
IV 4 
V 18 

RELAÇÃO DAS ALUNAS QUE FREQUENTARAM 

O CURSO DE MEDICINA 

NO ANO LECTIVO 1>K 1 '.» 1 7-1 !• 1 S 

Período ordiniHo ' Período tran,itório TOTAL 

1 
II 

I 
s 

III 4 
IV 
V 

2 
2 

VI 1 

I ia 

— i — 
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C U R S O DE P A R T E I R A S 

NO.MFS 

I A N O 

Georgina Rosa Passos, lillia de Joaquim Rodrigue* Passos, 
natural do Porto. 

Alice do Carmo Ari/., Iliba de Francisco Ari/., natural de Ma-
to/.inhos. distrito do Porto. 

Ana Lucilia da Silva Leite, filha de Vitorino Rodrigues Leite, 
natural du Lamego, distrito de Vizeu. 

Cândida Amélia da Glórin Dento C.onies, lillia de Lihnnia BI* 
cantina Rento Gomes, natural de Vinhais, distrito de Rra-

Ana Roza Correia de Meireles, lllha de Justiniano Pinto de 
Meireles, natural de S Mamede de Riba Tua, concelho de 
Alijó, distrito de Vila Rial. 

Laura de lirito Cardoso, tllha de Bernardo Gabriel Cardoso, 
natural do Porto. 

Mario do Rozario Fnes Ramos Fontainhas, filha ile Domingos 
F.nes Ramos Fontainhas, natural de Santa Maria dos Anjos. 
concelho de MonsSo, distrito tie Vinna do Castelo. 

I I A N O 
Maria da Terc/.a Plácido, filha de .loão Luis Plácido, natural 

do Porto. 
Aurora Gonçalves da Silva Dias. lllha do António Gonçalves 

da Silva, natural do Porto. 
Maria du Conceição da Silva Heis, (Ilha de Francisco da 

Silva Reis, natural de Mato7.i11h.os,. distrito do Porto. 
Clotilde da Glória dos Santos Pereiru. natural da Kégoa, dis

trito de Vila Rial. 
Luisa dos Prazeres do Amaral Cardoso, filha de José Cardoso, 

natural de Cutas. concelho de Alijó, distrito de Vila Rial. 
Maria dos Remédios Vasques Osório, (Ilha de José Ronajo 

Vasques Osório, natural da Régoa, distrito de Vila Rial. 
Maria da Graça dos Santos, filha de Marcelino dos Santos, 

natural de Poiares, concelho da Régoa, distrito de Vila Rial. 
Diamantina Pereira, filha de Joaquim Antonio Pereira, natu

ral do Porto. 

http://Mato7.i11h.os
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CURSO DE PARTEIRAS 

N.° de alunos 

Distritos Concelhos í TOTAL 

Bragança Vinhais 

1'ôrto Pòrlo . 

Viana Monsão 

Vila Rial 
Alijó . . 

.» Lamego . 
\ Régoa. . 

1 1 

7 7 

1 1 

2 I 
1 6 
3 

RESUMO ESTATÍSTICO 

T ano 
II i Ï } » 



EXAMES 

Período ordinário 

ALUNOS QUE REQUERERAM PARA PRESTAR 
PROVAS DE EXAME NO ANO LECTIVO DE 1917-1918 

E RESULTADO DOS MESMOS EXAMES 

I G R U P O 
•mnx& I 

Outubro de 1917 ' 

I Exame (Anatomia descritiva e topográfica) 

N." Nom» ° S Rt»uludos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Abel Nogueira Martins . 187 Ex. 
António Cardoso Ferrão 188 S—12 
António Carlos Loureiro Maldonado. . . 189 B 16 
António Carneiro Pinto de Meireles. . . • 190 B—14 
António da Costa Pais 191 Ex. 
António Mário Cardoso Pereira 192 Ex. 
António Matias dos Santos 193 S—12 
António Telmo Augusto Cardoso Correia . . 210 B—16 
Artur Adriano Avantes Faltou 
Carlos Leopoldino de Almeida 208 | Ex. 
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N.°i Nome» Resul tado . 

33MAX3 
11 César de Oliveira Marlins 194 B-t i 
12 dand ina da Conceição Alves 195 S-12 
13 Kduardo Mola Ribeiro de Oliveiru . . . 196 Ex. 
14 Eslér Ferreira Vieira 197 »"12 
16 Eurico Ferroira Alves- . . . 198 B-14 
16 Firmino Caetano Gomes Faltou 
17 Guinercindo Silveira Machado Soares . . . 200 S-12 
18 Jaime Castanheira Samuel Faltou 
19 Joaquim da Camará Carvalho e Silva . . Faltou 
20 José Fernandes Ribeiro Draga 2U1 Ex, 
21 Lull .losi'> Moreira . . . . . . . . Faltou 
22 Manuel Bonifacio da Costa 202 Ex. 
23 Manuel joaquini dos Santos 203 Ex. 
24 Manuel Morais Fonseca 204 Ex. 
25 Margarida Julia Marlins Nobre 206 B-15 
26 Mário Dias Pinlo de Castro Faltou 
27 Vicente da Cosia e Mel.- Faltou 

OIUHO I 
I E x a m e (Anatomia descritiva e topográfica) 

• 
JlLUO UE 1918 

' i « x 3 I 
1 Abel Alves Abrantes 211 
2 Abel Nogueira Marlins  
8 Albertina da Cunha e Castro Pereira Mendes 
4 Alfredo Herculano de Souza Oliveira 
5 Aloísio dos Santos Coelho 
6 António Carlos Guedes . . . . 
7 António Castanheira Fontes Junior . 
8 António da Costa Pais 
9 António Mendes Guimarães. . . . 

10 António de Oliveira da Rocha I.eite . . 
11 Augusto Felix  
12 Augusto Dias de Barros . . . . . 
13 Aurellano Vieira Campos 
14 Bazilio Snra Sampaio Ferreira de Macedo 
15 Curiós Augusto Rodrigues Borges. . . 
16 Carlos Leopoldino de Almeida 
17 Curiós Pinto de Meireles 
18 Cristiano Augusto de Morais Carvalho . 
19 Francisco Antonio Rodrigues . . . . 
20 Francisco José Portal e Silva . . . . 

211 B-14 
919 R-19 
218 B-15 
214 MB-20 
215 B-16 

Faltou 
Faltou 

216 S-13 
Faltou 

217 B-15 
Faltou 

218 Ex. 
219 B-15 
220 B-16 
221 MB-IS 

Faltou 
Faltou 

222 MB-18 
Faltou 

223 R-16 



K\AMI> 9 5 

M." Norau 
f i 

Result J J O . 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
SU 
3¾ 
88 
84 
85 
36 
37 
38 
39 
40 

Francisco Manuel da Fonseca e Castro 
Francisco de Mendonça Monteiro. . 
Francisco île Souza Guedes Machado 
Francisco Teixeira Pombo . . . 
Gaspar Augusto de Melo Pestana 
Henrique de Faria Cardoso Araúj<> 
índio Cândido Prazeres . . . 
Jaime Castanheira Samuel . 
João Adolfo Vilar Saraiva 
Joaquim Guedes Caldeira . 
Joaquim Leão Torres Peixoto 
José Augusto dos Santos 
José Azevedo dos Reis 
José Frazão Nazaré . . 
José Lnis Vieira Pinto dos liei» . . 
Laurindo da Conceição Fúria . 
Manuel Joaquim dos Santos 
Maria José de Andrade Cardoso 
Roberto Paulo Moreira Rangel. 
Vicente da Costa e Melo. 

224 Ft16 
ItU 
Faltou 

■m F.x. 
266 B16 

Paltou 
227 8.17 

Faltou 
228 S18 
229 M P.1H 

Faltou 
Faltou 

230 F\ . 
Faltni, 

231 * si.t 
282 B15 
388 Ex. 

Faltou 
28«l F.x. 

Faltou 

I I E x a m e (Histologia e Fisiologia) 

OUTt'HItO DK 1917 

1 Albino Augusto Carneiio de Cajftaiqp m 
2 António Bret Júnior . . ■ 
3 Joaquim Duarte da Rocha 
4 Manuel André dos Santos Pereira . • 

188 Sll 
Faltou 

184 S10 
185 S10 

Histologia, Fisiologia c Química. Biológica 

Adalberto de Souza Dias '86 
Elísio 1'ilinto Milheiro Fernande». . 
Fernando Carlos 1H 

.Germano Coutinho de Campos Monteiro 
José Maria Saraiva de Aguilar 190 
Urge! Abilio Horta l 9 1 

B16 
B16 
B16 
S13 
B14 
B15 

I I E x a m e (Histologia, Fisiologia e Química biológica) 

JULHO DE 1918 

1 Alberto da Silva o Souza 192 SJ2 
2 | Alfredo Comes de Pinho Rezende . . . 193 S12 
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Nomes 
 1 ' 
° 5 ' r. 
u Z Resultados 

3 António Carneiro Pinto de Meireles. . . faltou 
4 António Luis Flores ' . Faltou 
5 António Manuel Fernandes 194 S13 
6 António Matias dos Santos 202 S10 
7 Armando Ratista Leite Rastos 203 S13 
8 Augusto Cesar Cerqueira Gomeb 195 lt17 
9 Benjamim de Menezes Antunes Lemos. . 196 Ex. 

10 Claudina da Conceição Alves . . . . 204 S10 
11 J Ester Ferreira Vieira Faltou 
12 Gumercindo Silveira Machado Soares . . 205 S10 
13 João Pinto Nogueira Avelar ' Faltou 
14 José Ilento Guimarães Pestana da Silva 206 1M5 ' 
15 José Manuel Crispiniano Vieira Faltou 
lti .los.' Maria da Silveira Lacerda Pinto . . . 197 Ex. 
17 Jofc Mendes Moreira 207 S12 
1¾ José Pedro Teixeira Júnior. . . . . . . Faltou 
19 I.uis Antonio Corte Rial 198 S18 
20 Manuel Antonio Pires 208 Ex. 
21 Manuel Cardoso do Carmo 209 H16 
22 Margarida Júlia Martins Nobre 199 R15 
23 Maximina da Natividade Rodrigues • . . 200 S12 
'.'A Narcizo António Rebelo da Silva Júnior . . 201 S13 
25 Rogério Ferraz de Gouveia Faltou 

I I I E x a m e (Farmacologia) 

I 'I TUBBO DE 1917 

1 Abel Cândido da Silva Cravo 176 b14 
2 Henrique Soeiro Martins Ruas 177 S18 
3 João Ribeiro da Silva 178 B14 
4 Américo José da Silva 179 B15 
íi António Peixoto de Araújo Teixeira . . . . 180 R16 
6 j Renjamim de Menezes Antunes Lemos. . . Faltou 
7 Camilo Augusto de Figueiredo Faltou 
8 Francisco Pinheiro Nunes 181 Sl l 
9 Jaime Castanheira Samuel Faltou 

10 Joaquim da Câmara Carvalho e Silva . . . 182 u 'SIO 
11 José Augusto de Abreu Cardoso 183 Ex. 
12 Manuel Cardoso do Carmo 184 S13 • 
13 Joaquim Francisco Pedrosa Júnior . . . . 185 B14 
14 José Ribeiro de Andrade Magalhães. . ■ 186 1114 



ALUNOS 97 

I I I E x a m e (Farmacologia) 

Jl'LHO DE 1918 

Nomes u £ Resultados 

1 Adalberto ile Sousa Dias. 
Alberto ila Silva e Sousa 

3 Angelo Henriques Vidigal . . . . 
4 António Carneiro Pinto de Meireles . 
■> António Correia da Silva Araújo . . 
6 António Lull Flores 
7 António Telmo Augusto Cardoso Correia 
s Arnaldo Fernandes da Silva Guimarães 

1 Augusto César Cerqueira Gomes . . 
10 Benjamin de Menezes Antunes Lemos 
11 Camilo Augusto de Figueiredo. . . 
12 Celestino SimCes Henriques . . . 
18 Claudina dn Conceição Alves . . . 
14 Ester Ferreira Vieira 
15 Fernando Carlos 
1C Germano Coutinho de Campos Monteiro 
17 Gumercindo Silveira Machado Soare 
1^ Humberto I'acheco e CAmaro . 
19 Jaime Castanheira Samuel . . . . 
20 .loão Pinto Nogueira Avelar. . . . 
21 José Bento Guimarães Pestana da Sirva 
22 José Maria Saraiva de Aguilar . . . 
23 José Maria da Silveira Lacerda Pinto 
24 Lula António Corte líial . . . . 
25 Manuel Dento da Bochu Peixoto Júnior 
26 Manuel Joaquim dos Santos . . . 
27 Margarida Júlia Martins Nobre . . 
28 Maximina da Natividade Rodrigues . 
29 Narciso António Rebelo da Silva Júnio 
30 Rogério Ferra/ da Gouveia. . . . 
• il Rui Ernesto Santiago Rocha . . . 

2 1'rgel Abílio Horta.' 
33 José Manuel Crispiniano Vieira . . 

I V E x a m e (Anatomia patológica, Bacteriologia e Parasitologia) 

TM HliO DE 1917 

1 Aurélio Gonçalves dos Santos 123 S12 
2 Clara da Conceição Torres Rrauco . . . . 130 S10 

T 

187 B15 
188 R14 
189 S12 
190 S13 
191 S10 
215 Ex. 
192 n16 
193 M0 
194 1:14 
195 sll 

Faltou 
196 S10 
197 n14 
198 sio 
199 B16 
200 R14 
201 S12 
208 Kx. 
203 Ex. 
op4 S12 
208 B17 
206 siu 
207 S10 
208 B15 

Faltou 
209 sio 
210 B14 
211 li14 
212 R14 

Faltou 
Faltou 

218 B16 
214 Ex. 
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Nome» \. Í RciiiitJiiu, 
7 S 

3 Maméde Rezende da Hocha Guimarães 131 S10 
4 Joaquim Francisco Pedrosa Júnior . . . 127 S12 

5 José Ribeiro de Andrade Magalhães. . . 12"< S12 

I V E x a m e (Anatomia Patológica, Bacteriologia e Parasitologia) 

Jixi io DE 1918 
1 Alberto da Silva o Souza Faltou 
2 Albino Augusto Carneiro 3a, Carvalho . . U'J l> 
3 Alfredo Gomes de Pinho Rezende . . . . 132 S12 
4 António Manuel Fernandes 133 813 
õ António Martins Moreira 150 B1G 
6 j António Matias dos Santos 134 Sll 
7 j António Telmo Augusto Cardoso Correia . Faltou 
8 | Armando Batista Leite Bastos 135 B15 

' 9 | Benjamim de Menezes Antunes Lemos. 136 , S12 
10 Klisio Filinto Milheiro Fernandes . ■ . , 137 Bl4 
11 Fernando Carlos 138 B15 
12 Germano Coutinho de Campos Monteiro . • 151 S19 
18 Jaime dos Santos Rodrigues 189 SI3 
14 João Pinto Nogueira Avelar 140 S10 
16 José Maria Saraiva de Aguilar. . . . . 141 SU 
16 José Mendes Moreira 142 S12 
17 José Pedro Teixeira Júnior 143 V. 
18 Luis António Corte Rial 144 B16 
19 Manuel António Pires. . . 145 
20 Manuel Cardoso do Carmo 146 B14 
21 Marin José de Andrade Cardoso . . 1 4 7 It1" 
22 Urgel Abilio Horta. US H14 
23 Venâncio Ribeiro de Araújo . . . . . Palti u 
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II G R U P O 

V Exame (Clinica médica, Terapêutica e especialidades médicas) 

JULHO DE 1918 

N. ■■• NOMES 

5 8 

Resultados 

i ' 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 ; 
22 | 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
31 
32 
38 
34 
35 

Abilio de lleus Pereira do Lago e Costa . . 3 0 S13 
Afonso Henriques Malheiro Madeira. . . Faltou 
Alberto Saavedra 32 M H19 
Amândio Augusto da Costa Guimarães. . . 38 1515 
António Bonifacio de Oliveira . . . . . Faltou 
António José Felix Alves Júnior 34 BH 
António Maria Bartolomeu Guimarães Pes

tana de Magalhães 35 R16 
António Pedro Ferreira de Carvalho . . . 36 " B15 
António Pereira de Magalhães. . . . . Faltou 
António Velozo de Pinho 87 B16 
Augusto Ferreira Nobre 88 B14 
Benjamim Camossa 39 B16 
David Paula de Albuquerque Rocha. . . . 40 B17 
Domingos José Dias 1} P.l 1 
Fausto Pereira I.age 42 B16 
Fernando Alves do Souza 43 Ex
Francisco Botelho Soares de Freitas . . 44 K.v 
Francisco Rendeiro 45 B17 
Gil Pontes Moreira Ramos 65 Ex 
Henrique Domingos Pereira 46 B15 
Jaime de Oliveira Magalhães 47 B15 
Jerónimo Gonçalves Soares 48 B16 
João Alves Ferreira 62 
Joio Martins .Viana 63 B15 
Joaquim Alves Ferreira Milheiro . . . . . 49 B16 
Joaquim Guimarães 50 l.l ! 
Joaquim José Lopes 66 Ex. 
Joaquim Roberto de Carvalho . . . . . .'il B15 
Joaquim da Rocha Reis' Faltou 
José Gomes Fernandes 52 S13 
Soié Maria Braga . . . 58 Ex. 
José Moura de Araújo. . Faltou 
l.uuriuda Mateus Alambre . . i . 54 612 
Manual Cerqueira Gome* 55 M B19 
Manuel Coelho da Silva 56 I B15 
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N." SOMES 

36 Manuel da Costa Monteiro"": '■ '■ ~ '. TTS1 Ex. 
37 Manuel Inácio Leite de Abreu Novais ■ • Faltou 
38 Manuel Maria Lopes B9 H14 
39 Maria Adelaide Oliveira da Cruz . . . . Faltou 
40 Mário Soares de Pinho 61 S13 
41 Rosalina Xavier Soares Vieira de Castro . .1 31 S10 

V I E x a m e (Clinica cirúrgica. Terapêutica e Especialidades cirúrgicas) 

OUTUBRO DE 1917 

1 José António Rodrigues de Faria. ■ . 2S 1:17 

V I E x a m e (Clinica cirúrgica, Terapêutica e especialidades cirúrgicas) 

JULHO DK l*9Í8 

1 António Bonifácio de Oliveira 31 
2 António Maria Bartolomeu Guimarães Pestami 

de Magalhães . . 29 
3 António Pedro Ferreira de Carvalho 
4 António Pereira de Magalhães 
5 Augusto Ferreira Nobre 30 
6 Benjamim Camossa . . . B9 
7 Domingos José Dias . 33 

Fausto Pereira Lage 34 
9 Fernando Alves de Souza 3& 

Francisco Botelho Soares de Freitas • ■ 36 
11 Francisco Rendeiro 
12 Gil Pontes Moreira Ramos 37 
13 Henrique Domingos Pereira 38 
14 ! Jaime de Oliveira Magalhães ' 3 9 
lõ Jerónimo Gonçalves Soarei . . . .1 40 
16 I João Alves Ferreira . I 6õ 
17 loão Martins Viana f>6 
18 | Joaquim Alves Ferreira Milheiro 41 

Joaquim Guimarães 4:2 
20 ! Joaquim José Lopes 43 

Joaquim Roberto de Carvalho . . 44 
Joaquim da Rocha Reis 45 
José Gomes Fernandes 46 

S13 

B16 
Faltou 
Faltos: 
B16 
I ;  17 
H14 
li14 
S12 
R14 
Faltou 
1114 
B16 
B16 
B16 
1:14 
B16 
M. 1118 
B14 
818 
B17 
B16 
S13 
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H.' NOMEÍ 
II 

RciuliaJos 

24 José de Moura Araújo 17 [i14 
25 Manuel Cerqueira Gomes . . . . . . 4S MRl ï 
26 Manuel Coelho da Silva . . . . 4"> Bl í i 
27 Manuel da Cosia Monteiro ;A) ■ B14 
28 Manuel Inácio Leite de Abreu Novais . . .M Sll 
29 Manuel Mariu Lopes .Yj S13 
30 Maria Adelaide Oliveira da Cruz Xi S10 
31 Mnrio Soares de Pinho .'■; B14 
32 Rosalina Xavier Soares Vieira de Castro . Faltou 

V I I E x a m e (Obstetrícia e Ginecologia) 

OL'TUBHO DE 1917 

1 Américo Teixeira Hibeiro . . . . 
2 Artur Neri de Oliveira e Souza • . 
3 David Paula de Albuquerque Kocha. 
4 Eurico Carlos do Almeida . . . . 
5 Henrique Julio Lccour e Menezes 
t> Aime de Oliveira Magalhães . . . 
7 José. António Rodrigues de Faria
8 José Gomes Fernandes 
9 José de Magalhães Sequeira • . 

10 José de Moura Araújo 
11 Justino Nogueira Gomes 
12 Laura Domingues Lopes 
18 Laurinda Mateus Alambre . . . . 
14 Manuel Inácio Leite de Abreu Novais 
l.i Mario Navarro e Menezes . . . . 
1G Mario Soares de Pinho 
17 Mario Teixeira da Costa 

V I I E x a m e Obstetrícia e Ginecologia) 

I [II 
21 B14 

Faltou 
33 B17 
22 B16 
24 B14 

Faltou 
Faltou 

25 Sll 
36 Ex. 
27 B14 
28 S13 
29 B14 
30 Bí»; 
31 S10 
88 B16 
28 S12 
34 B14 

JULHO DK 191* 

1 João Alves Ferreira • • • 
2 João Marlins Viana . . . . ' . 
3 Alipio Albano de Abreu . . . . 
4 António Leite Pereira de Meireles 
5 Artur Neri de Oliveira e Souza 

35 Sll 
Faltou 

36 B16 
37 B14 

Faltou 
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N." NOMES 
Is 
1 i 

Resultados 

6 Augusto Artur Brandão de Araújo . . . . Faltou 
7 Cândido Henrique Gil da Costa 38 B17 
8 I Elisio Coimbra 39 . B16 
9 I João de Almeida Faltou 

10 Joaquim Coelho Dias 40 M. B18 
11 José António de Almeida Brandão Vicente de 

Araújo Faltou 
José António Rodrigues de Faria Faltou 

13 José Joaquim Lobão de Carvalho Faltou 
14 José de Magalhães Sequeira 43 S10 
15 Luís Bastos de Freitas Viegas Faltou 
16 Manuel Pereira da Silva 41 Slt 
17 Pedro Alves de Castro 42 B14 

VIII Exame (Higiene, Medicina legal, Epidemiologia, 
Toxicologia e Clinica psiquiátrica) 

OUTUBHO DE U t l 7 

1 Abilio de Deus Pereira do logo e Costa 
2 Adelaide Irene Guimarães 
3 Adelaide dos Prazeres Oliveira Coelho 
•1 Américo Teixeira Ribeiro 
5 António Braz de Araújo 
6 António Pedro Ferreira de Carvalho
7 Artur Neri de Oliveira e Souza . j 
8 Eurico Carlos de Almeida . 
9 Henrique Júlio I.ecour e Menezes • 

10 Joaquim Guimarães • ■ 
11 Joaquim José Lopes ■ ■ 
12 José de Magalhães Sequeira 
13 Justino Nogueira Gomes. 
14 ' L&ura Domingues Lopes. 
15 Manuel de Jesus Fernandes 
16 Manuel Maria Lopes • • 
17 Mário de Almeida • I ■ 
18 Mário Navarro e Menezes 
19 Mário Soares de Pinho . 
20 Mário Teixeira da Costa 

27 B-14 
28 k B-15. 
29 B-14 
30 S-13 
81 S-10 
32 B-16 

Faltou 
33 B-14 
34 B-15 
35 S-13 
36 B-18 
48 8-12 
38 B-14 
39 B-15 
40 B-16 
41 B-14 
42 B-16 
37 i:-ir. 
34 S-13 
45 B-15 
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VIII Exame (Higiene, Medicina legal, Epidemiologia, 
Toxicologia e Clinica psiquiátrica) 

.IlLHÒ DE 1918 

SOMES v'S Ri5ult.id<ii 

! Abílio Machado de Araújo . . . . 46 
2 Alipio Albano de Abreu 47 
3 Américo José da Silva . . . . . 48 
4 António Emílio de Magalhães Júnior ■ ; 49 
5 António Martins Barbosa 
ò Arnaldo Cândido Veiga Pires . • • 50 
7 Artur Nerí de Oliveira e Souza . . . . : 51 

\ugusto Artur Brandão de Araújo ■ 
' Augusto Barreto Costa ■ ■ 52 

10 i Aurélio Gonçalves dos Santos 58 
11 I Bernardino de Jesus lavrador Ribeiro • 54 
12 Elísio Coimbra 
18 Franklin Pinheiro Nunes • 
14 João Alberto Correia Guimarães ■ • 55 
15 João de Almeida 56 
16 íõsé António ile Almeida Brandão Vicente de 

Araújo . . . . 
17 José Joaquim I.obão de Carvalho . . 57 
18 José de Moura Araújo . . . . . . 58 
19 José llibeiro de Andrade Magalhães 
20 Luis Bastos de Freitas Viegas 59 
21 Ludovtoa Bernadette Rodrigues 80 
22 Manuel Gonçalves Pinho Bocha . 6 1 
23 Manuel Teixeira I.eite I.obo . . . . . 62 
24 i iscar Truco Guimarães 63 

S13 
B14 
B15 
S12 
5.10 
sll 
Sll 
Faltou 
B15 
B17 
B15 
Faltou ' 
I:U 
B15 
M. B18 

Faltou 
Ex. 
s12 
Faltou 
M. B.18 
S  1 0 
I ;•.;» 
E x . 
E x . 

file:///ugusto
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2 « . B S S S o * 
S a g 

. > 
S.

2 « 
fi* 

Valores 

I 11 
s | 12 

I 13 

fí) 16 
I 17 

MB.] 19 
I 20 

Distintos 

FACULDADE UE MEDICINA DO PORTO 

MAPA DO RESULTADO DOS EXAMES DOS ALUNOS 

O U T U B R O DE 1917 J U L H O DE 

1. EXAME 

Anatomia descritiva 
e topográfica 

1.° G K ( H< > 

2.' EXAME 3." EXAME 

EXAMES 105 

K ° ANO LECTIVO DE 1!) 171 918 
1 9 1 8 — PERÍODO ORDINÁRIO 

Histologia 
c Fisiologia Parmicologifl 

H.° EXAME 

Anatomia patológica. 
Bacteriologia 

e Parasitologia 

Outubro Julho Outubro .Initio Outubro .lulho 

II l i si 2i 
11 

8 

fíffí 
l j 

10 

Excluídos 9 5 

Faltaram ao exame ■ 7 15 I 

Fteq. exame por sem 27 40 10 

» anos 67 35 

6 | 2 
M « 
3 í f i 
2 I 

.lulho 

î *.'i ?r _ 
1 

i:> 
Sj 
Si 

■ 

M 1 

1 

S> EXAME 

Clínica medico, 
Terapêutica 

1 Especialidade* 
médicas 

3l""lT.. Julho 

2.° G R U P O 
6." EXAME 7.» EXAME 

Clínica cirúrgica. 
Terapêutica e técnica Clinica obstétrica 
cirúrgica, Especial! c Clínica ginecológica 

dades cirúrgicas 

8. EXAME 

Higiene. Epidemiologia, 
Medicina legal, 

„ Toxicologia e Clínica 
Hliqiii 

T O T A L 

Outubro «lulho Outubro . lulho Outubro 

snir 
E'flMrf'iiÎTiJ 

.lulho 

H 22 \ 
10 I 
26 î 
30 J 

S3 

19: ■ ., « ' 1 9 U t 

I ij"lj 14 
46 
36 
33 , 
20 | 

! 135 
235 
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RELAÇÃO DOS ALUNOS 
QUE TERMINARAM O CURSO GERAL DE Mhl ' IUNA 

B M - t r r a H O P E 1!>1S 

1 — Alipio Albano de Abreu 
2 — João Alves Ferreira 
3 —José de Magalhães Sequeira 
4 — Mário Soares de Pinho. 

^ 
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OUTUBRO 

I ANO 

I.» Cadeira (Anatomia descritiva} 

1 C;'mdido António dos Santos Fontes Exj 
2 Manuel Alves Machado En 

II ANO 

X$.» Cadeira (Anatomia topográfica) 

1 | .lose Hoaventura Féria Fa 

a." Cadeira (Fisiologia) 

1 José Iioavenlnra Féria . . 
2 Américo Duarte da Mocha . . . . . . . . P U 

I I I ANO 

3.^ Cadeira (Matéria médica) 

1 Angelo Pereira Gandra . . . S-12 

2 Artur da Costa Oliveira I> 

4 . ' Cadeira (Patologia externa) 

1 Angelo Pereira Gandra . . !.-lí 

2 Artur da Costa Oliveira Fal 

10. ' e ia J Cadelraa (Anatomia patológica e Patologia geral) 

1 Artur da Costa Oliveira S-l > 
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Nomes Resultados 

S O M A 
IV ANO 

2 Ce 

$.' Cadeira (Operações) 

"5 
! .'.m Fernando Simões de Macedo H14 

cUno da Costa Maia. Mn16 

M 3 7.' Cadeira (Patologia interna) 
B 

o t j . 
1 CetestinS da Costa Maia Faltou 

13.» Cadeira (Higiene) 
' 

1 Celestino da Costa Maia MB18 

V ANO 

6..I Cadeira (Obstetrícia) 

1 Alfredo Pinto de Sousa e Castro. 
2 Inné Maria Tinto e Cruz . . . 

BlB 
i;H 

8... Cadeira (Clinica médica) 

1 Jo»é Maria Pinto e Cruz :M.r> 

9.i Cadeira (Clinica cirúrgica) 

1 i Joté Maria'Pinto c Cru». , , •__• , , ■ 



110 FACULDADE DE MKDIB1NA DO PORTO EXAMES 

"TÎAKV CKRAL DA flfeE^UËNclA DOS ALUNoj N0 A N 0 LEOTJVO DE li) 16-1!» 17 

( P E R Í O D Í T R A N S I T Ó R I O) 

* 

A N O S 

Aprovados: 

Com 10 a 18 valorai 
Com M a 17 
Com 18 a 20 

Excluídos 

Não encerraram matricula. 

Faltaram ao exame 

Frequentaram sem exame . . . 

Matriculas por cadeiras ou grupos 

anos 

2° 

z 

I E I I 

1.« u.< 

I I I 

4.< 
10.-

e IJL« 

Zr 

1 ! 
O. < v 

X : 21 - 1 , 3 - j 4) 
2 I» l * 4?5 -U 

i 

<«; 3 - (•«' 4 f« 

B 

1 1 

tb) r, 

I V 

13.; 

9, n 5j 
3 13 10 12 6 12 
l i - I l i -

„) IS (a) 18 12 

12 

ti.- 8.» 

d 
3 
£ 
1 

11.* 

" I 3 8I 
6 15 12M6 (5 14 6 16 
2) J 3) 2) 

16 16 16 16 

16 

(a) Ura aluno estava licenciado nesta» cadeiras. 
fb) Um aluno estava matriculado no IV ano, cumulativamente com a 4.» cadeira-

H l 

TOTAL 
I 

461 
55 115 
14) 

3 

8 

3 

129 

36 

L 



19171-1918 

SEBVIÇOS DE E X A M E S - " 'vUAl)BO DE; DISTRIBUIÇÃO 

.HIRI6 

Pinho, Viegas. P. Lima 

Aguiar. Salazar, Portela 

Pinho. P. Lima. Viegas 

Aguiar, Salazar, H. Pereira 

I'. Lima, C Lima, Viegas 

Aguiar, L. Gomes, Uarrell 

Rastos. P. Limn. Viegas 

Dias, Tiago, R. Pereira 

Rastos, Martins, Garrett 

Pinho, Rastos 

Dias, Tiago. H. Pereira 

Pinho, C. Litna, Viegas 

Martins. Garrett, C. Henriques 

Martins, Pinho, Bastos 

Pinho, Viegai, P. Lima 

Aguiar. Salazar, Portela 

Aguiar, Salazar, [1. Pereira 

Aguiar, L. Comes. Unrretl 

Dias, Tiago, It. Pereira, M. Lemos, Keio 

C. Litna, P. Lima, Viegas, Moreno 

P. Lima, Rastos, Gomes 

Martins, Garrett, 1>. Magalhães, lor-
reiru da Silva e C. Henriques 
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JULHO 

I e II Anos 

Valores dos exame* 

N.'" S i I 

1 Luia Anumio Corte Ftinl dfa Carvalho . S10 — 
2 Antonio Lope* Guedes Faltou Faltou, 
3 Cândido Antonio dos Santos.Fontes. . Faltou l'alleu 
4 José Boaventura Faria — — j Faltou 

I I I A n o 

Valores Juo < 

N." 
5 2 " 

2. u n , 

1 Américo Duarte da Itocha . . 
2 Artur da Costa Oliveira . . . 
'.'■< líilio Maria Rodrigues Formigai 

Sll 
sll 

< 

Faltou Fulli u 
Faltou Faltou 

 P.U 

http://FACUI.UA.bt
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I V A n o 

Valores dos exames 

! S . , ■. 

| 
2 

E 

S 
| 

B 
| E | a « 

M 

X 
O 

i 
Ceie itino da Costa Maia . 
Rogério Pais da Cunha Prelada 
Júlio Maria Rodrigues Formigai 
Vítor Maria Teixeira . . . . 
Angelo Peteira Gandra . . . 

 .MB18, 
S13 Faltou S13 
B15 Faltou n15 
SU S13 S10 
Faltou Faltou Faltou 

V A n o 

Valores dos exames 

Nomes 
g 

1 ■a 

1 = 
3 ' 

■_> 

M 

1 Armando Carlos de Souza Babo BJ6 
2 José Pereira Abreu Pinto Cabral B14 
3 Aníbal Rego de Vilas Boas Neto, IMG 
4 Abílio Augusto de Souza . Faltou 
5 | José da Costa Torres . . Faltou 
6 ; Delllm Arnaldo I.ecoure Menezes; Faltou 
7 Joaquim da Fonseca Monteiro S13 
8 Aires Gomes de Oliva Teles. . Faltou 

 9 ■ Fernando Alves da itocha . . S13 
10 Joaquim Pinheiro da Coneeiçãoí Ex. 
11 Joaquim da Cunha Cardoso Jú| 

nior Ex. 
12 Júlio Fernando Sitniîes de Ma' 

cedo Ex, Faltou 
13 I Celestino da Costa Maia . . . Faltou Faltou 

3 
2? 
t 
a 

li16 
B17 
li16 
S13 
MB18 
MB18 
B15 
B15 
Blò 
512 

Faltou 

B14 
B14 
B16 
B14 
B17 
B15 
Faltou 
B14 
B14 
S12 

í s 
s * 

B16 
B16 
B17 
B15 
B17 
B17 
S13 
B15 
B16 
SH 

Sll S12 

S13 
Faltou 

sia 
MB20 
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MAPA DA FREQÊNOIA DOS ALUNOS No ANO LECTIVO DE J 917 1918 

A N O S 

(PERÍODO T H ANSITÒRIO) 

g a 
«>•§ 
og 
8 cu 

»3 13 

•z 

1.« 

I S I I 

2.» 15.» 

I l l 

■z 

S 

Aprovados: 

Coin 10 a 13 valores 
Com 14 a 17 > 
Com 18 a 20 

Excluídos 

Não encerraram matricula . . . 

Kaltaram ao exame 

Frequentaram sern exame . . . 

Matriculas por cadeiras ou grupos 

» » anos 

X 

8 
I 

' I 1 

10.» 
e 12.» 

I ã 

: : 2  1 1 
 -i 

2) 

I 

I V 

4 (6) 5 

lo.» e H  » * (a) Um aluno estava matriculado no IV ano, cumulativamente com a lo.' 
(b) > » v » , • •■ » r.» cadcir»

13.» 

I | 2 | 
}2 • ' 
l i T 

r iA. I ■ 
ti. • 8.» 

£ 1 
o D 

2| 21 
3J5 , 6 10 

11. 

(f 

8 

2 

13 13 13. 13 

13 

TOTAL 

,9) 
28 51 

il 
I

24 

78 

23 

^ 
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EXAMES DO CORSO DE PARTEIRAS 

Nomíí v » l o r " 

I Ano 

1 Georgina Rosa Passos 
2 | Cândida Amelia da Gloria Bento Gomes 
3 Ana Rosa Corrêa de Meireles . . . . 

II Ano 

1 Maria Tereza Placido . . . • ■ ■ 
2 Maria da Conceição da Silva Rois. . 
8 Clotilde da Gloria dos Santos Pereira 
4 I Luiza Uo Amaral Cardoso . . . . 
5 Maria dos Remédios Vasques Osório. 
6 Maria da Graça dos Santos . . . 
7 Diamantina Pereira 

B15 
S12 

S12 
S12 
Ex. 
Ex. 
S12 
Ex. 
Sll 
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RELA</ÃO DOS ALUNOS Q$E TERMINARAM O CURSO 

N " AN<> LECTIVO DE 1 9 1 71 91 S 

(PERÍODO TRANSITÓRIO) 

N.» NOttES Méd M 

1 Camilo de Lima Sala/.at H14 
2 Cailos Pinlo l.opes ile Oliveira. . . B17 
3 Alberto Marlins Fernandes B1'2 
4 José Mana Onto e Cruz . . . ... I!14 

Alfredo Tinto de Souza i? Castro •• BH 
6 Abel De Sousa 1'aclie '. . . B15 

OLASSIPICAÇÕES 

Premio ■ liarão Castelo de Paiva coube ao aluno .Carlos Pinto 
l.opes de Oliveira 

Premio Viaeofide de Macedo Pfnld , coube ao «uno Maottej 
Cerqueira Gomes 

Prémio «Rodrjgues Pinto . coube ao aluno Celestin • d.i Cosia 
Maia. 
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RESUMO ESTATÍSTICO 

HAS QUALIFICAÇÕES DOS ACTOS GRANDES E DAS MÉDIAS FINAIS 
NO ANO LECTIVO DE 1917-1918 

Val6 tu Aoto* grandes mídias ifaul i 

1U — — 

S. 
11 
12 

• 1 
1 

1 

IS 1 — 

14 - 3 

B. 
ir. 
16 1 * 

1 
f) 

17 J 1 

1 18 I | 

MB. 19 ' 
ao — i 

Total. 



RELATÓRIO 
DOS 

Trabalhos de Anatomia 

Pesejo, no presente relatório, descrever a vida deste 
Instituto sob o ponto de vista das duas principais funções 
que lhe incumbem: o ensino da Anatomia.e a investigação 
scientilica. 

Na Faculdade de Medicina do Porto estuda-se Anatomia 
durante dois anos: o primeiro é consagrado à Anatomia 
descritiva e o secundo à Anatomia topográlica. Numa e 
noutra cadeira o ensino compreende uma parte facultativa 
para os alunos — lições magistrais — e outra parte para eles 
obrigatória — trabalho* prátims. 

As lições do Anatomia descritiva foram dadas, no ano 
lectivo findo, pelo Snr. Prof. Luis Viegas que falou sobre 
Osteologia, Miologia, Esplancnologia e Nevrologia. Eu fui 
por este Professor encarregado das lições de Artrologia, 
Angiologia e Estesiologia. A regência de Anatomia topo-
gçáfica esteve a cargo do Snr. Prof. Pires de Uma. 

Todas as prelecções foram dadas, tendo a vista prepa
rações frescas, feitas expressamente para esse lim, e para 
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demonstração das mesmas também se aproveitaram as pe
ças existentes no Museu. 

Fui pelos Snrs. Profs, de Anatomia, desde a minha 
nomeação para assistente, encarregado da direcção dos 
trabalhos práticos, aos quais procurei dar o maior desen
volvimento possível, atendendo não só à importância deles 
na aprendizagem da Anatomia, mas também as tradições 
brilhantes de que gozam nesta Escola. Com efeito, nunca é 
demais recordar, os nomes dos dois primeiros professores 
de Anatomia desta casa — Vicente José de Carvalho e Ber
nardo Joaquim Pinto—que imprimiram ao ensino desta 

sciência um cunho essencialmente prático. Ao tempo, 
segundo afirma o Prol'..Ricardo Jorge, «a organisaçào dos 
trabalhos práticos d'anatomia era tam perfeita e completa 
que pôde exarar-se sem receio que não temia a compara
ção com os melhores institutos do estrangeiro ». 

De facto, os trabalhos de laboratório são o elemento 
mais positivo de progresso nas sciéncias experimentais e, 
como diz o espanhol Olóriz Aguilera, em Anatomia são eles 
«os únicos que permitem adquirir conhecimentos sólidos e 
duradouros desta sciência ». Acrescente-se ainda que são 
os exercícios de dissecção que preparam o futuro opera
dor, dando-lhe, como queria Celso, « manu strenun, stabili. 
nec unquam intremiscente, eaque non minus sinistra, quam 
dextra promtus; acie oculorum acri claraquo...» (') 

Infelizmente, os trabalhos de Anatomia não podem ter 
a regularidade necessária, visto que se encontram depen
dentes da abundância ou escassez de material. Assim, no 
ano lectivo findo, as sessões práticas marcaram-se aos alu-

(') A. C. Celsi Artitim líber duodeetinus, idem medicinae septi-
mus. Praefatio. Pe chirtirgia. ejusqne historio, et de optimi Chirurgi 
qualitatifs. 
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nos de topográfica desde a abertura das aulas sem uma só 
falta até ao Natal. K durante as lerias mesmo, como a 
abundância de cadáveres continuasse, bastantes alunos os 
aproveitaram, dissecando no Teatro Anatómico com muita 
aplicaçiío das 10 às 4 da tarde. Lembro-me (e é de justiça 
consignar o tacto) que o aluno Snr. Herculano de Souza 
Oliveira, auxiliado por alguns condiscípulos, preparou 
nessas férias algumas regiões difíceis, tais como: fossa 
zigomática (gánglio ótico e corda do tímpano); fossa pté-
rigo-maxilar; músculos, vasos e nervos do fundo da órbita 
(gánglio oftálmico); faringe; pescoço (glândula retro-caroti-
diana), etc. 

Porém, quando as aulas recomeçaram a seguir ao Na
tal, em virtude das medidas tomadas por causa da epidemia 
do tifo exantemático que então grassava, o material faltou 
por completo. Para que os alunos não ficassem privados 
em absoluto de trabalhos, foram encarregados de fazer as 
preparações para as aulas, serviço que executaram alguns, 
sempre debaixo da minha direcção. 

Para remediar até certo ponto este inconveniente 
poder-se-ia talvez, quando faltasse material, marcar aos 
alunos trabalhos de Anatomia comparada. Isso teria vanta
gens: ia-os por igual forma adestrando na técnica da disse
cção, tornava os trabalhos mais variados, mais interessantes-
e, por isso mesmo, assim quebraria a sua aridez, alargaria 
o campo de estudo dos alunos e preparava-os para poder 
começar com mais proveito as experiências de Fisiologia. 
Bom era que os alunos levassem conhecimento perfeito da 
anatomia daqueles animais de que se servem com fre
quência em Fisiologia, como sejam: rã, tritão, cágado, coe
lho, cão, etc. K' certo que essas noções devem adquirir-se 
já em Zoologia, mas não será esse estudo mais bem feito 
e essas noções mais facilmente aprendidas juntamente com 
a Anatomia humana'.' 

Esta preparação seria também vantajosa para, mais 
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tarde, os alunos começarem o seu tirocínio cirúrgico, ope
rando em animais, como é aconselhado. 

Um ponto que desejo frizar, porque o julgo essencial 
no ensino, é o que respeita a selecção dos alunos. Se pela 
sua assiduidade, aplicação, gosto pelo estudo, amor ao tra
balho, habilidade e inteligência diferem uns dos outros, 
justo e racional é que o ensino seja por igual forma diverso 
para cada classe de alunos, distribuindo-se trabalhos, con
soante os merecimentos de cada qual. S! tarefa difícil, com 
certeza: tnas esta norma pareco-me que deve ser seguida 
num Instituto, que o queira ser em mais alguma coisa além 
do nome. Por mim, tenho assim procedido na distribuição 
dos iiabalhos do Anatomia. Se a princípio foi com certo 
receio, já no ano findo procedi com maior franqueza, por 
vèr que a experiência dos primeiros anos assim mo acon
selhava. A' medida que vou conhecendo os alunos e que a 
habilidade de cada um se vai revelando, destaco-os do curso 
e assim separados vão trabalhando com mais proveito e 
vão-se exercitando em dissecções mais delicadas, ua pre
paração de regiões muis difjoeis ou mesmo, quando nisso 
mostram vontade, a prestar o seu auxilio em trabalhos do 
nosso Instituto. Tenho visto que se sentem satisfeitos por 
esta preferência, que redobra a sua vontade de estudar e 
que a convivência e mais intimo contacto com os profes
sores lhes faz nascer um certo entusiasmo pelos trabalhos 
da «árida sciência ». 

Na exposição que fiz aos alunos sobre Artrologia e An-
giologia segui o programa apresentado no relatório ante
rior. Pelo que respeita aos aparelhos sensoriais, segui a 
orientação indicada por tlrasset numa das suas lições clí
nicas — « L'anatomie clinique générale do système nerveux » 
—e desenvolvida amplamente noutra sua lição — » Séméio-
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logic clinique de la vision (voies nerveuses intra-cranien-
nesj». 

Assim, para cada aparelho deve es'tudar-se, segundo 
Grasset, uma via centrípeta, outra via centrífuga e centros 
onde se estabelecem relações entre estas duas ordens de 
vias. Teríamos um grande aparelho sensitivo-motor consti
tuído pela via centrípeta da sensibilidade geral epela via 
centrífuga da motricidade geral com a zona peri-rolândica 
como centro. O mesmo plano se observa para com os apa
relhos nervosos da gustação, visão, audição, etc. 

No estudo do ouvido fiz sentir a necessidade de sepa
rar o caracol com o nervo coclear, do vestíbulo e canais 
semicirculares, com o nervo vestibular, visto que fazem 
parte de aparelhos de funções muito diversas: aparelho 
da audição para o primeiro, e uni novo aparelho de orien
tação e equilíbrio, para o segundo. 

A matéria exposta vai sumariada nos quadros que se 
seguem: 

Aparelho da gustação 

I — Língua. — Conformação exterior. Constituição anatómica : 
esqueleto, músculos, mucosa, vasos e nervos. 

II — Véu palatino (estudado em Esplancnologia). 

llí — Kegião póstero-inferiur das fossas nasais. 

IV — Aparelho nervoso ila gustação, 

— 1." Aparelho sensorial, gustativo, (liolões gustativos; 
vias gustativas e centro cortical do gasto). O nervo 
de gosto através dos tempos. História do nervo de 
Wrisherg. Teoria de Manuel Bento de Sousa e traba
lhos de Carlos Tavares. 

— 2." Aparelho sensitivo, vaso-motor e trótico. 

— 3.» Aparelho motor e protector da lingua. 
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Aparelho da visão 

I — Órbita e seu periósseo. 

Meinb. envolv. 
ou túnicas 

/Esclerótiea 
Externa ((ibrosu)i,,. 

(f.nrneu 
ICoroiíleia 

.Media (vascular) .Zona ciliar Uris 
Retina propriamente 

Interna (nerv.) 
ÍF 

.li ta 
( Retina ciliar 
Retina iri'liana 

(Cam. do olho (Anterior 
(humor aquoso) (Posterior 

(Membrana hialoideia 
I Humor vítreo 

Meios transp 
réfringentes 

Cristalino 
Corpo vítreo 

1 — Cápsula de Tedon 

2 — Músculos ila órbita 

8 — Sobrancelha-

4 — Pálpebras 

5 — Conjuntiva 

t) — Aparelho lacrimal 
1° — Aparelho Óptico, visual. (Retina, nervos ópticos. 

quiacma, fitas ópticas, centros ganglionares das 
vias ópticas (corpo geniculado externo, pulvinar 
e tubérculo quadrigétnio anterior), radiações 
ópticas de Cratiolet, e centro cortical da visão). 

2.°—Aparelho sensitivo, vaso-motor e trófleo (trigémio, 
indo para o hemisfério oposto). 

3.°—Grande aparelhei mo
tor e protector .|'i 
olho. 

Ap. motor do globo ocular 
Ap. iridianò (retl. á luz e 

acomodação). 
Ap. de protecção do globo 

ocular (rellexos palpe
brals, movimentos das 
pálpebras e pestanejar). 
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Aparelho da audição 

I —Ouvido 

I I - Ap. 
berv. 

<lo audição* 

Externo l P a v i l h a o t i a orelha 
|C. audit, exlerno 

.Médio 

Cuixa do limpano 
Ossinhos, art. e míisc. 

j.Muc, vas. e nerv. 
Cavid. ma.->toideias 
Trompa de Eustáquio 

Interno 

I.ahiriíilo ósseo 
| Vestíbulo 
.) Canais semi-circulares 

Caracol 
C. aud. interno. 

, ' . . , I Vestíbulo membranoso 
Ubir. membranoso J c iemi-ctre, membran. 

(Car. memb. (c. coclear) 

(Kndolinfa 
iPerilinfa Líquidos do ouv. int. 

l."--Ap. sens., aud. (Órgão de Corli. Gang. de Corti e 
nervo coclear. Vias acústicas. Esfera auditiva). 

2.°—Ap. sensit., vaso-mot. e trófieo. 

8.0—Ap. auditivo-f Musc, do estribo e seu nervo, 
motor | Muse, do mart, e seu nervo. 

Aparelho nervoso de or ientação e de equilíbrio 

I— Via* centrípetas de orientação: 

A—Sentido das atitudes segmentares 

í.o—Via de transmissão da sens. cutAnea. 
2.°—Via de transmissão da sens, profunda. 

B—Orientação subjectiva directa ou sentido da atitude total, 
(canais gemic, nervo vestibular e via vestibular.) 

0—Orientação objectiva. 
Impressões vindas dos cinco sentidos e muito especial
mente da visão, audição e tactilidade. 

II—Vias cetitrifiii/as do equilíbrio. 

1."—Feixes piramidais 
2.°—Feixe de Monakow 
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3,0—Feixe talamo-espinhal 
4.°—Feixe tecto-espinlml 
5.°—Feixe vestihulo-espinhal. 

III—Centros de orientação e de equilíbrio. 

l .o - -Cerebelo 
2.0- -Núcleo rubro (feixes 

e rubro espinhal) 
rubro-cortical. rubro-talámico 

3.0- -Núcleo de Deiters 
4.0- -Núcleo de Bechterew 
5.0--Córtex (na sustentação consciente). 

No ano findo aprontaram-se vários trabalhos, a maior 
parle dos quais se encontram já publicados. 

PROF. i. A. PIRES DE LIMA—Étude d'un Monstre otocephalUen 
(Bulletin de lu Soc. Port, de» Sciences Naturelles. Tome VIU. 
Lisbonne.) 

—Study of an opodymous kitten ('Journal of Anatomy. 
Vol. LU.) 

—Sobre 1res monstros ciclocefalianos (fanait da Fac. de Med. 
do Porto, Vol. iv, n.o 2) 

—Dois cusos de tumores congénitos do pavimento pélvico 
provocando monstruosidades (em publicação no Bull, des 
Sc Nat.) 

HERNÂNI BASTOS MONTEIRO —Notas Anatómicas, xii-xvui (Anais 
Sc. da Fac. de Med. do Pirto, Vol. iv n.o 1) 

—A contribuição portuguesa para o estudo das anomalias 
musculares (Portt«jal Médico, 3 . a série, vol. 4, n.o» 1 e 2, 1918). 

—Sobre morfologia do Coração — Lição dada a 6 de fevereiro 
do 1918 ao curso de Anatomia topográfica. — (Anuir Scienti
fic da F. de M. do Porto, Vol. 4., n.o 2) 

— Multifile anomalies in a human heart (Journal oj Anatomy, 
Vol. LU.) 

No principio do ano lectivo lindo comecaram-se a es
tudar sistematicamente os dois músculos seguintes: pequeno 



TRABALHOS KSCOt.ARKS 131 

palmar e piramidal do abdómen, ficando a meu cargo o 
estudo do primeiro e encarregando-se do segundo o nosso 
preparador Pedro Teixeira. E' trabalho longo e forçosa
mente demorado, visto, que se pretende recolher observa
ções feitas pelo menos em trezentos cadáveres. A epidemia 
de tifo motivou medidas que trouxeram como consequência 
uma baixa notável dos cadáveres entrados iio Teatro Ana
tómico, e assim, as investigações começadas tiveram de 
sofrer uma interrupção que mais demorará ainda a conclu
são desses trabalhos. 

O preparador Pedro Teixeira organisou dois álbuns com 
os desenhos, aguarelas e fotografias, cujas reproduções fi
guram nos trabalhos até hoje publicados. 

No ano findo entraram no Museu 308 peças de que a 
seguir dou a lista: 

Osteologia 

1 Colecção incompleta de ossos de criança 
81 Crânios (n.° 133 a 214). Entre estes contam-se 9 pro

venientes do liumbe (Mutano), Angola, oferecidos pelo 
Dr. Manuel Bragança B 2. provenientes da índia portu
guesa, oferecidos pelo prof. Froilano dp Melo. 

1 Colecção imcompleta de osso* do crânio de um indivi
duo da índia portuguesa (of. pelo prof. Froilano de 
Moio). 

1 Occipital (n.o 18) 
2 Esfenoides In." 6 e 7) 
1 Etmoide (n.o 3) 
1 Temporal (n.o 28) 
4 Parietais (n.° 37 a 40) 
3 Frontais ia 4, õ e 6) 
2 Maxilares superiores (n.° 32 e 33) 
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4 Malares (n.o 36 a 39) 
4 Palatinos (n." 1 i\ 4) 
4 Pares de ossos próprios do nariz 
2 Unguis (n.u 1 e 2) 
4 Vómeres (n.° 1 a 4) 
3 Cornetos inferioreB (n.° 1 a 3) 

37 Mandíbulas (n.° 36 a 72) 
16 Ossos hioides 

1 Segmento de coluna com várias hiperostoses 
1 Peça constituída pela fusão do axis com a 3.» e 4.» 

cerv-
l Sacro com 6 vertebral lof. pelo aluno Souza Oliv.) 
7 Omoplata* (n.o 57 a 63) 

17 Clavículas (n.o 44 a 60) 
8 Húmeros (n.o 53 a 60) 
7 Cíibitos (n.o 56 a 62) 
9 Rádios in. ' 56 a 64) 
4 Ilíacos (n.o 54 a 57) 
8 Fémures (n.o 49 a 56) 
8 Tibias (n.o 39 a 46) 
9 Perôneos (n.° 33 a 41 > 
3 Rótulas in.» 36 a 38) 
1 Bacia e coluna lombar com deformações raquíticas 
1 Bacia raquítica 

E s p l a n c n o l o g i a 

1 òlándiilu tiroideia com pirâmide de Lalouette à direita 
da linha média 

1 baço de criança com bago supranumerário 
1 Him mostrando a entrada de algumas artérias extra-

-bilares 
1 Peca constituída por dois rins lobulados, tendo o 

esquerdo duas artérias 

A n g i o l o g i a 

1 Coração mostrando um tendão aberrante no ventrículo 
esquerdo 

1 Glândula intercarotidiana 
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Sstesiologia 

2 Colecções de ossinhos do ouvido 
1 Temporal serrado mostrando o caracol (preparado o 

oferecido pelo aluno Souza Oliveira) 

Embriologia 

1 Feto humano, de cêreu de cinco meses de gestação, 
com o respectivo cordão e placenta 

■4 Crânios de feto (u.<> 25 a 28» 
1 Etmoide de feto 
2 Corações de feto 

Anatomia topográfica 

1 Mão com sindactilia do indicador o do médio 
Teratologia 

1 Monstro anencéfalo 
1 Feto monstruoso (monstruosidade provocada por tumor 

do pavimento pélvico) 
1 Feto monstruoso (eshóço para a ciclocefalia) 

Anatomia comparada 

1 Pata de Frango com polidactilia 
1 Esqueleto de * Mus decumanus 
1 Esqueleto de « Cercopithecos sabaeus 
1 Colecção completa de ossos de Cobaia 
1 Colecção completa de ossos de Macaco, compreendendo 

o crânio 
1 Crânio de Sardonisca 
2 » • Cágado 
1 » Canário 
l Frango 
1 • Fquu.i caballus

1 »  suideo exótico 
1 «Sus doinesticus» juv. 
1 ' Cabra doméstica com o atlas 
1 »  • Felis leo* com o alias 
1 • • Cato de cinco anos do idade 
1 • • «Lepus cuniculus 
1 * ^Lepus cuniculus» juv. 
1 » Coelho (faltamlhe os temporais e parte ba

silar do occipital) 
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2 Crânios de Macaco 
2 Temporais de Coelho serrados com o fim de mostrar 

a conformação do ouvido médio e interno 
1 Mandíbula de Coelho 
1 Aparelho hioideu de Gaivota (preparado e oferecido 

pelo aluno Sousa Oliveira) 
1 Aparelho hioideu de Cavalo 
1 Corarão de -Ciyps fulvus' (Abutre) 
1 • e grossos vasos de Coelho 
1 » de Toninha mostrando o feixe de His prepa

rado 
2 Corações de Vitela com preparações do feixe de His 

e seus ramos. 

Pelo snr. Prof. Álvaro Bastos foram oferecidos ao Mu
seu dois mapas representando as regiões superficiais do 
corpo humano (segundo Sobotta). Foram desenhados pelo 
general Silva Monteiro. 

O snr. Prof. Maximiano Lemos ofereceu ao nosso Insti
tuto um excelente retrato (em litografia) do primeiro pro
fessor de Anatomia Vicente José de Carvalho. 

No ano findo entraram no Teatro Anatómico 222 ca
dáveres, assim distribuídos: 

Agosto 20 
Setembro 15 
Outubro 18 
Novembro'. . 23 
Dezembro 27 
Janeiro e Fevereiro 32 
Março 13 
Abril H 
Maio 25 
Junho 21 
Julho 14 

Total . . . . 222 
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Em virtude da epidemia a que já me referi, uma gran
de parte destes cadáveres nSo foi utilizada para os tra
balhos de Anatomia. 

Foi com zelo que os empregados do Teatro Anatómico 
desempenharam os serviços a seu cargo. 

Porto, 28 de Julho de 1918. 

Hernâni Jínsios Monteiro. 



RELATÓRIO 

[J A 

Regensia do eurso de Propedêutica Cirurgiea, apresentado 
ao Ex.""> Conselho Eseolar 

Curso de 1917 a 19r3 

Ao Ex.'"" CONSELHO j)A FACULDADE 
D E M E D I C I N A D O P O R T O : 

Cumpre-tne expor a forma porqu.' procurei desempe-
iiliar-ine da honrosa incumbência quo me dispensou, con-
liando-me a regência do curso de Propedêutica Cirúrgica, 
no ano de 1917 a 1918. 

Convicto como estou de que a observação é o elemen
to primordial da Propedêutica Cirúrgica, desde que essa 
observação seja racionalisada e convenientemente inter
pretada, servindo pois de substratum ao Diagnóstico e Té
cnica Cirúrgica (capítulos estes da Cirurgia a que, a meu 
vêr, a Propedêutica serve de Introdução) dei ao curso uma 
feição essencialmente prática. Segui mesmo a norma de 
nada expor, que não fosse objectivado. Todas as lições 
foram baseadas na observação de doentes e na Pequena 
Cirurgia — alicerces estes das Clinicas cirúrgicas que mais 
tarde os alunos teem de frequentar. Estes tomaram uma 
parte activa em todas as intervenções cirúrgicas, aneste
siando e ajudando directamente. 

Doutro modo mesmo não podia ser. pois que. com os 
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cursos livres, se impõe ao professor o dever de interessar 
os alunos, desperlatido-lhes a curiosidade scientifica e 
creaudo-lhes o amor pelas matérias versadas, exigindo-lhea 
um esforço mínimo para a sua compreensão. K a reforçar 
este modo de pensar, está a circunstância de eu ter licado 
com a impressão de quasi o ter conseguido, pois ao curso 
fiquei devendo a consideração de se ter feito sempre re
presentar numerosamente. 

Vera a propósito consignar aqui o meu reconhecimen
to aos directores de vários serviços no Hospital de Sauto 
António, que muito gentilmente me autorizaram a utilizar 
os seus doentes e laboratórios, para demonstração aos 
alunos. 

Foram tratados os assuntos que seguem : 

Propedêutica Cirúrgica. Colheita de sintomas. Sua 
interpretação. 

Exame geral do doente. Exame sob narcose. 
Punção exploradora. Punção de um abcesso. Punção 

vaquidiaua. 
Paracentèse abdominal. Thoracentese. 
Noções genéricas sobre radioscopia e radiografia. Exa

mes radioscópicos do tórax, de uma bala alojada no cra-
neo, de um doente do estômago, de uma fractura, de um 
aneurisma. Localização de corpos extraímos. 

Cateterismo do esófago. lavagem do estômago, colheita 
do sueco gástrico para análise. 

Instrumentos usuais de pequena cirurgia. Materiais 
de penso. 

Asepsia e anlisepsia. Esterilização. Autoclave, estufa 
de Poupinel e aparelhos de esterilização. Sua crítica. Es
terilização de materiais de penso, instrumentos, tios e da 
água. 

Esterilização da pele. Luvas em cirurgia. Asepsia do 
cirurgião e ajudantes. 
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Pensos. Sua técuica. Penso húmido e penso seco. 
Principais substâncias químicas empregadas como mate
riais de penso. 

Os agentes físicos: luz, calor, frio, electricidade. Agen
tes mecânicos: kinesiterapia. 

Ligaduras. Seu material, sua aplicação. 
Injecções bipodérmicas, injeções venosas, injecções in-

tra-musculares. Hipodermoclise. Protoclise dé Murphy. 
Enxertos cutâneos. Cauterização ígnea. Thermocautério. 
• lalvanocautério. Ventosas. 

Anestesia: geral, local, regional e raquidiana. Cloro
fórmio. Éter. Kelene. Cocaína. Stovairisf. Novocaina. 
Anestésicos associados, mistura de Schleich, mistura de 
Rilbroth, mistura A. C. E. 

Aparelhos de Ricard, Ombredanne e Camus. Seu em
prego. 

Acidentes durante a anestesia e post-anestésicos. Sua 
profilaxia e tratamento. 

Anestesia intra-venosa, método de Bier, anestesia re
ctal, anestesia BUb-Qutâneu peia scopolamina-mortina. 

Critica dos diversos agentes anestésicos. Escolha da 
anestesia, dependente cio doente e da operação a fazer-se. 

Preparação do doente para a operação. Preparação da 
operação. 

Posições em cirurgia: decúbito dorsal, decúbito late
ral, posição de Sims, posição de Fowler, posição de Tren-
dlenbourg. Suas indicações. 

Cuidados durante a operação. Tratamento post-opera-
tório. 

Resumindo: procurei guiar os primeiros passos dos 
alunos junto de doentes de Cirurgia. Oxalá eu o tenha 
conseguido. 

Porto, Julho de 1918. 

Manuel António de Movais Fri»s. 



Pathologia e Therapeutica cirúrgicas 

Prof. CARLOS U M A 

19171918 

As licções magistraes foram precedidas, durante alguns 
dias, da observarão de vários doentes, com o tini de elu

cidar os alumnos, como nos anos anteriores, sobre a forma 
da organisação dos seus relatórios. 

A maior parte das licções magistraes foram seguidas 
■ las respectivas observações clinicas e, quando necessário, 
das intervenções cirúrgicas nas quaes os alumnos desem

penharam o papel d'auesthesistas e ajudantes. 

Licções magistraes 

Patholoíjin óssea e articular: —Fracturas (3 lie). Ostéo

myélite (2). Racliitismo. .Syphilis óssea (2). Tuberculose 
óssea em geral. Tumor branco, ooxaigia (2), .mal de Poll. 
Arthrite aguda, arthrite blenorrhagica, arthropathias syphi

liticas, hydarthrose. Luxação da clavícula e scapulohume

ral, do cotovello e metacarpophalangica do pollegar, 
coxofemural, do joelho, rotula e astragalo. Luxações patho

logicas, pseudarthroses e ankyloses; entorse, feridas articu

lares, hemarthrose e hydarthrose: traumatismos craneanos 
(4 lie). 

Aflecções inllamatorias do maxillar inferior. 
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Allecções dos músculos, dos tendões. 
A Afecções do systema circulatório —contusões e feridas 

dos artérias, aneurismas, feridas das veias, phlébite e 
thrombose, varises, lymphangites e adenites. Considerações 
geraes sobre tumores benignos e malignos e em especial 
sob epithelioma, carcinoma e sarcoma. Ulceras e fistulas. 
Phleimões em geral e em especial do pescoço. Abcessos e 
íistulas ostercoraes. Infiltração uriuosa. Vaginalites. 

Em começos de Maio não pude continuar a serie de 
Jicções com a mesma regularidade, porque foi encarregado 
pelo Conselho Escolar do substituir provisoriamente até ao 
fim do anno lectivo, na regência da 2.a Clinica cirúrgica, o 
fallecido e saudoso professor Roberto Frias. 

Cnrso d'Orthopédia 

Gomo este curso tem uma feição essencialmente pratica 
e para evitar repetições fastidiosas, reporto-me ao que, a 
este respeito ficou mencionado no Annuario de 1916-1917, 
acerescentando apenas, que os alumnos practicaram peque
nas intervenções cirúrgicas e confeccionar.!m vários appa-
relhos orthopedicos. Como nos annos anteriores, a consulta 
durante os meses de férias foi bisemanal. 

HKLAÇÃO DOS DOENTES TRATADOS NA KMKHMARIA N.° H 

Satã Dr. A. Macedo 

ANO I.KCTIVO DF. 1917-1!M^ 

1 Epitelioma do lábio inferior —cura.I 
2 Hidrocelo direito — melhorado 
3 Psoriasis — melhorado 
4 Fleimão da perna direita—curadi 
5 Ulcera varicosa da perna — curado 
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6 Adenite supiirada lia virilha esquerda— melhorado 
7 Queimaduras múltiplas—melhorado 
8 Fractura do fémur esquerdo (terço superior) — curado 
9 Contusão da parede abdominal e feridas contusns da face—curado 

10 Fractura incnmplela da tibia direita l' '., inferior) — curado 
11 Contusão medular com paralisia dos membros inferiores e pa

resia dos membros superiores — falecido 
12 Supuração difusa dos ossos da bacia (carie tuberculosa)—falecido 
13 Incontinência urinariacistite — curado 
14 Contusões múltiplas com lesões internas toracoabdominais 

— falecido 
15 Reproducção ganglionar d'um cpilelioma do lábio inferior já 

operado — no mesmo estado 
10 Silllidcs generalisadas — curado 
17 Fractura do colo do hnmero esquerdo —curado 
18 Ferida por arma de fogo da região epigastrica — curado 
lit Contusão da perna direita —curado 
20 Aperto urethral—curado 
21 Fistula uretrnl (sililis)— melhorado 
22 Pseudartrose do fémur esquerdo — no mesmo estado 
23 Traumatismo ocular com rui ura da cornea — no mesmo estado 
24 Ulcera da perna direita — curado 
2f> Fractura cominutiva intraarticular da tibia direita — curado 
26 Ulcera circular da perna esquerda— em tratamento 
27 Fractura do fointir direito (terço superior) —curado 
28 Ulcera varicosa da perna esquerda —curada 
29 Fractura do colo do humero esquerdo — curado 
30 Fimosis — curado 
31 Contusões múltiplas — curado 
32 Fractura exposta da tibia esquerda (união do terço medio com 

o terço inferior) — curado 
•'(3 Ulceras da perna direita —curado 
34 Cataracta mole do olho esquerdo — melhorado 
35 Panoftalmia do olho esquerdo —curado 
30 llidrocélo esquerdo —curado 
37 Epitelioma do pénis —curado 
38 Fractura do fémur esquerdo (terço medio) —curado 
39 Osleomielite da tibia esquerda —curado ■ 
40 . Ostcomielite da tibia esquerda—curado 
41 Fractura da rótula direita —curado 
42 Varises dos membros inferiores — curado 
43 llidrocélo esquerdo — curado 
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44 Fractura dò fémur direito (lerço medio) — curado 
45 Varises dos membros inferiores —curado 
46 Feridas contusas da fronte, naris e lábioscurado 
47 Ciixação i's.;i|iiilol)iimeral — <urado 
48 Fractura do craneo (região temporoparietal est|iierda) — curado 
49 Fractura do colo do fémur esquerdo (cnquexia senil) —falecido 
50 Fractura do radio direito e fractura dos ossos do anlebraço 

esquerdo — curado 
51 II.I,.I,1,,1,.hi, (ia tibia esquerda —em tratamento 
52 Fistula estercoral do escroto direito com infiltração da fosaa 

ischiorectal e perfuração do recto —curado 
53 Osteomielite crónica da tibia esquorda —curado 
54 Descolamento da retina —no mesmo estudo 
55 Ulcera crónica da perna esquerda— curado 
56 Abcesso do dorso do pé esquerdo (pediu alta) — melhorado 
57 Fractura exposta do 1.» metacarpiano da mão direita com esma

gamento e expressão da eminência thenar (pediu ai ta)—melhorado 
58 Fractura do fémur esquerdo (terço inferior) e feridas contusas 

da cabeça — curado 
59 Flegmão da região lemporoparietal esquerda (pediu alta) —me

lhorado 
■60 Osteite rio maxilar inferior—melhorado 
61 Gomas sililiticas ulceiadas da região inguinocrural direita— 

curado 
6'2 Flegmão do pescoço com prolongamento para a parte superior 

do tórax e riesDudação parcial do ramo montante do maxilar 
inferior (lado direito)— curado 

63 Paquivaginulite supurada —curado 
64 Trajecto flstuloso da nádega direi ta—curado 
65 Abcesso rio fígado com inlillração da pleura e abcesso cos

tal — falecido 
66 Ulceras sililiticas da região csternal e supraelnvicular di

reita — melhorado 
67 Fractura do fémur esquerdo (terço medio) —curado 
68 Perfuração do pavilhão da orelha esquerda —curado 
69 Osteite do maxilar inferior — em tratamento 
70 Fractura do fémur esquerdo (leno medio» — rnrail" 
71 Artrite do joelhoesquerdo — curado 
72 Fractura do colo do fémur esquerdo — falecido 
73 Feriria perfurante do ahriomeu com perfuração do i n t e s t ino em 

tratamento 
74 Joelho valgo esquerdo—em tratamento 
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75 Ileiiiatoina infectado da palma da mão esquerda— curado 
76 Feridas por arma de fogo do abdomen e punho esquerdo — curado 
77 Abcesso do mento—curado 
78 Sitilis testicular—em tratamento 
79 Fractura da tibia esquerda (terço superior) —eu. tratainenti 
80 Queimaduras múltiplas—em tratamento 

Curados . . . 51 
Melhorados 11 
No mesmo estado . . . . 4 
Falecidos , - : 6 
Em tratamento S 

Total . . 80 

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 

realisadas na Enfermaria n.<> 2 

1 Amputação da coxa por fractura do fémur viciosamente conso
lidada — curado 

2 Extirpação d'um epitelioma do lábio inferior —curado 
3 Uretrotomia interna por apertos uretraes — curado 
4 Circumcisão por flmosis — curado 
5 Desbridamento, coaptação dos topos ósseos e extensão continua 

em Thoma's splint com Balkan por pseudartrose do fémur es
querdo— no mesmo estado 

6 Hessecção parcial da 4.» e õ.» costelas direitas por osteite tuber
culosa — falecido 

7 Amputação do pénis por opiteliomu recidivado — curado 
8 Inversão o resecção parcial da vaginal por hidrocelo es

querdo — curado 
'.( Trepanação e curétagem da tibia por osteomielite — melhorado 

10 Cerclage e sutura metálica de dois fragmentos da rotula por 
fractura em T — curado 

11 Resecção da safena interna por varises—curado 
12 Resecção da vaginal por hidrocele com paquivaginalite —curado 
13 Hesecção da safena interna por varises — curado 
14 Resecção da safena interna por varises— curado 
15 Reducção (método de Kocher) d'uma luxacção escápulo-burne-

ral — curado 
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16 tiesecção da safena interna por varises —curado 
17 Trepanação, extracção de fragmentos, regularisação á pinça-

greiva e aplicação de U. I. P. P. por fractura do eráneo com fra
gmentos comprimindo a dura mater curado 

18 Amputação da coxa por sarcoma da perna —curado 
19 Trepanação, curelagem e extracção do sequestros da tibia es

querda por osleomielite — em tratamento 
20 liosbridamento d'uma fistula estercoral do escroto direito com 

infiltração da fossa ischio-rectal e perfuração do recto—curado 
21 Amputação da coxa por osleomielite da tibia esquerda —curado 
22 A mpulação da perna por ulcera crónica da perna esquerda—curado 
28 Hemioaslraçâo com reaeccio da vaginal por paquivaginalite 

supurada — curado 
24 Curetagem do maxilar inferior por carie (pediu alta) — melhorado 
25 Trajecto listuloso da região iliaca direita —curada 
26 Desbridamento e drenagem d'um volumoso phlegmão do pes

coço— curado 
27 Curetagem e extração de sequestros do maxilar inferior por 

osteoperioslite supurada — em tratamento 
28 Curetagem e cauterisação d'um trajecto listuloso da nádega 

direita —curado 
29 Osteolomia supra-condiliana de Mac-loeu por pulso vulgo es

querdo — em tratamento 

Curados 22 
Melhorados . 2 
No mesmo estado 1 
Falecidos 1 
Eni tratamento 3 

Total . . . J<) 

Relação das doentes t ra tadas na Enfermaria n.» 14 
"r i 

SbttfElfÉS 
Sala B. J. Oliveira 

1 1'ibromioma do utero e'gravidez de 2 mezeg — Transf. para gi
necologia 

2 Prolapso uterino do 3.o grau —Transf. para Ginocologia 
3 Ulcera da perna esquerda (sífilis) —curada 
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4 Carcinoma do seio (recidiva-cachexia cancerosa) — falecida 
:> Sili l ides generalisadas — curada 
6 Artr i te dn joelho direi to com trajecto l lstuloso — curada 
7 Pli legmão dn palma da mão — curada 
8 Sifilides generalisadas (pediu a l l a i—me lho rada 
9 Gastrite crónica — no mesmo estada 

10 Melr i t i ! fungosa —curada 
11 Ferida conlt isa da mão direita — melhorada 
12 Osteoperiostite alvcolo-dentaria com sequestro — melhorada 
13 Esmagamento do pé d i re i to (septicemia a g u d a ) - falecida 
14 Fractura exposta do fémur esquerdo — faleaida 
1 5 Comoção cerebral — curada 
16 I. infangile do membro in fer ior d i re i to —curada 
17 Contusões múl t ip las — curada 
18 Ulcera varicosa da perna d i re i t a— curada 
19 Metrite fungosa, condi lomas ano-vulvares, si f t l is—Transf. para 

ginecologia 
20 Osteomieli te da perna esquerda — em tratamento 
21 Ulcera do joelho esquerdo (sífilis) curada 
22 Ulcera da perna d i re i ta (sitilis) —curada 
23 Prolapso uter ino (alta por não querer ser operada) no mesmo es

tado 
24 Lupus do nariz — Transf. para Dermatologia 
25 Ferida contusa da espádua esquerda - curada 
2G Pseudartrose do fémur d i re i to (terço medio) — n o mesmo estado 
27 Contusão do pé esquerdo —curada 
28 Fractura da perna esquerda (terço in fer ior ) — curada 
29 Fractura justa-maleolar da t ibia esquerda curada 
30 Fractura do maxi lar in fer ior (pediu alta)— melhorada 
31 Fractura da perna esquerda (terço medio) — curada 
32 Ferida contusa da região parietal direi ta (erisipela) — curada 
38 Fistula do 4 . " espaço interdig i ta l do pé esquerdo (tifo exante

mático) — curada 
34 Esmagamento da mão dire i ta com fractura exposta dos 2.o, 

3.° e 4 . " metacarpianos, luxação expnsta do dedo mini ino : 
esmagamento da mão esquerda com fractura do 8.° metacar-
piano, luxação exposta do dedo anular e esmagamento do dedo 
medio — curada 

35 Infecção puerperal — falecida 
36 Pseudartrose da t ibia e pernneo esquerdo (s í f i l i s )—no mesmo 

estado 
37 Abcesso da região palmar da mão direi ta 'pediu alta) —melhorar ia 

10 
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38 Contusões múltiplas - curada 
39 Fractura ila perna esquerda (terço inferior) - curada 
40 fractura do colo do fémur direito — curada 
41 Hematoma da perna direi ta—curada 
42 Brida cicatricial da face posterior du perna (snrna)— curada 
43 Contusão do cotovelo e joelho esquerdo —curada 
44 1'hlegmão da palma da mão esquerda — curada 
45 Contusão do dorso do pé direito — curada 
46 FlegiuSes simétricos dos braços — curada 
47 fistula da região sagrada — curada 
48 Ferida contusa do grande lábio esquerdo com laceração da 

parte do retalho cutâneo — curada 
49 Curcinoma encefaloide do região frontal— curada 
50 Goma tuberculosa da região dorsal —em tratamento 
51 Fractura da lihia direita (terço superior) — curada 
52 Abcessos simétricos dos braços — curada 
58 Osteo-artrite fio joelho direito (sifilis-tuberculose) — em tratu-

mento 
54 Osteo-artrite supurada do joelho direito — melhorada 
55 Flegmão da parede abdominal — melhorada 
56 Siíilides ulceradas—curada 
57 Fistula do dorso da mão esquerda (tuberculose?! — curada 
58 Gomas tuberculosas generalisadas — em trutamento 
59 Artrite blenorrágica do cotovelo — curadu 
60 Fractura da perna direita (pediu alta) — melhorada 
61 Carcinoma do seio direito (congestão pulmonar) — falecida 
62 Spondilite sililitica — em tratamento 
63 Ferida contusa do pé direito com esfacelo das partes mo

les— curada 
64 Flegmão do joelho direito (sarna) — curada 
65 Osteomielite das tibias com oste-artrite tibio-tarsica esquerda e 

do joelho direito —em tratamento 
66 Fractura do fémur direito e da 8.» costela (pediu aliai —mellin-

radu 
67 Luxação exposta do cotovelo direito (dupla-parotidite) —em tra

tamento 
68 Fractura du porna esquerda (demência) — no mesmo estado 
69 Artrite do joelho direito (blenorragia?) — em tratamento 
70 Edema da laringe —curada 
71 Flegmão da parede abdominal —em tratamento 
72 Osteite da face nrticulur da rótula e chanfrudura intercondiliana 

do fémur— melhorada 
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78 Fractura do ante-braço direito —em tratamento 
74 Fractura da perna esquerda — em tratamento 

Curadas 40 
Melhoradas 9 
No mesmo estado 5 
Falecidas õ 
Transferidas para outras enfermarias . . . . 4 
Em tratamento 11 

Total . . . 74 

Relação das intervenções cirúrgicas 

Rcalisadas na enfermaria 14 

MULHERES 

Sala B. J. Oliveira 

1 Kxlirpação da bolsa serosa pré-aquiliana — curada 
2 Curetagem e extracção de sequestros do maxilar inferior por 

osleo periostite alveólo-dentaria— melhorada 
3 Amputação supra-maléolar da perna esquerda por esmaga

mento do pé - falecida 
4 Trepanação, curotagem e extracção de sequestros da tibia es

querda por osteomielite — em tratamento 
5 Libertação e resecção parcial dos topos ósseos d'uma pseudar-

trose do terço médio da coxa direita — no mesmo estado 
6 Avivamento dos topos ósseos e sutura metálica a distancia por 

pgeudartrose da perna esquerda — no mosmo estado 
7 Incisão e evacuação dum hematoma da perna esquerda—curada 
8 Desbridamento o drenagem (método Chaput) d'uni flegmão da 

mão esquerda — curada 
9 Desbridamento, drenagem, suturas parciaes, reducções, edesar

ticulação do dedo médio da mão esquerda seguidas da aplicação 
de B. I. P- P., por esmagamento de ambas as mãos com fractura 
exposta do 8." metacarpiano du mão direita, dedo médio da 
mão esquerda etc.— curada 

10 Uqueação da temporal superficial direita por tumor pulsátil 
(Vidé intervenção immediate) — curada 
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11 Extiparção d'uni carcinoma encefaloiile da região frontal—curada 
12 Amputação do seio e esvasiamento axilar com aproximação dos 

retalhos (Morestin) por carcinoma do seio direito—falecida 
13 Trepanação, curelagem e extracção de sequestros por osleomie. 

lite da tibia direita — em tratamento 
14 Reducção d'uma luxação exposta do cotovelo direito —em tra

tamento 
15 Desbridamento, extirpação de tecido cicatricial retractil e apro

ximação dos retalhos (Morestin) por ulceras múltiplas e 
retracções cicalriciaes do membro superior esquerdo—melhorada 

Ouradas 5 
Melhoradas 2 
No mesmo estado 2 
Falecidas 2 
Em tratamento 3 

lotai . . . 15 
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Mapa do movimento de consulta de ortopedia 
Durante o ano lectivo de 1917-1918 

Media Máximo 
Dias Numero de de de 

MEZE8 de de doentes doentes 
consulta doenteá por dia por dia 

30 

por din 

18 

10 

224 

131 

17,2 

13,1 

por dia 

30 il 18 

10 

224 

131 

17,2 

13,1 1!) 8 

Setembro . . . . 8 87 10,8 18 5 

10 90 9,0 15 2 
• 

Novembro. . . . 18 120 9,2 16 5 

Dezembro . . . . 13 99 7,6 11 4 

Janeiro 13 127 !l.7 15 7 

Fevereiro . . . . 12 103 8,5 12 3 

12 130 10,8 18 6 

Abril 13 148 11,3 18 7 

18 117 9,0 12 5 

10 137 13.7 20 !» 

Total uo 1513 l o s — il 

Observações arquivadas 88 

Angelo Soares 
2." Assistente. 



RELATÓRIO 

nos 

Trabalhos efeetaados na Cadeira de ffledieina-begal 

(Ano lectivo de 1917-1918) 

Encarregado pelo Ex.mo Conselho da Faculdade da re
gência do curso de Medicina Legal, venho dar uma rápida 
resenha dos trabalhos efectuados debaixo da minha di
recção. 

Ao curso loi dada, tanto quanto possível, uma feição 
prática, seguindo com pequenas alterações a orientação 
dada nos últimos anos pelo Ex.,no Professor Dr. Álvaro 
Jiastos. 

Cada aluno foi obrigado a efectuar três autopsias com 
o respectivo relatório. 

Essas, realizaram-se sempre em cadáveres da Morgue, 
legalmente destinados ao ensino. Durante as autopsias, e 
a propósito de cada caso tbram-liies ministrados conhe
cimentos quer de técnina geral de autópsias, quer das le
sões anatomo-patológicas encontradas. 

Em turmas de seis fizeram èlêm disso os seguintes 
trabalhos laboratoriais: 
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Investigarão de manchas île sangue 

I Hidrostática 
Dncimasia pulmonar '? 'Tc 

H de Icard 
I histológica 
I supra-renal 

Doe.nuasias J hepática 
(demonstrarão da agonia) | glico-urinária 

As lições magistrais foram escolhidas entre as mais 
importantes do programa junto, infelizmente, a apoucada 
quantidade de dias úteis no presente ano, não me permi
tiram levar à risca o programa por mim elaborado com a 
aquiescência do Prof, que ultimamente regeu esta carteira. 

Em virtude tia diticul.iade que os alunos tinham de 
obter livros didãlicos (oram escriptas as lições mais im
portantes, sob a forma de sebentas. 

Resolveram os alunos imprimi-las. Naturalmente devido 
a defeitos de revisão apresentam gralhas e erros. Apre
sento junto um exemplar de cada. 

Fora da regência, na minha qualidade de assistente, pre
parei um grande número de cápsulas de tifosos, destina* 
das 'i ulteriores estudos de investigação. 

Fiz também uma centena de fotografias de pecas do 
museu de Anatomia Patológica, destinadas á confecção do 
catalogo que as actuais circunstancias de crise geral de
moram na sua publicação. 

A pedido do Ex.mo Prof. Salazar executei umas deze
nas de raicrofotografias destinadas aos seus trabalhos em 
elaboração. 
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Como a s s i s t e n t e d e Medicina- legal fiz d u r a n t e o ano 
var ias a u t o p s i a s de c a d á v e r e s e n t r a d o s na Morgue s e m 
r equ i s i ção judic ia l . 

Porlo. 29 cfé luifid dé 1918. 

O i.' a*-iiit. provisório, 

Carlos de Castro Henriques 

PROGRAMA DA CADEIRA DE M EDICINA-LEGAL 

Medicina legal — Sua definição e extensão — Historia da Meiii-
cina-legal — Kvolução da medicina legal em Portugal — Legislação 
Portuguesa-

Autopsiai 

Sua historia - Variedade ile ául 

Autopsiu clinica 
Autópsia medico-le-

gai, «eu valor prá-
lien, resultados e 
conclusses 

0 cuduver e a sua posição — Exame no logar do crime — Kxa-
me do vestuário. 

identificação do cadaver - Idade aproximada, peso, altura, etc 

A agonia —Sua duração 
(Docimasia hepática 

..Docimnsia supra-renal 
(Docimasia glieo-urinaria 

iiurit a/Kr 
rente 

( Mancha da córnea 
Exame art fundo do 

rrorn» oosi-ivuiiaí i ollio 
Prova lio li'llalhun 

(li- de Lecha-Marzo 
Paragem rt/wi movimentos cardíacos, 
Paragem dos movimentos respiratórios 
\rt'''nú-!<'nua 
Cardio-piinctura 
Hepato-punctura 
Spleno-punctura 
lteação sujfldrica 
Queimadura ila pele 
Injdaeção lluorcsceina 
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( Radiografia abdominal 
Culireaeção 

Morte upa\n , ., 
t* [Prova de Magnus 

[Excitabilidade muscular posímortem 
rente 

Morte real— isinais) 

h'eituiiientis 
cadavéricos 

Putrefaç&ft 

Rigidez caduvcriea 
Abaixamento dn temperatura 
Deshidratação do cadaver 
Coagulação do sangue nó cadáver 

"l.ivores p manchas do difusa.
Manchas upergaminhadan 
Ferimentos postmortem 

Germens da putrefacto 
Marcha geral da putrefaç 

influência* modificadoras iju piiirëf. 

Saponificação \ 
Adipocera 
Mumificaçii 

Indu, individuais 
» do ambiente, 
ar l i v r e , agua, 
terra e fossas. 

Putrijucpío aêeptiaa 
Autolisi* fetal 
Maceração 
lAtopidion 

Mod. cariar Í
Auto dfgeslãi 
Altera^Sea do .mgue 

x Alteração do estorna},'!■ e seu conteúdo (alim.) 
músculos 
coração e vasos 
fígado 
rins, etc. 

Alterações dos 

Avaliação aproximada da data da morta. 
1'ontu ile ÒOtlgèluçãO 'In saiiijtie. 
Decomposição du gordura 
Desaparecimento rio glicogenio muscular 
Diagnostico Imcterloloi/ico 1'ostMortrm (Tuberc , tilici 

e blennrrnglco) 
Wastertnann no tangut do caãater. 
Resistência de alguns envenenado» á putrefacç 
Identificação —A.i raças humanas. índices cranianos. Dentes, cabe

los, unhas, etc. 
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Idade. Sinai* 
dados por: 

Altura 
Peso 
Funcções 
Órgãos genitais 
Pele, unhas 

Cabelos 
Can ici e 
Calvície 
Hipertricosis 

Manchas. 

Alentados 
contra 

as pessoas 

0 erâneo no cadaver. <> maxilar inferior. A bacia. 
Mensuração dos ossos longot (reconstituição da altura 

pela:). 
LUssimctria normal tios ossos longos. 
Gigantismo, infatilismo. 
Cicatrizes, tatuagens, sinais profissionais. 
Estado ia dentição. Fórmulas e esquemas dentários. 
Identificação dos criminosos, liertilonagem, dactilos-

•:"pia, retratos falados, descrição sinaletica. 
Identificação por impressões. (Digitais, do pé, mão e 

sinais de passos). 
Identifiração dos vestuários. 
Identificação de cadáveres mutilados. 
I/identificação dos cadáveres putrefactos ou reduzidos 

ao esqueleto. (Determinação do sexo. idade, al
tura, ele.) 

Identificação nus e/randes catástrofes. 
Manchai de sangue. Caracteres gerais- Reaçiíes de 

probabilidade, de oertesa. 0 problema da origem 
do sangue. 

Manchas de esperma. 
Mancha» de corrimento* uretrai*. 
Manchas de urina 
Manchas de meconio, líquidos do parlo, etc. 
Manchas de matérias fecui*. 
Morte rnbita na primeira infância. Alcoólicos e ve

lhos (pseudo-sublta). 

Morte stibila 
por 

Lesões inlia-cianianas 
> do ap. digestivo 

do ap. respiratório 
do ap. circulatório 

Diabetis, uremia-
Inhibição 
Causas desconhecidas 
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J Sintomatologia 
Asfixias. A asfixia em ! Duração da asfixia. 

geral | Valor dos sinais da asfixia. 

Morte por obstáculo à ventilação pulmonar ou ã entrada do a r : 

Sufocação — Oclusão directa das vias aerias 
Compressão das paredes do peito e abdomen 
Enterramento em vida 
Permanência em espaço fechado. Submarinos, etc. 
Caracteres especiais ns diversas modalidades de sufo-

•ação. 
Submersão. Variedades de submersão. Mecanismo 

da morte. 
Sintomatologia. 

Tanatologia 

I.esfies externas 
» internas 

Vias respiratórias, coração, estômago 
e fígado 

Sangue do submerso 

Morte por choque bulbar e modificação súbita da circulação cerebral : 

Enforcamento. Definição processo, mecanismo. Sin
tomatologia. 

Tanatologia [ L e s õ e a o x t e r n a s 

I Lesões internas 

Estrangulamento 
ou 

esganamento 

Definição 
Caractères seientilicos 
Estrangulamento por laço 
Estrangulamento manual 
Sintomatologia, tanatologia. 

Morte por modificação mais ou menos bruscas da temperatura e da 
composição do sangue: 

Morte pelo calor. Definição, etiologia, sintomatologia, 
tanatologia. 

.1/(//7(- pelo frio. Definição, etiologia, sintomatologia, 
tanatologia. 

Morte por inànieãu. Definição, etiologia, sintomatolo
gia, tanatologia. famélicos. 

Morte pela fadiga. Definição,' etiologia, sintomatolo
gia, tanatologia. 



156 PACDLIMUB DC Mt.DICINA DO PORTO 

Asfixias ou envenenamentos por {razes: 

Asfixias pelos produto» de combustão do cai cão. Defi
nição, etiologia, sintomatologia, tanatologia, exame 
de sangue. 

Asfixia pelo ,juz de iluminação. Definição, etiologia, 
sintomatologia, e tanatologia. 

Acidente» causado» pelos une»*hico». Definição, etio
logia, sintomatologia e tanatologia. 

Asfixia /,<ir gazes mefíticos de fossas e canos d,: e<:io' 
tos. Definição, etiologia, sinlomatologicl e tanato-, 
logia. 

| Exame interno 
1 Exame externo 

Envenena
mentos Autópsia dos envenenados 

Colheita de vísceras e seu conteúdo. 
Exame químico sumario dos principais veneno» feito 

no logar da autopsie/. 
Ferimentos. Instrumentos contundentes. 

Equimoses, erosões, escoriações, manchas apergam. 
Bossas sanguíneas, derrames traumáticos. 
Feridas contusas. 
Comoção cerebral. 
Contusão (cerebral). 
Compressão cerebral. 
Fracturas do cráneo. 
Instrumentos perfurantes 
Instrumentos cortantes. 
Arrancamentos. 
Formas varias das feridas. 
Morte por hemorragias. 
Ari,ias de fogo. Caracteres das feridas. 
Exame das balas, buchas e armas. 
Tiros a curta distancia, á queima-roupa. 
Tiros ile chumbo de caça. 
Tiros iie pólvora seca. 
Direcção do tiro. 
Mecanismo da morte — Lesões internas. 
Queimaduras durante a vida e post-mortem. 

Queimadu
ras. 

ijiieimadiira» pelos cáusticos 
Acido sulfúrico 

» azótico 
Alcalis etc. 
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Queimaduras não mortais. 
Ferimentos Carbonização dos cadáveres. 

( nâo A combustão expontânea do corpo, 
mortais. Exame dos ferimentos. 

Consequências dos ferimentos. 
Instinto se- Atentados aos costumes, 
xual e fun- o ultraje publico ao pudor, 
çûes ds re- Atentados ao pudor, violaçãn. 
produção. 

j Na criança 
! Na púbere 
[ Na mulher 

0 aparelho genital externo 

' himen, a abertura da vagina no momento das pri
meiras relaçSes sexuais. 

Sinais de virgindade. 
Hestloramento. sua data. 
Lacerações do himen não devidas ao deslloramento. 

Transiu, de doenças venéreas 
vulvites 
Sifilis 
Cancro rnole 

Inversões 
sexuais. 

Gravides. 

Exame ao auctor do atentado. 
O estado da vontade na vitima. 
Homosexualidade, pederastia. 
Onanismo -sinais de masturbação. 
Sodomia. 
Sadisme-
O coito bucal 
Bestialidade, etc. 
Menstruação e ovulação. 

,.. . . . , I [te probabilidade 
Sinais da gravides ; 

I T)e certesa 

diagnostico medico-legal da gravides. 

| Ponto de vista fisiológico 
Duração da gravides . Segundo a data do coito 

\ Segundo a legislação 

Falsa gravides. 
Ignorância da gravides. 
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Partos. Sinais de parto recente. 
Sinais ile parto antigo, .lata do parto 

Abortos. Cansas do aborto. 

Aborto voluntário 
I mediou com fim terapêutico 

I manob. mecAnicas 
\ beberagen. I criminoso 

O produto da 
concepção 

Infanticídio 

Aborto involuntário, expontâneo. 
0 recemnascido. 
A viabilidade. 
Provas de vida do recemnascido. 

Infanlicidade por 

j sufocação 
! estrangulamento 
! imersão nas fossas e retretes 
! submersão 

I hemorragia umbilical 
falta de cuidados, frio. inanição 

■ fractura do cranec 
l envenenamentos 

TRABALHOS PRÁTICOS 
Autopsias: 

Identificação de cadáveres, 
investigações laboratoriais de manchas de: 

Sangue 
Esperma 
Meconio 
Mucus 
Pus 

Exame microscópico de pêlos 
Exames espectrais de sangue. 

Docimasia pulmonar: 
Processos hidrostáticos, de Icard. 
Processos histológicos 
Docimasia hepática 
Docimasia ."tuprarenal 
Docimasia gastroenterica 
Exames de ofensas corporais 
Identificação no vivo (Pnsto antropométrico) 
Exames de atentados ao pudor 
Exames ás faculdades inentais. 



RELATÓRIO 
DO 

Curso de Propedêutica Médica 
A n o l e c t i v o d e 1Q17-191-: 

Tendo recebido do Conselho da Faculdade o encargo 
de reger o curso de Propedêutica Médica, venho apresen
tar o relatório «lo trabalho realisado durante o ano lectivo 
findo. 

O programa que tinha tenção de desenvolver, teve de 
ser encurtado, por motivo do encerramento da Faculdade, 
por ocasião da epidemia do tilo exantemático. Tive, por 
isso. de suprimir as lições que destinava á exploração do 
tubo digestivo e aparelho urinário, limitando o programa 
aos seguintes assuntos: Anamnese, Exame da temperatura, 
Exploração do aparelho respiratório, do aparelho circula
tório e do sistema nervoso. 

As lições que versaram sobre a exploração dos diver
sos órgãos e-aparelhos foram divididas em duas partes: 
uma parte teórica ("/« de hora) e uma parte prática (1 hora). 
A lição teórica, a exposição do sintoma a explorar, a sua 
patogenia e os processos empregados na sua exploração. 
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Os doentes eram apresentados no anfiteatro, fazendo eu, 
pessoalmente, as necessárias demonstrações. Alguns alunos 
eram chamados a constatar os sintomas observados. 

As lições práticas foram feitas junto do leito dos 
doentes com turmas de (|uatro alunos, iniciando-os um 
por um na prática dos processos empregados nas explo
rações semiológicas. 

Desta forma tentei lazer um ensino absolutamente in
dividual, adextrando o mais possível os alunos na prática 
da palpação, da auscultação e da percussão e procurando 
apurar-lhes a educação dos sentidos para a prática semeio-
lógica. 



PROGRÎÏ .M:\ 

Orientação actual da semeologia e sua evolução 

s D M Á li i o : 

.-1 se.tucoloyia antes de Laennec.—Período empírico. 
A semeologia em Hipócrates e Galeno. Inlluència dos 
trabalhos anatómicos do sec. xvi sobre os estudos de 
serneologia. Os primeiros semcologistas: AMATO LUSI
TANO (ceutnria), PflpSPEB ALIUNO (semeologia pato
lógica',. Primeiras tentalivas de semeologia urinária 
(Fnreítus). 

A semeoloyia depois dê Laennec.—Período anátomo-
clinico. A percussão de A venbnigger. Corvisarl. Laennec 
Inlluència da Escola Cartesiana e de (ilosofia sensua-
lista de Condillac sobre os progressos das sciencias. 
A análise na clinica (Lavoisier). A análise em botânica 
'Lineu). A análise em medicina (Pinei). Inlluència dos 
nosologistas sobre o desenvolvimento da semeologia. 
A obra de Laennec como consequência da obra dos no-
Qpjpgistag. Aplicação da análise química à semeologia 
urinária. Pasteur. Era microbiana Diagnóstico etio
lógico. 

A semeologia actual. — Periodo llsiopatológico. 
Desenvolvimento da biologia. Era biológica. Iliologia-
Aperfeiçoamento nos métodos do exploração técnica. 
PoligraOa. Electrocardiograda. Raios X. Biometria. Os 
métodos biométricos cm semiologia. Esflgmomanome-
tria. Viscosimetria. Tendências actuais para os mé--
todos de precisão. Substituição da noção de sintoma 
anatómico pelo de síndroma llsio-patológico. 

t i 
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Anamnése 

Sintomas subjectivos — Antecedentes pessoais — Ante
cedentes hereditários—História da doença. 

Exame da temperatura 

Calor animal, suas causas — Regulação térmica — 
temperatura normal — Termómetros clínicos— Oscilações 
normais da temperatura — Variações patológicas — Hiper-
termia—Hipotermia -- Variações diversas — Remissão — 
Exacerbação—Tipo normal—Tipo invertido ' Febre con
tinua, remitente, intermitente e recorrente. Febre atípica 
— Círculo térmico — Período de ascençâo — Período de 
estado — Período de defervescôncia. 

Exploração do aparelho respiratório 

iNsi-t:ci;Ão 

Formas do tórax - Movimentos respiratórios. Sua in
tensidade e iitmo — Kupm-a o Di^pnéa. 

l'ALl'AÇÀO 

Resistência do tórax - Sensibilidade Frémito vocal 
— Suas variações. 

PEKGCSSÀO 

Percussão mediata e imediata —Plessimetro de Piorry 
— Martelo de Wintricli Percussão digito-plessimétrica 
Percussão digito-digital — Percussão palpatória — Sonori
dade normal—Variações da sonoridade normal—Intensi-
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dade — Altura—Timbre — Skodismo — Variações de sono
ridade de Wintrich, de Friedreich, de Gerhard e de Moritz 
— Macissez —Linhas de Damoiseau e de Garland—Triân
gulo de Grocco —Som anforico — Ruido de vaso rachado. 

AUSCULTAÇÃO 

Auscultação imediata -- Auscultação mediata - - Ste-
toscopia — Murmúrio vesicular — Gausas do m. vesicular 
— Intensidade e suas variações (fisiológicas e patológicas) 
— Ritmo normal — Alterações fisiológicas e patológicas do 
ritmo. - Timbre — Suas alterações — Ruídos anormais — 
Atritos pleurais --- Caracteres dos atritos — Sarridos -
Suas variedades - Diagnóstico entro sarridos e atritos 
pleurais — Estalidos secos — Sarridos de fusão — Auscul
tação da voz - Rroncofonia — Pectoriloquia — Egofonia — 
Fenómono da Baccelli — Auscultação da tosse — Tosse 
tubar, cavernosa, anforica, longínqua. 

PUNÇÕES EXPLORADORAS 

Caracteres do derrame — Exsudatos— Transsudatos— 
Reacção de Rivalta — Albuniino-reacção — Exame citoló-
gico — Fórmulas citológicas dos derrames — Exame bacte
riológico. 

K.XA.MK KUNCIONAI. 

Dores torácicas — Dores difusas - Pontadas - Pontos 
dolorosos—Pontadas abdominais nas doenças torácicas — 
Tosse— Caracteres da tosse—Expectoração — Caracteres 
macroscópicos— Mucosos — Purulentos—Serosos—Sangui
nolentos— Exame microscópico—Elementos figurados — 
Elementos cristalisados — Vomicas —Hemoptises. 
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Exploração do aparelho cárdio-vascular 
i 

Anatomia geral do coração — Miocárdio — Sistema de-
ferenciado — Sistema não diferenciado — Nó de Keith e 
Flack — Nó do Tawara — Feixe de His — Rôde das libras 
de Purckinje — Enervação do coração — Fisiologia geral do 
coração — A revolução cardíaca - Kitmo cardíaco — Pro
priedades do niúsculo cardíaco — Excitação—Excitabili
dade — Conductibilidade — Contractilidade —Tonicidade — 
Teoria miogénica —Teoria neurogétiica—Métodos empre
gados na exploração do aparelho cárdio-vascular — Méto
dos estáticos — Métodos cinemáticos — Métodos .dinâmicos. 

HíSPECÇÃÓ 

Choque da ponta — Sede — Mobilidade — Energia — 
Extensão — Ritmo — Levantamentos e depressões da re
gião precordial -- Pulsações epigástricas — Abaulamento 
da região precordial. 

PALPAÇÃO 

Frémito catar — Atritos pericárdicos — Palpação do
lorosa— Palparão da ponta. 

fKu-: i>-Ã.. 

Anatomia clínica — Limites do coração — Areas car
díacas rr Grande macissez — Pequena macissez — Proces
sos d'exploraçao da área cardíaca — Processo de Potain — 
Processo de Cassaet — Linhas de Prazeres — Modificações 
da área cardíaca — Reflexo d'Abrams — Reflexo de Livie-
rato — Percussão dorsal — Zona de Piorry. 
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AUSCULTARÃO Dp O>KAÇ\> 

Ruidos cardíacos — Silêncios — Caracteres dos ruidos 
cardíacos — Causas dos ruidos cardíacos — Focos d'aus-
cultação — Ritmo normal - Alterações do ritmo — Acen
tuação dos ruidos — Modificações na acentuação dos rui
dos — Modificações patológicas dos silêncios — Bradidias-
tolis — Bradicardia — Taquicardia — Kmbriocardia - Hitmo 
pendular — Arritmia total — Intensidade dos ruidos—-Al
terações patológicas — Alteração do número dos ruidos — 
Desdobramentos — Ruidos aumentados — Ruido de galo
pe — Suas variedades— Sopros - Sopros orgânicos — So
pros funcionais — Caracteres dos sopros — Sede — Propa
gação — Tempo — Tonalidade — Rolamentos — Caracteres 
diferenciais dos sopros. 

ITLSO 

Noções fornecidas pela palpação da artéria radial — 
Frequênoia do pulso •- Alterações patológicas — Bradis-
figmia — Taquisíigmia — Variações fisiológicas — Ritmo do 
pulso — Arritmias — Alorritmias — Pulso paradoxal de 
Kussmaul — Extrasistoles — Intermitôncias — Arritmia to
tal— Forma do pulso — Pulso dicroto — Pulso bigeminado 
— Pulso trigeminado — Qualidades do pulso - - Força — 
Volume — Tensão — Método gráfico — Cardiogralia — Car-
diógrafos — Cardiograma normal — Cardiogramas patológi
cos — Sligmografia — Sligmõgrafos — Sfigmograma normal 
— Catacrotismo — Anacrotismo — Leis do catacrotismo — 
Pulso dicroto — Pulso policroto — Stigmogramas anormais. 

EXPLORAÇÃO DAS VEIAS 

Pulso jugular — Flebograma normal — Levantamentos 
a, c e v— Depressões x e y - 0 espaço a c — O espa-
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ço E — Poligrama — Sua aplicação ao estudo das arritmias 
— Estudo das arritmias. 

SKIGMU-MANOMETRIA 

Pressão arterial - Tensào máxima — Tensão mínima— 
Tensão diferencial — Métodos para expioraçào da tensão 
arterial — Kiva-Rocci — Pachos — Variações fisiológicas e 
patológicas da tensão arterial — Tensão minima normal 
— Variações patológicas — Estudo simultâneo da tensão 
máxima e mínima — Dinâmica circu'atoria — Equilíbrio 
cárdio-vascular— Fórmulas de Josué, Lian n. Martinet — 
Trabalho do coração—Fórmula d'Amblard. 

VJSCOSIMETHIA 

Viscosidade sanguínea — Viscosimetro de VValter-Hass 
— Viscosidade normal — Variações fisiológicas —Alterações 
patológicas — Factores das variações da viscosidade san
guínea— Tipos circulatórios — Hipersfixicos— HiposfiT.icos. 

Exploração do sistema nervoso 

Centros nervosos —O neurone—Agrupamento de neu
rones. 

UKKLF.CTIVIDADK 

Arco rellexo — Classiticaçào dos rellexos — Leis de 
Pfluger — Intensidade dos reilexos — Alterações dos relle
xos— Principais reflexos explorados em semeologia ner
vosa—Alterações patológicas dos reflexos. 

MOTILIDADE 

Exame do músoulo — Inspeção — Dinamomelria — Mo-
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vimentos activos — Movimentos passivos   Movimentos 
coordenados — Marcha — Perturbação da nutrição dos mús

culos— Hipertrofias — Atrofias — Principais tipos de atro

fias—Perturbações da contractilidade — Paralisias  Pare

sias — Contracturas — Paralisias isoladas — Hemiplegias — 
Paraplegias — Caracteres das perturbações de motilidade 
de origem orgânica, reflexa ou histórica — Diagnóstico dife

rencial — Patogenia — Tetanias — Convulsões — Espasmos 
— Tremores — Movimentos coreicos — Atetose. 

SKNS1HIL1HAIIK 

Perturbações subjectivas—Disestesias Auras—Acro

paresiesias — Dores — Perturbações objectivas — Sensibili

dade táctil —Círculos de Weber—S01160 do logar — Erros 
de localização —Sensibilidade dolorosa — Sensibilidade tér

mica   Sensibilidade profunda  Senso kineslésico — Sen

sibilidade óssea — Senso estorognóstico — Anestesias — Hi

poestesias — Dissociação da sensibilidade — Hiperestesias 
— Parestesias — Anestesia profunda. 

ELF.CTUO DIAGNOSTICO 

Método bipolar—Método monopolar — Pontos de 
eleição — Exploração pelas correntes farúdicas — Alterações 
qualitativas e quantitativas Reacção miaslénica de Galey • 
Reacção miolónica de Tomsen—Exploração pelas correntes 
galvânicas—■ Fórmula de Pflúger — Modificações qualitati

vas e quantitativas — Reacção de Erb — Reacçào longitu

dinal— Reacção de Rich — Reacção de Remack  Reacção 
de degenerescência  Seu valor semeológico. 

PKRTURBAÇOfiS DA LINGUAGEM 

Anartria — Disartria — Afasia — Esquema de Grasset 
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- Klementos a determinar nas afasias -- Método de Gil
bert -•- Ballet — Diagnóstico das variedades de afasia. 

Órgãos dos sentidos 

SEMIOLOGIA DA fíSÃQ 

Pálpebras — Paralisias do orbicular — Blefaroptose -
Blefarospasmo — Reflexos palpebrals — Globo ocular — 
Kxoftalmia — Knoftalmia — Pupila — Miose — Midriase — 
Deformaç/lo pupilar —- Desigualdade pupilar — Reflexos pu
pilares—Sinal de Argyll —Robertson -l ieilèxo parado
xal - Perturbares sensoriais - Discromatopsia —Hemia
nopsia — Ainaurose. 

O luUtenú, 

António Gonçalves de Azeredo. 



RELATÓRIO 
-

Terapêutica Aledica 
(Ano lectivo de 1917-1918) 

0 presente relato é ao mesmo tempo exame retrospe
ctivo do trabalho que realisei na regência da cadeira de Te
rapêutica Médica que o Ex."10 Conselho Escolar me contiou 
« bem assim explanação e justificação de como o executei. 

O curso foi aberto em 10 de Novembro e encerrado 
cm 8 de Junho, sondo frequentado — ou por outra — ten
do inscritos 20 alunos do período ordinário e 9 do período 
transitório. E o motivo da correcção que faço à palavra 
frequência, quero desde já salientá-lo: o meu curso foi 
notavelmente irrogular pelo que diz respeito à sua presen
ça na aula ou na enfermaria. 

As causas não as quero investigar ou revelar, pois 
fácil se me depara a explicação do facto. 

A colocação, da cadeira de Terapêutica no circulo 
escolar está mal feita, pois que, se é obrigado a falar ao 
aluno de como se cura aquilo que ele não sabe o que é 
pela sua ainda completa ausência de Patologia Médica. 
Kasão foi esta porque eu mais ou menos segui na esteira 



Î 7 0 FACULDADE DE MEDICINA DO PORTO 

das lições professadas na 1." Clinica Médica: e assim co
mecei pela terapêutica das doenças infecciosas agudas. 

No 1.° trimestre não distribui doentes para estudo e 
relatório: o aluno sentir-se-ia em absoluto desamparado 
para a sua elaboração: limitei-me à aula teórica entre
meada pela visita à entermaria. 

No 2.0 trimestre entreguei aos alunos os doentes que 
possuiu; a breve trecho a enfermaria era fechada pelas 
rasões sabidas, os doentes saídos não substituídos e nunca 
mais até ao fim do ano tive a sala frequentada por doen
tes e discípulos: como resultado dois relatórios. E' este 
o motivo também por que o resto do ano foi preenchido 
por lições teóricas. 

A minha inexperiência como prelector levou-rae a 
esquecer um pouco a noção do tempo e alongar-me tal
vez em excesso na exposição da terapêutica de cada uma 
das modalidades patológicas de que falei com prejuiso de 
outras que ficaram por descrever; assim, com a tubercu
lose pulmonar, a que eu dedicara 1res lições em meu de
sígnio, gastei outras tantas. 

Ainda assim, como vai vér-se pelo programa que 
iraçu, depois das doenças infecciosas agudas, falei de quasi 
toda a terapêutica das doenças do aparelho respiratório» 
da maior parte da do aparelho circulatório, de nefrites 
crónicas, sobre úlcera do estômago e tratamento arsenical 
da sililis. 

No primeiro trimestre foram executadas na sala algu
mas pequenas intervenções terapêuticas, como punções, 
tora o paracenteses, injecções endovenosas e bem assim 
três autópsias acompanhadas das palavras que se me ofe
receu dizer sobre o assunto em presença. 
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PROGRAMA 

I 

Tratamento geral «las doenças infecciosas agudas. 

II 

Escarlatina — Sarampo — Erisipela. 

III 
Variola — Vacina. 

IV 

Difteria — Soro — Intubação  Traiiueotomia. 

V 
Gripe. 

VI 

Febre tifóide — Vacina antitilica. 
■ 

VII 

Reumatismo articular apudo. 

VIII 
Paludismo. 

IX 

Gorisa agudo — Laringites — Epistaxis. 

• X 

Bronquites aguda e crónica. 

XI 

Bronquites fétidas — Dilatação. 

XII 

Edema e congestão pulmonar. 
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XI IT 

Pneumonia. 

XIV 

Pleurisia — SeroMibrinosa e purulenta. 

XV 

Tuberculose pulmonar — Profilaxia — Tuberculose in
fantil. 

XVI 

Artério-esclerose. 

XVTI 

Angina de peito. 

XVIII 

Aneurismas. 

XIX 

Miocardites aguda e crónica. 

XX 

Endocardites aguda e crónica. 

X X1 

Netrites crónicas. 

XXII 

Ulceras de estômago. 

XXIIJ 

Indicações, contra-jndiea</>es e técnica do emprego do 
« No varsenobensol 1. 

XXIV 
Tito exantemático. 



T H E R A P Ê U T I C A M É D I C A 
Enfermaria 3 

Classificação das doenças tratadas durante o ano lectivo 

Aparelho respira- 2 tuberculoses pulmonares 
• tório 1 pneumonia 

(6) 3 pleurisias (purulenta, lobar, sero-íibrinosa) 

Aparelho circula
tório 

(3) 

1 Insuficiência mitral 
1 Miocardite crónica 
1 Aneurisma da sub-clàvia 

Aparelho urinário 
(7) 

5 Nefrile crónica 
2 » > silllilien 

Aparelho digestivo 
Peritoneo 

(9) 

4 Enterites agudas 
1 fiastrite crónica 
2 Ulceras de estômago 
1 Embaraço gástrico 
1 Tuberculose peritoneal 

Aparelho nervoso 

(4) 

1 Meningite sifilítica 
1 Mielite traumática 
1 Hemorragia cerebral 
1 Alienação menial 

Fígado 1 Cirrose atrófica 
(2) 1 Cirrose hipertrofie» 

2 Gripe 
Doença* infecciosas 3 sífilis 

(8) 2 Tifo exantemático 
l Poliartrite posl-infecciosa 

Doenças diversas 

(3) 

•1 ferida por arma de fogo 
1 Abcesso da nádega 
1 Ulcera varicosa 

Sebastião Feio de Azevedo 
1." AsiUtente provisório. 



V Clínica Médica 

(Ano lectivo de 1917-1918) 

Relatório apresentado ao Conselho Escolar 

Embora rapidamente, porque a época não corre de 
feição a desperdícios de lempo nem de papel, venho rela
tar perante o Ex.nu> Conselho o modo como me desempe
nhei dos serviços da l.a Clínica Médica a meu cargo. 

Foi este o primeiro ano em que a minha regência da 
cadeira foi completa desde a abertura ao encerramento 
das aulas e em que, por conseguinte, a responsabilidade 
do ensino só a mim pertence, porque no ano anterior estive 
à frente dos serviços, em substituição do Ex.mo Prol', da 
cadeira sr. Dr. Dias de Almeida, durante alguns meses ape
nas—desde 15 de Janeiro de 1917 a 2G de Março, e 
desde 21 de Maio até ao encerramento das aulas. 

As matérias versadas vão adianto expostas. Se não 
correspondem ao programa nem ao meu desejo, represen
tam no entanto muito esforço expandido em um praso de 
tempo relativamente curto, cerceado ainda por feriados im
previstos e pela interrupção temporária dos trabalhos es
colares por motivo .la epidemia .lo tilo exantemático que 
tantas vitimas causou e veiu enlutar de rigorosos cropos a 
nossa Faculdade pela perda inesperada de um dos Mestres 

http://Ex.nu
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mais ilustres, o nosso saudoso director Prol'. Dr. Roberto 
Frias. 

As três aulas semanais destinadas peio Regulamento 
ao ensino desta cadeira foram aproveitadas da mesma for
ma porque vinham sendo pelo Prot. Dias de Almeida, isto 
é: ás secundas e sextas aulas teóricas no Anfiteatro com 
demonstrações clinicas sempre que estas eram possíveis, 
e ás quartas aula prática na enfermaria respectiva, ou nas 
da 2.« Clinica Médica penhorantemente postas à minha 
disposição pelo Ex.nio Prof. Tiago do Almeida, ou ainda 
nas enfermarias gerais mediante prévia autorização dos 
respectivos .directores. Algumas vezes tive de interromper 
o progama traçado para as aulas teóricas para aproveitar 
alguns casos clínicos interessantes que poderiam faltar na 
devida altura para objectivaçáo tia» lições. 

Para melhor familiarizar os estudantes com a prática 
clinica, organizei, à semelhança do que se faz desde muito 
tempo na 2." Clínica Médica, turnos de serviço semanal 
compostos de dois alunos que comigo passavam a visita du
rante a semana e executavam sob a minha direcção estas 
pequenas operações médicas correntes, como: loracenteses, 
paracenteses, punções lombares, punções venosas, etc. 

Sempre que foi possível, pratiquei com os.alunos as 
autópsias para completar a demonstração clínica com a 
demonstração anátorno-patológica macroscópica. 

Mercê da anormalidade do estado sanitário do Porto 
e do consecutivo isolamento do Hospital da Misericórdia' 
foram apenas 58 os doentes que tranzilaram pela 1.» Cli
nica Médica, muitos dos quais foram distribuídos aos alu
nos para estudo e relatório respectivo. Cada aluno pode 
fazer apenas um relatório, pois a distribuição dos doentes 
foi feita eu. geral desde Janeiro om diante e o curso era 
constituído de 84 alunos, 29 do período ordinário e ã do 
transitório. Três alunos ordinários transferiram-so para 
Coimbra no segundo semestre. 
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De um modo geral pôde dizeise que foi boa a assi

duidade dos estudantes, bem como o seu aproveitamento, 
registandose sempre maior número de presenças nas 
aulas práticas. 

MATÉRIAS VERSADAS DURANTE 0 ANO I.ECTIV.) 
DE HM 71 iH S 

Doenças infecciosas : 

a) Febres erupt lima: ■ . 

Sarampo; 
Uubéola; 
Escarlatina; 
«Juarta doeiK.a; 
Variola. Varicela. Vacina. 

b) Outras doenças infecciosas : 

Febre tifóide e paratifoid.^s: 
Tifo exantemático: 
Trnsorelho; 
«iripe; 
Reumatismo articular agudo e pseudoreumatismo in

feccioso; 
Kstreptococcia e especialmente erisipela da face; 
Difteria (angina e croup); 
Sozonismo; 

Doenças do aparelho respiratório : 

Broncopneumonia ; 
Pneumonia; 
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Pleurisia sero-fibrinosa; 
Tuberculose pulmonar e anatomia patológica e bacte

riologia da tuberculose em geral. 

Doenças do aparelho circulatório : 

Endocardite reumatismal aguda; 
Insuficiência aórtica (doença de Corrigan e doença de 

Hogdson) ; 
Insuficiência mitral; 
Estenose mitral pura; 
Doença mitral; 
Miocardites agudas; 
Miocardites crónicas; 
Angina de peito; 
Aneurisma da aorta. 

Doenças do aparelho digestivo: 

Cancro do estômago. 
Funções o insuficiência da célula hepática. Icterícia. 
Cirroses em geral. Cirrose de Laennec. 
Cirroses biliares e em especial a cirrose de Hanot. 
Cirroses hipertróficas. Cirroses mixtas. 
Péritonite tuberculosa. 

Doenças do aparelho urinário : 

Noções de fisiologia normal e patológica. Exploração 
funcional dos rins. 

Mal de Bright. 

Doenças do sistema nervoso : 

Meningites agudas. 
Meningite tuberculosa. 
Meningite cerebro-espinhal epidémica. 
Hemorragia cerebral. 

12 
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CLASSIFICAÇÃO DAS DOENÇAS 

Rrônco-pneumonin crónica 
Bronquite 
Pneumonia 
Tuberculose pulmonar 

Dilatação da aorta. Sífilis 
Doença mitral 
Endocardite crónica (cstenose mitral) 
Endo-miocardite crónica 
Esclerose cardio-vaseular 
Miocardite crónica 

Cancro do estômago 
Cirrose atrófica do figado 
Enterile crónica 
Enterocòllte 
Gastrite crónica 
Gastrito ulcerosa 

Mal de Bright 

Congestão cerebral 
Hemiplegia esquerda 
Hemorragia cerebral (1 com ateroinatose 

generalizada) 
Mielite crónica 
Polinevrite alcoólica 

Febre tifóide (1 forma alnxo-adinàmica) 
Gripe (1 fornia abdominal e 2 forma to

rácica) 
Reumatismo articular sub-agudo 
Sífilis (2 reumatismo sifllílico) 

A 

Doenças do aparelho 
respiratório (6) 

Doenças do aparelho 
circulatório (7) 

Doenças do apnrelho 
digestivo (13) 

Doenças do aparelho/ 
urinário (2) \ 

Doenças do sistema 
nervoso (9) 

5 
Doenças infeciosas 

(14) 

3 
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5 

r 

Doenças diversas 
(7) 

1 Clorose 
2 Intpxicação aguda pelo gaz île iluminação 
1 Intoxicação aguda pelo fósforo 
1 Intoxicação aguda pelo fósforo e pelo 

arsénico 
1 Intoxicação aguda pelo sublimado 
1 Pleurodinia 

RESUMO ESTATÍSTICO: 

Curados 13 
Melhorados 32 
Mesmo estado 1 
Falecidas 10 
Transferidas 2 

Abertura das aulas em 5 de Novembro de 1917. 
Encerramento em 7 de Junho de 1918. 

Porto, 30 de Julho de 1918. 

Rocha Pereira. 



2." Clínica Médica 

Prol. ÏHIAGO DE AI.MICIUA 

SERVIÇO DOCENTE DURANTE O ANO LECTIVO 
DE 1917-1!) IS 

Lições de Patologia clínica 
(ÁS a." FEIRAS) 

I — Gastropatias sililiticas (2 L.) 
II — Reumatismo sililítico e reumatismo blenorrágico 

(1 L.). 
III — Tuberculose peritoneal (1 L.). 
IV — Atrofias musculares periféricas (2 Li). 
V —Pleurisias (1 L.). 

VI — Tifo exantemático (1 L.). 
VII — Insuficiências carJiacas (2 L.). 

VIII — Meningites o menin-zismo (2 L.). 
IX — Dotienenteria. Formas clinicas. Tifóide sudoral 

(1 L ) . 
X — Saturnismo (1 L.). 

XI — Hemiplegias (2 L.). 
XII — Doenças endocrinicas. Infantilisme Mixedema. 

Adisonismo (2 L.). 
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XIII — Tumor cerebral (1 L.). 
XIV—Perturbações digestivas na tub. pulmonar (1 L.). 
XV — Siringomielia (1 L.). 

XVI — Sífilis do coração. Estenose mitral (1 L.). 
XVII — Doença de Thomson (3 L). 

Terapêutica versada nas lições e praticada 
no serviço hospitalar 

Pneumonia. 
Pleurisia. 
Febre tifóide. 
Tifo exantemático. 
Reumatismo articular agudo. 
íiripe. 

m Tuberculose pulmonar. 
Reumatismo de Poncet. 
Tuberculose peritonial. 

Sífilis. 
Paludismo. 
Clorose. 
Púrpura. 
Saturnismo. 
Hemiplegia. 
Envenenamentos. 
Lucemia. 

Doenças do coração e da aorta. 
Aneurismas. 
Doenças dos rins. 
Doenças do fígado. 
Gastrites. 

Doenças endocrinicas. 
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Apresentação de doentes 

(SEXTAS-FEIRAS) 

j J Peumonia 2 d. H. e M. 
\ Febre tifóide 1 d. M. 

j Paraplegia traumática 1 d. H. 
\ Sífilis pulmonar 1 d. M. 

( Febre tifóide 2 d. M. 
í Gripe. 1 d.. 

Tuberculose pulmonar 4 d. 2 H. 2 M. 
IV f Exemplares da reacção de Von 

Pirquet i d. H. 
*«. 

Gastrite ulcerosa 1 d. H. 
Nefrite sifilitica '1 d. H. 
Miocardite 1 d. M. 
Esclerose cárdio-aórtica 1 d. M. 

V | Sífilis hepática 1 d. M. 

VII 
Tabes dorsal 1 d. H. 
Tuberculose ganglionar 1 d. M. 
Gastrite ulcerosa 1 d. M. 

\ Glicosúria e endocardite. Sífilis 1 d. M. 
J Taquicardia emotiva 1 d. H. 

X 
Pleurisia tuberculosa 1 d. H. 
Paludismo 1 d. H. 
Tifo exantemático 2 d. H. M. 
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| Clorose 1 d. M. 
| Envenaraento pelo sublimado 1 d. M. 

í Endocardite siíilitica 1 d. H. 
\ Bradicardia congénita 1 d. H. 

XIII { Mal de Bright 1 d. M. 

XIV 
Mal de Bright. Síndroma clore-

témico 1 d. H. 
Cirrose de Laennec 2 d. H. e M. 

f Tu here 
X V ! Tuberc 

iberculose peritoneal 1 d. M. 
„„rculose pleural 1 d. M. 

I Doença de Hodgson 1 d. H. 
| Esclerose da aorta. Saturnismo 1 d. H. 

| Aneurisma da aorta 3 d. M. 
| Soluços histéricos 1 d. M. 

XVIII 

Cirrose de Laennec 1 d. H. 
Sífilis de miocárdio 1 d. M. 
Febre tifóide, de forma hepática 1 d. M. 

f Púrpura hemorrágica 1 d. H. 
X 1 X J Quisto hidático do fígado 1 d. H. 

XX [ Atrofia muscular Aran-Duchenne 1 d. M. 

XXI 

Sífilis hepática (Forma cirrótica) 1 d. H. 
Diabétis pancreática 1 d. H. 
Histeria (Hemi-hipoestesia direita) 1 d. M. 
Clorose 2 d. M. 
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Autópsias 
Homens 

1 — Tub. pulmonar. Deg. amilóide tio flg. e rins. 
2— Esclerose cárdio-aórtica. Assistolia. 
3 —Tub. pulmonar. Espleno-pneumonia. 
4 — Cirrose de Laennec. 
5 — Doença de Hogdson. 
C — Cancro medular do fígado. 

Mulheres 

7 — Febre tifóide. 
8 — Tub. pulmonar. 
9 - Gastrite ulcerosa. 

10 — Enterite tuberculosa. 
11 — Hronco-pneumonia. Aneurisma da aorta torácica. 
1*2 — Tub. peritoneal. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS SEGUNDO OS DOENTES 

INTEBNADOS DURANTE O ANO LECTIVO 

&2 
Sala do Senhor dos Aflitos 

S 
s 5,11.1¾ lio Senhor Jesus e do 

Espirito Santo 

»s i 
X 

HOMENS i l 
z 

MULHERES 

2 Sililis hepática 
1 Cólica hepática 
1 Icterícia acolúrioa 
1 Neoplasia do ligado 
1 Cancro do fígado 
1 Tuberculose peritoneal 

3 Pneumonias 
4 Tuberculoses pulmonares 
2 Pleurisios tuberculosas 
1 Pleurisia purulenta tuber

culosa 
1 Pleurisiu serofibrinosa 1 
1 E s p l e n o - p n e u m o n i a de I 

(«rancher 
1 ftrônco-pneumonia 1 
l Bronquite fétida 1 
1 Gripe toráxica 

2 Gastrite ulcerosa 2 
1 Embaraço gástrico 2 
1 Entero-eolite 1 

1 Enterite crónica. Infanti- L 
lismo 

1 Gastrite sifilitica 1 
2 Cirrose de Laennec 1 

Pneumonia lobar direita 
Pleurisias secas 
Pleurisia serofibrinosa 
Tuberculose pulmonar 

Bronco pneumonia 
Pleurisia e péritonite tuber

culosa 
Sífilis pulmonar 
Siiiti.se pleural bilateral 

Gastrite ulcerosa 
Gastrite crónica 
Gastro-enterite crónico tu" 

bercnlosa 
Gastro-patia sifilitica 

Enterite crónica 
Icterícia ebertiana. Doença 

de Weill 
Sífilis gástrica 
Sililis hepática 
Cirrose atrófica do fígado 
Febres tifóides 
Gripe abdominal 
Tuberculoses peritoneal 
Péritonite e pleurisia tuber

culosa 

http://Siiiti.se
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II 
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1 S 
Sala do Senhor dos Aflitos 

! 
•o 

Sala do Senhor Jesus 
Espirito Santo 

e do 
II 

I ! «OMENS 1 
i 
z 

MULHERES 

i Saturnisme crónico 8 "2 S i Saturnisme crónico 8 Cloroses 

Jj  1 Saturnismo 

5." 1 Envenamento pelo sublima

a 
do corrosivo 

r i Esplonomegulia l Esplenoinegalia 
i Artrite tuberculosa do joe

lho direito. Tuberculose 
pulmonar 

1 Artrite tuberculosa 
direito 

do pé 

g î T u b e r c u l o s e ganglionar 1 Leucemia mieloide. Esple

S A d e n o p a t i a traqueo no m égal ia 
z brônquica ' 
| î Adenites inguinais 1 Metrite 
.. î Tuberculose ganglionar cer

vical 
1 Insuficiência supra 

Sífilis 
■ renal. 

î Mal de Pott 1 Mal de Polt 
i Doença d'Addison 1 Diabete. Endocardite Sífilis 
î Diabete 1 
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CURSO DE PSIQUIATRIA 

Ano lectivo de 1917-1918 

PARTE PRIMEIRA 

Patologia geral 

ETIOLOGIA DAS DOENÇAS MKNTAIS: 

Gomo nos anos anteriores, a etiologia das doenças 
mentais foi cuidadosamente estudada obadecendo a sua 
exposição ao plano geral conhecido. ' 

As causas traumáticas, particularmente a acção dos 
obuses, assim como as anisas tóxicas e infecciosas merece
ram uma atenção muito especial pela importância ijue lhes 
dá a guerra actual o a epidemia do tifo exantemático. 

EVOLUÇÃO: 

a) Marcha: período prodrómico, de estado e terminal. 
Os três tipos das psicoses segundo a sua evolução: continuo, 
remitente e intermitente. 

O «momento lúcido» interrompe a psicose como um 
clarão momentâneo. 

b) Duração: sòbre-aguda, aguda e crónica. 
c) Terminação: cura, cronicidade, morte. 
d) Complicações. 
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SEMIOLOGIA OERAX.: 

(a Perturbações psíquicas: ideias delirantes, perturba
ções de memória (amnesias) e da atenção! 

Perturbações da percepção: Alucinações e ilusões. Alu
cinações auditivas, visuais, gustativas, olfativas, tactis, co-
nestésicas e motoras. 

Perturbações da linguagem: afasias (síndroma de Wer
nicke), disartria, anartria, neologismos, mutismo vesânico, 
etc. 

Perturbações de actos: 
Apraxia ideatoria post-epilética. 
b) Perturbações fisicas : 
Reflexos. 
Perturbações troticas e vaso-motoras: 
Gatismo. 
Semiótica da pupila. 
Liquido cclalo-raquidiano. 
Sangue. 
Estigmas lisicos. 

CLASSIFICAÇÃO: 

Foi explicada e criticada a classificação de Eugénio 
Tanzi, adoptada nos manicómios portugueses. 

Esta classficação encontra-se no quadro junto. 



Etiologia gepal das doenças mentais 

Cansas que actuam até ao nascimento 

1 — Hereditariedade 

paterna 
materna 
convergente 
consanguínea 

I Imediata 
í mediata (atávica) 

acumulada 
I direla 
| colateral 
I similar (homologa) 
[ dissimilhante (de tranformação) 
( progressiva 

regressiva 
póstuma — Inlluencia do l.o marido 

noa filhos do 2.° 
vesanica — Loucura 
emotiva — 
congestiva — Paralisia geral. etc. 
nevropàtlca — Névroses 
artrítica — Reumatismo, etc. 
infeciosa — Heredo sífilis 
tóxica — Ileredo-alcoolismo 

2 — Edade dos pais 
3 — Estado acidental dos pais no momento da concepção 
4 — Emoções e doenças da mãe durante a gravides 
5 — Doenças do feto 
6— Acidentes do parto (distocia, etc.) 
7 — Limitação dos nascimentos — primogenitura 
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I I 

C a u s a s q u e a c t u a m d e p o i s d o n a s c i m e n t o 

^4—EXTERNAS 

Mecânicas 

Físicas 

Químicas (intoxica
ções externas) 

Pancadns na cabeça _ 
Quedas fi comoção cerebral 
Contusões aéreas 
In tenensões cirúrgicas 
Calor 
Insolação 
Frio 
1.1.7. 
Pressão barométrica, etc. 

, 5 j Alcool 
iSJBebidas alcoólicas 

5 glCeriais avariados 
=-1(00 

Infcciosas 

Sociais, intelectuais c mo-
rais 

ICogumelos venenosos, ele. 

Chumbo 
Mercúrio 
Arsénico 
Fósforo 
Morfina 
Éter 
Cacaina 
Ioilorfómio. 

Variola 
Escarlatina 
Sarampo 
Sililis 
Tuberculose-
Erisipela 
Septicemia 
Influenza o 
Todas as doenças infeciosas 

Civilizarão 
Educação 
SuriiH'nago 
Exaltação politica e religiosa 
Superstições 
Espiritismo 
Contágio nervoso 
Emoções 
Sonhos, etc. 
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a-liras 

Fisiológicas. 

0 | Infância 
| < Virilidade 
5 (Velhice 

* (Masculino 
w [Feminino 

jPuberdade 
\\Menopause 
Menstruação 

(Gravidas 

I Patológicas (intoxicações 
ternas, etc) . . . . 

Parto 
Aleitamento 

Doenças: 

do aparelho digestivo 
d« ligado 
dos rins 
das glândulas de secreção 

interna 
da nutrição ou diatesicas 
do sistema nervoso, (encefa-

lopatias infantis, etc. 

C l a s s i f i c a ç ã o a d o p t a d a d a s d o e n ç a s m e n t a i s 

Psicoses acidentais 

[asténica 
I. CONFUSÃO) alucinatória 

MENTAL .j estúpidos 
Idelírio agudo 

II. P s i c o s e s 

exolóxicas (envene
namentos) . . . 

endotóxicas (auto-in-

Pelagrn 
Alcoolismo 
Morfinismo 
Cocainismo 

iSaturnismo, etc. 
t 0 - i n - [ Icretinísmo 

toxicações e infe-lTiroideismo . .{mixedema 
cçSes. 

(Uremia, etc. 
I basedowismo 
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Idos adultos. . . . 

das crianças—Idiota 

IV. PfiicosEsf.Melancolia 
AFECTIVAS) Mania 

Demência paralitica 
— senil 
— post-hemorrágica 

Psicoses traumáticas 
— siflliticas 

B. — Psicoses constitucionais 

V. L O U C U R A P E R I O D I C A 
I nianiacn 

melancólica 
.de formas alternas 
Ide dupla forma 
I circular 

VI. Neuropsicoses. 

VII. DEMÊNCIA PRECOCE 

VIII. ANOMALIAS MENTAIS 

[Neurastenia (loucura obsessiva) 
.] Histeria 
I Epilepsia 

íhebefrépica 
jcatatónica 
Iparanóide 

IAberrações sexuais u 
Loucura moral 
Paranóia 
Imbecilidade 

13 



SEGUNDA PARTE 

Patologia e«peoial 

CONTUSÃO MENTAL PRIMITIVA : 

História. Relação da confusão mental cora o delírio 
onírico e a demência precoce, sob o ponto de vista etioló
gico e sintomático. (Regis). 

Definição da confnsão mental primitiva. 
Ktiolo^ia. 
Sintomatologia: 
A. —Sintomas psíquicos e sua interpretação. 
Confusão mental asténica e confusão mental delirante. 
a) Confusão mental asténica: 
Torpor cerebral, confusão, desorientação, amnesia, per

turbações da atenção, fadiga mental, perturbações de per
cepção (dos objectos externos e nas sensações internas), da 
consciência pessoal, da linguagem. 

b) Confusão mental delirante: 
Delírio onírico. História do delírio onírico e sua conce

pção segundo Regis. Siguilicação clínica. Ideias post-oríricas. 
R. — Sintomas físicos: Cefaleia, insónia, febre, fácies, 

polinevrite, reflexos, rigidez muscular, trémulo, desigualdade 
pupilar, astenia, emagrecimento, perturbações gastrointes
tinais, renais, etc. 

Variedades clínicas da confusão mental. 
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a) Variedades de forma asténica: topor mental, es
tupidez, demência aguda. 

b) Variedades da forma delirante (ou alucinatória) : 
agitada, depressiva, dupia-forma, alternante, delírio siste-
matisado. 

Ideias delirantes: Naturesa das ideias delirantes (me
lancólica, de grandesa, de perseguição, eróticas, etc.) Pre
ocupações profissionais. 

Relação das ideias delirantes entre si. 
O que geralmente caractérisa estes delírios é o poli

morfismo e a mobilidade das ideias delirantes, que exce
pcionalmente também podem apresentar uma certa fixidez 
e até uma tal ou qual sistematisação—delírio sistematisado 
post-onirico. 

Relação das variedades clinicas da confusão mental 
com os períodos da doença infecciosa em que se manifesta. 
As formas delirautes são geralmente prefebris e febris, ao 
passo que as formas asténicas pertencem de preferência à 
convalescença. 

Evolução da confusão mental: início, duração e termi
nação. 

Diagnóstico. Prognóstico. Patogenia. Tratamento. 

LOUCURA INTERMITENTE: 

Kstudo das seguintes formas clinicas, outrora conside
radas como espécies patológicas distintas, autónomas : 

f tipo regular — 1 
Mania intermitente . .j _ i i r e g u l a r _ 2 

í tipo regular — 3 
Melancolia intermitente { _ irregular — 4 
Loucura alterna típica —5 
Loucura de dupla forma — 6 
Loucura circular continua — 7 
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Raridade extrema das formas puras : 
Síntese de Magnan : 
«A loucura intermitente é uma espécie patológica . . . 

Os seus acessos podem oferecer na sua marcha variedades 
de evolução que alguns autores teem considerado suficien
tes para constituir espécies patológicas distintas; e assim 
foram admitidas as loucuras intermitentes, alternas, circu
lares, etc. Mas a história clinica dos doentes demonstra que 
estas distinções se apoiam em caracteres clínicos certa
mente muito aparentes, muito salientes, mas apezar disso, 
de ordem secundária e limitados a uma fase episódica da 
doenças (Martian). 

Demonstração da verdade clinica contida nesta síntese. 
Indicação sumária da síntese de Kraepelin-a loucura 

maniaco-depressiva. 
Dissociação dos elementos constitutivos da mania e da 

melancolia. Kstados mistos. Condições em que se observam. 

DEMÊNCIA PRECOCE: 

A grande síntese de Kraepelin neste domínio da pato
logia mental. 

As três formas clássicas desta psicose: 

f catatónica 
Demência precoce . hebefrénica 

| paranóide 

Raridade das formas puras. Frequência das fprmas 
mixtas. 

Extensão abusiva da forma paranóide, segundo a con
cepção de Kraepelin. Todos os delírios sistematisados, alu
cinatórios ou não alucinatórios, sobretudo quando não se 
desenvolvem num fundo demencial, devem ser excluídos 
da forma paranóide e integrados nas paranoias. •' 
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Atiniiar que uma paranoia é alucinatória uào equivale 
a dizer que é demência). Apresentação de casos clínicos 
de paranoias intensamente alucinatórias e que ao fim de 
vinte e mais anos não chegaram a um estado demencial 
clinicamente apreciável. 

P A R A N Ó I A [ D E L J R I Û S S I S T E M A T I Z A D O S O U I - A H C U I S ) : 

Desi^nam-se assim « estados psicopáticos funcionais, 
caracterizados por ideias delirantes permanentes, lixas, me
todicamente ligadas entre si, desenvolvendo-se num sentido 
determinado e seguindo uma evolução lógica» (Arnaud). 

Significação etimológica e psiquiátrica do termo paranoia. 
Noção geral dos delírios sistematisados essenciais. 
Estudo teórico e prático da psicose de evolução siste

mática regressiva, tendo como tipo clinico o delírio crónico 
de Magríãh. 

Demonstração clínica da rialidade desta psicose com 
as suas quatro étapes descritas por Magoai) — inquietação, 
perseguição, megalomania e demência. 

Aparecimento e evolução das alucinações e do delírio. 
Desdobramento da personalidade. 
Reacções dos doentes. 

KNCKP-AI-'iPATIV- O<NGKNIT.'V> E INTANTI- : 

Etiologia. 
Anatomia patológica. 
Sintomas físicos e mentais. 
Hemiplegias congénitas e infantis. 
Relação entre o déficit mental a intensidade e bilale-

ralidade da paralisia, a sede da lesão e os ataques epilépticos. 
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S Í N D R O M A D E L I T T L E : 

Sintomas, evolução, lesões, causas. 
/ 

SUGESTÃO E SUGESTIBILIDADE: 

Definição. 
Sugestão no estado normal, no estado hipnótico e na 

vigília. | 
Persuação. 
A sugestão na histeria, como factor patogénido e mé

todo terapêutico. 
A sugestão em crimiualogia e pedagogia. 

PSIQUIATRIA E NEUROLOGIA DE <;UERRA: 

Acidentes mentais o nervosos produzidos pela grande 
explosões. 

Apresentação dos principais tipos clínicos de doenças 
mentais ainda não mencionados. 

O Professor, 

António de Sousa Magalhães Lemos. 

3 



BIBLIOTECA 

M O V I M E N T O E M 1 9 1 7 - 1 9 1 8 

(A) Niimero de leitores e obras consultadas 

MESES 

Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Hezernbrn  
laneiro 
Fevereiro 
Março 
Abril . . 
Maio 
Junho 
Julho 

Total 

S. li. — Neste número não se contam os professores e assis 
lent**, que diariamente utilisam as obras desta Biblioteca. 

Leitoreà 

73 
IH 
108 
257 
127 
168 
136 
101 
157 
120 
126 
148 

1431 

Obras 

76 
13 

116 
263 
186 
17») 
13« 
119 
182 
140 
112 
50 

1566 
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íli/ Livros entregues e ret irados durante o ano 
pelos professores e assis tentes 

NOMES Volume. 
entregues 

Volume., 
ou fascículo. 

que teem 
actualmente 

em seu poder 

Albel ile Lima balaznr 1.4 
Alberto ile Aguiar . . . . . . 1 
Almeida Garrett 9 
Augusto Brandão 0 
Cindido dp Pinho I) 
Carlos Lima 2 
liias de Almeida. . . . . . . . (} 
Lopes Martins 1 
Lourenço Gomes 40 
Luis Viegas o 
Maximiano de Lemos . . 9 
Oliveira Lima 0 
Pires de Lima 19 
Teixeira líaslos . . . 10 
Tiago de ■Aitneitth . ' »**d<» •» '■ • a 
Rocha 1'ereira 2 

Castro Henriques g 
Kreitas Veloso 18 
Guilherme Itraga 1 • 
Hernâni Monteiro . . ]9 
João de Almeida. ]5 
•!oaf|uim Milheiro 28 
Martins Barbosa. . . : . ' ■ ! 
Mendes Leal . 1 
Morais Frias . . . . o 
Portela U 
Rarntnuo 12 
Hoberto de Carvalho 2 
Sebastião Peio 15 

António Pestana 12 
Cândido G|J du Costa 2i> 

Total 279 

13 
0 

8 
2 
5 
i 
1 
1 
!> 

1 1 
I 

0 

i 
« 
0 
1 
4 
0 
1 
t) 
1 
4 
1 
0 
0 

8 
n 

88 
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' ' Livros adquiridos por compra ou por oferta 
e obras encadernadas 

Ohra, ■ Volumci 

Oferecidas .' . . . . 222 28Q 
Compradas 341 +27 

Volumes! n M l l o r n a u 0 ( , . . . 14 ,) 203 
e obras | 

A Biblioteca possue actualmente: 16:500 obras e 17:121 volumes. 

De entre as obras e volumes oferecidos, mencionamos especial

mente as seguintes: 
— Da associação Médica l.uzitana foram oferecidos alguns fas

cículos dos « Virchows Archiv», dos quais alguns formam volumes. 
— Foram oferecidos pelp Ex.""J Sr. tir. Avides cerca de lCp 

volumes, dus (piais alguns completam obras. 
— De Montevideo foram oferecidos 5 volumes: Primer Con

gresso Médico Nacional . 
— A faculdade de Medicina do llio de .lanoiro ofero.eu 82 leses 

inaugurais. 

I V P u b l i c a ç õ e s p e r i ó d i c a s a s s i n a d a s ou p e r m u t a d a s 
c o m o s " A n a i s , , ou c o m o " A n u á r i o , , 

American (The) Journal of Anatomv. 
\nais da Faculdade de Medicina do.l'urlo. 
Anais da Faculdade do Rio de .laneiro (Perm.>. 
Anais da Marinha (Perm.). 
Anais Scienlificos da Academia Politécnica da Porto (Pe rm) . 
Anatomical (The) Hecord Philadelphia. 
Annales de Dermatologie et de Syphiligrapliie — Paris. 
Annales de OyqéoAiogie et d'Obstétrique. 
Annales d'Ilygienne Publique et de Médecine Légale — Paris 
Annales de l'Institut Pasteur— Paris. 
Annales d'Oculisliqm » 
Annali d'Igiene Rom». 
Anatomical (The) Record. 
Anthropologie (1.'). 

file:///nais
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Anuário das Contribuições Directas—Lisboa (Perm.). 
Anuário da Faculdade do Medicina do Porto. 
Anuário de Liceu Central de Alexandre Herculano (Perm.). 
Anuário do Liceu Central Emídio Garcia (Perm.). 
Anuário do Liceu Central Pedro Nunes (Perm.). 
Anuário dei Observatório de Madrid (Perm.). 
Archives Italianes de Biologie. 
Archives Médicales Belges (Perm.). 
Archives do Médecine Expérimentale. 
Arquivo de Anatomia e Antropologia — Lisboa (Perm.). 
Archivio di Farmacologia sperimentale e Scienze affini. 
Arquivo da Universidade de Lisboa (Perm.). 
Arquivos da História de Medicina — Porto (Perm.). 
Arquivos do Instituto Bacteriológico — Camará Pestana — Lisboa v 

(Perm.). 
Arquivos do Instituto Central de Higiene — Lisboa (Perm.). 
Arquivos do Instituto de Medicina Legal de Lisboa (Perm.). 
Assistência Nacional aos Tuberculosos— Relatório o Contas (Perm.). 
Associação Comercial do Porto—Relatório da Direcção (Perm.). 
Associação de Escolas Móveis — Relatório e Contas (Perm.). 
Roletim da Associação Médica Luzilana (Pomi). 
Boletim da Associação dos Médicos Portugueses (Perm.). 
Boletim da Associação dos Arqueólogos Portugueses (Perm.). 
Boletim Bibliográfico da Academia das Scièncias de Lisboa (Perm.). 
Boletim Comercial.e Maritime — Lisboa (Perm.). 
Boletim da Direcção Geral da Agricultura—Lisboa (Perm.). 
Boletim ila Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Perm.). 
Boletim lierai de Medicina e Farmácia — Nova Gôa (Perm.). 
Boletim dos Hospitais Civis de Lisboa (Perm.). 
Boletim Mensal da Estatística do Porto (Perm ). 
Boletim Mensal da Estatística Demográlico-Sanitário da cidade de 

Lisboa (Perm.). 
Boletim Mensal da Estatística Demográlico-Sanitária da cidade do 

Porto (Perm.). 
Boletim Oficial do Ministério da Instrução Pública — Lisboa (Perm.). 
Boletim da segunda classe — Academia Rial das Scièncias — Lisboa 

(Perm.). 
Boletim da Sociedade Broteriana — Coimbra (Perm.). 
Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa (Perm.). 
Boletim do Trabalho Industrial — Lisboa (Perm.). 
British Journal of Surgery. 
British (The) Medical Journal - London. 
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Bulletin el Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux. 
Bulletin de la Société de Pathologie Exotique. 
Bulletin de L'Institut Pasteur — Paris. 
Bulletin de la Société Portugaise îles Sciences Naturelles (Perm.). 
Bulletin (I.e) Médical (Perm.). 
Bulletin Général de Thérapeutique. 
Diário do Governo 
Estatística Financeira. Anuário das Contribuições Diretas (Perm.>. 
Gasela Medica Catnlna — Barcelona (Perm.). 
Iligia — Madrid. 
Indian (The) Journal Medical Beasearch (Perm.). 
Instituto (0) — Coimbra. 
Jornal de Scièncias Matmálicas, Kisicas e Naturais (Perm.). 
Jornal dos Médicos e Farmacêuticos do Parto (Perm.). 
Journal of Anatomy. 
Journal (The) of Experimental Zoology. 
Journal (The) of Comparative Neurology. 
Journal de Chirurgie 
Journal de Médecine et Chirurgie Pratiques (Perm.). 
Journal de Médecina de Bordeaux (Perm.). 
Journal des Praticiens-
Journal de Physiologie et de Pathologie Générale. 
Jouçnal (The) of Physiology. 
Journal of the Boyal Microscopical Society. 
Journal d'Urologie. 
Journal of Morphology. 
Lancei (The) — London. 
Liceu Central da Guarda — Ano lectivo de 1916-1917—Belatório. 
Medicina Contemporânea — Lisboa (Perm.). 
Medicina .Moderna Porto (Perm ). 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz — Manguinhos—Bio de Janeiro 

(Perm-). 
Márcia Médica (Perm) 
Nouvelle Iconographie de la Salpètriére — Paris. 
Observatório Infante I). Luis—Boletim Meteorológico—Lisboa (Perm.). 
Observatório da Serra do Pilar — Boletim Meteorológico — Porto 

(Perm.). 
Paris Médical. 
Portugal Médico — Porto, (Perm-)-
Policlínico (II). 
Presse Médicale (La) (Perm.). 
Progrès Médical (Le) (Perm.)-
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Progresos do la Clinica (Los) (Perm.). 
Quarterly Journal of Experimental Physiology. 
Quarterly Journal of Microscopical Science. 
llclatório referente ao ano escolar de 1915-1916 — Liceu de Angra 

— Publicação oficial. 
Relatório referente aos actos da Vigéssima nona direcção — Centro 

Comercial do Porto. 
Revista da Kaculdads; de Direito da Universidade de Lisboa (Perm.)-
Revista de Ex-Libris Portugueses. 
Revista Luzitana. 
Revista Medica del Uruguay (Perm.). 
Revista de Medicina Veterináriu (Perm.'. 
Revista de Odontologia. 
Revista de Química Pura e Aplicada (Perm.). 
Revista de Semiótica Laboratorial — Porto (Perm.). 
Revista de Higiene e de Tuberculose (Perm.). 
Revista Vallisoletana de Kspecialidades (Perm.i. 
Revista da Universidade de Coimbra (Perm.). 
Revue de Chirurgie. 
Revue d'Higiene et de Police Sanitaire. 
Revue Scientiiique. 
Sei-I-Kwai (The) Medical Journal (Perm.). 
Scientia, Bolonha. 
Surgery, Gynecology and Obstetrics. 
Tuberculose —Boletim da Assistência aos Tuberculosos (Perm.). 
União Módica — Portalegre (Perm.). 

0 «raanucim-, 

Diniz Aróao. 



LEGADOS 
ADMINISTRADOS PELA 

Faculdade de Medicina do Porto 

L E G A D O N O B R E 

Balanço em 30 de Junho de 1918 

Activo Passivo 

Papeis de crédito : Legado Nobre . . 75.871$01 
Faculdade de Medi-

Inscrições de 2,1 7o cina . . . . . 10.907S87 
de assentimento . 71.426$01 

Acções do Banco Co
mercial do Porto. 3.270$00 

Acções do Danço 
Aliança . . . . 1.176$00 

Caixa 10907S87 

86,778*88 86.778$88 
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LEGADO " V I S C O N D E DE MACEDO PINTO' 
Movimento da Caixa — 1917-1918 

R e c e i t a 

Saldo <lo ano económico 
de 191(5-1917 . . . 

Juros da Filial du Caixa 
Económica . . . . 

Juros recebidos de in*-
criçSes de 2.1 °/0 . . 

192«34 

14*05 

56*70 

26&U0 

D e s p e s a 

IV-mio pago a Albert'. 
Uroehudó Alves da 
silvo (Conselho esco
lar de :ii-vn-9l7 

1918-1919 

Sal.In inn. -passa para 
o ano económico de 

4-2*00 

. -221809 

2(i3S09 

LEGADO " B A R Ã O DE CASTELO DE PAIVA" 
Movimento da Caixa — 1917-1918 

R e c e i t a 

Saldo do ano economic" 
de 1916-1917 . . . 

Juros da Filial du Caixa 
Económica . . . . 

Recebido de juros de 
in^i-ri -Ses de 2,1 °/„. 1 ,0 

195842 

14*07 

21*00 

230849 

D e s p e s a 

' Prémio pago n João de 
A l m e i d a (Conselho 
escolar de Sl-vn-917) 

Saldo que passa para 
o ano económico de 
1918-1919 . . . 

21800 

209*49 

230*4» 

PREMIO "RODRIGUES PINTO" 
Movimento da Caixa — 1917-1918 

-
R e c e i t a 

Saldo do ano económico 
de 1916-1917 . . . 

Juros da Filial da Caixa 
Económica . •. . . 

Recebido de juros de 
inscrições de 2,1 "/„ . 

50*18 

3*61 

16$00 

69879 

D e s p e s a 

l'ara pagamento do pré
mio a Álvaro da Silva 
Rosas (Conselho es
colar de 31-Yii 917 . 

Saldo que passa para 
o ano económico de 
1918-1919 . . . . 

16*00 

53*59 

69879 

0 Secretário, 

Álvaro Teixeira Bastos. 

O Presidente do Conselho Administrativo, 

Cândido Augusto Correia de Pinho. 
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LEGISLAÇÃO 

Secretar ia de Estado da Inst rução pública Repartição 
de Instrução Universitária 

Decreto n." 4:418 

As tabelas de emolumentos das Secretariat Garai* das três 
Universidades da República oferecem disparidades que não deviam 
subsistir, desde que Toi estabelecida, pelo docrelo de 19 de Abril de 
1911, a igualdade de propinas de matricula e inscrição. 

Com efeito, us tabelas actualmente em vigor datam já de ve
lhos tempos: a da Universidade de Coimbra è ainda, em parte, a 
organizada pela reforma pombalina; a do Porto vem da criação das 
antigas Politécnicas, em 1837; e a de Lisboa, que é a mais elevada, 
consiste, com pequenas alterações, na da extinta Escola Politécnica 
aplicada á nova Universidade. 

Para evitar desigualdades sensíveis e absolutamente inexplicá
veis, convém refundir essas diferentes tabelas, estabelecondo-se 
uma labela única de emolumentos, comum âs três Universidades, 
em harmonia com a actual organização dos serviços, e adaptando-a 
ao sistema monetário vigente. Do aumento de receita para o listado, 
resultante desta medida, é reservada uma parte, não só para am
pliar os quadros das Secretarias, de pessoal mais reduzido, e até 
certo ponto compensar os três secretários gerais, bem como o ofi
cial muior e o primeiro oficial du l'niversidade de Lisboa, antigos 
funcionários da extinta Escola Politécnica, da supressão dos emo
lumentos que auferiam anteriormente à lei n." 226, de 30 de Junho 
de 1914, e ainda para equiparar os vencimentos dos restantes em
pregados das Secretarias Gerais das Universidades de Coimbra e 
Porto aos da Secretaria da Universidade de Lisboa. 

( 
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Nestes termos, o Governo da República Portuguesa decreta, e 
eu promulgo, para valer como lei, o seguinte: 

Artigo 1." As Secretarias Gerais das três Universidades da 
República ficam organizadas conforme os quadros e vencimentos 
que fazem parte do presente decreto. 

Art. 2.° As primeiras nomeações para os lugares novamente 
i*riailos pertencem ao Governo. As vagas que forem ocorrendo serão 
providas alternadamente por antiguidade e por concurso de provas 
públicas, cujo programa será regulamentado oportunamente. 

Art. 3.0 A todos os empregados do quadro é assegurado o di
reito fie aposentação de que gozavam os empregados das Secreta
rias das antigas Politécnicas, pelo artigo 4.° da lei de 25 do Agosto 
de 1887 e artigo 7." do decreto de 2 de Setembro de 1901, desde 
que hajam contribuído ou contribuam pnra a respectiva Caixa, nos 
termos do decreto n." I, de 7 de Julho de 1886, e da lei n." 718, de 
30 de Junho da 1917. 

Art. 4." E' estabelecida uma tabela única de emolumentos uni
versitários, comum ás três Universidades da República. Estes emo
lumentos constituem receita do Estado, e continuam a ser cobrados 
por meio de estampilhas (Iscais, nos termos du lei n.o 226, do 30 de 
Junho de 1914. Esta tabela, que começará a vigorar no dia 1 do 
próximo mês de Julho, faz parte integrante do presente decreto. 

Ari. 5.0 Fica revogada n legislação em contrário. 

Q u a d r o d o p e s s o a l 
d a s S e c r e t a r i a s G e r a i s d a s U n i v e r s i d a d e s 

e r e s p e c t i v o s v e n c i m e n t o s 

Universidade de Coimbra 

tauxurij Exercício Total 

1 Secretário 1.330$00 
1 Tesoureiro (<i) —*— 
1 Oficial maior 830$00 
1 Primeiro oficia! . • 700$00 
1 Segundo oficial 500*00 
1 Terceiro oficial 450$00 
1 Primeiro amanuense 450$00 

270$00 1.0110*00 
- $ — - * -
170*00 1.000*00 
160$00 850*00 
100*00 600*00 
90*00 540*00 
90*00 540*00 
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1 Segundo amanuense 350*00 
1 Porteiro 300*00 
1 Continuo 250*00 
1 Sweote — *— 

Universidade de Lisboa 

1 Secretário 1.330*00 
^ Tesoureiro (r<) —$— 
1 Oficial maior (b) 1.000*00 
l Primeiro oficial (b) 900*00 
1 Segundo oficial õ()0*0t» 
1 Terceiro oficio! 450*00 
1 Porteiro 800*00 
1 Continuo 250*00 
1 Servente — *

Universidade do Porto 

1 Secretário 1.330*00 
1 Tesoureiro (a) —$~

1 Oficial maior. . .'■ 830*00 
1 Primeiro oficial 700*00 
1 Segundo oficial 500*00 
1 Terceiro oficial 450*00 
1 Porteiro 300*00 
1 Continuo 250*00 
1 Servente — 

70*00 420*00 
60*00 360*00 
50*00 300*00 
— » — 188*00 

270*00 1.600*00 
— * — -*— 

200*00 1.200*00 
1S0*00 1.080*00 
100*00 600*00 
90*00 540*00 
60*00 360*00 
50*00 • 300*00 
_*— 188*00 

270*00 
.—*— 
170S00 

1.600$0o 
— $ — 

1.000*0i > 
150*00 850*00 
100*00 600*00 
90*00 540*00 
60*00 360*00 
50*00 300*00 
— 188*00 

a) Estes funcionários não lèm vencimentos pagos pelo Estado. 
Devem receber a cota de 1,5 por cento sobre o produto das propi

nas que constituem receita privativa das l'niversidades e das Facul

dades e Escolas Universitárias. 
b) Estes funcionários percebem, respectivamente, mais 200* e 

230$ do que os empregados correspondentes das outras secreta

rias/, como compensação dos emolumentos a que já unham direita 
anteriormente á criação da Universidade de Lisboa, como funcioná

rios da antiga Escola Politécnica. Por aposentação ou falecimento 
dos actuais funcionários serão os vencimentos equiparados aos das 
Secretarias de Coimbra e Porto. 
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Tabela de emolumentos das Secretar ias Gerais das Uni 
versidades, cobrados por meio de estampilhas fiscais, 
nos termos do art igo 5i ." da lei n.o 226, de 30 de Ju-

. nho de 1914 . . . . . . . 

No acto ila matricula na Universidade 
No acto da inscrição de cada cadeira ou curso 
Por cada termo de exame de Estado 
Por cada termo de exame de doutoramento 
Por cnda certidão de acto de bacharelato 
Por cada certidão de acto de doutoramento ou conclusão 

de curso técnico ou profissional ,-.., . I 
Por cada certidão de matricula, inscrição, frequência ou 

exame singular 
Por cada certidão de exame de grupo abrangendo até duas 

• g * ^ *«k* 
1'ur cada cadeira a iiiai-v nielli-de duu-i do mesmo grupo . 
Por cada certidão narrativa ou de teor, não excedendo 

uma lauda 
Por cada lauda que exceder a primeira 
Por cada certidão ou atestado não especificado nesta ta

bela, quando não seja narrativa ou de teor 
Pela alteração do nome em cada termo de matrícula ou 

inscrição 
Por cada anulação do termo de matricula ou inscrição, por 

motivo de transferencia para outra Universidade . . 
Pela carta de bacharel 
Pela carta de doutoramento ou de capacidade em qualquer 

curso técnico ou profissional 
Pelo diploma de prémio honorifico 
Pelo diploma de prémio pecuniário 

f)otermina-se portanto (pie todas as autoridades, a quem o conhe
cimento e a execução do presente decreto com força de lei perten
cer, o cumpram e façam cumprir e guardar tam inteiramente como 
nele se contém. 

Paços do Governo da República, 25 de Maio de 1918. — Sidónio 
Fala— João Tamaynini de Sousa Barbosa — Alberto Osório de Cas
tro— Francisco Xavier Esteves - Amilear Castro de Abreu e Mota — 
José Cariou da Maia—Joaquim do. Espirito Santo Lima—JoagiUm 
Mendes do Amurai— Alexandre José Botelho de Vasconcelos r Sá — 

$30 
$30 
2$00 
atoo 
ítoo 

ir 

1*50 

$40 \.0U 

$60 
$20 b0 

$60 
$10 

$50 !>fo 

$20 • J"f 

$50 
1*50 

/. i/t> 

2$50 
1$00 
1$50 

1.(,-0 
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Josi Mj'redu Hernies de Mai/alhàes — Henrique Forbes de Bessa — 
Eduardo Fernandes de Oliveira — Antónia Maria de A;credo Ma
chado Santos. 

Estatuto universitário 
Decreto n.<> 4:554 

O principio du autonomia dos institutos de instrução superiur, 
já consignado no decreto, com força de lei, de 19 de Agosto de 1907, 
recebeu tal incremento, depois, da proclamação da República, com 
a Constituição Universitária de 1!) de Abril de 1911, que bem pode 
dizer-se que só então os estabelecimento* de ensino superior, que 
constituem as l iés Universidades portuguesas, puderam progredir, 
descnvolver-sç. dar emlim satisfação ás mais urgentes necessidades 
do ensino. 

Para a plena efectivação dn autonomia universitária nos pontos 
de vista pedagógico e económico, para que dela possam resultar 
todas as vantagens que a instrução e o pais lérn direito a esperar 
lias Universidades, é, porém, indispensável remover embaraços, 
aplanar atritos, proencher lacunas, corrigir defeitos, resolver dúvi
das, mclliorar condições, que. a prática de sete. anos veio demons
trar que necessitam de remédio elicaz. 

A principal intenção desta reforma é imprimir ás Universidades 
ma vigoroso impulso, forlalecè-las, dar-lbe Iodas as regalias legiti
mas, para (pie em breve prazo se tornem não só verdadeiros centros 
de investigação scienlilica, mas possam também cooperar na solu
ção dos mais instantes problemas da vida nacional. 

Kntre as condições fundamentais da organização escolar, dentro 
dos princípios do decreto de 19 de Abril de 1911. urge também con
siderar os actuais vencimentos dos professores universitários, que 
representam uma retribuição do exercício docente, verdadeiramente 
mesquinha e até deprimente. 

Tendo em vista as bases apresentadas peln comissão de revisão 
i 1 .-usino universitário ; 

Em nome da Nação, o Governo da República Portuguesa de
creta, e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte: 

E s t a t u t o u n i v e r s i t á r i o 

.CAPITULO I 
Das Universidades c circunscrições universitárias 

Artigo 1." Os estabelecimentos públicos de ensino superior, 
relacionados entro si de forma n constituir centros de ensino profis-
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sional, de investigação scientitica e de difusão da alta cultura, léu. 
o título de Universidades. 

Art. 2." Há trós Universidades, cujas sedes são Coimbra. Li«

boa e Porto. 
§ único. A circunscrição universitária de Coimbra é formada 

pelos distritos de Coimbra, Leiria. Castelo Branco, Aveiro, Viseu e 
Guarda: a de Lisboa, pelos distritos de Lisboa, Santarém, Portale

gre, Évora, líeja, Faro e ilhas adjacentes: a do Porto, pelos distritos 
do Porto, Draga, Vila Rial, Bragança e Viana do Castelo, 

Art. 8." A Universidade de Coimbra compreende as Faculda

des de Letra», Direito, Medicina e Seiéncias, a Escola Superior de 
Farmácia e a Escola Normal Superior: a Universidade de Lisboa 
compreende as Faculdades de Letras, Direito, Medicina e Scíèiicias, 
a Escola Superior de Farmácia e a F.scola Normal Superior; a Uni"" 
iersidade do Porto compreende as Faculdades alo Medicina, Scié.■

cias e Técnica e a Escola Superior de Farmácia. J 
§ único. Poderão encorporarse nas Universidades, por decreto 

do Governo, outros estabelecimentos de ensino superior; o Ita Urti

versidades é facilitado criar cursor ou cadeiras de invectip.i 
seientiflea, assim como escolas técnicas ou de aplicação, sempre 
que para isso tenham recursos próprios ou lhes sejam fornecido

pelos corpos administrativos, corporações e associações das respe

ctivas circunscrições universitárias. OU por pessoas singulares. 
Art. 4." As Universidades são estabelecimentos nacional, que. 

estando sob a dependência o direcção da Secretaria de Estado da 
Instrução Pública, iêttt um governo autónomo. Dentro das Universi

dades e a estas subordinadas, as Faculdades e Escolas tètn também 
um governo autónomo. 

r.wliri.o u 

Da organização das Universidades 

Art. 5.° O governo das Universidades pertenci. ■;< Asserribléa 
Geral, ao Senado, ao Conselho Académico, á Junta Administrativa e 
ao reitor, nos termos dâste decreto. 

Ari. 6." A Assemblea Geral da Universidade é constituída pelos 
professores ordinários, pelos vogais do Senado que não pertençam 
já. por outros títulos, á Assemblea Geral, e por um representante

relativaiuente a cada Faculdade ou Escola,, tios professores livras, 
dos professores contratados, dos assistentes e dos estudantes. 

§ único. A eleição destes representantes farse há por escru
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tinia secreto, no mes de Outubro do c:ula ano, sendo designado o 
din, p local e a hora em que deve realizarso, por edital do reitor, 
com dez dias, pelo menos, de antecedência. 

Ari. 7." \ Assembles Geral da Universidade compele n eleição 
do reitor e do vicereitor. A eleição do reitor r^erá feita em lista 
triplico e comunicada ao llovórno, para que i"sle nomeie um dos 
eleitos. A eleição dp vicereitor não dependo de confirmação do 
Governo. 

$ único. 0 reitor e o vicereitor são eleitos por um triénio, 
podendo ser reeleitos indelinidamente. , / * ■ ± 

Ari. 8." A eleição do reitor tf do vicereitor furse há trintaj .L , • ' # / / ' ' 
dias antes do fim du prazo para que foram eleitos. Quando as fun| ' ""** • ' • ' . « . 
ç3es do reitor cessem delinitivamente, por qualquer motivo, n n t e  l j ! ii&<i*Â< «H, 
do Hm daquele prazo, o vicereit»»r, OU quem exercer as funções\£.(l<f (JU^ 
de reitor, convocará a Assomblea Geral para que HC proceda à e le i  / .  .# .* 
(Se do novo reitor e vicereitor. 

$ único. No falia ou impedimento simultâneo do reitor e do 
vicereitor, exercerá as altas funções 0 director de Kaculdado ou 
Sacola mais antigo. 

Ari. 9." Quando um reitor seja um professor, tem direito • 
gratificação anual de 1.21X1$. aldm do seu vencimento de categoria 
correspondente a uma regência e ao tempo de serviço. Se for um 
individuo alheio ao professorai!.> universitário, lerá o vencimento 
do 8.000», 

Art. 10." A Assemblòa Cerai poderá r iomrse extraordinaria

mente, por deliberação do .Senado ou a requerimento <la quarta 
parle, pelo menos, dos membros da mesma assemhlêa, para ser 
ouvida sobre assuntos de alto inteneaae universitário. A convocação 
será feila pelo reitor, dentro de dez dias após a deliberação do Se

nado ou a entrega do requerimento. 
Ari. II ." <> Senado Universitário r constituído: 
l.o 1'elo reitor e vicereitor em exercício e pelo reitor ultima

mente cessante i 
2." Pelos directores de cada uma das Faculdades e escolas e 

pelos directores últiiuamoiito restantes das Faculdades e Kscnlas 
com mais de dez professores ordinários; 

8)0 Pelos secretários de cada uma das faculdades e Eaoolai 
4." Por um delegado dos professou ordinários de Cada I .<

culdade ou Escola, eleito trienalmente : 
5." Por tiii. representante dos antigos graduados da Upivees 

dade, tambóm eleito por tr.> .mo,: 
ti." Por um représentait itodantei, eleito anualmente, 
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0 qual poderá ser um graduado da respectiva Universidade ou um 
estudante: 

7.0 Pelos protectores da Universidade ou individualidades 
eminentes a quem seja conferido esse titulai] 

Art. 12." O Senado da Universidade reúunese, ordinaria

mente, no principio de cada mês; e. extraordinariamente, por con

vocação do reitor ou por direito próprio, sempre que. pelo menos, 
■ín.o dos seus membros o requeiram. 

Art. 13o Ao Senado Universitário compete: 
1.° Promover o aperfeiçoamento da organização universitária 

e de tudo quanto concorra para o progresso do ensino; 
2.» Aprovar o quadro geral dos estudos organizados pelas res

paetivaa Facilidades e Escolas, "no fim de cada ano lectivo, para 
servir no ano lectivo imediato : * 

■i." Autorizar os cursos facultativos, sob proposta das respe

ctivas Faculdades e Escolas; 
4.° Deliberar sobre a criação de cursos de interesse regional 

ou [Iara habilitação especial, mediante a combinação dos diferentes 
ensinos universitários, assim como sobre a criação da cursos ou 
cadeiras de investigação scientifica o de escolas técnicas ou de 
aplicação; 

5.° Tomar conhecimento das propostas dos Conselhos Esco

lares, relativas à transformação, criação ou supressão de cadeiras 
ou cursos, que façam ou devam fazer parte do quadro das Faculda

des e Escolas estabelecido na sua lei orgânica, emitindo sobre elas 
parecer, que será enviado ao Governo juntamente com as respecti

vas propostas; 
6.o Klaborar os regulamentos internos dos serviços da Uni

versidade e dos estabelecimentos a ela anexos, snbinetendpos à 
aprovação do Governo; 

7.» Criar, sob proposta da Juuta Administrativa, os lugares 
que sejam necessários para 01 serviços da Universidade e possam 
ser pagos pelo respectivo orçamento; e, sob proposta dos respecti

vos Conselhos, os que sejam necessários para o serviço das Facul

dades 6 Kscolas e possam também ser pagos pelos seus orçamen

tos privativos; 
8.o Promover ou auxiliar as obras parauniversitárias, que se 

proponham melhorar as condições materiais ou morais dos profes

sores e estudantes, ou aperfeiçoar a sua educação fisica, intelectual 
e arlistica. 

9." Resolver sobre as dispensas e concessões aos estudantes, 
autorizadas nas leis e regulamentos: 
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10." Intervir nos domais assuntos que por lei lhe compelirem. 
Art. 14.0 O Conselho Académico é constituído: 
li» Pelo reitor e vice-reitor; 
2.° Pelos directores das Faculdades e Escolas; 
8." Pelos delegados das Faculdades e Escolas, mencionados 

no n.° 4.o do artigo 11." 
Ait. 15." Ao Conselho Académico, compete: 
1.° Vigiar pela conservação e conveniente aproveitamento do 

material, edifícios e terrenos de qno a Universidade esteja de posse: 
2.° Kstudar a maneira de ampliar os recursos da Universi

dade, tomando nesse sentido us medidas convenientes; 
3.° Aceitar as doardes e legados a Universidade. A autoriza

rão do Governo só é precisa, quando os referidos bens forem trans
mitidos com obrigações estranhas ao ensino ; 

4.° Fixar anualmente, sob proposta da Junta Adminisliva, as 
importâncias com que devem concorrer as Faculdades e Escolas 
para os serviços da Universidade ou obras para-universitárias; 

5.° Tomar conhecimento dos relatórios dos directores das 
Faculdades e Kscolas, relativos no ano académico findo, bem como 
do relatório anual do reitor sobre o estado geral de ensino, as con
dições de vida da Universidade e. as suas necessidades mais impe
riosas e urgentes: 

6." Aprovar o orçamento privativo da Universidade e os orça
mentos ilas Faculdades e Kscolas, assim como as transferências de 
verbas propostas, no decorrer do uno económico, pela Junta Admi
nistrativa ou pelos respectivos Conselhos Escolares ; 

7." Nomear a comissão de professores ou professor que su
perintenda nas publicações da Universidade, e fixar a retribuição 
ipie o referido professor ou o secretario daquela comissão, por esta 
eleito, deva receber; 

8.° Kxercer a autoridade discinlinar sobro os professores e 
a~>istentes; 

!>." Deliberar sobre as infracções de disciplina cometidas pelos 
estudantes, quando a pena proposta pelo Conselho dá respectiva 
Faculdade ou Escola seja de exclusão da frequência. Da pena de 
exclusão, que não poderá ser superior a dois anos, cabe recurso 
para o Governo, que ouvirá sobre o assunto o Conselho Superior da 
Instrução Mblica. A pena de exclusão não pode ser imposta sem 
audiência prévia do aluno, que deve apresentar a sua defesa por 
escrito. 

S úni.*o. Quando um funcionário do quadro da Universidade 
cometer alguma infracção de disciplina, o Conselho Académico fun-
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cionará como conselho disciplinar, sendo da sua competência as 
penas de advertência e do repreensão verbal ou por escrito. As pe
nas de suspensão e de demissão só podem ser impostas pelo Go
verno, ao qual subirá o processo. Cabe sempre recurso, das deci
sões do Conselho Académico para o Senado, e das decisões do Se
cretário do Estado da Instrução Pública para o tribunal competente, 
mas nenhum recurso terá efeito suspensivo. 

Art. 16." 0 Conselho Académico rcúne-se, ordinariamente, no 
principio de cada mês; e, extraordinariamente, todas as vezes que 
o reitor o entender necessário, 

Art. 17.0 A .lunta Administrativa é constituída pelo reitor e 
directores de todas as Faculdades e Escolas. Keúne-se mensal
mente, em sessão ordinária, quando o reitor a convocar, o extraor
dinariamente, a convocação do mesmo, sempre que soja necessário, 

Ari. 18." A .Inula Administrativa compete: 
1." Administrar os bens pertencentes à Universidade e arre

cadar as suas receitas; 
2.° Autorizar as obras de conservação • as de hemfeitoriav 

nos edifícios pertencentes A Universidade, quando não estejam es
pecificadas norespectivo orçamento ; 

8." Hesolver sobre fornecimentos de material e mobiliário para 
os edifícios da Universidade; 

i." Apresentar ao Conselho Académico uma proposta funda
mentada sobre a fixação das importâncias com que devem con
j u r e r anualmente as Faculdades e Escolas para serviços da Uni
versidade ou obras para-universilárias, bem como sobre a aplicação 
dessas receitas e de quaisquer outras privativas da Universi
dade; 

5." Elaborar o orçamento da Universidade e dos estabeleci
mentos a ela anexos administrativamente, e encorporar nele os orra-
mentos das diferentes Faculdades e Escolas, elaborados pelos res
pectivos Conselhos, submetendo-og a todos à aprovação do Conselho 
Académico. 

Art. 19." O reitor representa o Governo perante a Universidade 
e esta em juizp e fora dole. 

Art. 20." Compete ao reitor, como representante ,lo Governo ; 
1." Comunicar ao Senado, ao Conselho Académico e à Junta 

Administrativa, assim como ás Faculdade* e Escolas, as resoluções 
do Governo: 

2.« Comunicar ao Governo não só as deliberações do Senado, 
do Conselho Académico e da .lunta Administrativa, como as dois 
Conselhos das Faculdades e Escolas; 
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3." Curar da nbservancia das leis que regulam a Universidade 
e cada uma das suas Faculdades e Escolas; 

4.° Informar o Governo sobre o Estado da Universidade e pro" 
por as providencias extraordinárias que as circunstancias reclamem. 
OU adoptálas em caso deJurgonle necessidade; 

5.° Nomear, demittir e licencear o pessoal assalariado da L'nii 
versidade e dos estabelecimentos a ela anexos administrativamente, 
quer seja pago pelo respectivo orçamento, quer por dotações fixa

das no Orçamento Geral do Kstado: 
6.° Conceder licenças até )õ dias ao pessoal do quadro da 

Universidade, assim como uos professores, assistentes e pessoal do 
quadro das l'aciildades e Escolas, ouvidos previamente os respecti

vos directores. 
Art. 21." Compete ao reitor, como representante da Univer

sidade : 
1." Executar e fazer executar, nos termos das leis em vigor, 

as deliberações do Senado, do Conselho Académico e da Junta 
Administrativa; 

2 " Nomear e demitir, sob proposta dos directores das Facul

dades e Escolas, o seu pessoal assalariado, bem como dos estabe

lecimentos ou institutos a elas anexos, quer seja pago pelos respe

ctivos orçamentos, quer pur dotações lixadas no Orçamento fierai 
ilo Estado; 

8.° Conceder licemus superiores a quinze dias a este pessoal, 
sob proposta dos directores das Faculdades c Escolas; 

4.° Fiscalizar a observância dos regulamentos internos da 
Universidade e das Faculdades e Escolas; 

õ." Exercer a autoridade administrativa e disciplinar sobre os 
estudantes e o pessoai assalariado e do qoadro da Universidade e 
dos estabelecimentos a ela anexos administrativamente, aos lermos 
dos respectivos regulamentos. 

§ único. Os reitores podem assistir nos Conselhos das Facul

dades e Escolas. 
Art. '22.■> O reitor preside A Assembleia Geral dos professores, 

ao Senado, ao Conselho Académico e à Junta Administrativa. 
^ único. O secretário geral da Universidade será o secretário 

<ia Assutnblea Geral dos professores, do Senado, do Conselho Aca

démico e da Junta Administrativa. 
Ait. 23.° A Assemblea Geral, o Senado, o Conselho Académico 

e a Junta Administrativa não podem funcionar sem que esteja pre

sente a maioria dos seus membros em efectivo sorviço. Nas delibe

rações terá o reitor voto de desempate. 
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S 1." Para validade das reuniões é necessário: 
1." Une a convocação seja feita com 1res dias de antecipação, 

salvo caso de força maior: 
2." One nos avisos de convocação seja indicado o assunto a 

tratar. 
S 2.» A comparência dos professores às sessões ordinárias e 

extraordinárias do Senado, do Conselho Académico e da Junta Admi

nistrativa é obrigatória, e prefere a qualquer outro serviço acadé

mico que se deva realizaa á mesma hora. 
Art. 24." Os rehulamontos propostos pelos Universidades ou 

pelas faculdades e Escolas e em geral todas as deliberações llol 
Conselhos Académicos e Escolares, que dependam da aprovação do 
Governo, serão a este submetidos pelo reitor com os esclarecimen

tos em que se baseiam. Se o Covérno dentro do prazo de quarenta 
e cinco dias, contados da data da recepção da communicação do 
reitor, lhes não recusar assentimento, entendese (pie os aprova. 

CAPÍTULO IH 

Da organização das Faculdades e Escolas 

Art. 26." O governo das Faculdades e Escolas pertence aos 
respectivos Conselhos e directores, nos termos deste decreto. 

Art. 26." Os Conselhos das Fuculdades e Escolas são consti

tuídos pelos respectivos professores ordinários. 
§ 1." Na sessão ou sessões anuais em que se discutir o horá

rio e o quadro geral dos estudos, para o uno lectivo seguinte, os 
professores livres e os professores contratados farsehão repre

sentar por delegados, respectivamente eleitos para ôsse fim. 
§ 2.» Tanto estes professores como os assistentes comparece

rão às reuniões rio Conselho, quando sejam convocados pelo 
director. 

Ái^iúLcc^K l,oA> A r U 2 7 , ° ° C o n 8 e l n o l e l " l , , n presidente que é o director, e 
Uí\ V"Ai SuciA*""1 s e c r e l à r i o T " ' ' ° secretario du Faculdade ou Escola. Ambos 

iff* s ão eleitos por um triénio, entre os professores ordinários, podendo 
to ) I ?V r* * S * ' ' / s e r reeleitos indefinidamente. 
o!(t ■»'. IIJ ■ § único. Na falta ou impedimento do director ou do secretario 
/ l v u . < ^ J, / ^ . ^ e x e r c e r ã o as suas funções, respectivamente, o professor mais an

it, ij\, l'f?° e ° rouis moderno. 
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Art. 28.° Os directores, os secretários e os bibliotecários das 
Faculdades e Kseolas loin direito respectivamente à gratificação 
anual de 360$, 800$, e 240$. 

§ 1." Os bibliotecários são lambem eleilos por um triénio, en
tre os professores ordinários, podendo ser reeleitos indefinidamente. 

§ 2." Todos os emolumentos das secretarias das Faculdades e 
Escolas constituem recei'a do Estado. 

Art. 29.° 0 Conselho Escolar reúne, ordinariamente, nu prin
cipio de cada mês, e extraordinariamente sempre que dois dos seus 
membros o requeiram, ou por convocação do director. 

Ari. 30." Os Conselhos têm funções administrativas, pedagó
gicas e disciplinares, podendo delegá-las cm comissões especiais — 
administrativas, pedagógicas A disciplinares — conforme o determi
na i . « nos respectivos regulamentos. 

Ari. 81.0 Compele aos Conselhos Escolares: 
I." Administrar as receitas o bens próprios das respectiva-

Faculdades e Escolas; 
2.0 Aceitar as doações e legados que lhes sejam transmitidos 

sem obrigações estranhas ao ensino. No caso contrário, é precisa a 
autorização do Governo, que será pedida por intermédio do Conse
lho Académico; 

8.o Apresentar à Junta Administrativa o projecto de orçamento 
para o ano económico futuro e as contas correntes do ano lindo. 0 
projecto de oiçamento deve ser acompanhado de um relatório sobre 
as necessidades da Faculdade ou Escola, destinado a habilitar a 
Junta a organizar a proposta, que será submetida ao Conselho Aca
démico, relativa não só á fixação das importâncias com que devem 
concorrer as diferentes Faculdades e Escolas para serviços da Uni
versidade ou obras para-universilárias, como á aplicação dessas 
receitas e de quaisquer outras privativas da Universidade. Quando 0 
Conselho Escolar entenda que pode prescindir de parle da sua re
ceita em beneficio da Universidade ou de outra Faculdade ou Escola, 
dará conhecimento ã Junta, para o mesmo fim, das receitas de que 
pode prescindir: 

4." Organizar, DO fim de cada ano lectivo para 0 ano lectivo 
seguinte, o quadro geral dos seus estudos com 0 número e horas 
das lições e exercícios pratico» de cada cadeira ou curso, o qual 
será submetido á aprovação do Senado: 

5.° Aprovar e publicar os programas de todas as cadeira- e 
cursos das respectivas Faculdades e Escolas, os quais deverão ser 
considerados em vigor para os anos lectivos seguintes, emquunto 
não forem alterados; 
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6.° Tomar conhecimento do relatório do director, f|tie será 
presente ao Consollio Académico, sobre a actividade ,la Faculdade 
ou Kscola no ano lectivo lindo: 

7.» Revolver as dúvidas i|iie se suscitem sobre assuntos de 
inscrição nos cursus da Faculdade ,,II Kscola, sobro métodos ou 
sistemas do ensino, e sobre as formas de exames, dentro dos limi

tes fixados na lei orgânica e no regulamento da respeetivu Raoul* 
dude ou Kscola; ' 

8." Kluborar. dentro da respectiva lei orgânica, os regulamen

tos privativos da faculdade ou Kscola e dos estabelecimentos ou 
institutos a ela anexos; 

9 ° Propõe ao Governo a criação, transformação ou supressão 
de cadeiras ou cursos, que façam ou devam fazer parte do quadro 
lia Faculdade OU Kscola; 

10." Propor 00 Senado a criação de cursos ou cadeiras de in

vestigação scienlilica, e de escolas técnica» ou de aplicação; 
11." Deliberar sobre desdobramento! de cursos e cadeiras, e 

contratar professores e assistentes nacionais o estrangeiros. Os des

dobramentos que não possam ser retribuídos pelas verbas do orça

mento aprovado pelo Conselho Académico, e os contratos de pro

fessores e ussistentes por tempo superior a um ano, ou em que se 
estabeleçam vencimentos que excedam o orçamento, então sujeitos 
A aprovação do Conselho Académico; 

12." Propor ao Senado a criação dos lugares que se tornem 
necessários para os serviços da laculdude ou Kscola a que possam 
ser pagos pelo seu orçamento privativo; 

13." Fixar as propinas e indemnizações pejas trabalhos práti

cos e de investigação sneutilicu, nos laboratórios, gabinetes, museus 
e institutos; 

14." Criar cursos de aperfeiçoamento a da rcp.■lição e lixar as 
respectivas propinas. Os cursos de repetição só serão aberto* a re

querimento dos alunos; 
15." Instituir, com autorização do Senado, cursos facultativos, 

gerais ou especiais, sobre material do quadro ou afins, por profes

sores ordinários, professores livres, professores contratados ou 
assistentes. Os programas destes cursos devem ser aprovados pelo 
Conselho, que lixara também as respectivas propinas; 

16.0 Impor aos estudantes, que tenham cometido infracçOes 
le disciplina, as penas de repreensão, dada particularmente pelo 

director da Faculdade ou Kscola, ou dada pelo mesmo director pe

rante o Conselho. Quando este entenda que a pena deve ser a de 
exclusão da frequência, subirá o processo ao Conselho Académico 
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com o parecer rio Conselho Escolnr respectivo. As penas disciplina
res são i n d e p e n d e n t s do qualquer acção pelos tribunais comuns, 
quando o delito cometido recair debaixo da sua alçada. 

§ único Quando um funcionário do quadro da secretaria, bi
blioteca, auxiliar ou 'menor da respectiva faculdade ou Escola, assim 
como dos estabelecimentos, ou iuslilulos a ela anexos, cometer 
alguma infracção do disciplina, o Conselho Escolar funcionará como 
conselho disciplinar, sendo da sua conipelôncia as penas de adver
tência e de repreensão verbal ou por escrito. As penas de suspensão 
e de demissão só podem ser impostas pelo Governo, ao qual subira 
o processo. Cabe sempre recurso, das decisões do Conselho Esco
lar para o Senado, o das decisões do Secretario de Eítario da Ins
trução Pública para o tribunal competente, mas nenhum recurso 
terá efeito suspensivo. 

Art. 32." (Is directores são os representantes das respectivas 
Faculdades e Escolas. 

Ari. 33." São atribuições dos directores: 
l.o Notificar, a (piem competir, as resoluções do Conselho e 

executá-las; 
2.° Notificar ao Conselho as resoluções do Governo, do reitor 

e dos corpos académicos universitários; 
3." Vigiar o cumprimenta das leis, a observância dos regula

mentos e a disciplina académica dentro da sua Faculdade ou Escola; 
4 o Exercer a autoridade administrativa e disciplinar sobre os 

estudantes e o pessoal assalariado e do quadro da Faculdade ou 
Escola, nos termos dos respectivos regulamentos ; 

5.° Propor ao reitor a nomeação e demissão do pessoal assa
lariado da Faculdade ou Escola, e dos estabelecimentos ou institutos 
a ela anexos, quer seja pago pelo respectivo orçamento, quer por 
dotações fixodas no orçamento Coral do Estado; 

6.° Conceder licenças ao pessoal assalariado, por tempo não 
superior a quinze dias. Se o pessoal pertencer a estabelecimentos 
ou institutos anexos a Faculdade ou Escola, serão ouvidos previa
mente os respectivos directores; 

7.° Propor ao Governo a nomeação do pessoal do quadro da 
secretaria, biblioteca, auxiliar e menor da sua Faculdade ou Escola, 
assim como dos estabelecimentos ou institutos a ela anexos. Neste 
último caso, é indispensável a audiência prévia dos directores dos 
respectivos serviços. 

Art. 34,° Nas Faculdades o Escolas podem estabelecer-se, nos 
termos das suas leis orgânicas o regulamentos privativos, secções 
ou institutos autónomos, sendo a sua organização e as relações 

15 



•>M FACULDADE DE MEDICINA 1)0 PORTO 

fa i re elos a as Faculdades ou Escolas, onde funcionam determina
das por essas leis e regulamentos, mos tendo sempre os Conselhos 
das respectivas Faculdades o Escolas, bem como os seus directores, 
superintendência nas mencionadas secções ou institutos. 

CAPITULO IV 

Dos bens c rendimentos das Universidades, Faculdades e Escolas 

Art. 35." E' confiado ás Universidades <i seu próprio governo 
económico, nos lermos do presente decreto. 

Art. 3G." As Universidades, Faculdades e Escolas são pessoas 
colectivas, gozando de capacidade jurídica para adquirir liens e para 
OS dminisalrar, bem como a todas as dotações que receberem do 
Eatado para desenvolvimento da sciéncia e do ensino. 

Art. 3 7 ° E' atribuída íis Universidades a posse, dos edilicios o 
terrenos do Estado em que se achem instalados ou venham a ins-
lular-se serviços universitários e de duos nu maia Faculdades ou 
Escolas. 

Art. 3 8 ° E' reconhecida as respectivas Faculdades e Escolus a 
dos edifícios e terrenos do Estado em ipie se achem instalados 

os serviços só dessa Faculdade ou Escola, não perdendo elas a posso 
pelo facto de, transitoriamente, se estabelecerem nesse cdiíicio ser
viços universitários ou doutra Faculdade ou Escola. 

§ único. 0 Senado poderá, sempre que o julgue conveniente 
€ de acordo com a respectiva Faculdade ou Escola, resolver que 
sejam administrados pela Universidade e a expensas desla i 
cios a que se refere dste artigo. 

Art. 39.0 Os edilicios e terrenos do Estado na posse ou uso-
frulo das Universidades, Faculdades e Escolas, não podem, como 
bens do Património Nacional, ser arrendados ou transferidos, nem 
ter aplicação alheia aos serviços universitários, sem consentimento 
da Secretaria de Estado das Finanças. 

Ait. 40." Pertencem ás Universidades os bens mobiliários des. 
finados aos seus serviços privativos, e ás Faculdades e Escolas os 
que forem destinados aos serviços das mesmas Faculdades e Sacolas. 

§ único. Os bens a que se refere este artigo só podem ser 
alienados com autorização do Conselho Académico. 

Ari. 41 ." As Universidades e as I acuidades e Escolas podem 
adquirir por titulo gratvilo quaisquer bens, só se tornando necessá
ria a autorização do Governo para ns doações ou legados com encar-
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gos estranhos ao ensino, devendo essa autorizarão ser pedida pelo 
Concelho Académico. 

§ único. Os bons doados ou legados às Universidades o às 
Faculdades o Escolas lerão o destino que lhes der e doador ou tes
tador, não podendo ser aplicados para outros fins sem autorização 
do Governo, que só a concederá quando soja pefeitamente reconhe
cida a absoluta impossibilidade ou a manifesta inconveniência de se 
cumprir a vontade do doador ou testador. 

Art. 42." Sendo doados ou legados às Universidades, Facul
dades e Escolas, bons imobiliários que não sejam necessários para 
os serviços universitários, serão esses bens alienados e o seu pro
duto convertido em fundos consolidados, que serão averbados à 
Universidade ou à Faculdade, Escola ou Instituto a que pertein-tm, 
declarando-se sempre no averbamento o fim a que devem aplicar-so. 

Art. 43." As Universidades. Faculdades o Escolas poderão 
comprar os bens imóveis que sejam necessários para serviços do 
ensino ou da administração. 

Art. 44." A acquisiçùo de bens pelas Universidades, Faculda
des e Escolas é sempre com dispensa de todos e quaisquer direitos 
o impostos. 

Art. 45." São repeitas da Universidade: 
1.° Os rendimentos dos seus bens próprios. 
2.° As propinas de matricula e a produto dos selos dos diplo

pias universitários; 
.i." O produto das publicações feitas por sua conta; 
4.° Os subsídios que obtiverem de pessoas colectivas ou sin

gulares; 
5." As verbas correspondentes à totalidade da despesa liqui

dada, em conta das dotações orçamentais.; 
6.0 As importâncias anuais lixadas pelo Conselho Académico 

para os serviços da Universidade ou obras para-universitárias; 
7.° A parte da receita cedida por qualquer Faculdade ou Es-

colo. 
Art. 4(i." São receitas das Faculdades ou Escolas. 
l.o Us rendimentos dos seus bens próprios; 
2." As propinas de inscrição e as propinas dos exames para 

melhoria de clasaiAcaoao; 
3» As propinas a indemnizações pelos trabalhos prAtiopa e d a 

invi Migação scientifica, nos laboratórios, gabinetes, museus e insti
tutos, os quais serão receita privativa das respectivas cadeiras ou 
cursos; 

4." O produto das publicações feitas por sua conta; 
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5.o Os subsídios que obtiverem de pessoas colectivas ou sin
gulares; 

6.0 As verbas correspondentes n totalidade da despesa liqui
dada, em contu das dotações orçamentais: 

7.° Qualquer subsidio da Universidade; 
8.° A parle da receita cedida por outra Faculdade ou Escola-
§ único. O produto total das propinas de inscrição nos cursos 

de aperfeiçoamento e de repetição, assim como nos cursos faculta
tivos, será para os respecliuas professores, que por esses cursos 
não percebem retribuição do Estado. A Faculdade ou Escola tem, 
porém, o direito de receber, quando o Conselho assim o deliberar 
uma pereentagãm dessas propinas, que não poderá ser superior a 20 
por cento, para indemnizações pelos trabalhos práticos realizados 
nos seus laboratórios, gabinetes, museus ou institutos. 

Art. 47." As receitas das Universidades, que não têm atribui
ção especificada, serão aplicadas aos serviços universitários, em 
obras pani-iiniversilárias e para dotação das Faculdades e Escolas, 
designadamente em obras e instalação de serviços. 

Art. 48.° As Faculdades e Escolas podem aplicar as suas re
ceitas e a porte da dotação orçamentali que não tem atribuição la
xativa, conforme julgarem mais conveniente para as nocossidades 
do ensino e da sciència. 

Art. 49.° As Universidades, Feculdades e Escolas poderão con
trair, com autorização do Governo, empréstimos para a construção 
de edifícios ou instalação de serviços, que não possam efectuar-se 
pelos rendimentos ordinários, quando os encargos dos empréstimos 
possam ser satisfeitos com estes rendimentos, sem prejuízo das 
despesas obrigatórias: e poderão capitalizar para o mesmo lím, oti 
para assegurar a dotação de determinados serviços, as quantias que 
forem votadas em orçamento. 

Ari. 50." As Juntas Adminislralivus requisitarão mensalmente 
à 10.» Repartição do Direcção Geral da Contabilidade Pública ne 
importâncias que lhes for necessário levantar das dotações consi
gnadas no Orçamento Geral do Estado, devendo ns respectivus re
quisições ser processadas nos termos seguintes: 

a) Na parte respeitante às dotações com aplicação n venci
mentos do pessoal, pela importância correspondente ao duodécimo 
orçamental, deduzido, porém, o saldo disponível da requisição an
terior: 

hl Na parte relativa às dotações destinadas a material e des
pesas diversas, pela importância correspondente ao duodécimo or
çamental, podendo porém exceder este limite, até à concorrência 
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Ue 1res duodécimos, quando assim se lorne indispensável para a 
melhor administração dos serviços. 

§ l.° Quando alguma das verbas orçamentais do material não 
chegue para os encargos, a satisfazer no respectivo anu económico, 
poderá ser reforçada com as disponibilidades existentes em qual
quer unira verba, mediante indicação da Junta Administrativa à 10.» 
Repartição da Direcção Geral da Contabilidade l'ùblica e despacho 
lo Secretario de l.slado da Instrução, tendo-se porém sempre em 

vista que as verbas do pessoal não podem ser transferidas para ma
terial; 

§ 2." O saldo das autorizações orçamentais caduca no flui do 
ano económico. 

§ 2.'> Um regulamento especial determinará as regras que 
'levem presidir á administração e gerência dos estabelecimentos 
de ensino universitário. 

Art. 51.° O Estado toma sobre si os vencimentos de categoria 
e as gratificações do exercício dos professoro* e assistentes, os 
vencimentos dos reitores, dos directores, secretários e bibliotecá
rios das Faculdades e Kscolas, dos liirectores dos museus, observa
tórios, laboratórios, institutos e jardins anexos ás Universidades ou 
ás Faculdades e Kscolas, e os vencimentos do pessoal do quadro 
das secretarias, bibliotecas, auxiliar o menor das Universidades e 
<las Faculdades o Escolas, assim como dos respectivos estabeleci
mentos anexos. Toma também sobre si as verbas consagradas às 
despesas do ensino, à manutenção e melhoramentos dos edifícios, 
à aquisição e conservação do material e mobiliário, ao pessoal assa
lariado, á promoção a auxilio de investigações scientificas e exten
são universitária, a pensões de estudo no pais e no estrangeiro, a 
expediente, emlim a todos os serviços e destinos que acudam às 
exigências do ensino e favoreçam os progressos da sciôncía, na 
conformidade do respectivo Orçamento. 

CAPITULO V 

Do pessoal docente 

Ari. 63)0 0 ensino é ministrado nas Universidades por profes
sores ordinários, professores livres, professores contratados o aseis-
tentos. 

Ari- 5 3 ° As Faculdades e Kscolus são constituídas por um 
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certo número de cnrloiras e cursos, fixado nas respectivas leis or
gânicas. Para a distribuição dos professores ordinários deve em 
geral cada disciplina corresponder a mais de uma cadeira, assim 
como uma so cadeira abranger mais de um curso anual. 

Art. 54.° Os professores e assistentes são nomeados pelo <",.,-
vêrno, sob proposta das Faculdades e Escolas. A forma de recrnla-
mento dos assistentes, assim como as condições da sua promoção 
a professores ordinários, serão preceituadas nas leis orgânicas dos 
diferentes ramos de ensino; mas a promoção de assistente a pro
fessor ordinário não poderá efectuar-se senão por concurso de pro
vas públicas. 

Art. 55." As Faculdades e Escolas poderão, extraordinaria
mente, propor ao Governo a nomeação para professores ordinários, 
de individualidades eminentes nas Letras .ou nas Seiôncias, com 
dispensa das provas públicas, fixadas nas leis orgânicas respectivas-
A proposta iniclnl será escrita, justificada o assinada pelos profes
sores do grupo (ou das cadeiras nflns, se não houver grupo) o fun
damentada em trabalhos de investigação original, devendo essa 
proposta ser aprovada, pelo menos, por quatro quintos dos mem
bros do Conselho, especialmente convocado para esse fim. 

Art. 56.° Os professores ordinários são inamovíveis, não po
dendo ser suspensos nem demitidos, ou de qualquer forma desti
tuídos dos seus direitos, senão pela forma e nos casos prescritos 
na lei. 0 voto afirmativo do Conselho Superior da Instrução Pública 
é indispensável para a aplicação, aos professores, das penas de sus
pensão, transferência ou demissão. 

Art. 57." Para efeito de concursos, promoções, transferências, 
substituições e acumulações, haverá nas Faculdades e Escolas qua
dros especiais ou grupos, fixados nas respectivas leis orgânicas, 
sendo basilar o critério da especialização. 

§ l.o Quando um professor ordinário o requerer e houver re
conhecida vantagem para 0 ensino poderão, porém, os Conselhos 
Escolares propor ao Governo, mediante proposta fundamentada e 
aprovada, pelo menos, por dois terços dos seus membros, que 0 
referido professor seja transferido do um para outro grupo dentro 

I ; Ida mesma Faculdade ou Escola. 
( A v w t v ^ M í f j - M § 2 ° As Faculdades o Escolas podem também, oxtraordinft-

iA ' T l . riamente, incumbir da regência duma cadeira ou curso um pro
fessor doutro grupo. E quando não haja professor a quem não possa 
ser incumbida essa regência, ou esteja vago algum lugar do assis
tente, podem igualmente as Faculdades o Escolas chamar um indi
viduo estranho, o qual ficará vencendo como assistente, è só (lesem-
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pcnhará essas funções nté que o referido lugar dè assistente seja 
provido. 

§ 3." Quando haja du acumulár-se a regência duma cadeira 
ou curso serão preferidos os professores mais antigos aos muis mo
dernos, salvo ú caso do Conselho, sob proposta fundamentada do 
director ou dalgum dos seus membros, resolver o contrário. 

Art. &8.° A actividade docente do professor exerce-se por li
ções, conferências com os alunos, trabalhos práticos, excursõe-, 
etc., conforme Br determinado nas leis orgânicas das Faculdades e 
Escolus. 

§ único. Ma falta do professores, os assistentes regerão cadei
ras ou cursos, se 0 respectivo Conselho assim o resolver. 

Art. 59.° Os professores ordinários têm o vencimento de cate
goria de 1.800$ anuais, com duas diuturnidades du 300$, a primeira 
aos dez e a segunda aos vinte anos de serviço, contudos desde a 
nomeação paru assistentes. Estes vencimentos correspondem à re
gência duma cadeira ou curso anirnl ou dois cursos semestrais, i 
excepção dos professores de especialidudes, que podem reger só 
um curso. 

§ l.o Por cada curso anual ou dois cursos semestrais que acu
mular, tem direito o professor a gratitlcaeão de exercido de 4Õ0S, 
divididos pelos dei meses escolares, de Outubro u Julho, nã<> po
dendo receber, alem do seu vencimento dè categoria, mais de duas 
gratificações de exerefeià anuais. Excepcionalmente e o titulo tran
sitório, por decisão do respectivo Conselho, pode o professor reger 
mais de um curso retribuído, além dos très previstos. Nenhum pro
fessor pode ser, porem, obrigado a reger mais de um curso. 

§ 2." A gratificação de exercício pelos cursos semestrais é de 
22õ$, divididos pelos cinco meses escolares respectivos, de Outubro 
a Fevereiro OU de Março a .Inibo. 

£ B.o As gratificações de exercício dos professores do uno de 
preparação pedagógica das Escolus Normais Superiores são tam
bém, respectivamente, de 4n()$ ou de '22r»«, conforme os cursos, 
lue regerem, forem anuais ou semestrais. 

§ 4." Os cursos práticos, a direcção dos trabalhos práticos e o 
serviço de exames são retribuídos pelo Estudo ou polus Faculdades 
e Escolas, segundo fôr determinado nas respectivas lois orgânicas. 

§ 5.° O- professorei que dirigem os Institutos de Investiga
ção Seionlifica, estabelecidos ou a estabelecer em cada Faculdade 
ou Escolu, receberío a gratificarão anual de 600$, a qual será paga 
pelo Estado ou pelas Faculdades o Etoolás, conforme se especificar 
nas respectivas leis orgânicas. <) professor não poderá nesh 
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auferir, :tl«"*m do seu vencimento de calegoria e da gratificação 
como director do Instituto, senão uma gratificação de exercício pela 
acumulação de outra cadeira, a não s e m o caso excepcional e tran
sitório a que se refere a segunda parte do § 1« deste artigo. 

Art. 60." Os Institutos de Investigação Scienlillea, a que se 
refere o artigo antecedente, só poderão ser criados sob proposta da 
respectiva Faculdade ou Escola, aprovada pelo Senado Universitário 
e fundamentada em traliallios de investigação original, publicados, 
pelo menos, nos últimos cinco anos, e na comprovada carreira de 
investigador do professor proposto. 

Art 61.0 Para efeitos de diuturnidade conta se lodo p serviço 
de instrução pública ou em comissões soien titicas de que 08 pro
fessores sejam incumbidos pelo Governo ou pelas respectivas Fa
culdades ou Escolas. 

Art. 62." Os vencimentos de categoria e de exercício dos assis
tentes e demais pessoal docente serão fixados nas leis orgânicas 
dus facilidades e Escolas 

S único. Quando os assistentes rejam cadeiras ou cursos ven
cerão as mesmas gratificações de exercício que ns professores, e 
deixarão rio receber as gratificações como assistentes. 

Ari 63.0 Os professores e assistentes que exerçam outros lu
gares públicos, por onde percebam vencimento de categoria, ou te-
nliam a graduação de oficiais militares, receberão dois terços dos 
vencimentos de categoria que llies competiriam como professores. 

Art 64." Os professores ordinários, que tenham vinte anos de 
serviço efectivo, podem ser autorizados pelo Conselho Escolar a 
reger unicamente cursos de investigação scientific* ou cursos de
senvolvidos sobre matérias da sua escolha, com direito a receber 
os mesmos vencimentos que lhes caberiam pela regência dum curso 
anual. 

Ari. 65." Os professores não podem faltar em cada curso, sem 
perda do vencimentos, mais de duas vezes em cada me.s, ou o nú
mero correspondente contado no Mm do ano ou do semestre lectivo, 

§ I." Os professores recebem, porém, na integra o sou venci
mento de categoria, quando, por motivo justificado, as suas cadeiras 
deixem do 1er frequência, mas apesar disso publiquem as respecti
vas lições ou quaisquer trabalhos dn sciencia nova 

§ 2.o Estando o professor ausente do serviço, por doença, 
manlem-se o vencimento de categoria, na integra, até sois meses. 
Então, uma junta médica poderá declarã-lo incapaz do serviço, tem
porária ou defl.iilivamente, passando a receber como aposentado. 

Art. 66." Os professores livres são admitidos nas condições 
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estabelecidas nas leia orgânicas 'las Faculdades ó liscolas: tem pe

ranto os alunos os mesmos direitos rjtie os professores do quadro : 

e sstiio como oles sujeilos á disciplina académica. 
§ único. Sc o curso livre pertence no quadro das disciplinas 

da Faculdade ou liseola, n frequência desse curso tem valor igual á 
dos cursos oficiais. 

Art. 67.° As Faculdades ■ BtieaUa podarãb contratar professo

res e assistentes nacionais on e.trangeirns, desde que os seus re

cursos o permitam ou tenham para isso sabsidiu do Estado. 
Art. 68." As Faculdades a Kscolas incluirão nos seus orçameir 

tos as verbas necessárias para viagens scientilieas dos respectivos 
professores a assistentes no pais. nas colónias e no estrangeiro. 

Art. (ifí." Depois de seis anos de efectivo serviço na respectiva 
Faculdade OU Kscola, podem Ol professores ordinários ansentarse 
por um semestre, sem prejuízo do seu vencimento de categoria, 
para qualquer missão seientilica da sua iniciativa, sobre a qual apre

sentarão relatório ao Conselho 
§ único. Quando na mesma Faculdade ou líscola, dois ou mais 

professores adquirirem simultaneamente o direito á regalia consi

gnada neste artigo, não poderão ausenlarse ao mesmo tempo, mas 
em semestres sucessivos segundos ordem da respectiva antiguidade 
a não ser que o Conselho o aprove. 

CAPITULO VI 

Dos estudantes 

Art. 70." São considerados alunos da Universidade todos os 
que aula estiverem matriculados e inscritos nos seus cursos. 

§ único. Os alunos que interrompam por mais de um semes

tre a frequência de qualquer curso universitário, perdem a catego

ria de alunos da Universidade, não podendo readquirila sem nova 
matricula. 

Ari. 71." Fntendese por matrieulu o uclo pelo qual o aluno dá 
entrada na Universidade; por inaoição, os actos quo lho facultam 

ivamente. depois de matriculado, a frequência das diversas 
cadeiras e cursos universitários. 

Art. 72.° A matricula é requerida ao reitor, pela Secretaria 
Cerai da Universidade, e poda fazerse em qualquer, época do ano 
dentro, do prazo lixado para a inscrição nu cadeira ou curso que o 
aluno pretendo frequentar. O requerimento pode ser apresentado 
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por procurador bastante do aluno: mas é obrigatória a assinatura 
v pessoal do termo do inscrição. 

§ t." A matricula esta sujeita ao pagamento da propina do 5$, 
que constitui receita da Universidade. 

§ 2." 0 aluno podo mudar de Faculdade ou Escola dentro da 
mesma Universidade, e frequentar mais de uma Faculdade on Esco
la, sem pagamento de nova matricula. 

Art. 7'1." As inscrições são também requeridas ao reitor, pela 
Secretaria O r a l da Universidade, estando sujeitas ao pagamento de 
propinas, que constituem receita das respectivas Faculdades ou Es
colas e serão fixadas nas suas leis orgânicas. 

Ari. 74." Haverá prazos improrrogáveis para as inscrições, 
assim como qara n apresentação dos requerimentos para exames, 
quo serão determinados nas leis orgânicas das Faculdades o Es
colas. 

Art. 7õ.>' No Orçamento Geral do Kslado será inscrita, anual
mente, uma verba para liòlsas Universitárias, a qual será calculada, 
para cada Universidade, sobre a média da importância das Bolsas e 
das dispensas de pagamento de propinas, concedidas pela Junta 
Administrativa nos últimos tn*;s anos. 

§ 1." Se houver alunos nas condições de receber Bolsas Uni
versitárias, mas em número superior ao dos que podem ser con
templados dentro da verba Inscrita no Orçamento, serão esses alu
nos dispensados do pagamento das propinas. 

§ 2.° As Bolsos UniVèrsItarlaS terão para cada aluno, e em 
cada ano, o valor das propinas a pagar nesse ano lectivo. 

Art. 76." Para a matricula nas Universidades são necessárias 
as habilitações prescritas nas leis orgânicas das diferentes Facul
dades o Escolas^ 

Art. 77." Podem lambem matricular-se nas Universidades es
tudantes estrangeiros ou nacionais, que tenham feito no estran
geiro CUrSOS secundários, equiparados aos nossos peia* lei: ou que 
apresentem diplomas, ruja equivalência seja reconhecida pelo i: 
verno. ouvido o Conselho Superior da Instrução Pública. 

Art. 78." Desde que haja equivalência de estudos, pódén 
alunos transitar duma para ontrn Universidade, matrieulando-se 
naquela para que desejam transferir-se. Efectuada a transferência, 
ficará sem efeito a matricula anterior. 

§ único. Esta transferência Sá pode efeatuar-ge, para efeito 
das inscriçScs, no principio de cada periodo lectivo o dentro dos 
prazos fixados nas leis orgânicas dns respectivas Faculdades e Es
colas. Para efeito do exames, poderá a transferência realizar-se no 
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fim dos correspondentes períodos lectivos, ficando porém, os alunos 
sujeitos aos programas em vigor nu I'nivcrsidade pura onde reque-
rer.im a transferência. 

CAPITULO VU 

Da frequência, exames e diplomas de Estado e universitários 

Art. 7 9 ° As Universidades abrem no dia 1 de Outubro e t<-
cham no ília 31 do Julho, o quo representa o ano escolar. O ano 
lectivo começa em 15 de Outubro e termina em SO de Junho 0 mês 
de Julho o a primeira quinzena de Outubro são destinados a exames. 

Ari. 80.o 0 ano lectivo será dividido em semestres lectivos: o 
de inverno, do 15 de Outubro ao último dia de Fevereiro; o de ve
rão, de 1 de Março a 30 de Junho. Nas Faculdades o Escolas onde 
houver cursos trimestrais, os seus regulamentos privativos determi
narão o começo e o fim dos trimestres lectivos. 

§ único. As férias serão do quinze dias pelo Natal (de 28 de 
Dezembro a (i de Janeiro), de quatro dias pelo Carnaval (de domingo 
á quarta-feira imediata) e de quinze dias pela Páscoa (a começar 
em domingo de Damos). 

Art. 81." A ordem dos estudos <'• a prescrita nos diplomas re
lativos a cada Faculdade ou Escola, podendo os alunos inscrever-se 
livremente em quaisquer cadeiras ou cursos, quando por esses di
plomas se não estabeleçam entre êlcs dependências, pois M 
caso será guardada a ordem da dependência. 

§ único. As Faculdades o Escolas aconselharão, porém, aos 
seus alunos o plano de estudos, que lhes pareça mais harmónico 
com a solidariedade o sucessão lógica das diferentes disciplinas. 

Art. 8'2." Não haverá registo de assistência ás aulas teóricas-
Quando por uusência colectiva ou tumulto dos estudantes, se não 
realisarem as aulas, os programas, publicamente afixados, das lições 
que nã" puderem efectuar-se, consideram-se matéria dada e fazem 
parte do programa do respectivo exume. 

Art. 83." Os Irabulhos práticos poderão revestir,as seguintes 
formas: trabalhos práticos com ou sem interrogatório: trubalhos 
práticos com ou sem relatório escrito; exercícios escritos em casa 
ou nas aulas; exercícios ora is ; conferências; excursões scientilicas 
com relotório escri to; exames do frequência; e aulas e exercícios 
clínicos, nas Faculdades de Medicina. 
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§ único. As leis orgânicas tio cada ramo de ensino determina

rão quais destas forman são adoptadas pelas diferentes Faculdades 
e Escolas, e, dentro delas, quais as ohrigatórius o quais as facul

tativas. 
Art. 84.° As sanções dos trabalhos práticos obrigatórios serão 

baseadas não só sobro a assistência a um determinado número de 
les, mas lambem sobre a execução de um certo número de 

exercícios, sendo obrigatória a análise, mi aula, de lodos os relató

rios ou exercícios escritos. A falta de cumprimento destas condições 
inibe o aluno de ser admitido a exame. 

Art. 85.0 Haverá duas espécies de exames: os de Estado e oa 
académicos. Exames de Estado são os qua habilitam para os diplo

mas de Estado, indisnensáveis para o exercício'de determinadas 
profissões. Todos os outros exames, feitos peranle as Faculdades e 
Escolas, são exames académicos e habilitam para ohter diplomas 
universitários, ou servem de preparação para a entrada om outros 
estabelecimentos dfl ensino superior ou para a admissão ulterior a 
•xniuea de Estado. 

Ari. 8fi." As épocas ordinárias dos exames são o mes de .lulho. 
■ primeira qtiizena de Outubro e a primeira quinzena de Março. Nas 
leis orgânicas das diferentes Faculdades e Escolas serão reperliva

mente. fixadas as épocas de exames adoptadas para cada ramo de 
ensino. 

§ único. .No mes de Marro, o serviço de exames não prejudica 
os trabalhos escolares. 

Ari. 87 » A regulamentação dos exames pertence ás Faculdades 
fl Escolas. A aprovação do Governo será. porém, submetido tudo o 
que disser respeito aos exames de Estado. 

Art. 88." Os exames académicos são por disciplinas ou por 
grupo* de cadeiras, e lerão provas escritas, orais ou práticas, con

forme os diferentes ramos de ensino e as suas leis e regulamentos 
privativos. 

Art. 89.° As propinas dos exames de Estado constituem receita 
do Estado. Serão fixadas nas leis orgânicas das Faculdades a Esco

las assim como a fornia do seu pagamento, por uma só vez, ou divi

didas pelo numero do exames que o aluno tem de fazer. 
Art. 9().,° O resultado do exame é expresso ena valores, segundo 

a tabela seguinte: excluído, menos de dez valores; suficiente, de 
dez a t reze; bom, de catorze a dezossele: muito bom, de dezoito a 
vinte. 

§ 1." Consideramse distintos os alunos que obtiverem, pelo 
menos, dezasseis valores. 
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§ '?." A concessão de prémios será regulamentada em diploma 
especial. 

Aii. 91.° Os alunos que quiserem repetir qualquer exame aca-
démicn, para melhoria iie classilicação, ficam sujeitos ao pagamento 
duma propina de 10$, que constitui receita da Faculdade ou Escola 
rcspectivu. 

Art. Bit0 Os alunos qup tiverem feito com exilo os trabalhos 
nrátieos mencionados nos artigos S3." e 84.° poderão ser dispensa
dos ite parte ou totalidade do exame, nos casos previstos nos res
pectivos regulamentos. 

Ari. 93.° Os alunos reprovados podem repetir o exame na 
época seguinte. Sendo de novo reprovados, terão de inscrever-se. se 
o Conselho da Faculdade ou Escola o julgar conveniente, nas cadei
ras ou cursos que forem indicados pelo respectivo júri. 

Art. 94." A fulta a três épocas seguidas, a contar da primeira 
época de exames a que o oluno pode ser admitido, obriga também 
a nova frequência, salvo o disposto nos diplomas especiais. 

Ari. 9f>." Très reprovações no mesmo exame excluem o aluno 
da Facnldude ou Escola. 

Ari. 96.° As Universidades conferem os graus de licenceado e 
de doutor. 

§ único. A todas as Faculdades é reconhecido o direito de con
ferir o grau de doutor aos professores ordinários que não possuam 
aquele grau académico, bem como a individualidades eminentes, 
dignas dessa distinção, nas condições dos respectivos regulamentos. 

Art. 97.° Os diplomas universitários correspondem aos graus 
académicos e são passados pelas Secretarias (ïerais das Universida-
des, segundo os modelos aprovados pelo Governo. 

$ único. Os diplomas universitários lem um selo do 10$, que 
constituem receita universitária, o são isentos do qualquer imposto 
do Kstad», além dos omolunientns a que se refere o decreto n.° 4;418> 
de 17 de Junho de 1918. 

Art. 98.° Os diplomas do Estado habilitam para o exercício de 
diversas carreiras públicas e representam uma garantia do ordem 
profissional. São lambem passados pelas Secretarias Gerais das 1'ni-
versiilades, conforme modelos aprovados pelo Governo. 

§ único. Estes diplomas têm um selo de 50$, que constituem 
receita do Estudo. 

Art. 99.° As Faculdades e Escolas poderão criar diplomas ou 
certilicados de frequência de cursos especiais e de aperfeiçoamento, 
segundo fòr regulamentado pelos respectivos Conselhos e aprovado 
pelo Senado. 
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CAPÍTULO VIII 

Disposições diversas 

N Ari. 100.o Os trabalhos escolares serão inaugurados solene

mente, nu principio de cudu ano lectivo, cm sessão presidida pelo 
reitor, fazendo a oração inaugural um professor eleito, por turno, 
pelas diferentes Faculdades e Escolas. 

Ait. 101.« As insígnias doutorais são ns mesmas em todas as 
Universidades portuguesas o iguais ás adoptadas na Universidade 
do Coimbra. 

§ único. Os trajes professoreis serão determinados pelas res

peetivas l"niversidades; mas o seu uso não ó obrigatório para as 
^munias o serviços universitário.:. Também não é obrigatório 

qualquer traje académico paru os estudantes. 
Art. 102." Cada Universidade tem uma Secretaria Geral e uma 

Tesouraria, as quais estão sob a autoridade imediata do reitor. 
Art. 103." As Universidades são obrigadas a publicai um anuá

rio estatístico e pedagógico e um arquivo, boletim, revista ou anais 
da Universidade. 

Art. 104." Cadu ramo de ensino terá a sua lei orgânica, obe

decendo ao Estatuto Universitário. Dentro da respeclivu lei orgânica, 
as diversas Faculdades o Escolas terão os seus regulamentos pri

vativos. 
Art. 105« Os actuais professores extraordinários passam a 

ordinários, devendo a uns e outros ser contado o tempo de serviço, 
para efeitos de diuturnidade, nos termos do artigo 61." 

§ único. Os actuais assistentes efectivos, aprovados em con

curso de provas públicas, mantém os direitos á promoção a profes

sores, nas condições estabelecidas nas leis vigentes. 
Art. 106.° As disposições deste decreto, na parte relativa a 

vencimentos o gralilicaçOes, entram em vigor desde o começo do 
ano económico de 19181919. 

Art. 107.« Fica revogada a legislação em contrário 
Determinate , porlunto, (pie todas as autoridades, a quem o 

conhecimento e a execução do presente decreto com força de lei 
pertencer, o cumpram e façam cumprir e guardar turn inteiramente 
como nele se contém. 

0 Secretario do Estado da Instrução o faça puttjlour, 1'uços do 
Governo da Hepública, 6 de Julho de 1918. — Sidónio l\ii.i ■ .lodo 
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Tatnagnini de Sousa Barbosa — Alberto Osório de Casti o — Amílcar 
de Castro Abreu é Mota — Joaquim do Espirito Santo Lima- Joa
quim Mendes <lo Amaral — Alexandre José Botelho de Vasconcelos e 
Sé — José -Alfredo Mendes de MaijaViães Ile nique Forbes de Bessa 

Eduardo Femandtt de Oliveira. 

Decreto n." 4:652 

0 ilecreio com forca de lei tie 22 de Fevereiro de 1911, que 
reformou o ensino médico, representou um DOlArql progresso na 
nossa legislação' referente a esse ensino. A experiência resultante 
da aplicação dessa reforma tinha demonstrado a necessidade de 
alterações o melhoramentos, oomo reconheceram os Conselhos das 
três Faculdades de Medicina, pedindo o ohtendo que o Governo no
measse em 1910 uma comissão encarregada de propor as modifica» 
ções necessárias-

Na comissão do revisão do Ensino Universitário, nomeada por 
portaria do 2J de .laneiro último, constituindo-se uma sub-comissão 
de ensino médico, cujos trahalhos continuaram os da comissão de 
19JG e foram presentes ao Governo, tendo sido ouvidos os Conse
lhos das Faculdades. A promulgação do novo estatuto veio por seu 
turno exigir que a lei orgânica das Fuculdudes fosse concordante-
menle remodelado. 

A presente reforma mantêm e desenvolve o principio recente
mente ainda avigorado pelo Estatuto Universitário, conservando 
muito emhoru um certo número de disposições comuns, viste 
Faculdades conferirem diplomas de Estado; remodela a organisaçÃo 
e forma de recrutamento da pessoal docente, separando nitidamente 
as funções dos primeiros assistentes, remediando assim mu dos 
maiores defeitos da organisoção anterior; melhora, como é da mais 
elementar justiça, os vencimentos dos assistentes; organiza os qua
dros do pessoal auxiliar, completando assim medidas ultimamente 
promulgadas; eleva as dotações das Faculdades de Medicina,actual
mente do todo o ponto Insuficientes e impróprias das exigências do 
ensino dessas Faculdades e regula as oondiçõei Be tionsação entre 
o regime actual e o proposto. A despesa que aoarreta a pastagem 
para o quadro do pessoal técnico actualmente a cargo dos orça
mentos privativos da Faculdade, e a que resulta da ligeira melhoria 
de vencimentos, é compensada pela economia que resulta de ficar 
limitado a vinte o numero de professores ordinários de cada Facul-
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■lade, número inferior ao previsto na lei actual, mas que os Conse

lhos Escolares e as comissões de reforma acharam suficiente para 
as necessidades actuais do ensino. 

Tendo em vista o relatório a as bàket apresentadas pala sub

comissão do ensino medico da ••omissão de revisão do usino uni

versitário; 
Km nome da Na(;ão, o Governo do Republica Portuguesa decreta, 

o eu promulgo, para valer como lei, o seguinte: 

O r g a n i s a ç ã o g e r a l do e n s i n o m é d i c o 

TÍTULO 1 

Do plano geral dos estudos 

Artigo l.fl O ensino prolissional médico ê ministrado nas fa

culdades de Medicina das très Universidades de Coimbra. Lisboa e 
Porto. As Faculdades tem autonomia pedagógica o administrativa 
segundo as normas lixadas no Batáluto Universitário. 

g allied. Compete ás l'aculdades elaborar, dentro da sua auto

nomia e de acordo com as disposições do presente decreto, os res

pectivos regulamentos privativos. 
Art. 2." As disciplinas constituitivas d e c u r s o médico.iiúrgico 

são as segu ntes : Anatomia humana descritiva e lopogr.ilica, Histo

logia. Embriologia, Química lisiológica. Fisiologia geral e especial, 
íarmacolgia. Terapêutica geral, Patologia geral, Anatomia patológica 
geral e especial, Itacteriologia, Parasitologia, Higiene, Kpidemiolo

gia, Medicina operatória. Pequena cirurgia, Medicinn legal, Toxicolo

gia forense, Propedêutica médica. Propedêutica cirúrgica. Patologia 
e Terapêutica médicas, Patologia o Terapêutica cirúrgicas, Clinica a 
Policlínica médicas, Clinica a Policlínica cirúrgicas, Obstetrícia (Cli

nica e Policlínica obstétricas), História da Medicina, Deontologia, 
Ginecologia, Oflalmogia, Pediatria, Ortopedia, Psiquiatria (incluindo 
a Psiquiatria forense). Neurologia, Dermatologia, Siíiligralla, Dtorino. 
laringologia. Urologia. Clinica de moléslios infeciosas, Estomatologia 

Art. 3." As disciplinas que constituem o curso médico deverão 
ser professadas no tempo mínimo do cinco anos, competindo ás I ,i

culdadcs lixar nos seus regulamentos a organisação pedagógica, 
tempo e ordem de frequência de cada uma delas (conforme a sua 
importância relativa), a sua distribuição pelos anos de curso, depen

dências, etc., observandose as seguintes regras: 
a) Xos !.<> e 2.0 anos serão professadas a Anatomia descritiva 
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0 topográfica. Histologia, Kmbriologia, Quimiea (isiológicn, Fisiologia 
geral « especial ; 

b) No 3.o ano a Farmacologia,' Anatomia patológica o Medicina 
Operatória; 

e) No 4.° ano Higiene p Patologias médica e cirúrgica («•«tal 
• luas últimas Disciplinas leWfa carácter ilemonstrativo e trabalhos 
práticos de clinicai: 

<l) No õ." mm Clinica médica, Clinica cirúrgica. Obstetrícia, 
Medicina legal; 

e) A Bacteriobgia, Palologiu geral ë as Propedêuticas médica 
e ' 'irúrgien serão incluídas no 2.° OU 3.° ano; a Terapêutica no 8.' 
oil 4." ano; as especialidades e u Deontologia no 4.° ou 5." ano. 

§ único. Os regulamentos privativos determinarão a ordem dos 
estudos (pie é obrigatória para cada Faculdade. 

TITULO I I 

• Da inscrição c frequência 

Art 4» A frequência das Faculdades de Medicina è permitida. 
mediante inscrição nos seus cursos, nas seguintes eontiilcoes: 

l.a Os alunos ordinários que pretendem seguir o curso profis

sional médico devem estar matriculados nn universidade respectiva 
fi obter aprovação num exame de admissão ás Faculdades de Medi

cina depois do terem frequentado durante um ano. nas Faculdades 
de Scléocias: os cursos de Fisica, Quimiea, Zoologia e BòtAnlca, 
cujos programas serão elaborados pelos professores dessas Facul

dades ouvidas as Faculdades de Medicina, devendo os regulamentos 
especiais providenciar sobre tudo quanto disser respeito a esse 
■\ame. 

2.» Os alunos extrttorcUnâríos cujo Mm á aperfeiçoar os seus 
Conhecimentos nos domínios da biologia humana ou cie ramos espe

ciais das BOiánciaa médicas podem ser, ou não. alunos da Universi

dade o deverão satisfazer às condições especiais relativas a cada 
caso. reguladas pelas Faculdades. 

Art. 6.° O ano lectivo é dividido em três tr imestres: o de ou

tono, indo do lf) de Outubro até 31 de Dezembro; o de inverno, de 
1 de Janeiro a 31 de Março; o de verão, do 1 de Abril a 30 de Junho 

Art. C.° \s Facilidade* ensinarão as disciplinas do curso médico 
em tantos cursos quantos julgarem necessários. Os cursos serão tri

16 
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mestrais. hi-lrimestrais ou nnuui.s, conforme o disposto nos regula
mentos privativos. A inscrição nos cursos da Faculdade será feita 
DOS prazos determinados pelo regulamento, os ipiais deverão termi
nar quinze dias antes da abertura dos cursos. Os alunos pagarão, 
anualmente, a propina de 60$, e, além disspj Indemnizações espe
ciais por cada curso, com trabalhos práticos, especilicadas nos regu
lamentos privativos e um direito anual do biblioteca de 2$. A pro
pina será paga em 1res prestações de 20$. 

§ único. As indemnizações especiais por trabalhos práticos 
ituom receita das respectivas cadeiras. 

Art. 7.° Os cursos das especialidades terão uma parte funda
mental (Propedêutica da especialidade), que sera obrigatória para 
lodo-, os alunos, e uma parte complementar, facultativa, cuja orga
nização será delcrminadu pelo Conselho líscolar, sob proposta dos 
professores* 

Art. 8.° Todo o ensino deve ser, cpianto possível, demonstra
tivo, o acompanhada por trabalhos práticos. 

§ l.o O ensino obrigatório deve em cada curso abranger, tanto 
quanto pqssivel, e quando assim o permite a sua índole, toda a ma
téria. 0 ensino complementar1 pode consagrar todo o tempo do curso" 
a pomos ,>u um só assunto. 

§ 2.° Nos cursos clínicos devem os professores fazer ou pro
mover, quanto possível, a exposição de lições magistrais, tendo por 
objecto estudos sintéticws de casos clínicos ou rosultados de traba
lhos dos respectivos laboratórios. 

§ 3 ° Os trabalhos scíentillcos das clínicas e laboratórios das 
Faculdades serão publicados à custa das faculdades, dentro dos 
seus recursos financeiros, sem deixar de pertencer ao seu autor a 
proprieda.de literária. 

Art. ',).» A inscrição nas disciplinas de um ano i' miicioiíiula 
pela aprovação ou prova equivalente de aproveitamento cm Iodas 
as disciplines de ano anterior. Cada aluno terá uma caderneta indi
vidual, onde se registarão a matricula, inscrições, frequência, apn -
veilamenlo e exames. 

§ único. Os registos lançados na caderneta valerão para Rot 
escolares como certidões de inscrição, frequência e exames, sendo 
respectivamente autenticadas pelas assinaturas do secretário da 
Universidade, professores e presidentes dos júris. 

Art. 10.° Não haverá registo de frequência nas aulas teóricas. 
Nas aulas práticas e nos cursos clínicos a assiduidade será, porem. 
tomada em conta. 

§ 1.» Nos cursos clinicos o aluno deverá comparecer a, pelo 

http://proprieda.de
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menos, ilois terços do numero total de aulas previamente anunciado, 
sendo, no caso contrario, anulada a inscrição. 

S 2." Nas aulas práticas a assiduidade é levada em conta, seja 
pelo número de presenças, seja pelo numero de trabalhos efectua
dos, determinando os regulamentos privativos qual o critério a se
guir, conforme a natureza dos cursos. A assiduidade é considerada 
boa quando os alunos assistirem a dois lerçOS do número total das 
sessões ou executarem dois lereos do número total de exercícios 
previamente determinado, Os que não alcançaram estes limites têm 
assiduidade insuficienlc. Os alunos com boa assiduidade podem ser 
dispensados das provas práticas dos exames tinais e ser admitidos 
aos exames de frequência. 

Art. 11." São permitidas as transferências de Faculdade para 
Faculdade no prineipio do cada ano lectivo. Para êsso fim o aluno 
requerera à Facilidade vara onde se quero transferir n qual decidirá, 
em vista do seu regulamento e das informações comidas na cader
neta escolar e outras que obtiver. 

TÍTULO III 

Dos exames 

Ari. 12.° A habilitação médica é julgada por exames académi
cos, de frequência ou finais, e por exames de Estado sancionados 
uns e outros segundo as normas adoptadas no Estatuto Universitá
rio. Compele às Faduldades regulamentar ludo>0 quanto disser res
peito aos exames académicos, isto é a composiçfio dos júris, número, 
forma e valorisaoSo das provas, precedências, épocas dos exames, 
etc., ressalvandn-se as normas deste decreto; 

§ único. As épocas dos exames académicos serão duas para 
Cada disciplina o lixadas QOS regulamentos privativos. Os requeri
mentos serão feitos, respectivauente, de 15 a 30 de Junho, de 15 a 
28 de Fevereiro o de 15 a 30 de Setembro. 

Ari. 18." Nos cursos onuais ou bi-lrimestrais podem insliluir-se 
exames de frequência trimestrais para os alunos que os requere
rem. A aprovação em todos dispensa do exame final (ou da parte 
correspondente do exame tinal). Os exames de frequência são feitos 
perante o professor. Aos exames de frequência só são admitidos os 
alunos com boa assiduidade. 

•Art. 14." Os exames finais iealisam-so no fim de cada ano o 
são [ior grupos de disciplinas ou por disciplinas isoladas conforme 
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o disposto nos regulamentos. Constam de provas práticas o provas 
orais, podondo tambâtn instituir-se provas escritas. As provas práti
cas podem ser dispensadas aos alunos com média de suficiente nos 
trabalhos práticos e boa assiduidade. Neste caso u média das notas 
ilos trabalhos práticos entra para o cálculo da nota do exame linal 
como se fosse a nota da prova prálica. A nota do exume linal equi
vale á média das notas dos exames de frequência que o tiverem dis
pensado. Aos exames (inais .são admitidos lodos os alunos qua os 
requererem (inclusive os que tiverem notas inferiores a suficiente 
nos exames .do frequência) uma vez que satisfaçam ás condições 
lixadas nos regulamentos. 

Ari. 15 ° Os exumes académicos Ide frequência ou linais) com
preendem as seguintes disciplinas: Anatomia descritiva e topográ-
lica, Histologia, Embriologia, Química Fisiológica., Fisiologia, Farma
cologia, Terapêutica geral. Patologia geral, Anatomia Patológica, 
Bacteriologia, Parasitologia, História da .Medicina, Deontologia, Me
dicina Operatória, Pequena Cirurgia. Serão também exames acadé
micos os das Clinicas especiais. 

Ari. 16.° Os exames do Estado compreendem as seguintes dis
ciplinas: l,o, Medicina interna (Patologia, Terapêutica e Clínica), 3.", 
Obstetrícia e (iinecologia, 4.", Medicina legal, Toxiologia forense. 
Higiene e Epidemiologia. Para ser admitido aos exumes do Estado, 
o aluno devo demonstrar que frequentou durante cinco anos unia 
Faculdade de Medicina, (o último ano na Faculdade onde pretende 
fazer o exame), que foi aprovado em todos os exames académicos 
previstos no artigo 15.°, o que leys boa as-iduidade nas aulas de 
clinica. 

§ único. A admissão aos exames de Estado corresponde u 
propina de 80s, que pôde ser paga em prestações durante o curso, 
conforme se regulamentar. 

Art. 17.° Os júris dos exumes de Estado serão compostos cada 
um por 1res vogais, presidindo um dales, tirados de entra os pro
fessores ordinários, primeiros nssistOOtOS, professores livres ou mu-
tratados, sendo propostos anualmente pelas Faculdades e nomea
dos pelo reitor da Universidade em nome do Oovérno. 

Ari. 18.° As épocas dos exumes do Estado são .lullio e Outu
bro. Os requerimentos serão feitos respectivamente de 15 a 30 de 
Junho o de 15 a 30 do Setembro. 

Art. 19. Aos alunos aprovados nos quatro exames seré pas
sado pelo Director da Faculdade um diploma de Estado onde serão 
indicadas as notas obtidas nos exames lisse diploma só terá valor 
para autorizar o exercício da Medicina e Cirurgia quando nele tiver 
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registado quo o diplomado so doutorou em Medicina e Cirurgia 
numa das três faculdades do pais. 0 'diploma de Estado está sujeito 
à propina de 50$. 

Art. 20. o o titulo de doutor em Medicina e Cirurgia é confe
rido aos alunos que, tendo obtido aprovação em todos os exames 
do curso médico, como o provam pelo diploma de Kstado, apresen-
IJMII uma dissertarão feita especialmente, sendo esta aprovada, con
forme determinarem os regulamentos privativos das diferentes Fa
culdades. A carta de doutor será um diploma universitário a que 
corresponde a propina de 10$ e mencionará a classificação obtida 
na tese ou dissertação. 

Art. 21.° Os médicos formados pelas Faculdades e Escolas es
trangeiras e os da Escola de Goa. podem adquirir a habilitação mé
dica, repelindo os exames, pagando uma soma de 300$, correspon
dente às inscrições anuais e doutorando-se em Medicina e Cirurgia. 
Os exames a fazer são os seguintes, além dos exames de Estado, 
que só poderão ser feitos depois de aprovação nos outros: 

l.o Anatomia, Histologia e Embriologia; 
2.0 Fisiologia, Química fisiológica o Farmacologia; 
3." Anatomia patológica e Patologia geral; 
4." Higiene, Epidemiologia, Hacteriologia o Parasitologia; 
6.° Medicina Oporalória e Pequonn Cirurgia. 
Art. 22.° Os júris dos exames mencionados no artigo 21.° se

rão nomeados pelas Faculdades entre os seus professores. Na clas
sificara') o julgamento dos provas serão aplicadas mutatis mutandis 
as regras seguidas nos exames de Estado, tendo porém as discipli
nas coeficientes iguais. 

Art. 2H." O Governo publicará, ouvidas as Faculdades, os re
gulamentos necessários para os exames de Estado o tudo quanto a 
este assunto disser respeito o estiver omisso no presente decreto. 

TlTUI.O IV 

Dos professores e assistentes 

Ari. 24." 0 corpo docente das Faculdades de Medicina com
preende professores ordinários, primeiros assistentes, professores 
contratados, professorei livres, e segundos assistentes. 

Art. 25.» 0 s professores ordinários são nomeados vitnlicia-
inente pelo Governo, sob proposta fundamentada do Conselho Esco
lar, adoptanilo-so qualquer dos seguintes procedimentos: 
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l.° Convite a individualidades de reconhecido mérito, tendo 
publicado trabalhos nolnveis de investigarão scientíficn; 

2." Concurso a que poderão apresenlar-se professores ordi 
nàrios, os primeiros assistentes ou professores livres do qualquer 
das Faculdades de Medicina, nas condições que se regulamentarem 

8.0 Contrato de nacional ou estrangeiro de reconhecida com
petência, nas condições previstas nos regulamentos privativos. 

Art. 26." As nomeações dos professores ordinArios por con
vite só podem fazer-se mediante proposta escrita de 1res professo
res das cadeiras afins, baseados em trabalhos de investigação scien-
tifico, aprovada por, pelo menos, quatro quintos dos membros do 
Conselho convocado especialmente. A proposta será enviada ao Go
verno e publicada no Diário tíu Governo com o processo de no
meação. 

Art. 27.° As nomeações dos professores ordinários por con
curso obedecerão ás seguintes regras: o concurso será anunciado 
no Diário do Governo e o respectivo edital comunicado ás outras 
Faculdades de Medicina. O concurso terá parle documental e parle 
pública. Findo o prazo do concurso, os documentos dos cundidatos 
serão presentes a uma comissão nomeada pelo Conselho que os 
examinará, fazendo um relatório. A comissão será composta por 
professores das sciências afins, em número do 1res, pelo menos-
convidando.se a fazer parle dela professores doutras Facultlades 
quando assim fôr necessário. 

Art. 28.o O júri lanto das provas documentais como das pú
blicas será constituído pelo Conselho Escolar. A organização das 
provas será determinada nos regulamentos privativos 

Art. 2lJ." Os documentos exigidos ao concurso para professor 
ordinário são, além dos que demonstram capacidade fisicu, moral e 
legal e justillcam a qualidade de professor ordinário, primeiro assis
tente ou professor livre de uma Faculdade do Medicina, os se
guintes: 

1.° Um curriculum vitae do candidato, exposição documentada 
da sua carreira scientific/!, dos sous títulos pedagógicos o scienli-
licos ; 

2.o Os seus trabalhos scientitlcos do investigação sobre a ma
téria da cadeira ou outra alim; 

3.o Quaisquer outros documentos que demonstrem serviços 
prestados à sciéncia e ao ensino. 

JUt^i^u. >vtti A r U 3 0 " ° J , l r i r e í l n i r á para apreciar os documentos dos eau-
t J ^ A Í J X J I ' ' ' ' 1 ' 1 1 0 8 ' " a v e n a " 0 en ' re estes professores ordinários da mcsmu ou 
é> r ' ur°U[ra ' ' ^ " ' ' ' a d e ( l ue queiram transferir se para a cadeira vaga, o 
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júri votará sobre essa transferencia em presença do relatório que 
sobre os documentos de todos os candidatos tiver feito a comissão 
mencionada no artigo 27.«. Não sendo aceita u transferencia, pro-
ceder-su há ás provas publicas. 

§ l.o* Havendo ura único candidato o júri poderá dispensá-lo 
das provas publicas, sob proposta unanime da comissão, nas condi
ções do artigo 2tí". 

§ 2.» Terminadas as provas o júri procederá ás votações em 
mérito absoluto e relativo. Dos seus trabalbos será feito um relató
rio, contendo a proposta ao Governo, o qual será publicado no Diá
rio do Governo c m 0 processo do concurso. 

Art. 31.° 0 numero do professores ordinários é de vinte em 
cada Faculdade competindo aos respectivos regulamentos a distri
buição dos serviços de ensino por asses professores, a cada um dos 
quais compete uma cadeira constituída por uma ou mais discipli
nas. Os vencimentos dos professores ordinários serão os lixados no 
Kstatuto Universitário. 

Art. 32." Era cada Faculdade serão organizados os laborató
rios ou institutos necessários para a investigação scienlilica e o 
ensino. Os directores desses institutos serão professores ordinário* 
escolhidos pelo Conselho, podendo essa escolha recair apenas em 
professores que lenham feito trabalhos de investigação s-ienlilica, 
versando matérias compreendidas no objectivo do inslituto, pelo 
menos nos últimos cinco anos. A proposta será fundamentada e pu
blicada com a documentação respectiva no Diário (lo Oorèmo Pela 
direcção do instituto a trabalho de investigação receberá o pro
fessor a grnlilicação de 600$ anuais. 

Art. 33 " Terão direito à gratificação anual de 3U0S. além das 
outras que lhe compelirem, os professores nas seguintes condições: 

1." Professores das cadeiras de clinica das Faculnades cujo 
serviço clinico não seja remunerado; 

2.° Professores ordinários em cujas cadeiras haja trabalhos 
práticos que dirijam. 

Art. 34." Os primeiros assistentes leni a seu cargo ensinos 
subsidiários da Faculdade e são nomeados por concurso a que po
dem concorrer os diplomados em medicina o cirurgia. 0 seu nu
mero é de dezoito na Faculdade de Medicina de Lisboa e de doze 
em cadn uma das Faculdades de Coimbra e Porto, 

Art. 30." Os concursos constam: 
1.0 De provas documentais julgadas pela Faculdade (com

preendendo além dos documentos legais um curriculum riluc como 
para os candidatos a professores ordinários, os trabalhos scientili-
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cos e unires quaisquer documentos comprovativos de serviços pres
tados à sciencia e ao ensino); 

2 " De provas publicas apreciadas por júris cuja composição 
estará prevista e determinadu nos regulamentos privativos das Fa
culdades. 

Art. 36.0 para efeitos de concurso as disciplinas do curso mó
dico constituirão as seguintes secções ou grupos: 

Anatomia, Histologia, Embriologia; 
Fisiologia, Química fisiológica, Farmacologia; 
Anatomia patológica o Patologia geral, Medicina legal; 
Higiene, Epidemiologia, Bacteriologia, Parasitologia: 
Medicina interna; 
Cirurgia; 
Obstetrícia e Ginecologia. 

fcwes grupos podem sor desdobrados se as Faculdades assim o 
entenderem, competindo lhes tambm a regulamentação dos concur

sos, fixação dos júris, provas, ele. 
S único ()s regulamentos privativos estabelecerão a reparti

ção 'los primeiros assistentes por esles grupos ou suhgrnpos, bem 
■.une n que disser respeito aos primeiros assistentes das especia

lidades. 
Art. 87.<> Os júris dos concursos são nomeados pelos Conse

lhos segundo normas fixadas nos regulamentos privativos, obede

cendo ao critério da especialização, podendo ser constituídos não 
só por professore* ordinários oòrho lambem por primeiros assisien

tes ou professores livres, podendo lambem ser chamados a fazer 
parle desses júris professores doutras Faculdades. 

Art. 38." Os Conselhos podem dioponsar das provas públicas 
*0 houver um candidato único, sub proposta de. pele menos, 1res 
professores da especialidade ou douiras afins, justificada em rela

tório escrito e fundamentada em trabalhos de investigação soienli

tica, devendo sor aprovada por quatro quinte dus membros do 
Conselho expressamente convocado « o relatório publicado no />/«. 
riu rio Governo. 

Art. 39." Os júris dos concursos votarão em mérito absoluto 
e relativo, atendendo devidamente às provas doeu ntais. Dos tra

balhos do júri será feito um relatório com proposta graduada, resol

vendo sobre este o Conselho. 
Ari. 40." A nomeação é provisória por dois anos, findo os 
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quais o Conselho resolverá se deve ou nùo propor no Governo que 
seja definitiva, sendo então vitalícia. 

Art. 41 ." Os primeiros assistentes vencem anualmente itOOSi 
semi,. 700$ da categoria e 200$ de exercício, com diuturnidade de 
100$ de cinco em cinco anos, alem da gratificaçãode exercício com
putada em lí>0$ por cada trimestre de curso teórico ou 100$ por 
cada trimestre de curso prático. 

Art. 42." Us professorei lures lèm funções gratuitas e são 
nomeados em qualquer das seguintes condições: 

a) Mediante habilitação em provas públicas e documentais 
análogas às exigidas para primeiros assistentes: 

h) Mediante aprovação em mérito absoluto nos concursos 
para professor ordinário e para primeiro assistente: 

e) Pttr transferência para essa situação de professores ordi
nários que o requeiram BO Conselho, dentro da sua especialização. 

\ri . 43.° Os regulamentos privativos estatuirão sobre tudo 
quanto se refere As condições de admissão dos professores livres, 
incluindo a previsão da dispensa de provas publicas qtte SÓ poderá 
fa/.er-se em condieões semelhantes ãs dos artigos 26.", 30." o 38." 
d titulo ile professor livre refere-se a tuna mi mais disciplinas, con
forme constar do requerimento, sendo a- provas organizadas se
gundo o critério de especialização. Na constituição ilos júris seguir-
se lui o disposto no artigo ,'17." 

Art. 41 ." Os professores livres podem fazer parte do júris de 
exames e concursos e ser autorizados a fazer, alem dos cursos 
livres, cursos equiparados aos cursos oficiais da Faculdade, valendo 
o mesmo para efeitos de frequência e do exame, pagos pelos alunos, 
conforme sir regulamentar. 

Art. 40«' t) titulo ili' professor livre A vitalício, ponlondo->e. 
porém, o direito a usá-lo no caso da falta de exercício, não juslli-
eada, por mais de 1res anos. 

Ail. 40." Os segundos assistente.- lèm funções auxiliares do 
ensino e dos vários serviços pedagógicos, scientilicos ou clínicos 
dos professores. Podem ser nomeados segundos assistentes médi
cos ou estudantes do 4.!' ou õ." ano que tenham completado fis exn-
nies referentes ;is cadeiras para que são propostos, compelindo ás 
Faculdades estabelecer as condições de admissão e regulamenta-
las. lixando a distribuição dos assistentes pelas cadeiras. 

Art. 47." Os segundos assistentes são nomeados pelo Go
verno, sob proposta dos respectivos professores ao Conselho, apro
vada por este, precedendo concurso documental, devendo os Con
selhos velar pelo cumprimento das condições de admissão. A no-
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meação é válida até o principio tio ano lectivo seguinte, podendo 
então, sob proposta do professor, ser reconduzido o segundo assistente 
por outro uno e ussim sucessivamente até completar oito anos de 
serviço. Passados estes oito anos-só pode dnr-se a recondução se o 

• segundo assistente tiver obtido o titulo de professor livro na espe
cialidade respectiva, não excedendo porâm novo período de oito 
ano*. 

§ único. Nos serviços anexos, onde haja também services 
cxlra-pedugógicos, pode o professor propor ao Conselho a prolon-
gação do tempo de serviço se o segundo assistente tiver adquirido 
notávol especialização em serviços técnicos que aconselhe a sua 
manutenção. 

Art. 4S .> os segundos assistentes vencem anualmente 400$ 
de categoria B 200$ de exercício, com diuturnidade de 100$ de cinco 
em cinco anos. 

Ari. 49.° O número dos segundos assistentes nas diversus 
Faculdades é o seguinte: Faculdade de Medicina de Lisboa, 50; Fa
culdade de Medicina de Coimbra ou Porto, 25. Os regulamentos pri
vativos fixarão a sua distribuição pelas diversas cadeiras. 

Art. 50." Os segundos assistentes podem, mediante autorizu-
„ ção dos professores, efectuar cursoH sobro assuntos à sua escolho, 

os quais poderão ser equiparados aos cursos ordinários polo Con
selho so os segundos assistentes forem também professores livres. 

Art. 51." Os cursos da Faculdade cujn regência não pertence 
regulnmentarmente a qualquer professor ordinário ou primeiro 
assistente do seu quadro, e os que estiverem vagos por doença ou 
ausência do respectivo professor ou primeiro assistente, serão con-
liailos a encarregados de curso, que poderão ser professores ordi
nários ou primeiros assistentes de cadeiru afim ou professores livros 
da mesmu especialidade do curso vago. os quais vencerão a respe
ctiva gratificação de exercício. 

§ único. Na falta de qualquer destas categorias ns Faculdades 
contratarão pessoa idónea nas condições lixadas nos regulamentos 
privativos. 

TlTUI.n V 

Do pessoal técnico, auxiliar, de secretaria e menor 

Art. 52.° Os professores podem nomear para os seus servi
ços assistentes livres com funções gratuitas e temporárias. Quando 
os professores propuserem o o Conselho aprovar poderão esses 
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assistentes livres ser nomeados ajudantes de laboratório ou de cli
nica, sendo este pessoal auxiliar pago pelas verbas dos respectivos 
serviços, devendo os regulamentos dispor sobro as condições de no
meação e tudo o mais que disser respeito a este assunto. 

Art. 53.° Os chefes de serviço, prossectores, preparadores, 
analistas e mais pessoal técnico são nomeados ou contratados nas 
condições lixadas nos regulamentos privativos, podendo ser chama-
dos a desempenhar serviços exclusivamente scientiflcos e técnicos 
sem encargos pedagógicos e não ser diplomados em medicina. 0 
número e distribuição pelos serviços, bem como os respectivos ven
cimentos dos funcionários do quadro, vão lixadas na tabela anexa. 
São nomeados pelo Governo e propostos pelas Faculdades, sob in
dicação do professor, ou professores respectivos. 

Ari. 54." 0 pessoal da Secretaria das Faculdades de Medicina 
é nomeado pelo Governo sob proposta das Faculdades, devendo os 
regulamentos especificar ns respectivas atribuições e condições de 
admissão. 

Art. 55.° O pessoul menor do quadro é nomeado pelo Go
verno, sob proposta do director da Faculdade, especificando os re
gulamentos as suas atribuições e condições de admissão^ 

TITULO VI 

Da autonomia das Faculdades de Medicina 

Art 515." A dolação de cada Faculdade ile Medicina é consti
tuída pelas verbas para pessoal e material discriminadas nn Orça
mento Geral do Estado e rendimentos previstos no Estatuto Univer
sitário. O Estado toma sobre si os vencimentos dos professores o 
assistentes, as gratificações péla direcção dos institutos e laborató
rios, as que, nos termos do artigo 83.", competirem u professores 
de clinicas, o pela direcção du trabalhos práticos, compuladu esta 
em 100$ trimestrais, os vencimentos do pessoal técnico, de se
cretaria e menor do quadro, as gratilicações do director, secre
tário o bibliotecário, <• as despesas indispensáveis paru os encar
gos gerais de ensino e trabalho scientífico. 

^ único. São elevadas as dotações das Faculdades de Medi
cina com aplicação ao pessoal assalariado, férius, material e diver
sas despesas, nos lermos seguintes: 

Faculdade de Medicina de Coimbra. . . 10.000J00 
Faculdade de Medicina de Lisboa . . . 12.000$00 
Faculdade de Medicina do 1'òrlo. . . . 10.000$00 
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Art; 57.° Os regulamentos privativos das Faculdades do Me
dicina disporão sobre as seguintes matérias, dentro das normas do 
presente decreto: 

l.° Número, organização, distribuição dos cursos teóricos e 
práticos pelos anos do curso, dependências, tempo de frequência, 
averiguação do aproveitamento, exames académicos, dissertação de 
tlm do curso. Sobre estes assuntos as faculdades procurarão poi-se 
da acordo no que fór compatível com as suas condições espeoJols e 
regulamentarão M condições .lo transferência dos alunos: 

-." Fixação das cadeiras ordinárias, podendo as faculdades 
tomar a iniciativa do propor qualquer modificação sobre este assuiil.. 
(fusão, desdobrauienu., iriação ou supressão de cadeiras) ou resol
ver sobre a sua transformação, mediante aprovação do Senado, po
dendo também criar cadeiras novas uma vez que o seu pessoal o 
material seja custeado pelas receitas próprias da Faculdade: 

3.0 Fixação das condições de recrutamento do pessoal do
cente, organização dos institutos a que se refere o artigo Mi.», con
dições de admissão e recondução do pessoal auxiliar, técnico, de 
sei -rolaria e menor e atribuições de todas estas categorias: 

i.n Tudo o mais que não estiver previsto neste decreto. 
Art. Õ8.<' Ás faculdade* será garantida a utilização pedagó

gica dos serviços laboratoriais e clínicos necessários paia o ensino, 
tnanlnndo-se as disposições actualmente vigentes, sem prejuízo da 
sua ampliação e melboramento. 

Art. o'.t" \s Faculdades poderão anexar pedagogicamente, de 
acordo com as administrações itos estabelecimentos interessados, 
rossalvando-se os direitos dos seus funcionários, aqueles serviços 
que entenderem necessários. 

Art. 60." Us vários institutos das Faculdades de Medicina, in
cluindo os seus liospitais, lerão autonomia administrativa, discipli
nar e pedagógica definida nos regulamentos privativos. 

Art. 61." (Js Conselhos poderão delegar parte das suas atri
buições etn comissões administrativa, disciplinar o pedagógica, cons
tituídas'com as atribuições e a composição determinadas nos regu
lamentos. 

Além do director e secretário o Conselho elegerá um bibliote
cário, que será um professor ordinário. 
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TITULO VII 

Disposições gerais e transitórias 

Aii 62,° A prêtante organização do ensino médico entrará, 
em vigor no principio do ano lectivo próximo, devendo ser (media
mente publieadoe M regulamentos privativos dns Faculdades. Picam 
deste modo substituídos e revogados os decretos de 22 de Peve-j 
reiro e 23 de Aposto da 1011, que reformaram o ensino médico. ' 

Art. 03.<> Publicada esta lei os Conselhos das faculdades or
ganizarão os seus quadros de pessoal em harmonia com o novo di
ploma. Os professores que não lurem colocados em quulqner das 
vinte cadeiras previstas no presente decreto llcarão como professo
res ordinários supranumerários. 

Os professores extraordinários actuais são promovidos a ordl-
nérios. A nenhum professor sera permftidb acumular a propriedade 
de várias cadeiras, devendo os quu agora ocupem mais de uma ca
deira optar, o que terá de sor confirmado pelo Conselho. 6, porém, 
permitido qòe continuem a reper o curso da cadeira que abandona
ram, emquanto esta nSo fór preenchida, como encarregados de curso 
e sob deliberação do Conselho. 

Art (U." A situação dos actuais assistentes é regulada pelas 
seguintes normas: 

1 « Desaparece a designação de assistente provisório, ces
sando, logo que este decreto entrar em execução, as funções dos 
actuais provisórios, sem prejui/o de poderem ser nomeados segun
dos assistentes, conforme o disposto no artigo 4ti". Neste caso, para 
efeitos do diuturnidade o do recondução como segundos assisten
tes, o tempo que serviram como provisórios na mesma cadeira é 
contado; 

2 a Os actuais primeiros o segundos assistentes efectivos no
meados por concurso, serviços distintos ou cm virtude do artigo 
G3." da lei de 22 de Fevereiro de 1911, conservam os direitos que 
lhes confere essa lei, inclusive o de poderem concorrer a vagas de 
professores livres, soh proposta dos professores das cadeiras afinst 

aprovada pelo Conselho, com dispensa das provas públicas. Essa 
ia será escrita e fundamentada nos trabalhos de investigação 

scientilica do proposto; 
8.« Os actuais assistentes efectivos sem direito a promoção, 

nomeados em virtude dos artigos C4.° a 67." da lei do 22 de Feve
reiro de 1911 e do artigo 29° do decreto do 27 de Abril do mesmo 
ano, licarão adidos ao quadro das respectivas Faculdades, conser-
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vando os sens direitos e vencimenlos, com as designações que llies 
forein dadas nos respectivos regulamentos, sem prejuízo de pode

rem ser nomeados assistentes nus lermos do presente regulamento; 
4 n Os actuais professores livres conservam os sons direitos. 
Ari. 65.0 pu,.a efeitos de diuturnidade e aposentação, segundo 

no artigo 6.1 o do Estatuto Universitário, coniaso a antiguidade e 
considera ■■■ serviço de instrução pública o ensino público minis

trado pelos directores de serviço* anexos pedagogicamente às Fa

culdades. 
Ari. 66.0 Para efeilos de diuturnidade e aposentação dos pri

meiros assistentes contaso s antiguidade desde a primeira nomea

ra,! paro segundo assistente, nos termos do presente decreto, para 
assisloule provisório, nos lermos da legislação vigente aie esta data, 
ou para qualquer dos lugares mencionados JIOS artigos 68.f> a 67." 
dn lei de 2J do Fevereiro de 15)11. 

Ari. (17." O pessoal dos instituías e serviços anexos que, 
além dos serviços pedagógiooSj livor outros extraescolares, consor

vará os vcnoirnentos e gratificações inerentes s asses serviços, ao 
par dos vencimentos e gratificações que o presente diploma lhos 
confere. 

Ari (i8.° A situação dos alunos actuais perante o presente 
diploma 6 regulada pelas seguintes normas: 

1.° Não se fará mais nenhuma matricula nova no período 
transilório previsto na lei de 22 de Fevereiro, o qual será exlinto a 
partir do ano lectivo de 192/21928; 

2.o Os alunos entrados pura as Faculdades ao abrigo das 
leis de 22 de Fevereiro de 1911 e de 15 de Julho do 1914 constitui

rão um período transitório que se extinguira no ano lectivo de 
19231924: 

" . 3.o As Faculdades regulamentarão esta maioria. 
Ari 09.i' O ensino das parleiras continuará a ser feito na~ 

Faculdades do Medicina nas condições que forem especialmente re 
gulamentadas, devendo ser exigido para admissão o 3.» ano do s 
liceus ou o 2.» das escolas normais primárias. 

Art. 70.o Fica revogada a legislação em contrário. 
Delerminase portante) que todas as autoridades, a quem o co. 

nheciíuento e a execução do presente docrelo com força de lei pel 
tencer, o cumpram e façum cumprir e guardar turn inteiramente 
como nele se contem. 

O Secretário de Eslado da Instrução o faça publicar. 1'aços do 
Governo da Hepública. 12 de Julho de 1918.— SIDÓNIO PAIS — João 
Tamagnijti de Sousa líarbosa — Alberto Otário de Castro — Amílcar 
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./. Castro Abreu >' Mota—Joaquim do Espirito Santo Lima- Joa
quim Mend»* do Amaral — Alexandre José Hotelho de Yaseoncelo* e 
,s'(! José Alfredo Mendes de. MaijaViães— Henrique Forbes de. Bessa 
— Eduardo Fernandes de. Olireira. 

Tabela do quadro e vencimentos do pessoal técnico 
das Faculdades de Medicina do Porto (') 

Artigo 1." 0 pessoal técnico das Faculdades ile Medicina (lca 
assim constituído : 

a) Faculdade de Medicina de Lisboa: 
l,o Laboratórios de Anatomia, Histologia, Fisiologia 

e Farmacologia : , 
1 Conservador do museu . MOOÍOO 
4 Preparadores contratados, a 540$0o 
•1 Ajudantes de preparadores» a • 288$0O 
1 Maquinista 240*00 
1 Tratador de animais 21G$ou 
2 Desenhadores fotógrafos (contratados), a 540SOO 

2." Instituto de Anatomia Patológica: 

1 Desenhador (contratado) 600*00 
1 Preparador (contratado) 540*00 
1 Ajudante de preparador 288$00 
2 Serrent*»; a 216$00 

B.° Laboratórios das Clinicas Escolares: 

1 Professor do Hospital Escolar 750*00 
2 Analistas, a 300*00 

4." Serviços de Hadiogralla e Fotografia du Hospital 
Escolar: 

i Chefe de Serviço (contratado) 1.24)0*00 
1 Assistente de radiologia (contratado) 600*00 

(') Todo» estes vencimentos incluem categoria e exercício. 
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1 Assistente de fotografia (dontratado) 480S00 

2 Kleclricistas (contratados), a . 480$IK) 

b) Faculdade de Medicina de Coimbra: 

1 Chefe de serviço G'>0$oo 
2 Analistas, a 80C$00 
i ( 'reparadores. 2 a 300*00, 2 o 360$00 
1 Conservador de museu . 600*00 
2 Conservadores de museu, a 300*00 
2 Ajudantes de preparador, a. 240*0.0 
1 Fotógrafo 240*00 

v e) Faculdade de .Medicina do 1'ôrto: 

1 Conservador do Museu .* 300*00 
1 Conservador do Arsenal Cirúrgico 300*00 
8 Preparadores, a 860*00 
3 Preparadores (contratados), a . 480*00 
2 Chefes de laboratório, a 6U0$Ó0 
1 Sub-chefe de laboratório 350*00 
1 Chefe do oficinas 500900 
1 Ajudante 300$00 

Ari. 2.o 0 pessoal doa seguintes institutos anexos àa Facili
dades de Medicina é assim constituído: 

l.o instituto Câmara Pestana, anexo a Faculdade de 
Hedic|na de Lisboa: 

2 Analistas, a 600*00 
2 Primeiros preparadores, a , . 500$ÓC 
1 Segundo preparador 360*00 
1 Palafreneiro ' 300SOO 
I Maquinista 300*01) 
L Auxiliar de maquinista 216*00 

13 Serventes, a . . . . . 216*00 
1 Secretário 700$00 
1 Amanuense 540*00 
1 Bibliotecário 700*00 
1 Porteiro 21G$00 
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2.° Laboratório Je análises clinicas anexo à Facul
dade de Medicina de Coimbra: 

1 Analista fiOO*00 
1 Preparador 360*00 
! Praticante 240*00 
2 Serventes, a 216*00 

3." Laboratório de Ha liologia e Electrologia anexo à 
Faculdade de Medicina dfl Coimbra: 

!Vl 
1 Chefe de Serviço 600*00 
1 Fotógrafo 240*00 
2 Serventes, a 216$00 
1 Enfermeira contratada 300$00 

4." Clinica Or. Daniel de Matos: 

1 Enfermeira contratada f>00*00 
1 Maquinista 216$00 
1 Servente 120*00 

17 



Ministério da Instrução Publica 

DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR 

D e c r e t o n." 6325 

1'sando ila faculdade que me confere o 11.0 3." do artigo 1 
da lei n.° 891. de 22 de Setembro de 1919, que alterou a Constitui
rão" Política da República Portuguesa, bei por bem decretar, sob 
proposta do Ministro da Instrução Pública, que seja aprovado o re
gulamento da Kaculdado de Medicina da Universidade do Porto, que 
faz pacte integrante d is te decreto e vai assinado pelo referido Mi
nistro. 

0 Ministro da Instrução Pública o faca publicar. Paços do Go
verno da República, 3 de Janeiro de 1920.— ANTONIO JOSIÏ DK Ar.-
MI:IIIA—Joaquim .TOM de Oliveira. 

âJL.3 â*. $* ât- «1 2 o 

xf Regulamento da Faculdade de Medicina do Porto 

WTULO 1 

Do plano geral dos estudes 

Artigo 1." Das disciplinas mencionadas no artigo 2." da Orga
nização-Geral do Ensino Médico (decreto n.» 4:652, de 12 de Julho , 
de 1918), e para o efeito da colocação dos professores ordinários 
(artigo 31.0 da mesma lei orgânica), serão actualmente considera
das cadeiras, na Faculdade de Medicina da Universidade do Port», 
as disciplinas seguintes: 
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Anatomia descritiva. 
Histologia e Embriologia-
Fisiologia geral e especial. 
Farmacologia. 
Patologia geral. 
Anatomia patológica-
Bacteriologia e Parasitologia. 
Higiene. 
Medicina legal. 
Medicina operatória e Pequena cirurgia. 
Patologia cirúrgica. 
Clinica cirúrgica-. 
Patologia médica-
Clinica médica. 
Terapêutica geral-
Clinica obstétrica-
Histeria da medicina e Deontologia-
Dermatologia e Sifiligrafia-
Psiquiatria. 
Pediatria. f 
§ único. Quando o julgar oportuno, o Conselho Escolar pro

porá qualquer modificação sobre é.ite assunto (fusão, desdobramento, 
criaçSq ou supressão do cadeiras), de acordo cem o artigo 57.°. 
i 2.°, da lei orgáti«a. 

Art. 2." A distribuição obrigatória d:is diversas disciplinas 
pelos cinco anos do curso módico-cirurgico, na faculdade de Medi
cina da Universidade do Porto, será a seguinte; 

l.o ano.— Anatomia humana descritiva. 1res trimestres: histolo
gia e embriologia, três trimestres; química fisiológica, dois tri
mestres. 

2.0 ano —Curso complementar de anatomia humana descritiva 
(nevrologia, estesiologia), 1.° trimestre; anatomia topográfica, 2.° e 
:-;. trimestres; fisiologia geral e especial, três trimestres; bacterio
logia e parasitologia, três trimestres; patologia geral, dois tri
mestres. 

3." ano. —Farmacologia, três trimestres: medicina operatória e 
v pequena cirurgia, três trimestres: anatomia patológica geral e espe

cial, três trimestres; propedêutica médica. tré> trimestres; prope
dêutica cirúrgica, três trimestres. 

4." ans-— Terapêutica geral, compreendendo a hidrologia pn< 
dica portuguesa, trôs trimestres; patologia e terapêutica médicas, 
compreendendo a clinica de moléstias infecciosas, três trimestres: 
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patologia e terapêutica cirúrgicas, 1res trimestres; higiene, très tri
mestres; epidemiologia, um trimestre; história da medicina e deon
tologia, três trimestres; ginecologia, dois trimestres: dermatologia e 
siflligrafla, très trimestres: ortopedia, oto-rino-laringologia, oftalmo
logia e estomntologia, cada uma, um trimestre. 

5.o ano. —Clinica e policlínica médicas, trôs trimestres: clinica 
e policlínica cirúrgicas, três trimestres: clinica e policlínica obsté
tricas, três trimestres; medicina legal, três trimestres: pediatria, 
•lois trimestres; psiquiatria (incluindo a psiquiatria forense), dois 
trimestres; toxicologia forense, um trimestre: neurologia e urologia, 
cada uma, um trimestre. 

§ 1.° Nas clinicas especiais, para os alunos ordinários, será 
professada apenas a respectiva propedêutica. O ensino será minis
trado durante todo o ano lectivo: mas os alunes serão divididos em 
turmas, frequentando obrigatoriamente cada turma um ou dois tri
mestres, conforme neste Regulamento for determinado. 

§ 2.» Na última sessão do Conselho, em cada ano lectivo, 
serão aprovados os programas, o horário das aulas e dos trabalhos 
práticos, e a distribuição de professores e encarregados de curso 
pelas diversas disciplinas, para o ano lectivo seguinte. 

§ 3." A Faculdade publicará, no começo de cada ano lectivo, 
os seus progiamas, bem como o quadro geral dos seus estudos com 
o número e horas de li<;3es e trabalhos práticos de cada cadeira ou 
curso, depois de aprovado pelo Senado Universitário (artigo 81° do 
Estatuto), e a respectiva distribuição do serviço docente. 

§ 4.0 A inscrição, em cada ano do curso médieo-eirúrgico, só-
é pertnitda aos alunos que provem 1er sido aprovados nos exames 
académicos do ano anterior, especificados no artigo 13.o deste Re
gulamento-

TÍTULO H 

Da inscrição e frequência 

Art. 3.0 Poderão ser inscritos no f.« ano do curso profissional 
médico, como alunos ordinários, ói indivíduos que tenham frequen
tado durante ura ano, ua Faculdade de Siéncias da Universidade do 
Porto, cursos especiais de fisica, química, zoologia e botânica, se
cundo programas elaborados pelos respectivos professores daquela ' 
Faculdade, ouvido o Conselho da Faculdade de Medicina. 

| 1." Os programas de fisica e de química serão elaberados 
de modo que o ensino seja uma introdução ao estudo da química 
fisiológica e da fisiologia geral e especial. 
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§ 2." Os programas do zoologiu e de botânica compreendera* 
noções de biologia geral e anutomia comparada, e o ensino dessus 
disciplinas constituirá uma introdução ao estudo da anatomia huma
na, da farmacologia, c da bacteriologia q parasUologJa. 

§ 3." Os exames de física, quimica. zoolofia e botânica da 
Faculdade de Seièneias dp Unh. r.-idade do Porto, pormj preparató
rios para o ingresso na Faculdade i\c Medicina, serão presididos por 
professoras desta Faculdade, e constituirão o exame de admjssã' 
previsto no artigo 4» . alínea 1.¾ da lei orgânica. 

S 4." " s alunos que tenham frequentado o F- Q. N. nas Facul- i 
<iadcs do Seièneias das Universidades de Lisboa OU de Coimbra, 
poderão increver-se na Faculdade "de Medicina do Porto, desde que / 

\\ tenliam feito exame de admissão 8« Faculdades de Medicina daquelas 
: ]k^ l'niveisidades. 

i ^ - * § 5." Kmquanto não estiverem aprovados os programa*- men
cionados nos §§ l,o e 2.° deste artigo, os exames de adroissãi 
Faculdade lerão como equivalente os actuais exames do F. Q. N. 

Ari. 1 '• O, requerimentos para a inserirão iíós aluni 
dirigidos ao Iteitor, por intermédio da Secretaria Geral da Universi
dade, conforme determina o artigo TM " do respectivo Estatuto. Serão 
apresentados desde lf> a 30 de Setembro, e os alunos, que preten
dam inscrever-se pela primeira vez, juntarão aos requerimentos uma 
certidão do exame de admissão à Faculdade (F. Q. N) , a certidão de 
idaije e dois exemplares da sua fotogratia, um para colar na cader
neta individual o outro para afixar no livro da iiiM-rição. 

§ único. Os alunos que façam exames na época de Outubro, 
poderão insçrever-se dentro dum pia/o que não deve ir alam de 
Oito dias depois do último daqueles exames. 

Art. 5." Us alunos pagarão anualmente a propina de 60$, qpe 
pode ser dividida em três prestações de 20$; a primeira, quando o 
aluno apresente o seu requerimento de inscrição: a segunda, na 
primeira semana depois das férias do Natal: e a terceira, na pri
meira semana depois das férias da Páscoa. 

§ 1." No requerimento de inscrição, os alunos colocarão a 
propina relutiva aos direitos anuais de biblioteca, na importância 

2f, e as propinas de indemnizações por trabalhos práticos, nos 
Cursos laboratoriais em que eles estejam estabelecidos, à razão de 
2$ por trimestre o CUXSQ/. 

S 2 o os direitos de biblioteca são receita deste estabeleci
mento, assim como as indemnizações por trabalhos práticos são 
igualmente receita das respectivas cadeiras. 

§ B.o Os pensionistas dos legados administrados pela Faculdade 
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e os alunos a quem tenham sido concedidas bolsas de estudo serão 
dispensados das propinas de indemnizações por trabalhos práticos, 
bem como dos direitos de biblioteca. 

Art. 6.° 0 secretário geral da Universidade enviará a Secreta

ria da Faculdade, no principio de cada ano lectivo, listas com os 
nomes dos alunos inscritos em cada ano. 

§ único. A Secretaria da Faculdade fornecerá a cada professor 
e encarregado do curso, no começo do ano lectivo, uma caderneta 
com os nomes dos alunos incritos nas respectivas disciplinas. 

Ari. 7." A caderneta individual, a que se refere o artigo {).•■ da 
Organização Geral do Knsino MéUlèò, será conforme d morieio apro

vado pelo Conselho Kscolar. Cada aluno colocará na sua caderneta 
$5(i, em estampilhas universitárias. 

§ 1." Quando um aluno deixe extraviar a sua caderneta, reque

rerá outra ao reitor, justificando o extravio o satisfazendo a impor

tância de 5$ em estampilhas pela caderneta nova, devidamente 
reorganizada. 

S *2." A caderneta deverá ser apresentada aos professores ou 
encarregados de curso de cada disciplina, nos primeiros quinze dias 
depois da abertura do curso e nos últimos quinze dias do cada 
trimestre, a fim de ser devidamente rubricada e datada. A ru

brica de encerramento será autenticada com o solo branco da Fa

culdade. 
ti 8.o o secretário geral da Universidade registará na cader

neta o pagamento das várias prestaçBes de propinas, indemniza

ções por trabalhos práticos e direitos de biblioteca, não podendo ser 
admitidos a exame nem transitar de ano, os alunos que não tiverem 
os seus pagamentos em ordem. 0 mesmo secretário declarará nas 
cadernetas dos pensionistas de legados e dos concessionários de 
bolsas de estudo que 41es são isentos daspropinas de indemniza

ções por trabalhos práticos e dos direitos de biblioteca (art. 5."> 
§ 3.», dêsto Regulamento). 

§ 4." \ apresentação da caderneta com as rubricas o respe

ctiva autenticação constitui documento suficiente para a admissão a 
exame e para a inscrição no ano seguinte. 

§ õ." A rubrica de encerramento soro negada pelos professo

res ou encarregados dos cursos clínicos, quando o aluno não tenha 
comparecido, pelo menos, á (lòii terços dus aulas, sendo assim 
anulada a inscrição (art. lO.o, § 1.", da loi orgânica). 

S G.» Os professores e encarregados de curso declararão, nn 
caderneta, se a assiduidade e o valor dos trabalhos práticos é ou 
não suficiente para os efeitos do artigo 92.o do Estatuto, do artipo 
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It). . § 2.° e artigos 18.° e 14.* la lei orgânica, bem como 'lo artigo 
13", § 2.", dêslé Regulamento. 

S 7." l'ara o resultado dos exames produzir prova, carece de 
ser autenticada, com o solo brftl ia faculdade, a rubrica do pro

fessor, nos exames de frtíquêncià, ou a do presidente do júri, nos 
exames finais. 

8* Os lançamentos apostos na caderneta escolar su produzem 
efeito dentro da Faculdade de Medicina e na Secretaria Geral da 
L'niversidailo, para fins de inscrição, frequência e exumes. 

Art. 8.° Nos laboratórios è nos cursos clínicos, haverá livros 
le uonio, onde os alunos, ení cada sessão de trabalhos práticos ou 

em cddá dia do aulas de clinica, assinarão os seus nomes. A assi

iuidado dos alunos será demonstrada, além disso, por meio de rela

tórios dos trabalhos efectuados, em número previamente indicado 
pelos respectivos professores ou encarregados de curso. 

§ 1." Os trabalhos práticos poderão revestir as diversas formas 
previstas no artigo 83." do Estatuto universitário, segundo fór deter

minado pelos respectivos professores ou encarregados de curso. 
S '2 " l'ara os efeitos do artigo 10.". § 1.° da lei orgânica, são 

considerados cursos clínicos íodòí os mie forem efectuados nas 
•enfermarias hospitalares. 

•í 3° Não haverá registo de frequência nas aidas teóricas 
(artigo 82.° do Estatuto universitário e artigo 10.«* da lei orgânica). 
Nas aulas práticas e nos cursos clínicos, os professores levarão 
=empre em conta a frequência dos alunos a todos os exercícios 

ares. 
Art. 9." Quando algum aluno das Faculdades de Medicina de 

Lisboa ou de Coimbra deseje transferir se para u Faculdade de Me

dicina do Porto, poderá requerer essa transferência aó director, 
durante o méfs de outubro, juntando a sua caderneta escolar. O Cop. 
•■lho decidirá, segundo as informações contidas na caderneta e 
■ miras que obtiver, de acordo com as disposições legais. Os alunos, 
•nja transferência fôr aprovada, requererão a sua matricula .■ ins

crição ao Reitor; pagarão os direitos de biblioteca e as indemníza

por trabalhos práticos, bem como as propinas dos dois últimos 
trimestres «lo uno lectivo 

$ único. De harmonia com o artigo 78«, S único, do ICstatuto 
universitário, os alunos das Faculdades de Medicina de Lisboa ou de 

: hra poderão vir fazer exames académicos á Faculdade de Me

licinado Porto, Para esse efeito, a transferência deve ser requerida 
:,. l.*> a 2b de Junho ou d. 10 i( 25 de Setembro, colando o aluno, 

nierímehto de tranferêncía, um selo de propina de 104, \ói 
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exames de Salário aó poderão aer admitidos os alunoa que tenliam 
frequentado o quinto ano na Faculdade de Medicina do 1'úrto, se

gundo as disposições da lei orgânica. 
Ari. IH." além. du curse profissional medico, a Faculdade de 

Medicina do Porto organizará cursos especiais e de aperfeiçoamento, 
que serão frequentados por alunos extraordinários. Desde já 6 pre

visto o funcionamento dos cursos seguintes: 
a) Curso de medicina sanitária, (pie continuar;, sendo profes

sado no Instituto de Higiene, segundo a legislação vigente. 
1>> Curso de parteiras, da duração de dois,anos. á sua fre

quência são admitidas gratuitamente alunas que para isso o requei

ram, com 18 anos de idade, pelo 'menos, e que lenham frequentado, 
com aproveitamento, o terceiro ano dos Liceus ou o segundo das 
Escolas Normais Primarias. Os requerimentqsdas alunas do curso 
de parteiras serão acompanhados por um atestado de bons costumes. 
passado pelo administrador do concelho ou bairro em que residam 

Transitoriamente, poderão ser admitidas à frequência do curs< 
de parteiras as alunas que, em anos anleriores, tenham sido já jtd'm ■ 
tidas. Emquopto não fór regulamentado, o curso de parteiras obede

cerá, no que ainda fõr aplicável, à legislação vigente. 
<•) Curso de médico^jeglsta, Êslecurso será deaperfeiçoapu 

para doutores em medicina ou alunos com os quatro exumes de 
Estado. 

•/• Curso especial de sciâncjias biológicas, compreendendo 
de: Anatomia Immana: Mistologiu e Embriologia; Fisiologia 

geral e especial; Quimica fisiológica; Itacteriologia e Parasitologia. 
A .'■sic curso serão admitidos os alunos e antigos alunos de qualquer 
Faculdade ou Escola Universitária. 

| único. Os cursos mencionados nas alíneas u> e bj funciona

rão desde já como até aqui. emquanto não forjem regulamentados 
segundo a nova legislação. Os restanles só terSo realização pratica 
depois da regnlamenlação própria, l'ara lodos eles serão criados 
diplomas especiais (artigo Ô9.° do Estatuto univerVil 

TITULO i l l 

Dos exames 

Ari. II." Nos cursos anuais ou bitrimestrais, ipie forem regi

dos por professores ordinários, os alunos com boa assiduidade po

dem gubmeter.se a exames de frequência trimestrais, que se reali

http://gubmeter.se
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/.arão nas últimas quinzenas anteriores ás férias do Natal e 'la Páscoa 
e na primeira quinzena de Junho. 

S I." Estes exames serão requeridos dez dias antes, e as pro

va práticas o orais serão [.restadas perante o respectivo professor. 
conforme determina o artigo 13.» da lei orgânica. A aprovação nos 
très exames de frequência (ou dois nos cursos bitrimeslrais) equi

vale a aprovação no exame linal. 0 aluno reprovado em qualquer 
exame de frequência podo ser admitido ao exame final, que terá de 
fazer completo. 

§ 2." Os exames de frepiíòncia BÓ podem efectuarse nas dis

ciplinas que não façam parle da matéria dos exames de Estado. 
S 8.0 Os alunos aprovados em lodos us. exames de frequência 

lamliem podem suhmelerse uo exame final, com o intuito de me

lhorar a sua valorização. Nesse caso terão de satisfazer a propina 
de l i 's . gue constituirá rocejta da Faculdade (Artigo 9J.° do Estatuto 
universitário). 

Art. 12." Haverá duas .poças de exames finais; no m.'s de 
Julho e na plimeira quinzena de Outubro. (Is requerimentos serão 
apresentados, respectivamente, de 15 a 3d de Junho e de 15 a 30 de 
Setembro; mas a última semana dessas quinzenas já será destinada 
ã organização das pautas dus alunos a examinar. 

Art. 13." Os alunos ordinários, que não lenham obtido aprova

ção nos exames de frequência, submeterse hão aos seguintes exa

me* linais: 
1." ano. — AJ Anatomia humana descritiva (menos a ne\ro!ogia 

e a eslesiologia); IV Histologia e Embriologia. 
2.° ano.—.C/ Anatomia topográfica, com a novrnlogia e estesio

logia; DJ fisiologia geral e especial e Quimica fisiológica: !'■> Bacte

riologia e parasitologia e Patologia geral. 
3." ano. !■') Anatomia patológica geral e especial ; OJ Medicina 

operatória e pequena cirurgia; III Farmacologia. 
4." ano. — I) Terapêutica geral e História ría Medicina e deonto

lologia; .1) Especialidades clinicas, cursadas neste ano. menos as 
que sejam incluídas nos exames de Estado. 

5." ano.— K) Especialidades clínicas, cursadas neste ano, menos 
as incluídas nos exames de Estado. 

§ l.o Os júris são constituídos pelos professores ordinários ou 
encarregados de curso, que tenham regido as respectivas disciplinas 
ou outras afins. Não poderão ser constituídos por menos de três 
membros, o serão presididos por um professor ordinário. Entrarão, 
em regra, quatro alunos por dia, e cada um dries será interrogado, 
pelo menos, durante um quarto de hora por cada arguente, na prova 
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oral, tstu |irova é precedida pela prova prática, que será regulamen
tada por cada júri, segundo a indole da respectiva disciplina e as 
tradições desta Faculdade-

§ 2.° As provas práticas serão dispensadas nos alunos com 
média suficiente nos trabalhos práticos e boa assiduidade, de acordo 
com o artigo 92." do Estatuto universitário o os artigos 10.", sj •_'." e 
14 • da lei orgânica. 

Art. 14.° O resultado dos exames é expresso em valores, 
indo o disposto no artigo 90." do Estatuto universitário. 
^ l.o Consideraovse distintos os alunos que tiverem pelo nie-

nos 16 valores. 
S 2." lielalivamente a cada exame final, pode anualmente o 

Conselho, sob proposta do respectivo júri. conferir um prémio d.-
20$00 ao aluno que se tiver apresentado, desde que haja obtido pelo 
menos IS valores. 

u) Se houver «lois ou mais alunos merecedores do prémio, 
será este sorteado. Os alunos a quem não caiba por sorte o prémio 
pecuniário, receberão, porém, o diploma de prémio. 

b) Os alunos que sejam dispensados do exame final, por terem 
obtido aprovarão em todos os exames de frequência, podem igual
mente ser premiados, mediante proposta do respectivo professor. 

* 8.° Os júris poderão também conferir àcèetstia aos alunos 
para quem não [imponham prémios cie exames, e que neles lenham 
obtido 17 ou mais valores. 

S 4." Todas as provas de exame são públicas, mas a votação 
será secreta. 

Art. 15." A dissertação linal de doutornmente (artigo 20» da 
lei orgânica) versará um assunto de quaisquer sciôncias métiicas, 
Não poderá receber, porém, o visto do presidente, se não for baseada 
em trabalhos pessoais. 

•5 1." A dissertação é defendida perante uni júri de cinco mem
bros: um presidente, que será um professor ordinirio escolhido paio 
aluno, e quatro vogais escolhidos pelo secretário entre os proh 

linàriòs que sejaiií mais especialmente versados no assunto 
da tese. Dois desses professores interrogara! amlidato sobre a 
matéria da dissertação. A valorização desta prova será' feita como 

lUtroa exames. 
S 2.ó A faculdade não responde pelas doutrinas espendidus na 

tacão. 
§ 3 " As épocas para a defesa das teses de doutoramento são : 

Julho, Outubro e proximidades do Natal ou da Páscoa. 
§ 4." Quinze dias antes da defesa, o candidato entregará, na 
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biblioteca da Faculdade, sessenta exemplares da dissertação, para 
serem disirihuidos pelos professores brVííritirloá é jubilados, pelas 
principais bibliotecas do pais o pelas Faculdades nacionais o estran
geiras que permutem com a Faculdade de Medicina do Porto as suas 
publicações. 0 bibliotecário passará recibo da entrega .las disserta
ções, c Sste documento acompanhará o requerimento do candidato. 

Sj 5.» As teses, depois de terem o visto do presidente, serão 
numeradas na Secretaria e conterão uma página com o quadro do 
corpo docente efectivo da Faculdade e dos professores jubilados: 
desta página constará o disposto no § 2." deste artigo. 

Art. 16." Os prémios a que se refere o § 2 " do art. 14." dôato 
Hegulamenlo, são indepèndedles dos prémios já estabelecidos: lia
rão do Castelo de Paiva, Macedo Pinto é Rodrigues Pinto. 

S único. F. criado também o prémio Nobre, de 50$, que poi 
ser conferido anualmente, pelo Conselho, à mëlheir teitë que for 
defendida. 

TlTIl.O IV 

Dos professores e assistentes 

Ari. 17" Na Faculdade de Medicina do Porto só excepcional
mente será distribuída mais do que uma regência a cada professor 
ou encarregado de curso. As disciplinas cUjá regência não compe
tir a um professor ordinário, serão, em cada ano lectivo, distribuídas 
por encarregados de curso, que poderão sor: I.'"1 assistentes, pro-
feasores livres ou, na sua falia, quaigquélr pessoas competentes, 
anuulinente contratadas para aquele efeito. Só quando o Conselho 
da Faculdade não possa contratur, fora do corpo docente, individuo 
Idóneo para a regência de uma disciplina. \ que convidará um pro
fessor Ordinário ou 1." assistente para acumulur duas regências. 

Art. 18.» Os candidatos aos lugares vagos de professores ordi
nários deverão juntar ao requerimento os documentos seguintes: 

1." Documento em (pie provem ser professores ordinários. 
l.us assistentes ou prefessores livres de qualquer das 1res Faculda
des ile Medicina portuguesas 

±" Alestado de bom comportamento; 
3.o Certificado de registo criminal; 
4." Documento em que pròvein ter satisfeito às leis do recru

tamento militar: 
5.° Alestado de capacidade física: 
ti." Cincoenta exemplares impressos do seu em'ríeulun\_r!tn, 
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exposição documentada da sua carreira c títulos scienlificos e peda
gógicos; 

7." Trabalhos de investigação .seientifica sobre a cadeira vaga 
911 ouïras afins (pple menos dpjs exemplares de cada trabalho). K 
indispensável 1er pubjicado trabalhos de investigação depois do 
concurso paia 1." assistente: 

8." Nula de quaisquer serviço prestados às sciênçias e ac 
ensino (trabalhos de vulgariração, etc.). Estes documentos são fa
cultativos. 

Aii- 19." As prova.-, lio çyncu.rso ao lugar l'(' professor ordiná-
riu. quando não forem dispensadas polo júri, serão prestadas perante 
o Conselho Escolar (artigos 27.", 28.", 29." e 30." da lei orgânica), e 
constarão de uma lição cuja duração será de uma hora a hora e 
m.'ia. Esta lição s.ra acompanhada (le demonstrações e versara un 
assunto, da livre escolha do candidato, relativo ás matérias da ca
deira vaga. D assunto ser,! comunicado no Conselho com antecipação 
de oito dias. 

§ 1." Os membros do júri poderão interrogar o candidato sobre 
a lição; mas os inlenos;atórios não poderão ser mais déduis, e cada 
um não deve durar mais de meia hora. 

S 2." A votação será em escrutínio secreto. 
Ari. Jti." (is pnnieiros assistente* terão funções análogas ás 

<Jqs professores agregados dos liceus. Serão preferidos cru primeiro 
lugar, para encarregados de curso, nas disciplinas em que tenham 
competência e que não sejam regidas por professores ordinários. 
\u\iliarão, além disso, estes professores na direcção dos trabalhos 
práticos, museus, serviços clínicos, etc. 

Art. 21." (is concursos para os lugares de primeiros assis
tentes obedecerão ao disposto, nos artigos 3f>." a8°,° da lei orgânica. 

Os documentos que devem apresentar os candidatos aos luga
res tia primeiros assistentes são os seguintes: 

1" 1'ública-forma da carta de doutor cm medicina on de mé
dico por qualquer das três Faculdades de Medicina portuguesas: 

2." Atestado de bom comportamento ; 
8.0 Certificado do registo criminal: 
4." Documento em que provem tev satisfeito ás leis do re

crutamento militar; 
5." Atestado de capacidade fisica; 
Cincoenla exemplares impressos do seu eurrictflufit ritu; exp' -

sição documentada da sua carreira e titules seientificos o pedagógi
cos; 

7." Trabalhos seientificos de investigação original sobre as ma-
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terias do concutso nu outras alins (pelo menos dois exemplares de 
cada trabalho); 

8.° Nota de quaisquer serviços prestados às sciéucias e ao 
ensino (trabalhos Me vnlgarizaçã», etc.). Estes documentos são fa
cultativos. 

Ari. 2á.° As provas de concurso para os lugares de primeiros 
assistentes são as seguintes: 

l.* Exposição, durante 1res quartos de hora, sobre trabalhos 
de investigação scientifica, que o candidato tenha publicado. A lese 
de doutoramento só poderá ser aqui tratada subsidiariamente. 

Esta exposição sera apreciada por um «lus membros do júri 
durante meia hora. 

2.» Lição com demonstrações, durante uma hora, sobre um 
assunto da escolha de um candidato, pertencente às matérias do 
concurso. 0 assunto será comunicado ao júri oito dias antes da 
prova-

3.a Lição, durante uma hora, sobre um ponto tirado á sorte 
com vinlo e quatro horas de antecipação, de entre vinte escolhidos 
pelo júri. Estes pontos serão publicados quinze dias antes das pro
vas. 

4.» Provas práticas (uma por cada disciplina), para cuja exe
cução ilará o júri o tempo suficiente. Estas provas realizar-se-bão 
do modo seguinte: 

n) Para cada prova haverá vinte pontos, que serão publicados 
quinze dias antes. No momento da prova o candidato tira o pontoe , 
acto continuo, sob fiscalização do júri, sem livros nem apontamen
tos, redige o programa dos seus trabalhos e requisita todo o mate
rial, bom como os livros de técnica de que careça. Entregue ao júri 
esse plano do trabalho, o júri facultará os meios e o tempo necessá
rios para o candidato realiaar a sua prova; 

bj Dela fará o candidato um relatório, que será lido publica
mente, sendo discutido durante meiu hora por um dos membros do 
júri. 

Art. 24.° Sobre a admissão a concurso para professores ou 
assistentes, constituição do júri, prestação e julgamento dp provas, 
atender-se há subsidiariamente ao disposto no decreto de 7 du Fe
vereiro de 1866 o no capitulo III do Regulamento das Faculdades de 
Medicina, de 23 de Agosto de 1911, na parte não revogada pelo Es
tatuto universitário de 6 de Julho de 1918, pela organização geral 
•lo ensino médico de 12 de Julho de 1918 (artigos 25." a 39."). ou 
por *ste Regulamento. 

§ 1." Não pode funcionar como vogal do júri o professor que 
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for ascendente, descendente, Irmão, tio on afim nos mesmos graus 
de qualquer dos concorrentes. 

§ 2.» O júri para avaliação das provas práticas e para interro
gatório dos cumlidalos será especializado, mas a votação em mérito 
absoluto e. relativo será feita por todo o Conselho, em escrulinio se
creto. Para esse efeito, os professores que procederam ao interro
gatório c an exame das provas práticas apresentarão um relatório 
ao Conselho. 

§ 3." 0 edital dos concursos descrevera minuciosamente os res
pectivos programas, que serão especiais para cada caso. 

Art. 25.^ Os primeiros assistente» da Faculdade de Medicina 
do Porto são assim distribuídos: 

/ Anatomia descritiva e topográfica . . . . . . . \ 
Histologia e Embriologia t 

Fisiologia e Ouimica lisiológica • 1 
Farmacologia 1 , 

Anatomia patológica é Pâiuli'lg'ià' gera'l 1 
Medicina Legal.' ) 

Higiene e Bacteriologia 1 
Medicina interna 2 
Cirurgia 2 
Obstefriçjo e Ginecologia 1 

12 

Ail. 25" i}uà1qiie'r doutor <-m medicina ou módico por alguma 
das Faculdades de Medicina portuguesas, que se julgue idóneo, e 
demonstre poder dispor do material necossario para o respectivo 
nsino, pode, quando assim o deseje, requerer para prestar provas 

do concurso ao titulo de professor livre, segundo determinam os 
artigos 42." e 43." da lei orgânica Os professores livres serão prefe
ridos para a regência da» disciplinas que não competirem aos pro-

ireS ordinários ou primeiros assistentes. 
§ I " Assim como os primeiros assistentes lôm funções de 

professores agregados, os professores livres serão considerados pri
meiros assistentes ou agregados supranumerários. 

§ 2." Os candidatos ao titulo de professor livre só poderão ser 
dispensados das provas de concurso, os quatro quintos dos membros 
do Conselho assim o entenderem. A proposta para a dispensa de 
provas só será admitida desde que se baseie em publicações valio-
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»as île investigarão original e em serviços docentes já realizados, 
lista proposta lerá de ser apresentada por très professores de ca
deiras alius. 

Art 27." Nns provas de concurso pura professores ou primei
ros assistentes avaliar-se hão as qualidades docentes e técnicas do 
candidato, e bem assim as suas faculdades como investigadores de 
«ciências médicas. 

Art '28" No Hm de cada ano lectivo abrir-se há concurso do
cumental para os lugares dos segundos assistentes, que não forem 
reconduzidos. He entre os candidatos, os professores proporão ao 
Conselho os que julgarem mais competentes, haseando-se nas cias-
siílcscões obtidas nas respectivas cadeiras ou outras alins, em publi
cações scienlificns sobre as matérias das cadeiras ou grupos a que 
concorrem, m serviços técnicos ou docentes, já prestados nos 
laboratórios ou na- clinicas, devidamente comprovados-

ij 1." A, asses concursos serão admitidos: doutores em medi-
cinu ou médicos por qualquer das tré.s Faculdades de Medicina por
tuguesas; Indivíduos çpni os quatro exames de Kstado; ou alunos 
que já tenham feito os oxames correspondentes ás cadeiras em que 
vão servir. 

§ 2.0 Os segundos assistentes com os exames de Estado tieve-
rão defender U-e dentro de dois anos, sem o que não poderão ser 
reconduzidos 

Art. 29,° (Is segundos assistentes são assim distribuídas: 

Anatomia descritiva e topopráfica 2 
Histologia - ^ 

Flsjojoflja. B Qulpca '-' 
l'.iiii.aci'li'gui . . . . . . . . . I y 

Higiene 1 
Hacieriologia 1 ._, 
Anatomia patológica 1 
Medicina legal 2 g 
Medicina interna • 4 
Cirurgia 4 
Obstetrícia e Ginecologia -
Dermatologia e Siflligralia 
Psiquiatria e Neurologia 1 
Pediatria e Ortopedia 1 

25 
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§ único. Os segundos assistentes de medicina interna o de 
••irurgia poderão ser encarregados do fazer serviço nas clinicas espe
ciais, que não tenham ainda assistente privativo 

Art- 30." A direcção dos trabalhos práticos compete aos pro
fessores e encarregados de curso, auxiliados pelos assistentes. O 
professor examinará e valorizará cada um dos trabalhos práticos e 
relatórios respectivos, para os efeitos de avaliação da frequência 
dos alunos. 

=5 único. .U gralilicações a que se refere o artigo 33 " da lei 
orgânica serão pagas em duodecimos 

Ari. 31.0 Os encarregados de curso que não sejam professores 
ordinários, emquanto durarem as suas funções docentes, terão 08 
vencimentos e gratificações men&ionados nos artigos 57.°, § 2 " e 
62.0, | único do Kstatuto universitário, bem como nos artigos 41." e 
51." e seu parágrafo, da lei orgânica. 

Art. 32." Todos os vencimentos de categoria e gratificações de 
exercício do pessoal docente serão pagos pelo Estado (artigo 51." da 
Kstatuto universitário e artigo 5<j° dá lei orgânica). 

Ari. 33." Desde já a Faculdade de Medicina orienturá os seus 
serviços de modo a adaptá-los praticamente ás futuras instalações a 
executar junto do Hospital da Cidade. 

§ único. A Faculdade Nova, alem dos pavilhões do Hospital da 
Cidade e da Maternidade, sorá constituída pelos seguintes edifícios; 

a) Corpo Central, com a secretaria privativa, Sala dos Conse
lhos, Sala dos Actos firandes. Biblioteca, etc. A Biblioteca possuirá 
uma casa forte, à prove de fogo, para arrecadação de espécies 
raras-

b) Edifício para os Institutos de Anatomia e de Histologia. 
t) Edifício para os Institutos de Fisiologia e Química Fisioló

gica e de Farmacologia. A este último instituto estará anexo um 
herbário e um jardim botânico. 

à) Edifício para os Institutos de Higiene e de Bacteriologia e 
Parasitologia. O Instituto de Higiene terá anexos o Laboratório de 
Higiene do Porto e o Observatório Meteorológico. O Instituto de 
Bacteriologia terá anexo o Laboratório de bacteriologia, actualmente 
no Hospital do Bomflm. 

e) Edifício para os Institutos de Anatomia Patológica e de 
Medicina Legal. Terá anexos museus do anatomia patológica e de 
medicina legal, laboratórios de histologia patológica, do toxicologia 
forense, de antropologia criminal, e l e 

/ > Pavilhão de Cirurgia Experimental, anexo á cadeira de Me
dicina Operatória. Neste pavilhão será organizado um museu d e 
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cirurgia, para (|ue servirá de núcleo a colecção de instrumentos 
anlifcs que a Faculdade possui. 

Ari 34« Todos este* Instituto» são autónomos, pedagógica e 
a ■liiiiiiislialivaiiionle. c serão seus directoria o» professores ordiná

rios mais antigos, que estejam servindo em cada um deles. Alèin 
dÔRtes institutos de indole pedagógica, a Faculdade criará laborató

rios de investigação scientilica, nas precisas condições do artigo 60 o 
do Estatuto universitário e do artigo 82.° da lei orgânica Para esse 
efeito, os professores, que se julgarem nas condições legais, reque

rerão ao Conselho a execução daqueles arlifri 08 laboratórios de 
investigação scientilica serão anexos aos insiilutos acima citados e 
n .'los dedicará o seu director, pelo menos, troa horas de actividade 
diariamente. 

tj único. Cada Instituto ou Clinica possuirá uma biblioteca 
privativa, dependente da Biblioteca peral da Faculdade. 

TITULO V 

Do pessoal técnico, de secretaria, biblioteca c menor 

Art. 3Uf" 0 pessoal técnico, de secretaria, biblioteca e menor 
da Faculdade é distribuído segundo o quadro seguinte: 

Secretaria privativa e serviços gerais: 

Um oficial chefe de secretaria. 
Um amanuense. 
I'm bedel' 
Um porteiro. 
Um continuo. 
Dois serventes. 

Biblioteca: 

I'm conservador. 
Um servente. 

Instituto de Anatomia: 

Um primeiro preparador. 
Um continuo. 
Um servente do Teatro Anatómico. 
Um servente do Museu, 

18 
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Instituto de Histologia: 

Um servente. 

instituto de Fisiologia, Química Fisiológica c Farma
cologia : 

Um primeiro preparador. 
Um servente. 

Instituto de Anatomia Patológica : 

Um primeiro preparador 
Um conservador do Museu. 
Uni servente. 

Instituto de Higiene e de Bacteriologia: 

Um preparador. 
Um servente. 

[rmtitúto de Medicina Legal: 

I'm prepurador. 

Laboratório Nobre: 

Um chefe de serviço-
Um sub chefe de serviço. 
Um preparador-
Um servente. 

Laboratório de Radiologia e Fotografia: 

Um chefe de serviço. 

Oficinas: 

Um chefe de serviço. 
Um ajudante. 

Arsenal Cirúrgico: 

Um conservador. 

§ 1.° Cada funcionário tem direito a quinze dias do licença, 
com vencimento, em Agosto ou Setembro. 

§ 2-° Logo que seja possível, o porteiro terá residência obri
gatória no edifício da Faculdade. 
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$ 3." Os dei serventes serão, desde já, distribuídos pelos diver
sos serviços, segundo as suas aptidões. 

S 4." Os serventes adstritos A biblioteca, laboratórios e museus, 
não poderão ser distraídos do estabelecimento a que pertencem, 
durante as horas de serviço. 
,. S õ.o Os preparadores contratados serão reconduzidos ano a 
ano, se assim a ttntnirinr o director do respectivo Instituto, que o 
proporá ao Conselho. 

Art. 36.u Méfia do pessoal constante do quadro a que se refere 
o artigo antecedente, todo êle remunerado pelo Estado, a Faculdade 
poderá criar, sob proposta dos respectivos professores, outros 
lugares que sejam reconhecidos como indispensáveis. Para tais luga
res, será contratado pessoal idóneo, que será pago pelo cofre do 
Faculdade. 

Art. 37." Os regulamentos internos de cada serviço determi-
rão quais as funções dos respectivos empregados. 

Art. 88.° A nomeação de todo a pessoal técnico, de secretaria, 
biblioteca ou menor, será proposta ao Conselho pelo respectivo 
director de serviço (Secretário. Hibliotecário, fiirector de Instituto), 
ih|MUs de prévio concurso documental ou de provas públicas (artigo 
53.° da lei orgânica). As nomeações são feitas pelo Governo, sob 
proposta do director da Faculdade (artigo 33.o, n.° 7.° do Kstatuto 
universitário. 

S 1 •< Barão preferidos, em igualdade de circunstâncias, os 
militares que tenham prestado serviço de campanha. 

S - " O pessoal que, á data da publicação deste Regulamento, 
estiver prestando serviço como interino, poderá, sob proposta do 
respectivo director de serviço, ser nomeado definitivamente. 

TITULO VI 

Da autonomia da Faculdade « 

Artigo 39." A Secretaria, Biblioteca, Institutos, Laboratórios e 
Clinicas gozam de autonomia administrativa e pedagógica (artigo 
(K)." da lei orgânica). Terão orçamento próprio, cora dotações para 
expediente, livros, instrumentos e material; essa dotação será admi
nistrada pelos respectivos directores de serviços, que prestarão 
contas ao Conselho, por intermédio da Comissão Administrativa. 

§ único. Aos directores de serviços, compete a elaboração dos 
respectivos regulamentos que serão submetidos 6 aprovação do 
Conselho. 
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Ari. 4 0 " Além dn Comissão Administrativa, funcionarão mais, 
como delegacies do Conselho da Faculdade, uma Comissão Peda
gógica, que s« ocupará especialmente da resolução de dúvidas sóhie 
a interpretação da legislação académica, e uma Comissão Discipli
nar (artigo l i ' ." da lei orgânica). 

Art. 41." Estas Comissões serão anualmente eleitas, na última. 
reunião do Conselho, podendo ser reconduzidas. De todas far* parle 
o director e o secretário da Faculdade. A Comissão Administrativa 
será composta de cinco membros e. reunirá regularmente no último 
dia útil de cada rués. As outras comissões serão compostas de tfét 
membros e reunirão quando seju necessário. 

Art. 4'J." A Comissão Administrativa terá uni tesoureiro, a 
quem compele depositar na Caixa Cerai do* Depósitos hit guardar 
no cofre forte da Faculdade n dinheiro neces.sário para as respe
ctivas despesas. A Comissão Administrativa otganizará anualmente 
0 projecto de orçamento que, depois de aprovado pelo Conselho da 
Faculdade, deve ser submetido ao Conselho Académico (n.o 6." do 
artigo 15." do Estatuto universitário); fixará as requisições de des
pesa que serão enviadas ao Heitor, o qual autorizará o seu paga
mento; e apresentara ao Conselho da Faculdade u conta corrente do 
ano económico (indo, que depois será remetida á Junta Administra
tiva da Universidade (n." 3." do artigo 31.» do Estatuto). 

Ari. 43.° As regras que devem presidir á administração o gerên
cia da Faculdade serão as quo forem determinadas no regulamento 
que o Governo promulgar sobre este assunto para os estabeleci
mentos de ensino universitário (§ 3 » do artigo 50,<> do Estatuto). 

TITULO VII 

Disposições gerais e transitórias 

Art. 44." No orçamento anual da Faculdade serão inscritas 
verbas para viagens de professores ao estrangeiro o para subsidiar 
investigações «cientificas médicas e para-médicas nas colónias. 

Art. 4õ." Além das viagens de estudo, previstas no Hegula-
monlo do Legado Assis e no artigo 69.° do Estatuto universitário, n 
Faculdade promoverá, anualmente, duas curtas viagens de estudo. 
com o fim de fazer representar a Faculdade em congressos médicos, 
ou de colocar os professores em contacto com as mais perfeitas 
instalações clínicos ou laboratoriais do estrangeiro (artigo (!8.° do 
Estatuto universitário). 
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§ l.o A duração rie caria uma dessas viagens será rie 45 dias 
o máximo, tendo o professor direito a uma quantia para despesas 
de caminho de ferro (até 200$) e mais 10$ por dia para ajuda de 
custo. Estes subsídios serão recebidos ariiantudamcnte. 

§ 2." Os professores que desejem nproveitar-se «lesta garanliai 
assim o requorerão ao Conselho, que preferirá, por escala, os mais 
antigos. 

§ 3." Quando um professor vá oficialmente representar a Fa
culdade a um congresso terá de tomar parte nos respectivos traba
lhos, apresentando um relatório ou comunicação. 

§ 4." Quando um professor saiu para o estrangeiro com subsidio 
da Faculdade, deverá, na sua volta, apresentar ao Conselho um 
relatório riu sua viagem. 

Ari. 46.° Os trabalhos de investigação, produzidos nos Labo
ratórios ou Clinicas, serão publicados h custa da Faculdade, quer 
<'in volume, quer nos seus Anais, ou em qualquer outra revista 
scientiflca, nacional rio estrangeira, a escolha rio professor. 

§ único. 0 Conselho poderá conferir anualmente um prémio 
ile Iõ0$ ao melhor trabalho de investigação publicado pelos assis
tentes, professores livres ou encarregadas, de curso, que não sejam 
professores ordinários. 

Art 47° A actual organização dos estudos da Faculdade de 
Medicina ria Universidade do Porto vigorará já para os alunos que 
no actual ano lectivo, tenham ingressado na Faculdade. Os alunos 
rio período transitório, do regime ria Reforma rie 1911, bem como 
os do período transitório da legislação anterior, terminarão o seu 
curso de acordo com os diplomas vigentes no época da sua primeira 
Inscrição ; mas terão de >njeitar-se ao horário, que será comum a 
todos os alunos ria Faculdade. 

/ § único. Toda n matéria deste Regulamento, que não se relira 
a alunos transitórios, enlra desde já em execução. 

Ari.0 48." Os directores rie serviços organizarão inventários 
de todo o material pertencente á Faculdade. Esses inventários serão 
unualmento verilicados e actualizados. 

Art. 49.0 liste Regulamento será revisto, depois de decorrido 
um período de três anos, para que nele sejam introduzidas as modi
ficações que a experiência aconselhar. 

/ Ministério da Instrução Pública, 3 de Janeiro de 1920.— O Mi-
/ nislro da Instrução Pública, Joaquim José de Olirtira. 
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Faculdade de Medicina 

KIUTAL 
D o u t o r M a x i m i a n o A u g u s t o d e O l i v e i r a L e m o s , P r o f e s s o r 

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

. 8Q0 saber que tendo vagado um logar de pensionista do legado 
• ' do benemérito fliuno Alves Nobre, está aberto o concurso, até ao 

ília 3Q Je BgastQ do corrente ano, para o provimento do referido 
locar. 

1.« Q pensionista será do sexo masculino e perceberá a men

salidade de escudos 12$00, além de um abono anual até escudos 
Õ0$00 para matriculas e livros. 

2." SSp candidatos á pensão todos os recolhido em estabeleci

mentoi de aridade da cidade do Porto e província do Minho, que 
tenhum • uni anos coinplotos de residência no respectivo estabeleci

mento, aprovarão no exame de admissão aos Ucens e não tiverem 
mais '■ quiii/.e anos de iiiade. / 

3," O* directores ou repentes das mencionadas casas de, cari

dade enviarão a esta Faculdade, dentro do prazo do concurso, uma 
relação autentica e completa de todos os asiludos que estejam nas 
condições exigidas para concorrer á pensão, iodicando seus nomes, 
idades e classillcação obtida no exame do admissão aos Liceus e 
em quaisquer outros exames que tenham feito. 

OK directores ou regentes que subscrevam esta relação darão 
informações sobre aqueles que mais dignos julgarem da pensão. 

4." Sã" motivos do preferencia a elassilicaeão obtida no exa

me de admissão e as classificações obtidas em outros exames: em 
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igualdade de condições são preferidos os mais velhos, e no caso de 
idades iguais a escolha é por sorteio. 

6." O pensionista tem obrigação de seguir com aproveitotnenti 
o curso que escolher e de incluir entre os seus apelidos a palavra 
Nobre; se faltar a estas obripaçõas uectUi o~direilo á pensão. 

6.0 Os regulamenG* re«peclivds,'.elsu3 como quaisquer outros 
esclarecimentos, podem ser solicitados na secretaria desta Faculdade. 

Faculdade de Medicina do Porto, 80 de Julho de 1918. 

O Director. 

Maii„,;«no Augusto il? (f(lieira Lemos. 

KhíTAL 

D o u t o r M a x i m i a n o A u g u s t o d e O l i v e i r a L e m o s , P r o f e s s o r 
o r d i n á r i o e D i r e c t o r d a F a c u l d a d e de M e d i c i n a do 
P o r t o : 

Faço saber que. em conformidade do Kegulamenlo Aprovado 
por Decreto de 28 de lev,-reira île 1884 J esta aberto rJelUIUMO ! " ' ' 
admissão de um uluno pensionario na Faculdade de Medicina do 
Porto, o qual tein a receber pelo legado da benemérita í). RIM de 
Assis de Souza Vnz. a quintia anual il> sOTtMftta 216$00 em mensa
lidades, e mais eseiidos 19$ 20 para abertura e encerramento de 
mutricula. 

Os pretendentes teetn de apresentar os requerimentos devida
mente documentados, até o ília 15 de Setembro do corrente ano. 
para serem presentes ao conselho escolar da referida Faculdade 
Além das certidô>s do aprovação em Fisicn, QuftniÚI e BfeMcia* na-
turaes (P. C. N.), ou nos I • e 2. - exames da Nova Iteforma do 
Knsino MédkSo (Anatomia descritiva e'topugrnlicn, Física e Quimica 
e biológicas. Histologia e Fisiologia), terão de instruir os seus reque
rimentos com os documentos seguintes: 

1."—Certidão por onde proiem que são ej.ladãos pbrtltgtie 
2.o — Atestados de bom comportamento. 
8.«—Atestado* de que não possuem, nem seus p .os rendimen

tos sullcientes para suprirem as despezas do tiro-mir , ,eolar. 
Os atestaitos de |«nn comportamento e de deficiência de MI,-I. 

pecuniários, serão passados pelas camarás municipais e pelos admi-
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nistradores .los concelhos a que os requerentes pertencerem, tant. 
peta sun natural idade como pel» sua residência. 

n ci>n>elho escnliir. depei. d * decidir quais As requerentes que 
pelos suas circunstancias podem ler direi to ao hkiMiQekl da |iensão. 
...n.ivlir:i esta no que nos seus exames de preparatórios ' t i ver 
oblldo melhores qealil icações. No caso que dons ou mais requeren

te l Be apresentem iguais <>m habilitações l i terár ias, o mais novo em 
B«f l proferido. 

Para efeito dos afRjfds 8 B 1"' ." do supracitado l :egnlamenlo. 
o aluno admit ido ao pensionai., (lot obrigado a seguir a ordem de 
f requência aconselhada pela Faculdade. 

Faculdade de Medicina d.q 1'órto, :jn de, .lullm de 1111* 

.1/«.,/»././,. i\fii/ti*tp <l, Qlfaira L>m„(. 

KM TAL 
Cândido Augusto Correia de Pinho, Professor ordinário da 

Faculdade de Medicina e reitor da Universidade do 
Porto : 
Fi'çd sabe/ tjpjie', nos term. > d8a'*9eert

4
tóa'lR

M fcoWllXatuto 
1'niversitario) e 4:652 (Organização l iera i do Knsino Medico), se acha 
átierta a inscrição na FáebldnWe de Me.licinn, para o proximo ano 
lectivo de 1918*1919 (n pcipnalmente este ano.) de 2f> a 10 de ou

tubro, das 12 ft 15 horas. 
Nos requer imentos dir ig idos ao rei tor, por in termédio da se

cretaria geral , deve constar o ftofrf? do requerente, idade, nliação e 
natural idade (freguesia, concelho e dis t r i to) : e neles serão apostas 
as respectivas propinas devidamente inut i l isndas. 

Condições de admissão 

VMS . i s ORDINÁRIOS 

Da rftc nr 4:6 

São admit idos a pr imeira inscr ição os alunos com o exame de 
F. Q. N.. pagando uma propina de tíO$00 em três prestaçõe i ■ 
20*00, sendo a pr imei ra no acto da inscrição ■ as re.uante.s na pr i 

íqeira semana dppois .las ferias rio Naial o 1'ascoa respect ivamente: 
uma propina de 2$00 de direi tos de bibl ioteca: e as de indemniza
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ção de trabalhos práticos, nn razão J e 2$00 por trimestre e por dis
ciplina. 

Estes alunos apresentarão duas provas da sua fotografia (35"'"' 
X ï H I paro a caderneta escolar, 

A distribuição oliri^uloriu das diversas disciplinas do curso me-
dicn-cirurgico poios cinco anos é. a seguinte: 

I a n o . Anatomia descritiva (l.a parte)—très trimestres; 
Histologia e Embriologia—très trimestres: 
Quimica lisinlngica— dois trimestres. 

I I a n o . Anatomia descritiva (2.a parte) — um trimestre: 
Anatomia topográfica — (íbla trimestres; 
Fisiologia geral o especial--1res trimestres: 
Bacteriologia e parasitologia —dois tr imestres; 
Patologia geral —dois trimestres 

I I I a n o . Farmacologia—três trimestres; 
Medicina operatória e pequena cirurgia — três trimestres; 
Anatomia patológica 1res trimestres; 
Propedêutica medica — três trimestres'; 
Propedêutica cirúrgica — três trimestres. 

I V a n o . Terapêutica geral. Hidrologia medica—três trimes
tres; 

Patologia e terapêutica medicas. Moléstias infecciosas três 
tr imestres; 

Patologia o terapêutica cirúrgicas - très trimestres; 
Higiene —três trimestres; 
Epidemiologia — um l rim est ie ; 
(jinecologia — dois trimestres; 
Dermatologia e siíiligrafia — dois trimestres; 
Ortopedia — um trimestre; 
Oto-rino-laringulogia — um trimestre; 
Oftalmologia — um trimestre; 
Estomatologia — um tr/mestre; 
Historia de medicina —Deontologia m é d i c a - três trimestres. 

V a n o . Clinica o policlínica medicas—très trimestres; 
Clinica e policlínica cirúrgicas —très trimestres; 
Clinica e policlínica obslotricns — lrè-~ trimestres; 
Medicina legal —três trimestres; 
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Pediatria —dois trimestres; 
Psiquiatria (incluindo a psiquiatria forense) —dois trimestres; 
Necrologia—um trimestre; 
Urologia — um trimestre; 
Toxicologia forense —uni trimestre. 

ALUNOS TRANSITÓRIOS 

rma <fe jjtiçrtj 

Os alunos inscritos nesta Faculdade ao abrigo do decreto com 
forca de lei de 22 de fevereiro de 1911, prosseguem o seu curso, 
sendollies permitido terminálo em cinco anos, segundo a nova 
organisação, frequentando ai disciplina* correspondentes, e pagando 
as propinas respectivas de 2G$00 por 1res trimestres, 10$00 por dois 
trimestres e 5$00 por um trimestre, além da propina de 8|0{) noç 
irataajhos práíico 

Este período termina no ano lectivo de 19231924. 

ANTIGOS ALUNOS TRANSITÓRIOS 
i1<\■■• eti* rft J'en/» n." J 

Estes alunos prosseguem o seu curso frequentando as cadeiras 
correspondentes da 0* 0. E. M. e pagando as respectivas propinas 
de 21 $17 pela a abertura e igual quantia no encerramento da ma

tricula. 
Este período termina no ano lectivo de 1922192!!. 

Disposições gerais 

Todas as propinas de inscrição, de direitos de biblioteca e de 
trabalbos práticos são compradas na tesouraria da universidade 
mediante a respectiva guia. 

Todas ns vezes que os alunos interrompam por mais de um se. 
mestre a frequência na Faculdade, terão de efectuar nova matrícula 
na Universidade quando queiram prosseguir o curso. 

0 aluno transferido de outra Universidade fica obrigado á pro

pina da matricula universitária. 
São isentos do pagamento de propinas os alunos no gôso da 

liolsa de Estudos, na conformidade do artigo 75.° e seus §§ do Es

tatuto Universitário. 
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Todos os emolumentos da secretaria são pagos por meio de 
estampilhas fiscais, segundo a tabeia anexa ao decreto n.o 4:418. 

Os cursos da Faculdade abrem no dia Hi de outubro proximo. 

Reitoria da Universidade do Porto, em '20 de setembro de 1918. 

E eu, Eduardo l.opes, secretario peral da Universidade, o subs
crevi. 

O reitor, 

Condido Augusto Correia de Pinha. 

EDITAI, 

Doutor Maximiano Augusto de Oliveira Lemos, Professor 
ordinário e Director da Faculdade de Medicina do 
Porto: 

Faço saber que, dentre dg praso de trinta dias n contar du data 
da publicação deste Edital no f Diário do Governo', estão a concurso 
25 logares de 2."5 assistentes desta Faculdade, a saber: 

2 de Anatomia descritiva e topográfica: 
2 de Histologia e Embriologia: 
2 de Fisiologia e Química fisiológica: 
1 de Farmacologia; 
1 de Higiene; 
1 ile Hacteriologia; 
1 de Anatomia patológica: 
2 de Medicina legal; 
4 de Medicina interna: 
4 de Cirurgia; 
2 dè Obstetrícia e Ginecologia; 
1 de Dermatologia e Siflligralia: 
1 de Psiquiatria e Neurologia: 
1 de Ortopedia e Pediatria. 

• 
Estes concursos são documentais e a eles serão admitidos: 

a > Uoutores em medicina ou medicos por qualquer das trôs 
Faculdades de Medicina Portuguesas: 
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hi Estudantes rio IV ou V anos do período anterior á Reforma 
de 1911: 

cj Estudantes que sigam o curso segundo a reforma de 1911 
e que já tenham oblldo aprovaçSo nos quntro primeiros exames. 

Os candfiliitos da alínea h) e e) deverão ter sido já aprovados 
nos exames referentes ns cadeiras a que eono rrerem. 

Os 2.°* assistentes serão nomeados pelo Governo sob proposta 
dos respectivos professores ao Conselho e aprovada por este. A no
meação é valida até ao principio do ano lectivo de 1919-1920, po
dendo os 2." assistentes ser reconduzidos. 

Os 2.o« assistentes vencerão anualmente 400$00 de categoria e 
200S0O de exercício (Art. 46.0, 47.° e 48." do Decreto n.° 4.6f>2 de 
12 de Julho de 1918). 

De entre os candidatos, os professores das respectivas cadeiras 
proporão ao Conselho os que julgarem rnai» competentes, bosean-
do-se nas elassilicações obtidas nos exames das cadeiras a que con
correrem, mitras alins: em publicaçOes cientificas sobre as matérias 
das referidas cadeiras; ou em serviços técnicos ou docentes já pres
tados nos laboratórios ou nas clinicas devidamente comprovados. 

Em igualdade de circunstancias, serão preferidos os candidatos 
que tenham feito serviço de campanha. 

Os candidatos juntarão ao requerimento documento comprova
tivo de que estão incluídos em qualquer das alinéas supracitadas 
podendo juntar lambem quaisquer outros que comprovem ter pres
tado serviços técnicos e docentes em qualquer Faculdade de Medi
cina, ou de terem feito serviço de campanha. 

Faculdade de Medicina do Porto, em 15 de Novembro de 1918. 

0 Director, 

Maximiano Augusto de Oliveira Lemos 
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José Dias de Almeida 

Lá o tomos deixar em piedosa romagem onde agora 
repoisa do muito que sofreu. 

Não lhe faltaram as lágrimas dos seus que muito lhe 
queriam e outros as não choraram porque se envergonha
vam de expor aos olhos do público as manifestações da 
sua dõr acerba. 

Estariam todos os que lá deviam estar? Não tivemos 
ocasião de o verificar, mas nesta hora de incerteza, have
ria explicação para qualquer falta que por ventura se desse, 
a se alguém não comparecesse que nenhum motivo sério 
pudesse alegar, lamentemo-lo por isso e passemos. 

Havia em José Dias de Almeida uma tal soma de qua
lidades preciosas que nele se realizava o tipo de um 
homem completo, mas -como bom o notou o prof. Luís 
Megas que em nome dos seus colegas do professorado 
lhe deu a derradeira despedida, as qualidades primaciais 
que o distinguiam eram a bondade aliada á justiça. Assim 
foi em rapaz; assim o foi quando homem: assim o foi na 
sua prematura velhice. 

Dias de Almeida nasceu no Porto em 1 de novembro 
de 1854 e terminou o seu curso medico com muita dis-
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tinção. Poucos restam hoje dos seus condiscípulos, mas 
ainda conhecemos muitos e acompanhamo-lo numa grande 
parte da sua vida. Já cm estudante, quando outros pensam 
apenas em levar vida folgada e descuidosa. Dias de Almeida 
pensava nos outros. Foi êle um dos que mais se interes
saram em levar a cabo a instalação de uma Associação 
filantrópica tendo em vista, como as instituições análogas, 
o auxilio dos estudantes pobres. Não o destraia esta faina 
sagrada do estudo e como era então de uma mocidade 
exuberante, a sua obra era alegre como a sua mocidade. 
Também colaborou activamente na Aliança académica, 
associação onde concorriam professores' e alunos para o 
progresso das seióneias. Era-se nessa época assim. 

Conhecemo-lo em 1881 quando terminamos o nosso 
curso e com ôle colaboramos numa empresa útil, em que 
foi o mais activo trabalhador. Foi a'creaçfto- da União 
médica, associação scienlilica e de previdência que mostra 
bem o seu espirito bondoso e organizador. Como nos è 
agradável lembrar as reuniões em que cinco rapazes e um 
dos mais esclarecidos médicos do tempo, Tito Malla, dis
cutimos um projecto de estatutos' que este ultimo tinha 
em tempo organizado mas não tivera efectivação. Afinal, 
elaborou-se a obra definitiva que foi submetida a uma 
assembleia gerai de colegas. Não será fácil encontra-la 
hoje, mas há vestígio dela num artigo nosso que em 1882 
foi transcrito na Rerisia de medicina dnsimé/rica. «Em 
primeiro lugar, a agremiação dos facultativos deverá tendei' 
a prevenir as irregularidades da sorte, por meio de um 
montepio que: l.o lhes garanta, na impossibilidade tempo
rária ou permanente de trabalho, recursos em harmonia 
com a profissão que exercem; e 2.° que ponha ao abrigo 
da miséria as pessoas de família que de mais perto lhe 
tocam, s 

«Km segundo lugar, o supondo definitivamente cons
tituída esta associação, necessário se torna que ela defenda 
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os interesses profissionais, procurando por todos os meios 
pò-los longe do alcance do charlatanismo.» 

a Em terceiro e ultimo lugar, não há quem hoje se 
não queixe da insuliciencia dos nossos estabelecimentos 
scientiíicos para o ensino da 'medicina. Emquanto os go
vernos se não lembrarem de olhar a sério para a instrução 
médica, dotando as escolas com os meios indispensáveis 
para um ensino à altura do que deve ser, há um meio 
único de fazer progredir a medicina entre nós. Este meio, 
hoje único, mas que nem por isso deixará de ter o mesmo 
valor, quando aqueles embaraços tenham desaparecido, 
está em se fundarem sociedades do sciências médicas que 
pog todos os meios ao seu alcance promovam o adianta
mento da medicina. Então nós, sacrificando aos interesses 
da sciéncia o pouco tempo que as ocupações diárias nos 
deixarem, concorreremos para se puder realizar o que os 
governos não quizerem traduzir em factos, e prepararemos 
um futuro mais auspicioso àqueles que vieram depois de 
nós.» 

Sonhos de visionários estes, mas visionários animados 
de um alto espirito generoso de utilidade o previdência 
social! Nessa assembleia geral cortarain-nos os voadoiros 
os que tinham a experiência que nos faltava. A parte do 
estatuto que se referia à previdência e ao auxilio dos 
sócios na inhabilidade e ;'i protecção das famílias por morte 
do seu chefe houve de amputar-se. A União Médica ticou 
uma simples sociedade scientilica, e como tal viveu uma 
vida acidentada até à sua extinção. 

Quando se fundou, Dias de Almeida apenas começava 
a sua vida médica. Fora nomeado em 1878 clinico supra
numerário do Hospital da Misericórdia do Porto e nele 
percorreu a carreira que vai desde esse modesto lugar até 
director clinico de que se exonerara alguns anos antes do 
seu falecimento (31 de março de 1915). No desempenho 
de todos os cargos hospitalares manifestou a maior solici-
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tude e não será dilicil encontrar provas do que afirmamos 
nos relatórios da administração da Santa Casa da Miseri
córdia. Quando já vexado grandemente pela doença a que 
devia sucumbir, o procuramos mais de uma voz e o acom
panhamos na sua visita, era comovente o espectáculo das 
crianças que ao vê-lo retirar-se lhe dirigiam as suas 
saudações: Adeus, senhor doutor! gritavam dezenas de 
vozes argentinas. Antes da guerra, era não menos de ver 
o aspecto da sua enfermaria por ocasião das festas do ano. 
Á sua custa e dos seus amigos, havia uma distribuição de 
brinquedos que as crianças apreciavam como era de crer 
e que eram mais um laço que as prendia ao director da 
enformaria. Dias de Almeida tinha a seu cargo a enfermaria 
n.o 9 a que estava anexa uma pequena sala com alguns 
leitos para infantes. Ai regeu a sua cadeira de pediatria 
quando ela foi instituída. 

Quanto mais vamos procurando avivar na memória as 
recordações do passado, em chusma nos ocorrem recorda
ções gratas do nosso desditoso amigo, todas concordes em 
pór em destaque a sua amoravel figura. Temos que retro
ceder alguns anos e voltar ao início da sua carreira. Km 
1884; peraiite o receio da invasão da cólera, a autoridade 
superior do distrito tomou a iniciativa de ordenar visitas 
sanitárias às diferentes freguesias do Porto, para promover 
a melhoria das suas circunstâncias higiénicas. A da Victo
ria, de que fez parte o nosso querido amigo, foi uma das 
que desempenhou esse serviço com mais zelo, e o relató
rio dessa missão iicou arquivado na u.Saude Pública» perió
dico de higiene que tinha como redactor principal o nosso 
excelente condiscípulo Artur Maia Mendes. E' trabalho va
lioso e cuidado que ainda hoje merece leitura, mas que, 
além da cópia de conhecimentos que revela, alada mostra 
melhor — ou pelo menos tanto — como êle sabia cumprir 
as missões de que se encarregava. Muito lhe deveram os 
humildes nessa ocasião e sempre. 
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Decorrem anos. Dias de Almeida já dobrara o cabo 
dos 40 anos quando ainda sentiu energia para empreender 
uma viagem ao estrangeiro com o fim de estudar uma 
especialidade a que naturalmente o inclinavam as tendên
cias afectivas que sempre manifestou. Fora em 1894 estu
dar a pedialria a França e regressou no ano seguinte, tendo 
adquirido real competência na especialidade a que se votou. 
Dez anos depois obteve no Hospital uma sala pa% os doeu-

• tes respectivos que até então não eram ali albergados e, 
no relatório da administração da Misericórdia de 1905-190(3. 
já se insere uma nota das operações que realizou nos seus 
pequenos enfermos. 

Km 1901, foi nomeado, precedendo concurso, lente 
substituto da secção médica da antiga Kscúla Médica-Cirur-
gica do Porto, hoje Faculdade de Medicina. Não era novo, 
mas habituado ao trabalho e ás discussões das sociedades 
sciêntificas, visto que foi um dos promotores da Sociedade 
de medicina e cirurgia, venceu as diticuldades que se lhe 
depararam facilmente. 

Em 1903, era promovido a lente proprietário da ca
deira de Patologia interna e por decreto de 22 de fevereiro 
de 1911 foi colocado no logar de professor ordinário da 
6." classe —Medicina (Patologia interna, 1." e 2.a clínicas 
médicas, Terapêutica e Especialidades médicas). No que 
foi o seu ensino resta abundante registo nas publicações 
numerosas que se oncontram nos periódicos médicos do 
tempo: Gazeta médica do Porto, Porto Médico, Gazeta 
dos Hospitais do Porto, etc. Pôde dizcr-se que poucos tra
balharam tanto como êle, mesmo quando já lhe seria pe
sado faze-lo. 

Quando se realizou em abri! do 1906 o congresso in
ternacional de medicina em Lisboa, foi êle o presidente da 
sub-secção de pediatria. Não só apresentou a êle duas notas 
sobre a assistência infantil no Porto e sobre um acidente 
muito raro e tardio de serumterapia na difteria, mas tomou 
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parto nas discussões a que deram logar as comunicações 
de (.Tbegorio Araoz Alfaro sobre a lucta contra o raquitis
mo, leite e lactários e do nosso ilustre colega Silva Carva
lho sobre o dispensário de Lisboa. 

Devem faltar nestas notas que Comos colhendo ao 
acaso das nossas impressões muitas que ainda fariam real
çar os dotes que possuiu Dias de Almeida, mas as suus 
qualidade^ de coração, de trabalho e de devoção civica 
licam notadas. A sua longa agonia teve a dulcilica-la o ca
rinho de uma família estremosa, a dedicação de alguns 
colegas, mas devia comportar muitas amarguras. Há mais 
de ano, em seguida a uma crise prolongada que a sua 
enorme resistência ainda pôde vencer, obscureceu-se-lhe 
por algum tempo a memória de tudo quanto se dera du
rante um longo período e dia a dia ia tomando conheci
mento de factos que se haviam passado. Como lhe falasse 
em algumas impertinências de doente que tinha manifes
tado, disse-me: «Nada disso recordo, e vê tu, tinha sido 
uma felicidade morrer então; não o teria sentido.» Ao 
menos, console-nos a ideia de que agora não sofre. 

(Portugal Medico, 3.* serie, vol. IV, n. ' 2 de fevereiro de 1919). 

MAXIMIANO I.KMOS. 
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Cândido Augusto Correia de Pinho 

Discurso lido em sessão do Senado Universitário 
do Porto a 27 de fevereiro de 1919. 

Um vento impetuoso de desolação e morte parece 
que sopra empenhado em derribar a nossa Faculdade de 
Medicina. No curto praso de meio ano, três dos seus mais 
ilustres professores caíram por terra quando ainda havia 
muito que esperar da sua actividade. Abriu a série Ro
berto Frias que aliava ao culto intenso do trabalho a 
maior erudição medica possível nos tempos em que vive
mos, que era como um teclado de um instrumento sonoro 
constantemente preparado para que ti menor solicitação 
desferisse as harmonias que mais deleitassem os que o 
solicitassem, e para que a sua vida fosse constante exem
plo de dedicação á colectividade, sucumbia vítima do seu 
dever profissional, cumprido sem hesitação nem receio. 
Dias da Almeida, o mais ilustre cultor da pediatria no 
Porto, tão trabalhador como Frias, e como ele empenhado 
em levantar o nível profissional, que viveu mais para os 
outros do que para si próprio e emquanto sé sentiu com 
forças amou a casa hospitalar em que se atirmou com 
dedicação inexcedivel o os seus pequeninos enfermos com 
tanto carinho que eles ainda nos seus últimos momentos 
o saudavam amoravelmenle ao vó-lo passar. Hoje desapa-
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rece do mundo dos vivos uma figura de excepcional des
taque, tão aprumada no culto dn dignidade externa como 
interna, espirito de eleição que, ou como professor ou 
como clinico, ou como director da Faculdade o recente
mente na sua curta passagem pelo elevado cargo de Heitor 
da Universidade em que sucedia a uma das mais altas 
cerebrações do nosso pais, o grande matemático Doutor 
Francisco Homes Teixeira, um dos poucos portugueses 
que tem um nome mundial, sempre vincou fortemente de 
um modo inconfundível a sua elevada personalidade. 

Cândido de Pinho nasceu em Fornos, concelho da 
Feira, em 9 de maio de 185:}. Frequentou com distinção 
a antiga Escola medico-ciruryica do Porto, concluindo o 
curso em 14 de julho de 1877 com a defesa da disserta
ção que se intitula O principio da hereditariedade que foi 
aprovada com louvor, distinção (pie nunca se concedera 
na Esoolã depois que por ele passara o talentoso profes
sor Ili/lio Aires Pereira do Vale. 

O principio da hereditariedade é uma exposição cri
tica das doutrinas de Darwin, Haeckel e Spencer que ao 
tempo começavam a ser divulgadas em Portugal. Para 
traçar a curva evolutiva porque passou o seu espirito con-
sintam-me que leia algumas palavras du introdução do seu 
trabalho: 

(Na historia do espirito humano o momento actual 
oferece um espectáculo único de enorme crise o de grave 
interesse filosófico. 

«Duas grandes questões encaradas na sua maxima ge
neralidade absorvem todas as faculdades e actividades de 
que o homem pode dispor: é por um lado a questão scien-
tilica levantando todos os problemas da inteligência, todas 
as misteriosas revelações da natureza, todas as incognitas 
do presente e do passado, e aplicando-lhes para a resolver 
a frieza inexorável de uma critica sistemática e forte; é 
pelo outro a questão religiosa, debatendo-se nas convul-
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soes de uma agonia imensa, e procurando salvar daquela 
terrível demolição o tesoiro das suas crenças em que a 
humanidade tinha concentrado o trabalho de muitos sécu
los. Entre uma e outra não medeia um palmo só de ter
reno aonde o espirito se acolha da luz que ha-de iluminar 
os horizontes dessa arena pejada de ruínas, porque nem 
sequer é permitida a indiferença. 

«Eram dois mundos muito distintos, o das scieivcias 
naturais e o das sciencias morais, históricas e literárias. 
Tinha cada um seus astros: Newton, Galileu, Dichat, La
marck, para o primeiro, Chateaubriand, Fenelon, Uossuet 
para o segundo. Mas um dia as suas orbitas principiaram 
a aproximar-se, e, no momento em que se penetraram, 
os que haviam chegado até os confins dum e doutro sen
tiram brotar uma multidão de consonancias e .iconics que 
até ai não tenham pressentido: era que uma mesma 
força vibrava em ambos eles harmonias cuja combinação 
se tornava estranhamente sublime. Uma fatalidade os ti
nha separado primeiro, outra os aproximava agora: era 
mister que se fundissem para que o espirito que pairava 
sobre um voasse livremente atravez do outro. 

«Daqui a luta que se tem ferido entre ambos para deci
dir qual deles teria maior parle na obra da regeneração a 
que se ia proceder. 

. «No que até hoje se tem passado a vitoria cabe sem 
contestação ás sciencias naturais que dispunham sobre
tudo de uma arma muito mais forte e exclusivamente 
sua: — o método. Venceram, ó certo; e, quando, um dia 
elas apontarem á humanidade as páginas da nova Bíblia. 
que a esta hora se está escrevendo, o futuro dirá se usa
ram prudenlemento daquela vantagem rasgando despieda-
damente a antiga.» 

Importa igualmente notar qual o juizo que formava 
enláo da Escola onde o seu espirito se fora desenvolvendo: 
«Filho de uma Escola onde as grandes ideias biológicas 
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modernas teem encontrado sábios interpretes e sectários 
convictos cedo tive o prazer de ser iniciado naquela mo
vimento; e desde então o tempo que me crescia dos estu
dos e aplicações praticas indispensáveis votava-o a retem
perar o espirito no conhecimento dos princípios que 
deviam completar, deíinindo-a, a minha educarão scien-
tifica.» 

Aureolado pelas distinções que obtivera no seu curso 
medico, Cândido de Pinho foi estabelecer residência e ini
ciar a sua vida clinica na sua terra natal. Como, porém, 
em 1880 se abrisse concurso para duas vagas na secção 
cirúrgica da antiga Kscola Medico-Cirurgic» do Porto, veiu 
o nosso colega disputar uma delas. Tinha por competido
res um cirurgião já leito José de Melo Ferrari, que praticara 
com bom exilo a laqueação da carótida primitiva esquerda 
pelo método de Brasdor, o seu condiscípulo José Guilherme 
Baptista Dias que veiu a ser mais tarde um dos nossos mais 
distintos me.licos militares, e Bicardo Jorge que começou 
então a sua carreira tão brilhante e que é hoje inquestiona
velmente uma das glorias da medicina nacional. 

Cândido de Pinho apresentou como dissertação de con
curso o Estudo de pathologia cirúrgica. As localizações 
cerebraes e a topographia cerebro-craneana sob o ponto de 
vista das indicações do trépano, trabalho completo sobra 
as indicações desta operação em face das conquistas re
centemente adquiridas sobre a topografia cerebro-craneana. 
Era ao tempo assunto de completa novidade e se uão tra
zia observações pessoais a confirmar a doutrina exposta 
não se pôde pôr em duvida que era uma exposição lúcida 
do estado da questão ao tempo em que era escrita. 
• Pinho obteve o logar de demonstrador da secção cirúr

gica por decreto de 27 de abril de 1880, e desde logo 
começou a sua carreira professoral. A Kscola estava então 
num período activo de renovação. A honra-la conTõ pres-
tigio do s'Hi nome e com a memoria dos serviços presta-
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dos tinha no quadro dos professores jubilados, entre outros 
o dr. José Pereira Heis, de tão característico como origi
nal ligura, um dos clínicos mais justamente considerados 
do Porto, o Visconde de Macedo Pinto, uni dos mais com
petentes professores de clinica medica que a Kscola pos
suiu, o o mais moderno de todos José de Andrade Gra-
maxo que ainda outro dia vimos prestar a homenagem da 
sua saudade nos funerais do nosso desditoso colega. Isto 
na secção medica que na cirurgia estavam o grande cirur
gião Antonio Bernardino de Almeida e um dos mais tra
balhadores professores de anatomia que a Escola teve, 
Luiz Pereira da Fonseca. 

No corpo docente em exercício, vinham por ordem de 
numeração das cadeiras: Lebre, professor cuidadoso mas 
antiquado em métodos e processos de ensino, José Cartes 
Lopes, o mais distinto dos professores do seu tempo, de 
uma nova erudição e de uma alta cultura de espirito, que 
fora escolhido por Cândido de Pinho para seu presidente 
de tese, o nosso ilustre colega, felizmente vivo, Pedro Au
gusto Dias que fizera o prodígio de se fazer professor de 
Operações sendo formado em medicina em Coimbra, á se
melhança de Magalhães Coutinho que em Lisboa se encar
regara da cadeira de patologia interna, em ocasião em que 
não havia na secção medica da Kscola quem a regesse, 
Eduardo Pimenta, cirurgião de raras aptidões que os estu
dantes denominaram o Santo Pimenta e merece ser con
siderado como um benemérito do ensino porque fez uni 
numero considerável de discípulos que ainda hoje se hon
rarão de ser continuadores da obra do mestre. Ilídio do-
Vale que a politica afastou por muito tempo do ensino, 
mas que ao voltar a ele ocupou distintamente a sua ca
deira e recentemente haviam ingressado ao professorado 
os novos com Morais Caldas, cirurgião competentíssimo 
que deixou memoria pela sua bondade e pela sua assi
duidade no trabalho, Antunes Lemos e Silva Pinto, emu-
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los emquanto condiscípulos e ambos empenhados em lazer 
progredir o estabelecimento que antes honraram, e mais 
perto de nós Azevedo Maia, o criador da genecologia no 
norte do país, e Almeida Brandão, o único sobrevivente, 
que emquanto pôde tornava o ensino da anatomia patoló
gica de um brilho notável. 

A entrada dos novos professores trouxe uma grande 
actividade á corporação. Km congregação de !) de novem
bro de 1880, deliberou o conselho escolar propor ao go
verno um projecto de reformas que o ensino medico re
clamava, mas tornou-se forçada esta resolução espontânea 
em face de uma circular enviada pelo ministério do reino 
em 20 de novembro. 

Nomeou o conselho uma grande comissão encarregada 
de elaborar o projecto e que foi composta de Antonio de 
Oliveira Monteiro, presidente, Ilídio Aires Pereira do Vale, 
Manuel de Jesus Antunes Lemos, Manuel Rodrigues da 
Silva Pinto, Augusto Henrique de Almeida Brandão, Miguel 
Artur da Costa Santos, Ricardo de Almeida Jorge, e Cân
dido Augusto Correia de Pinho, relator. E' da redacção 
deste o Projecto para a reforma do ensino na Escola me-
dico'cirurgica do Porto apresentado pela comissão nomeada 
em conselho escolar de 25 de novembro de 1880. 

Transcrevo algumas passagens do luminoso trabalho 
porque lixam as ideias fundamentais que dirigiram o seu 
autor: 

«Na idade média, a Igreja confiscava a sciencia em 
nome da fé para a colocar ao serviço da mais levantada 
das suas ideias, a consolidação do dogma católico sobre 
as bases de uma supremacia unitária. Foi a primeira vez 
que o poder unificador da sciencia encontrou um logar 
bem definido no concerto das grandes forças sociais; e 
ainda então, quando ele se exercia ao serviço da um ele
mento civilizador preponderante que o dirigia e tutelava, a 
sua intervenção assinalou-se pela intemerata afirmação dos 
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princípios que deviam presidir ao progresso das socieda

des. Não podendo por fim manter o predomínio das inte

ligências que pressentiam desde já aos actos do poder 
católico os intuitos egoístas, que mais tarde se voltariam 
em sistema de opressão social, desvirtuando num conubio 
nefasto o ideal de verdade o de justiça que despontava 
cada vez mais radiante nos horizontes do espirito, a Igreja 
teve de abandonar o logar que assumia á frente da civili

zação. No dia em que a inteligência humana se emancipou 
da teodiceia, o Estado, no sentido moderno desta palavra, 
encontrou na livre colaboração dos espíritos, subordina

dos exclusivamente aos princípios naturais e absolutos de 
ordem intelectual, o único apoio eficaz e o mais poderoso 
auxiliar, sem duvida, para proclamar o código dos seus 
direito* e garantias. •■> 

Mais adiante, aprecia deste modo os progressos e 
transformações que alteraram profundamente a face da 
sciencia : 

«O espantoso trabalho, realizado nos domínios da inte

ligência pela aplicação obstinada do espirito de observação 
o analise levantado em critério exclusivo de especulação 
scientilica, consolidouse em capitel de conhecimentos, a 
tal ponto fértil e inexgotavel, que todas as energias do 
espirito se renovaram inteiramente. Sentimentos e cren

ças, ideias e princípios, tradições e necessidades, todas a* 
manifestações da sociedade, todas as relações, todos • os

processos, todos os fenómenos tem sido sucessivamente 
submetidos ao regimen disciplinar de uma elevada critica 
scientilica, que por esta forma invadiu todos os domínios 
sociais e individuais, sugerindo a cada passo novas solu

ções praticas e, em todo o caso, organizando em sistemas 
harmónicos os princípios de toda a especulação, llastaní 
ponderar que este conjunto imenso de resultados obtidos 
é precisamente aquilo que constitue a alta cultura intele

ctual, para deiinir de uma maneira tão clara como inaba
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lavei o logar e a responsabilicade que no organismo dos 
estudos compete á instrução superior.» 

""■ No qoe dizia respeito propriamente ao ensino medico, 
reclamava a comissão que teve Cândido do Pinho como 
relator diversas reformas que só tiveram efectivação muito 
mais tarde e algumas ainda hoje esperamos vér realizadas. 
O corpo docente seria constituído por duas ordens de pro

fessores: catedráticos e agregados. Kstes, escolhidos em 
concurso, como aqueles teriam participação no ensino ofi

cial, conforme decisão e escolha do conselho escolar, e 
teriam a faculdade de instituir cursos livres dentro dò 
recinto da Kscola, aproveitandose do material de ensino 
existente e podendo fazerse pagar, se assim o entendes

Í
seni, pelos alunos. 0 curso medico duraria oito anos, mas 
o ensino da Física, Química e Historia natural seria feito 
na propria Kscola. Os exames por cadeiras desapareciam, 
sendo substituídos por três exames, o primeiro no íim do 
2.° ano; o segundo no fim do 5.°, e o terceiro no fim do 8.°. 

Ponto muito importante é o que se refere ao material 
de ensino. Perdoemme, ou agradeçamme uma transcri

ção mais: 
«Para dar ao ensino pratico o desenvolvimento a que 

visam ao mesmo tempo o espirito, que presidiu á conce

pção da reforma, e as disposições especiais do quadro 
apresentado, a Kscola necessita de duas ordens de elemen

tos: laboratórios e clinicas. No numero dos primeiros con

tamse os seguintes: um teatro anatómico, um laboratório 
de fisiologia experimental, um gabinete do histologia, un; 
gabinete de física, um gabinete de química, um gabinete 
de farmácia e toxicologia. 

«Atendendo desde já ás vantagens que resultam da nova 
instalação reservada para a Kscola, cumpre declarar que 
apenas o teatro anatómico e o gabinete de histologia se 
podem considerar regularmente montados. Para alguns 
•los outros existem actualmente na Kscola elementos, que 

, 
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apenas se poderão considerar como pequenos núcleos de 
formação. 

«Cumpre completar uns e criar os outros, assegurando 
a todos eles os meios iudispeusaveis para se manterem 
em exercício regular. 

«A Escola devera sor encarregada de propor o plano 
para a dotação e instalação destes estabelecimentos. 

"-^> «Pelo que toca ás clinicas é da maior urgência pôr á 
disposição da Escola o material indispensável. Para isso 
ha somente dois meios: ou criar um hospital para o ser
viço das clinicas de ensino, ou representar ú mesa da 
Santa Casa da Misericórdia sobre a necessidade de abrir j 
todas as suas enfermarias aos professons. 

«O primeiro destes expedientes seria de fácil execução, 
desde que se conseguisse centralizar a administração de 
socorros. Para regularizar então a prestação de serviços 
clínicos, a corporação gerente podia auferir as maiores 
vantagens da criação de uma policlínica e de um hospital 
aonde os associados de outras categorias viriam receber 
socorros medicos. 

«Não podendo levar-se por diante esta ideia, urge ado-
tar a segunda.» 

São passados trinta e oito anos depois de apresentado 
este esboço de reforma e ainda hoje não lograram resol-

( ver-se alguns dos problemas que ele sugere. 
No ano imediato àquele em que se traçava este,plano, 

Ricardo Jorge, Miguel Artur e Cândido de Pinho publica
vam uma revista com o titulo de RevUta scienlifiça e cu- | 
jos intuitos são rapidamente traçados nas seguintes pala
vras: «Na gigantesca obra do progresso intelectual nunca, 
como hoje, a colaboração foi tão vasta e tão unificada. As 
nacionalidades altamente civilizadas constituem mental
mente um organismo poderoso; cada uma é um foco pe
rene de produção scientiíica, è uni factor da vida intele-
lectual do conjunto, e estes órgãos esforços do elaboração 
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cognitiva, participando mutuamente das suas energias, 
I13rm0nizam-.se num grande todo. 

«Importação rápida e completa dos produtos emanados 
dos grandes centros, produção autonómica 8 emissão de 
novos dados, tal deve ser a dupla corrente da vida econó
mica dum agregado social, sob o ponto de vista da sua 
riqueza scientifica. 

«As páginas desta Revista abrein-se a todas as sciencias 
de observação, á física <• química, á biologia, á psicologia 
e á sociologia. O feixe de sciencias puras e cuncretas que 
constituem a medicina terá uma representação completa 
pela experiência, pelo caso clinico, pelas questões gerais 
e praticas de patologia e terapêutica. A filosofia tomará 
também, nosto congresso de sciencias, o logar hierárquico 
que lhe compete, emancipado da todo o dogmatismo es
treito. Kmíim, as revistas do movimento scientilico, as 
analises criticas e as questões de ensino, são outros tantos 
pontos a que se ligará forçadamente atenção.» 

Dos très criadores da Henista, o que menos colaborou 
na sua obra foi Cândido de Pinho, certamente porque 
tinha que buscar fura da professorado recursos para viver. 
Um demonstrador da secção cirúrgica ganhava ao tempo 
300 escudos e c'est tout dire. Só no terceiro numero co
meça a publicar um trabalho de psicologia subordinado ao 
texto de As representações de motricidade no processo 
mental, e esse mesmo licou incompleto. Tudo o que per
mite apreciar-se á luz do que foi publicado, é que o autor 
se mostrava muito conhecedor do movimento filosófico 
contemporâneo e sobretudo da psicologia inglesa que tinha 
como principais representantes Spencer, Hamilton e Lo
wes. A morte de Miguel Artur e uma viagem que Ricardo 
Jorge fez ao estrangeiro puzeram termo á revista que ape
nas teve um ano de existência. Nela colaboraram o dr. 
Adriano do Paiva, Rodrigues de Freitas, Agostinho de 
Sousa, Eduardo Pimenta, o nosso venerável vico-reitor, o 

http://I13rm0nizam-.se
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eminente químico Kerreira da Silva, Oliveira Martins;, Mai-
tins Sarmento, Magalhães e Lemos, Leite de Vasconcelos, 
Placido da Costa, o dr. Bernardino Machado, Morais Cal
das, Álvaro de Meireles, e o único inutil, quem isto escrevo. 

A maneira como a medicina legal era ao tempo exer
cida no Porto não podia ser mais deplorável. Cândido do 
Pinho, alguns anos depois, interveiu como testemunha 
num processo notável que foi objecto de muitos comentá
rios. Dirigiu-se ele á imprensa medica remetendo em 14 
de maio de 1886 o auto da autopsia e o texto do seu de
poimento. Naquele mencionava-se uma ferida de forma, 
circular, de um centímetro de diâmetro, produzida por 
arma de fogo, e tendo por sede a parte média e inferior 
dtt esterno, a uni pouco mais para a esquerda. 

Probedendo'-Se ;i disseção da ferida, verificou-se que 
«aos ferimentos dos tecidos moles externos, correspondia 
outro da mesma dimensão na extremidado inferior do es
terno e ainda na pari'- óssea do mesmo ferimento que 
atravessando o diafragma na direcção indicada, continuava 
até ;i face inferior e para o lado da extremidade esquerda 
do estômago, cujas tunicas estavam perfuradas, e do den
tro do qual foi encontrado e foi tirado uni projéctil de 
arma de fogo, que no mesmo se achava alojado. 

Os pulmões não apresentam sinal ou vestígio do 
doença; e mesmo a extremidade inferior do esquerdo, que 
mais perto está dos ferimentos, ticou incólume. 

Km vista, pois, das lesões encontradas, ferimentos, por 
armas de fogo, penetrando nas cavidades torácica e abdo
minal o lesando uma viscera tão importante como ê o es
tômago, são de opinião que foram elas a causa necessária 
da morte, por isso que suficientemente a explicam. K que 
nada mais tinham a declarar.» 

O depoimento de Cândido de Pinho foi o soguinte: <i.\s 
lesões descritas no auto de autopsia não são de natureza 
a determinar necessária e imediatamente a morte no praso 
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ilo iiuin/.e minutos aproximadamente. A morte do l,eop<>l-
iliuo, teudo ocorrido depois do uma agonia «jue teve aquHa 
duração, havoudo principiado momentos depois do Uru, 
nao podia por forma nenhuma ser atribuída a .semelhantes 
lesões, como determinantes necessárias, emquaulo pelo 
menos, se não declarasse de uma maneira expressa, cate
górica e formal que o exame de todas as vísceras essen
ciais á vida forneceram resultados nepalivos.^ 

A opinião da imprensa médica foi favorável ao nosso 
colega. A Coimbra Médica pela pena do ilustre professor 
Peruando de Melo, dizia: O exame de corpo de delito, em 
questão, peca por deliciente. 

«Das lesões que elo descreve não pôde doduzir-se a 
terminação fatal no curto espaço de quinze minutos. Al
guma coisa houve mais, do que o relatório não dá noti
cia. Não são causas necessariamente determinantes de 
morte imediata simples ferimentos por arma de. fogo, pe
netrando vas cavidades toráciea e abdomimd e lesando 
ama viscera tão importante como é o estômago. A abertura 
da cavidade torácica ou abdominal, ou de ambas conjun
tamente e a perfuração do estornado, seja o instrumento 
qual for, não são por si só, lesões absolutamente incom
patíveis com a vida. 

A descrição feita no exame das regiões ofendidas é por 
extremo ligeira e a falta do referencia ao estado dos 
órgãos contidos nas cavidades craneaua, torácica e ahdn-
miuavel, é imperdoável. 

Poderá no espirito do todos licar a convicção de (pie 
o tiro produziria a morto, mas o mecanismo do seù curso 
não está sulicieutemenle esclarecido no relatório dos pe
ritos.» 

A impressão que hoje nos causa o caso foi traduzida 
então pela Medicina Contemporânea que linha Miguel Bom
barda como director. nTtio grande repugnância temos em 
estiar no fundo scienlilico e deontológico da questão nu-
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dica Marinha Correia como facilidade em explicar ao nosso 
colega (jiio na noticia citada não visamos a outra coisa 
senão A situação deplorável que esta feita entre nós á me
dicina forense, cuja falta de organização já bem acentuada 
em artigos publicados no 1." ano do jornal, permite: 

1.° que os exames médico-legais sejam feitos por 
quaisquer medicos e não médicos especialistas o portanto 
se possam fazer autopsias que dão um certo fundamento 
a que se possa dizer, com maior ou menor verosimilhança, 
que um homem que eae e morre sob a acçiío de um tiro 
não podia 1er morrido pelas lesões que o firo produziu; 

2.° que, por falta dum tribunal superior medico-legal, 
um medico qualquer possa intervir no meio dum julga
mento, condenar ai o trabalho dos peritos do processo, 
que, por estarem ausentes, não podem responder, e assim, 
pelo seu depoimento, isto é pela opinião dum único me
dico e som possibilidade da contradita na ocasião, possa 
revirar de todo em todo, como por uni èoúp de theatre, a 
face de um processo e as convicções de um júri.» 

Hoje, felizmente, estas intervenções já se não vêem 
nos tribunais. 

Cândido de Pinho havia sido promovido a lente substi
tuto da secção cirúrgica por decreto de 19 de novembro 
de 18Sã, mas só dez anos depois, por decreto de 14 do 
novembro de 189Í) foi promovido a proprietário da f).u 

cadeira Medicina operatória, logar que desempenhou por 
pouco tempo porque no ano imediato transitou para a 
cadeira de Obstetrícia. 

B? agora que temos o nosso colega dolinitivamente 
lixado em cadeira quo ora de molde para lazer realçar os 
seus méritos. Sem querer de modo algum exaltar a RM 
memoria, antes escravisando-me voluntariamente no culto 
extremo da justiça, direi que ele foi o mais ilustre dos 
professores que ocuparam aquela cadeira na antiga Kscola 
Mcilico-Cirurgica do Porto desde que ela foi criada. Ksla 
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feição da lisionomia (Jo nosso ilustre colega preslava-se a 
larga demonstração, e todavia vejo-me forçado a conden
sa-la, porque não são exclusivamente medicos os que me 
escutam. Não tenho, porém, por habito lazer asserções 
infundamentadas, e de base á minha afirmação, encontra-se 
na imprensa medica a sua memoria A Cesariana vaginal, » 
acompanhada de duas observações suas interessantes por 
mais de um titulo. Cândido concluiu que a operação nos 
dois casos que apresenta atingiu o fim que se tinha em 
vista, que se mostrou fácil e do modo algum perigosa. 
Opinou ainda que a operação deve entrar na pratica cor
rente e pôde ser praticada na clinica domiciliaria, embora 
não com o concurso apenas de uma parteira por ajudante. 
(Gazeta dos Hospitaes do Porto de llllli. pág. 83)..Nessa 
memoria, ve-se qual era a actividade do professor e do 
seu assisteute. Em lf> dias. haviam-se praticado na sua 
enfermaria: 2 cesarianas vaginais, 1 cesariana abdominal 
conservadora, 1 basiotripsia, 1 embriotomia raquidiana, 1 
versão, 1 aplicação do forceps e 1 parto metodicamente 
rápido com dilatação de Bonaire e versão. 

Num outro trabalho seu, modestamente intitulado 
Obstetrícia — Notas clinicas e publicado nos An/uiras 
scieiítificos da Faculdade de Mnlicini, do Porto encon-
tram-se igualmente observações valiosas que pelo motivo 
anteriormente exposto não detalharei. 

A sua competência univocamente aceite fê-lo esco
lher para presidente da secção de obstetrícia do congresso 
médico internacional que se realizou em Lisboa em 1906. 
Não lhe apresentou qualquer comunicação importante, mas 
dirigi)) as discussões com aquele aprumo tão natural e tão 
seu, tão isento de afectação e de pedantismo, que fazia 
aceitar a sua supremacia sem relutância, como preito de
vido ao mérito incontestável. .Cândido dfi Pinho recebou do 
Conselho Escolar da Escola Medico-Cirurgica do Porto a 
distinção da a representar. 
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Mal terminado o congresso internacional desde logo 
so tratou de efectuar no Porto o 4.° congresso da Liga 
contra a tuberculose. Foi seu presidente Cândido de Pinho 
e secretario geral o prof, da nossa Faculdade que tantos 
serviços prestou ultimamente ao ensino, dr. Alfredo de Ma- / 
galhãos. Para preparar a opinião em favor daquela tenta
tiva, realizou em HO de novembro de 1900 uma excelente 
conferencia no Ateneu Comercial do Porto e subordinada 
ao titulo de o Porto perante a tuberculose. 

As suas conclusões eram as seguintes: 
Ifl Sendo o Porto uma das cidades em que a bene

ficência se exerce em mais larga escala e em que as socie
dades de socorros mútuos são mais numerosas, é comtudo 
uma daquelas em que n mortalidade é maior, e a taxa obi
tuária por tuberculose mais elevada. Estes fenómenos reve
lam uma desgraça social, que tem por principal factor a 
descoordenação de esforços, que seriam preciosos, se fos
sem sistematicamente dirigidos no sentido de combater o 
llagelo mars temeroso da sua população. Entre as cidades 
europeias do população correspondente, o Porto è a estas 
boras a única em que a Incta contra a tuberculose apenas 
se aOha iniciada; B exprimo-me assim para prestar home
nagem aos prestimosos serviços dos dignos representantes 
da Assistência Nacional, l'ara que essa lucta se considero 
organizada, é indispensável que se combinem elementos de 
ordem geral, sobretudo municipais, e de iniciativa particular. 

2." Neste sentido é urgente chamar a atenção do 
município para os bairros operários com o íim de os sanear 
severamente, de destruir os insaneaveis, de os desacumu-
lar, barateando os transportes para os arrabaldes, o final
mente de patrocinar a construção de casas baratas. 

8.* Entre as obras de iniciativa particular, aligura-
se-me muito importante, e facilmente exequível, promover 
a organização de uma Associação Sindical, constituída pelas 
Associai;.-es de Socorros Médicos dó Porto, a qual centra-
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lizaria D assistência aos tuberculosos e predispostos. Além 
de outros meios de acção, a Associação Sindical poderia 
adoptar neste serviço instituições segundo o modelo do 
Dispensário de Lisboa. 

4." Apelar para a imprensa, para todas as almas 
boas e devotadas, seja qual for a sua hierarquia social, 
para todos os órgãos do espirito público, no intuito de 
conseguir que cada um tome sobre si, toda a vez que se 
llie depare ocasiAo, o encargo de propagar os princípios 
correntes da higiene da habitação e das pessoas, de pres
tar auxilio e conselho aos tuberculosos e predispostos, de 
promover a criação de obras particulares-de assistência ou 
de beneficência e de reclamar ou propugnar serviços pú
blicos, que se relacionem com o melhoramento sanitário 
da cidade.» 

O Congresso que se realizou em 4 a !) de abril do 
11)07 levo um êxito notável. A parle que nele tomou o 
nnssn malogrado colega será melhor deixa-la apreciar 
por quem á competência juntasse a isenção que nos 
não seria atribuída. Ura a Medicina contemporânea de 
Lisboa escrevia acerca desta reunião scientilica: "i> -I." 
Congresso da Liga Nacional contra a tuberculoso foi 
mais oro triunfo neste movimento de propaganda, em 
que se empenharam os medicos da nossa terra. De con-
gteseo em congresso o interesse, o ardor, o entusiasmo 
leni aumentado, o do país inteiro, das suas mais afastadas 
regiões, medíeis vêem com todo o seu zelo humanitário, 
com todo o sen amor pela terra pátria, trazer a palavra 
da verdade e o entusiasmo das convicções fundas. A largo 
voo faremos a historia rio Congresso do Porto, até bojo 
prejudicada pela publicação do que lhe foram bases; mas 
nao queremos esperar mais tempo para enviar o nosso 
aplauso e o nosso abraço confraternal aos que com Ião 
desusado brilho souberam organizar o iv Congresso da 
Liga, que tem sido o mais poderoso laço para a união dos 
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medicos portugueses. Muitos nomes lia a registara agora, 
porém, só queremos destacar o tio medico, que pulo seu 
levantado espirito seientiíico, pelos dotes eminentes do seu 
caracter, pela cordialidade do seu Irato, toi a pedra funda
mental da obra que tanto lustre trouxe á propaganda da 
nossa agremiação e de que tanto brilho emanou sobre a 
cidade do Porto — o nome do prof. Cândido de Pinho. 

A ele enviamos a nossa primeira saudação muito cor
doai e o nosso extremo agradecimento em nome da liiga 
portuguesa contra a tuberculose.» 

Havia ainda muito que diwr, mas não quero fatiga-los 
— demais o tenho feito — e a escassez do tempo (') não me 
deixou procurar elementos para esta exposição que possi
velmente um dia completarei. Haverá então que salientar 
a sua passagem polo município do Porto, e apreciar a sua 
conferencia sobre a guerra peninsular mas isso deveria 
talvez considerar-se descabido nesta assembleia. 

Mas o que serin falta imperdoável seria não me referir 
à sua acção como director da Faculdade de Medicina do 
Porto, para que foi votado em sessão de f> de novembro 
de 1Ô18 e ao curto praso em que exerceu o cargo de 
Heitor desta Universidade. 

Dilicilmenle se encontrarão reunidas num homem as 
qualidades eminentes que revelou num e outro dos dois 
cargos. A energia e a ponderação, a fidalga urbanidade do J J 
seu trato, a eloquência natural da sua palavra faziam-no ; 
respeitar e estimar de todos, colegas e subordinados. Nos 

\i • * . . . —^rr* - ' 
arquivos da Faculdade de Medicina ficam registados docu
mentos de valor que porão em relevo estas qualidades. 

No elevado posto de reitor era de esperar quo ainda 
mais honrasse o seu nome e dignificasse o cargo. Ainda o 

(') Kstr trabalhu fui urganlzado wn im-nus il<- >S di»»; *''*•> i«tu •'*' 
desculpa ás lacunas c iiisuficicncus que se notarem, 
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vimos um momento tal como era ao apresentar ao publico 
qu'.> enchia a saia grand'.- ria Faculdade o reitor da Uni
versidade de Toulouse Mr. Cavalier. Depois, loi lutando 
enquanto pode com o torturante mal que o minava p dia 
a dia as forcas o abandonavam e o corpo se lhe mirrava 
até o reduzir a uns macros ossos cobertos por uma pele 
quasi transparente. Alentava-o uma fé viva que lho devem 
invejar os que não sentindo infelizmente se lembram, 
como nós. das palavras de Herculano: «Como a lilosofia 
é árida e triste.» 

Hisse. 

MAXIMIANO LKMOB. 



PESSOAL 

DIRECTOR 

Dr. Maximiano Augusto de Oliveira Lemos.—Filho 
de Maximiano Augusto de Oliveira Lemos, natural da Re-
tioa, onde nasceu a 8 de Agosto de I860. 

Diplomado pela liscola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 10 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 11." 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 
da de Patologia Geral, em que serviu até que, per decisão 
do Conselho escolar de 3.1 de Maio de 1900, foi colocado 
na l l . a cadeira, Medicina Legal. Kege actualmente a ca
deira de Historia da Medicina, Deontologia. 

É tenente-coronel médico graduado, por decreto de 29 
de Junho de 1911; foi colocado na situação de reserva pela 
Ordem do Exército n.° 20, 2." série, de 21 de Novembro 
de 1911 (Diário do Governo, u.» 298 de 22-xn-911).-
Nomeado director por decreto de 25-V-918. 
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É redactor dos Arquivos de História de Medicina Por
tuguesa e loi também redactor da Gazela doa Hospitais do 
Porto e da Gazeta Médica do Porto. É socio efectivo da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, de que foi 
presidente, sócio correspondente da Academia das Sciên-
cias de Lisboa, da Academia das Sciências de Portugal, 
da Sociedade das Sciências Médicas de Lisbou, da Socie
dade Portuguesa de Sciências Naturais, da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia da Ba)a e da Sociedade Alemã de 
História da Medicina e das Sciências Naturais, de Leipzig. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — A medicina em Portugal 
até ao Jim do século XVIII (tentativa histórica). (Porto, 
Imprensa Comercial, 1881). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — O problema da immuni-
dade da tuberculose. (Porto, Typografia de Arthur José de 
Sousa & Irmão, 1889). 

PUBUCAÇÕBS DIVERSAS.— Lições sobre a tuberculose. O conta
gio e a sua prophglaria, in «Medicina Contemporâneas de 1883. 

Medicina Portuguesa- As cruzadas. In 'Medicina Contemporâ
nea* de 1884. 

Medicina Portuguesa. O Hospital Real de todos os Santos. In 
«Medicina Contemporânea» de 1886. 

Annuario dos progressos da medicina em Portugal: 
1." anno. 1883; Porlo, 1884. 
2.° anno, 1884; Porto, 1885. 
3.° anno, 1885; Porlo, 1886. 
Nova série: 1.° anno—1910 (Porto, 19U); _'.° anno-1911 (Porto, 

1912) 3.° anno—1912 (Porto, 1913); 4.° anno—1913 (Porto, 1914); 
5." anno—1914 (Porto, 1915); 6.° anno-1915 (Porlo, 1816): 
7." anno —1916 (Porto, 1917); 8 ° anno — 1917 (Porto, 1918); 
9.u anno— 1919 (Porto, 1919). A publicação continua. 

O Professor José Carlos Lopes (Porto, Typographie de Arthur 
José de Sousa & Irmão, 1895). 

O professor José de Andrade Gramaxo (Porlo. Typographia de 
Arthur José de Sousa & Irmão, 1897). 
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Historia da medicina em Portugal. Doutrinas e instituições 
(Usboa, Manoel Gomes, editor 1899). 2 volumes-

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

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

Portugueses illustres em Paris, no líoletim de 2.;l classe da 
Academia Real dat. Sciencias» — 1910. 

llibeiro Sanches — A sua vida e a sua obra (Porto, Eduardo 
Tavares Martins, editor. 1911). 

Ribeiro Sanches <> Leyde, publié dans le Janus, 1911 -
Estiidos de historia âe Medicina Peninsular (Porto, 1919). 

Morada—Avenida da República, 8G1 — Gaia. 

CORPO DOCENTE 

PROFESSORES 

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

Foi nomeado, precedendo concurso, lente demonstra
dor da secção cirúrgica por decreto de 10 de Março de 
187Õ, tomando posse a 15 do mesmo mês, e por decreto 
de 19 de Novembro de 1885 foi promovido a lente pro
prietário da 10." cadeira, Anatomia Patológica. Pelo de
creto com força de lei de 22 de Fevereiro de 1911, foi 
colocado no logar de Professor ordinário de i." classe.— 
Medicina Legal e Anatomia Patológica (Diário do Go
verno n.° 23 de 27-1-912), regendo a cadeira de Anato
mia Patológica. 
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Foi eleito Director da Faculdade de Medicina em sessão 
do Conselho escolar de 12 de Agosto de 1911, sendo no
meado por decreto de 19 do mesmo mês; tomou posse 
em 30 de Agosto de 1911, sendo exonerado a seu pedido 
por decreto, de 13 de Setembro de 1913, publicado no 
Diário do Governo n.° 225, do mesmo mês. 

Foi membro efectivo do Conselho médico-legnl e foi 
presidente de honra da m Secção do xv Congresso Inter
nacional de Medicina. 

DISSERTAÇÃO IN.MKÍUIUI.. — Do maravilhoso em Medi
cina (1871). 

DISSERTAÇÃO DE r.oNcunso. — Breves considerações so
bre a natureza do virus syphilitica e theoria dos seus ãi. 
versos modos de acçflo (1875). 

Morada — Rua da Hoavista, HSG 

Dr. João Lopes da Silva Mart ins Júnior . — Filho de 
João Lopes da Silva Martins, natural do Porto, onde 
nasceu em 9 de Dezembro do 18(56. 

Diplomado na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, ha
vendo concluído o curso pela defesa, com louvor, da 
dissertação inaugural, em 10 do Dezembro de 1888. — 
Doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade do 
Pòrtov tem o 1.° ano matemático da Academia Politécnica 
(1885) (Faculdade de Sciencias), foi aluno em 1889 e 
1890 das Faculdades de Medicina das Universidades de 
Berlim e Viena d'Auslria fausserordentlicher HorerJ, tendo 
frequentado, em várias missões de estudo, os principais 
Institutos clínicos e laboratoriais de França, Inglaterra, 
Bélgica, Holanda, Suissa, Italia, Austria e Alemanha. 

Nomeado, precedendo concurso de provas públicas, 
lente substituto da secção médica, por decreto de 14 de 
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Junho de 1895, lugar de que tomou posse a 20 do 
mesmo mês, foi, por decreto de 5 de Julho de 1900, 
promovido a lento catedrático, sendo colocado na 13.a 

cadeira — Higiene Pública, criada nesse mesmo ano por 
desdobramento da antiga l l . a cadeira—Higiene e Medi
cina 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 l l . a cadeira, que se instalaram no Porto os serviços 
médico-forenses da reforma de 1899, sendo o 1.° director 
da Morgue (Instituto Médico-legal) desta circunscrição. 
Na sua promoção a catedrático, foi colocado, a seu desejo, 
ria nova cadeira de Higiene Pública, criada por aquele 
desdobramento por decreto de 5 de Abril de 1900, de 
que foi assim o 1." professor, e em cuja regência" está 
desde então. — Regeu ainda nos anos lectivos 1895 a 
1900, 1908 a 190(), 1907 a 1912 o Curso auxiliar de 
Propedêutica Médica, e de 1895 a 1898 fez a regência 
gratuita de um curso de Nevropalologia e Psiquiatria, 
para os alunos dos 4.° e 5.° anos de medicina. 

Fundou na Escola Médica, em 1903, como anexo á sua 
cadeira, o Mttzett de Higiene, e em 1912, por proposta 
também de sua iniciativa, aprovada pela Facul lade e pelo 
Senado Univorsilário, o Instituto de Higiene—instituições 
que dirige. 

Pelo decreto com força de lei de 22 de Feveroiro de 
1911, que reorgauisou o ensino médico, foi colocado no 
lugar de Professor ordinário da 5." classe—Higiene, 
Bacteriologia e Parasitologia. 

Como lento da cadeira de Higiene teve a missão de 
instalar e dirigir no Porto os serviços especiais de ins
trução 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 desde 



6 FACULDADE DK MEDICINA DO PORTO 

a sua fundação e do professor da Secção de—Climatologia, 
Hidrografia e Telurologia médicas, Epidemiologia e Hi
giene internacional—do mesmo Curso, de Director do 
Observatório Meteorológico da Faculdade de Medicina, e 
tendo pela vigência das respectivas disposições dessa legis
lação, de exercer também os lugares de presidente da 
Junta Distrital de Higiene e membro do Conselho Supe
rior de Higiene Pública. 

l'or Decreto do Governo da República de 17 de 
Julho de 1911, é, como Professor de Higiene, Vogal da 
Comissão Permanente de Profilaxia da Tuberculose e 
Presidente da Direcção da Assistência Nacional aos 
Tuberculosos da Circunscrição do Porto, Circunscrição 
abrangendo os distritos administrativos do Porto, Braga, 
Viana do Castelo, Vila Heal e Bragança ; por Decreto 
de 2 de Agosto do mesmo ano, Inspector Sanitário da 
Universidade; por Decreto dos Ministérios do Fomento, 
Marinha e Instrução Pública, de 21 de Janeiro de 191(j, 
membro da Comissão Central de Meteorologia, e pelos 
de 24 de Abril e 12 de Junho de 1918, Vogal da 
Comissão de Salubridade das Casas económicas, 
no Distrito do Porto. 

Foi o 1.° Presidente da Comissão Administrativa do 
Hospital da Cidade, como Presidente da Comissão Execu
tiva da Câmara Municipal do Porto (Lei de 19 de Julho do 
1914), superintendendo à instalação daquela Comissão 
Administrativa em 7 de Abril de 1915. 

E Coronel médico do Exercito, Vogal com a Cruz de 
Ouro da Academia de Sciências de Portugal, socio corres
pondente da Academia das Sciências de Lisboa (1903), 
da Sociedade das Sciências Médicas (1897), da Sociedade 
de Geografia de Lisboa e do Instituto de Coimbra, membro 
da Deutsche Gesellschaft fiir òffentliche Gesundheitspfiege 
de Berlim, da Société Médico-Psychologique e da Société 
d'Higiene de Paris, e da Sociedade helénica ' / / h' AMvtití 
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luujiy.!) 'lùaujiln, membro titular da Kaiserlich-konigliche 
zoologisch-botanische (îesellsrhqfït de Viena d'Austria, 
Honorary Fellow do Royal Sanitary Institute do 
Londres. 

É dignitário da Ordem Militar de Aviz, e da de 
Saul'lugo de mérito scientifico e literário, sócio benemérito 
com a Cruz do 1." classe da Sociedade Portuguesa da 
Cruz Vermelha, tem a medalha militar de comportamento 
exemplar e vários louvores do blslado por serviços oficiais, 
a Cruz Piianca 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. —K membro 
titular da Cruz Vermelha do Japilo (Nn*i'ON SÚKIJUJISGIIA), 
com a medalha de prata jubilar o a medalha comemora
tiva da guerra russo-japonesa (1904/5). 

Foi delegado oficial de Portugal e presidente de 
honra das Secções de Bacteriologia e Epidemiologia 
e de Higiene Militar, do Congresso Internacional de 
Higiene e Demografia na Hungria (liuda-Pesth —1894), 
Director dos serviços sanitários da fronteira de Parca 
d'Alva na epidemia de cholera-morbus de 1892-1898, 
e Inspector geral dos serviços de desinfecção ferro-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 régu-
lamentaçâo do serviço de fiscalização dos géneros alimen
tícios, instalação de laboratórios regionais c programatiza-
ção do respectivo ensino técnico, e lendo já tomado parte 
nos trabalhos de organização e das sessões do 1." Con
gresso internacional de Fisiologia, realizado em 1889 na 
Suissa (nasiléa), do de Medicina legal celebrado no mesmo 
ano em Paris e do Congresso internacional de Sciências 
Médicas de Berlim em 1890, foi vice-presidente da 
Secção de Higiene e Epidemiologia do 1.5.° Congresso 
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internacional de .Medicina de Lisboa em 1906, membro 
do Comité de Honra do 4." Congresso da Liga Nacional 
contra a Tuberculose (Porto —1907), membro do Comité 
português de organização do Congresso internacional de 
Higiene e Demografia de Berlim (1907), e do Congresso 
internacional de Hidrologia, Climatologia e Geologia de 
Madrid (1913), membro honorário do Congresso inter
nacional de Fisioterapia de Paris, em 1908. 

Foi vereador da Câmara Municipal do Porto no qua
driénio 1908-1906, dirigindo os pelouros de Instrução e 
Higiene, e Presidente da Comissão Executiva do Município 
do Porto de 1913 a 1915. i " 

Fpj^ Ministro da Instrução Pública em 191o. 
Foi Senador na legislatura de 191ã a 1917. 

DISSKKTAÇÃO INAUGURAI... — A Hgsferia e as suas loca-
lisações motrizes. — (Porto, 1888). 

Í)(SH:UTA<;ÃO DB GONOORSO.— Os Epilépticos em Medi
cina legal.— (Porto, 1895). 

PUBLICAÇOBS DIVHRSAB. — Beobaçhtunget\ fiber abnotyne Athem-
innervation — (Hasilôa. 1889). 

— Dysphagia* vocaes amnésicas. Casou clinicou. - l Lisboa, 1891). 
— A doe^a fios tics convulsivos e as dysarthria» de forma 

aphtonyuica. — (Lisbon, 1892). 
— Da Saxonia ao Schleswiy-JIolsteiíi- Impressât s d'uma cn-msao 

medica na Allcmanha —(Lisboa, 189*2). 
— Um caso de mordedura de víbora, no dorso do pé direito d'uni 

pastor de 10 annos, tendo oriyinado autjioleucite troncular suppura
tiva de todo o membro respectivo < da ret/ião hypoyaftricu, com cellu
lite séptica subaponevroiica, yanyrena pútrida suicidaria e toji-
in/vcçtlo (jeral aguda gravissimu. Cura em $Q dias de tratamento-
(Caso clinico do Autor, epi 1893, na povoação raiana de Barca 
d' Alva). — Lisboa, 1894. 

— illustrated Notes relutini/ the results of Sanitation on InU-
ttious Diseases. — (Londres, 1894). 
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— L'épidémie tie cholerine à Lisbonne en lèsf)4. 
— Les serfhes de prophylaxie internationale et locale en 

Portugal contre, le» maladie* eontayieuses. 
— La constitution géologique dit sol dans ses rapports arec 

le développement et lu prophylaxie du paludisme. 
— (Comunicações ao 8." Congresso Intern, de Higiene e Dcinogr. de 
Btida-Posth de 18114, insertas in—Jelentês Nemzetkõzi Kàzeyészêyi 
es hemografiai Congre ssusrêd és Annals Tudományos Munl.-álalairól 
— Il Kiitet — na ordem seguinte: — 1« — p 305 sq. — / , / / , III 
ezalioilrtály eyyiittes iilése, .ï. set. : 2.» — p- 488 sq- — //. szakosztály 
Olé») 7. sol. — ; 3» - - p. 544 sq. — II, 111- szakoszt egi/iit. illése, 
8. set — Duda-Pesth, 18%). 

— O Congresso Internacional de Hygiene e Demographiu em 
'Uuda-Pesth- — (líelutório oficial ao Govêftoo português. — 
btabbfc, 1S!)7I. 

— A minha proposta ao floverno para se adaptar a um 
Sanatório destinado nos tuberculosos pobres do Pôrlo, o antigo 
convento da Formiga, junto o Ermezinde, onde se iniciara a 
instalação de um lazartto durante a epidemia de peste de 1809-
1900. —(Caria a «Voz Pública^ e' outras Notas dispersas ainda 
na imprensa do Porto, em Março de 1000). 

— Sobre o Saneamento do Pbrto. —A salubrização da cidade, as 
suas condições climatéricas t a nosoloyia urbana. Morbilidade in

fecciosa endémica. Doenças dos órgãos respiratéu-ios. frequência de 
afecções reumatismais e das suas determinações cunliacas cm rela
ção íntima com afeição climática do Porto'. — Méfltietna habitacional 
e deficiências de higiene alimentar, em especial nas classes proletá
rias. — Os desiderata cuja realização urge promorer no referente êi 
promulgação de leis sociais de protecção à infância contra a doença, 
« de defeza do operário em face da insalubridade do trabalho indus
trial. — Disposições edilitárias sobre a higienização urbana. — 
fInterviews in — «O Primeiro do Janeiro de 28 e 2!) de Dezembro 
<ie 1900 o 2, 5 e 9 de Janeiro de 1901) —Porto. 

— O noro xt/stemu de canulisação dos esgotos do Porto e o con
tracto municipal com a empreza construetora Hughes ,r Lancaster, 
de Westminster, Londres?— (Discurso na Cnmura Municipal 
Pôrlo, 1903). 

— O plano de construção e instalação do projectado Matadouro 
Muniei/ial. 

— A agua de abastecimento do Parto, Os mananciais privativos 
da cidade c as respectif as galerias de emergência : impreaindibs-
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lidade da sua inscrição nu carta da topografia subterrânea urbana, 
para a rigorosa investigação das inquinaçàts da agua, devendo 
urgentemente rcalizar-se assim de par os adequados estudos it 
planiinetria e do nivelamento topográfico. 

—Admissão no Laboratório Municipal, de médicos e de far
macêuticos, em tirocínio de trabalhos de ijuimica analítica sani
tária, principalmente bromalológicos. 

— Instalação no mesmo Laboratório de unta secção de Jlacte-
rioscopia, para a análise bacteriológica da agua de abastecimento e 
outras pesijuizas de micrologia relativas à higiene da cidade. 

— Instituição do serviço /fuinzenal de análise química e bacte
riológica da agua das fontes públicas do Porto, e da do rio Sonsa 
colhida nos reservatórios da cidade. — Moções e propostas de sua 
autoiiu. na Câmara Municipal do Porto, visando em especial assuntos 
de sanitariedade pública, — (Extractos lias sessões 'da Câmara 
Municipal 1903-1904). 

— Necessidade instante de se facultar o internato nos hospitais 
de moléstias contagiosas, sem hesitação nem relutância de qualquer 
ordem, aos doentes afectado.-- de lepra. —A propósito do caso recente 
de um mísero leproso, cuja admissão fora recusada nos hospitais-
e que sucumbiu ao abandono nas ruas do Porto.— Reclamaoão-protosto 
perante o Director Geral de Saúde e Beneficência Publica, dr. Ferrai; 
de Macedo, em sessão do Conselho Superior de Higiene Publica de 
12 de Outubro de 1 9 0 3 . - t Extractos das Sessões plenárias do 
Conselho.— Lisboa, 1903). 

— Parecer sobre o projecto de constrttcção do noro Hospital da 
Misericórdia da cidade da Covilhã. — (Consulta pedida ao Autor 
pelo prof. Cundido Pinho, e publicada no semanário Correspondência 
da Covilhã- -Cov i lbã , 1904). 

— Orientações novas em biologia. — (Oração inaugural do ano 
lectivo 1904-1905, na Escola Méilicn-Cirurgica <lo Porto, em sessão 
publica de 15 de Outubro de 1904. — Porto, 1904). — Ksle trabalho 
foi traduzido 0111 espanhol, em 1908. pelo dr. M. Ortega Moréjon 
ia — El Monitor Sanitário (Madrid, 1908). 

— 0 ensino da Hygiene na Escola Mcdico-Cirnrgica do Porto c 
„s installações especiaes adstrictus. — A organisação do Curso de 
Propedêutica Medica- — (Porto, 1910). 

— Conferencias e sessões de demonstração de Technica Sanita
ria,— Relatório de serviço. — (Porto, 1911). 

— Proposta de organisação da Instituto de líijgiene da Vacul-
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dude de Medicina do Porto e de instituição do Curso esptcial de 
Hygien» publica. — (Porto, 1912). 

— Interesses da cidade do Porto. S= Melhoramentos urgentes

A municipalização dos serviços de viação eléctrica. — Questões 
vária» de economia pública e higiene. 0 barateamento e o controle 
sanitário dos géneros alimentícios. A demolição do baiiro do Bar

rido. Impermeabilização por alcatroágem das ruas macadamisadas. 
Etc — Rápido relnlo in — 0 Comércio do Porto», — de 9 de 
Janeiro de 1914. 

— Questões de Higiene — Notas criticas e de investigação 
demograficosanilaria sobre: a morbilidade e a letalidade portuen

ses; bairros antihigienicos e a habitação dos pobres; a agua.potarel 
e a físcalisurão dos géneros alimentícios; o flagelo da tuberculose; 
<Í canalisação dos esgotos e. a higiene da via publica. — in "A Tarde» 
de 2911914. — Porto. 

— Temas pedagógicos. =A ampliação do ensino universitário. 
A minha proposta de lei, apresentada d Câmara dos deputados na 
sessão de '.' de Agosto de 11)15, e pendente de discussão, criando na 
Universidade do Parto uma Faculdade de Letras, uma Faculdade 
de. Direito e a Escola Normal Superior. — 0 ensino prático da 
engenharia. — A hodierna instrução liceal. — Descenlralisação e 
autonomia do ensino primário e infantil. (Notas sinópticas in 
— «0 Comércio do Porto > —do 11 de Setembro de 1915). 

— A Facilidade técnica de engenharia no /Melo. 
— O ensino popular e, o iletrismo, nomeadamente o analfa

betismo feminino. Generalização tias escolas móveis. 
— A selecção do professorado primário. 
— Professores de ensino livre, na instrução secundaria. Os seus 

diplomas de idoneidade. 
(Discuisos no Senado — Sessões de 7 de Julho, 30 e .</ 

de Agosto, e 4 de Setembro de lyis). 

— Cdutarm municipais e instrução popular. A negligência de 
algumas munie ipa) idades, os recursos interpostos perante as Audi

tórios e o Supremo Tribunal Administrativo e a I.ei de ; •/<■ 
Agosto de 1013. 

— Réplica à interpelação do deputado dr Mesquita Carvalho 
sobre a constitucionalidade do Decreto n.o 1:771. 

— Discussão do Orçamento do Ministério de Instrução Pública. 
Regime •/•■ exames nos estabelecimentos de ensino; a escolha 
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do professorado liceal e o seu adestramento didáctico ; etc. 
— (Discursos na Câmara dos Deputados — Sessões de >i de lulho, 
14, 27 e ta de Agosto de 1()15). 
— Alguns Decretos e Propostas de lei, de sim iniciativa e 

referenda, versando mais especialmente assuntos de pedagogia 
pratica, e publicados em 1915: 

— Isentando os alunos das Universidades, coin direito a Bolsas 
de estudo, das propinas de exame para a obtenção dos diplomas de 
Estado ; — Autorisamln a abertura de cre'ditos especiais refe
rentes a antigas doações às escotas primárias ;— Criando o Liceu 
Feminino do Porto : - Revogando a lei i/ne em iSijÇ) extinguira 
o Museu Industrial e Comercial do Porto e reconstiluindo-o; 
— Reorganisando o Instituto Superior de Comercio de Lisboa ; 
— Promulgando novas disposições Sobre contribuições municipais 
para instrução primária ; — Criando o Museu do Conservatório 
Nacional de Lisboa ; — Aprovando (24 de Novembro de 1915) os 
Estatutos do «Instituto do Professorado Primário Oficial Português , 
então criado; —Regulamentando os serviços das Bibliotecas móveis, 
cantinas escolares, cursos especiais profissionais, o provimento do 
professorado dos liceus e da Escola de Construções, Comercio e 
Indústria, a prática pedagógica tia Escola Normal Superior de 
Lisboa ; ele. 

— Discurso na sessão solene de abertura das aulas da Univer
sidade de Lisboa, como Ministro da Instrução Pública,' em 
16 de Outubro de 1915.—(Lisboa, 1915). 

— Curso de Epidemiologia. — Programa semestral. Conferen
cias e demonstrações praticas. — (Porto, 1916). 

—Estações sanutoriais e vias de fácil acesso, na S'erra da 
Estrela. - Assistência clínica de urgência nos grandes centros- Os 
hospitais do Porto e a efectivação da sua missão de solidariedade 
social e humanitarismo. — 0 regime administrativo dos serviços 
ferro-viúrios do Estado.— (Discurso no Senado — Sessão de 21 
de Fevereiro de 1917). 

— Estudos de Higiene Militar, em referência especialmente à 
actual guerra mundial.— UoSea na Faculdade de Medicina do 
Porto em 1916 e 1917. —Súmula anulitica. — (Porto, 1917). 

Murada —Him Antero de Quental, iiHS. 
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Dr Alberto Pereira Pinto de Aguiar.—Filho de D. Ana 
Ëmilia «le Aguiar, natural do Porto, onde nasceu a 22 de 
Setembro de 1808. 

Diplomado pela Kscola Médico-Cirúrgica do Porto, onde 
concluiu o seu 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 môs, e promovido a 
lente proprietário da 12.a cadeira, Patologia Geral, por 
decreto de õ de Julho de 1900. 

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

Por decreto de 25-VI-1917 foi nomeado professor ordi
nário da 5.a classe, regendo Química biológica (Diário do 
Governo, u série, n.° 133, de 7-vi-917). 

É professor ordinário da Escola de Farmácia, diplomado 
em filosolia pela Academia Politécnica e em Farmácia pela 
Kscola de Farmácia do Porto, sócio da Sociedade de Medi
cina e Cirurgia do Porto, da Sociedade Químico-Farma
cêutica do Porto, da Sociedade Portuguesa de Sciências 
Xtilurais, da Sociedade Química de França, da Real Aca
demia de Medicina e Cirurgia de Madrid, e sócio corres
pondente da Academia de Sciências de Lisboa. É director 
e colaborador da Revista de química pura e aplicada e 
presidente da Direcção da Associação dos médicos do Norte 
de Portugal. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — As leucomainas urinarias. 
Toxidade urinaria. (Porto, 1892). 
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DlSSKItDAÇSO DE CONCURSO. — (t Ilida hepática e crn.<r 
urinaria. ( P o r t o , 1 8 9 6 ) . 

PUBLICAÇÕES DIVEKSAS.— Que»fõi .< de uroloi/iu- (Porto 1903). 
Technica urológica (Dissertação do concurso á Escola de Phar

macia—Porto, 1903). 
Influencia du chimica em medicina. (Oração inaugural do ano 

lectivo de 1905-1906, da Escola Medico-Cirurgica do Porto). 
Communicações ao xv Congresso Internacional de Medicina de 

Usboa. (Abril-1906): 
Sur l'importance dit soufre tirinaire em semeioloyie hépatique-

Porto, 1906). 
Sur une nouvelle forme d'évolution de. la filaria sanffuinîf (fila

ria Brancofti?). 

Morada — Hua da Restauração, 356 

Dr. Carlos Alberto de Lima. — Filho de Antonio Joa
quim de Lima, natural do Porto, onde nasceu a 22 do De
zembro de I860. 

Diplomado pela Escola Médico-Cirûrgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertarão em 9 de Ou
tubro de 1891. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto' de 27 
de Agosto de 1896, lente demonstrador da secção cirúrgica, 
G tomou posse déste lugar em 8 de Setembro do mesmo 
ano. Por decro.to de 26 de Maio de 1898 foi promovido a 
lente substituto da secção cirúrgica, e por decreto de 11 
de Agosto de 1900 a lente proprietário da mesma secção. 
Tem regido as cadeiras de Anatomia Topográfica, Medi-
cina Operatória e Patologia Externa. 

Pelo decreto com força de lei de 22 de Fevereiro de 
1911 foi colocado no lugar de Professor ordinário da 7.J 

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. 
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K medico do Instituto de Surdos-mudos do Porto, sócio 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, de que foi 
vice-presidente, e da Associação dos Médicos do Norte de 
Portugal. Foi presidente da secção de cirurgia pediátrica no 
xv Congresso Internacional de Medicina (Lisboa, 1906). 

DISSKUTAÇÃO INAUGURAI..— Melhoramento da raça pelo 
exercicio. Ûsico (18911. 

DISSEKTAÇÃO UE CONCUHSO. — Contribuição para o es
tudo da tuberculose óssea (1896). 

Morada — flua da Ueslauração, 413. 

Dr. Luís de Freitas Viegas. — Filho de Luis de Freitas 
Viegas, natural do Porto, onde nasceu a 14 de Julho de 
1869. 

Diplomado pela Fscola 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 do 23 de Março du 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 l.a cadeira, Ana
tomia descritiva, por decreto de 2õ de Agosto de 1903. 

Polo decreto de 22 de Fevereiro de 1911, foi colocado 
no lugar de Professor ordinário da l.a classe — Anatomia 
Descritiva e Topográfica (Diário do Governo n.° 23 de 
27-1-913;, sendo encarregado da regência de Anatomia 
Descritiva. 

Por deliberação do Conselho escolar foi encarregado da 
regência de clinica especial de Dermatologia e Sijiligrafia, 
curso que vinha regendo gratuitamente desde 1902. 
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Foi director e instalador do Posto Antropométrico do 
Porto junto das Cadeias da Relação, o primeiro montado 
em Portugal. Por decreto de 30 de Novembro de 1899? 

loi nomeado médico antropologista-criminal da 2." circuns
crição médico-legal de cujo conselho fez parto. Pela re
forma dos serviços médico-legais de 1918 passou a ser 
o Director da Repartição Autónoma de Antropologia Cri
minal, Psicologia experimental e Identificação. 

Foi Presidente da secção de Dermatologia e siflligrafia 
do XV Congresso Internacional -de Medicina, realizado em 
1906 em Lisboa e foi o representante de Portugal bo 
XVII Congresso Internacional de Medicina realizado em 
Londres em 1913. 

Foi Governador civil de Vila Rial. 
É Comendador da Ordem de Santiago. 
F, Director de Enfermaria uo Hospital Geral de Santo 

António e Director da Consulta Kspecial de Doenças da 
Pele e Sidiiticas do mesmo Hospital. 

Ê sócio da Sociedade das Sciências Médicas e do Ins
tituto de Coimbra e presidente da Sociedade Portuguesa 
de Antropologia e Ftnologia. 

DISSERTAÇÃO INAUGUHAL. - A immunidade. Estudo de 
Pathologic) geral (Porto, 1893). 

DISSERTAÇÕES DB CONCURSO.—A tuberculose, e ma tutus 
>ii(i>ii/estações cirúrgicas (Porto, 1896). 

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

Outras publicações: 
Molluscum fíbrosum desenvolvido sobre um extenso 

liants pigmentado— 1898. 
Dermatite de origem brómica -- 1899. 
Frupções devidas à acção local do salol —1899. 
A zona—1912. 

i 
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Favus —1912. 
Contribuição ao estudo da doença de Recklinghausen 

1918. 
Ptiriase versicolor —1914. 
A medicação do prurido — lí)l(». 
Cuia de terapêutica das doenças de pele (seguida de 

«IH formulário dp. aplicações locais) — Porto, 1916. 

Mainiin ■■ Avenida da l inavista, 53. 

Dr. José Alfredo Mendes de Magalhães . — Filho de 
Francisco do Paula Mendes de Magalhães, natural da Gan

dra, Valença do Minho, onde nasceu a 20 de Abril do 1870. 
Diplomado pela Escola MédicoCirúrgica do Porto, onde 

concluiu o curso pela defesa da dissertação em 28 de 
Julho de 1896. 

Km 1897 e 1898 exerceu clinica como facultativo mu

nicipal na vila de Grândola (Alemtejo). Em 1899 e 1900 
esteve em Paris seguindo as clínicas de Dermatologia e 
Sifiligrafia dos Hospitais de S. Louis e BrocaPascal. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 21 
de Abril de 1902, lente substituto da secção médica, sendo 
investido na posse deste lugar no dia 19 de Maio do mesmo 
ano; foi promovido a lento proprietário da 14." cadeira, 
Histologia Normal, por decreto tie 25 de Agosto de 1903 
e, por deliberação do Conselho escolar de 25 de Outubro 
de 1909, foi colocado na 3." cadeira, Matéria Médica. 

Por decreto de 22 de Fevereiro de 1911, foi colocado 
no lugar de Professor ordinário da 8." classe Medicina 
(Diário do Governo n.° 23 de 271912), sendolhe distri

buída a cadeira de Terapêutica Médica. 
Foi nomeado director da Penitenciária de Lisboa por 

decreto de 24 de Outubro de 1910 (Diário do Governo n.° 
17). 

2 
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Por portaria de 11 (le Novembro do lt) 10, loi 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 
Funchal por ocasião da cólera na Ilha da Madeira, pot 
decreto de 15 de Dezembro de 1910 (Diário do Governo 
n.° 62), comissão que desempenhou durante trós meses. 

Novamente após o seu regresso do Funchal, foi outra 
vez Governador Civil de Viana do Castelo, cargo que de

sempenhou até tomar assento, como deputado por Lisboa, 
■í Assembleia Nacional Constituinte. 

Foi nomeado Governador Geral de Moçambique por 
decreto de 5 de Dezembro de 1911 (Diário do Govern» 
n.° 290), sendo exonerado por decreto de (i de Março dè 
1913 (Diário do Governo n." 54). 

É socio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, 
da Sociedade de Sciências Médicas de Lisboa, da N<« < 

dade de Dermatologia e Sifiligrafia de Paris, da Sociedn/h 
de Geografia de Lisboa, do Instituto de Coimbra, e da 
Associação Médica Luzitana. Foi secretário interino da 
Escola, e fundador e colaborador do jornal do medicina 
Porto Médico, durante três anos. Foi secretário geral do 
4.° congresso da Liga Nacional contra a tubérculos 
(Porto, 1907). 

Foi deputado e Ministro da Instrução. 

DtssEHTA<;.\n iNAUiiuiiAi.. — Os Milagres de Lourdes. 
Terapêutica psycholoyica (Porto, 1896). 

DISSEHTAÇ.ÃO DE CQNCUHHO.~ Problemas da vida, !'.>■

saio critico de biologia geral (Porto, 1902). 

Morada — Avenida da Boavista, 631. 
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Dr. António Joaquim de Sousa Júnior. — Filho de An
tónio Joaquim de Sousa, natural de Vila da Praia da 
Vitória, distrito de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, onde 
nasceu a 15 de Dezembro de 1871. 

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

Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto 
da secção cirúrgica por decreto de 10 de Junho de 1903, 
tomando posse em 22 do mesmo mês, e foi promovido a 
lente catedrático por decreto de 14 de Dezembro de 1900, 
ficando na propriedade da 5." cadeira. Medicina Opera
tória. 

Pelo decreto de 22 de Fevereiro de 1911, foi colocado 
nó lugar de Professor extraordinário (com categoria de 
ordinário) da 7." classe—Cirurgia (Diário do Govêrtm 
n.° 23 de 27-1-912), regendo a cadeira de Terapêutica e 
Técnira ('irárgicas. 

Foi nomeado director da Fscola Médico-Cii úrgica do -
Porto, por decreto de 1 de Novombro de 1910. 

Foi ministro da Instrução Pública (1913). 
Foi chefe do Laboratório de Hact'-riohgia e clinico do 

Hospital do liomfim, vogal di .liaita distrital de higiene. 
professor da ii.a secção, Bacteriologia, dó Curso de. medi
cina sanitária. V. socio da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
do Porto, membro da Sociedade internacional de Cirurgia 
de Bruxelas, socio da Sociedade Portuguesa de Sriencias 
Naturais. Foi redactor do jornal de medicina Gazeta dbV 
Hospitais do Porto. Foi o chefe da missão sanitária en
carregada de estudar a epidemia da peste nos Açores 
(1908-1909). Tem a medalha de ouro da Real Sociedade 
Humanitária do Porto, por serviços prestados no Hospital 
do Homtim. 

Foi director geral da Estatística e senador. 
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DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Contribuição para o dia

gnóstico Ou tuberculose urinária (Porto, 1900). 
■ 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — Pente bubonica. Estudo 
da epidemia do Porto (Porto, 1908). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — 'Petitei parati/plioiden (Pôrlo, 1907). 
— Ueber da» Varkommtn vou Spiroekaete pallida (in lierliner 

klin Woclienschr. . n.» 44 de 1905). 

Morada— Rua le liarros Uma, 858. 

Dr. Tiago Augusto de Almeida — Filho de José Bernar

dino de Almeida, natural de Santa Maria de Gandra, conce

lho de Espozende. onde nasceu a 11 de Dezembro de 18(M. 
Diplomado pela Escola MédicoCiríirgica do Porto, onde 

concluiu o curso pela defesa da dissertação em 27 de Ju

lho de 1893. 
Foi nomeado, precedendo concurso, lente substituto da 

secção médica, por decreto de 29 de Março de 1906, 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 de 1910, foi exone

rado deste cargo. 
Foi promovido a lente proprietário por decreto de 14

de Novembro de 1907, lugar ' ' ' ' '!l"! lomou posse no dia 
25 do mesmo mes, «judo colocado pelo Conselho escolar 
ua 3.» cadeira, Matéria Médira, líe^eu interinamente a 
8." cadeira, Clinica Medica, desde 11 de Novembro de 1907 
até 2õ do Outubro de 1909, sendo então nomeado pelo 
Conselho escolar proprietário desta cadeira. 

Pelo decreto de 22 de Fevereiro de 1911, foi colocado 
no lugar de professor extraordinário (com categoria de 
ordinário) da 8.a classe — Medicina (Diário do Governo 
n.° 23 de 271912), regendo a 2." Clínica Médica. 



PESSOAL 21 

Por decreto de H-vi-í*17 foi nomeado professor ordiná
rio da mesma classe (Diário do (roíhno. 11 série, n.° 142 
de 19-VI-917). 

K sócio correspondente da Sociedade das Sciéncias 
Médiums de Lisboa, e da Associaçdo Internacional contra a 
tttbercnlose, de Berlim. Foi o secretario geral do 8.° Con
gresso da Liga Nacional contra a tuberculose (Viana do 
Castelo. Setembro de 1902). Foi professor do Liceu Sa-
cional de Viana do Castelo (Agosto de 1894 a Julho de 
1897), e professor e director da Kscola dt F.nsino Nor
mal, da mesma cidade (Fevereiro de 1897 a Abril de 1906). 

Dissr.HTAyÃo i.\ UHÍIJUAI.,— O liquida orcliifico. Lxttnlo 
da. nudicaçtio sequardiana (Porlo, 188(3). 

DisSEiiTAtjÃo UE CONCqpso. — À'}jehre )ia tuberculose 
pulmonar (Porlo, 1906). 

Mormhi — Hna da Heslauração, 418. 

Dr. Joaquim Alberto Pires de Uma. — Filho de Fer
nando Pires de Lima, natural de Areias, concelho de Santo 
Tirso, onde nasceu a 7 de Marco do 1877. 

Diplomado pela Kscola Médico-Cirúrgica do Pòrlo, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertarão em 14 de Ju
lho 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 
cirúrgica, sendo promovido a catedrático por decreto de 
25 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 
no lugar de professor extraordinário (com categoria de 
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ordinário) da 1." classe —Anatomia (Diário do Governo 
n.° 23 de 27-1-912), regendo Anatomia Topográfica até 31 
de Julho de 1918, transitando então, por deliberação do 
Conselho escolar, para a cadeira de Anatomia descritiva. 

Por decreto de 8 de Novembro de 1920 publicado no 
Diário do Governo, n Série, n.° 6, de 8 de Janeiro de 
1920, foi nomeado director do Instituto de Investigações 
Scientificas de Anatomia desta Faculdade. 

Foi aluno interno do Hospital de Santo António, 1." se
cretário da Sociedade de Medicina e Cirurgia, secretário 
da redacção do Parto Médico, e da Gazeta dos Hospitais 
do Porto e presidente da direcção da Associação Médica 
Lusitana. É socio da Sociedade Portuguesa de Estudos 
Históricos, da Sociedade Portuguesa de Sciências Naturais, 
da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo, sócio 
correspondente da Reunião Biológica de Lisboa, filial da 
Société de Biologie de Paris, e bibliotecário da Faculdade 
de Medicina. Nesta qualidade coordenou o Catálogo Geral 
da Biblioteca (1 vol. de xvn 4- 461 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-
vite granulosa (1903). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — A medicina forense an 
Portugal. Esboço histórico (190G). 

PUIILIUACÕISS DiVKHSAs - A operação de Poncat no tratamento 
• la hipertroliu da próstata. (Porto (VrfdVco, Setembro de 190Õ). 

— Sòlire anomalius numéricas ilus vulvulaq sigmoidoiag (Gazeta 
dos Hospitais do Porto, l-in-911). 

— Absence of the auditory canal and other anomalies of the 
external ear 'Journal of Anatomy and Plit/siology, October 1913) 
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— Algumas observações du anomalias musculares (Anais Seien

titinis da Facilidade de Medicina do Porto Vol. 1, N " 1, VMS), 
— On n bone found in the muscle Vastus exlernus of lhe thigh 

{Journal of Anatomy and Physiology, July, 1913). 
— Sur quelques observations do fistules juxtaurétrales congé

nitales (XVíFh International Congtess of Medicine. Section I Ana

tomy ami Embryology, London, 1913). 
— CentrlbulçSo para o estudo da Polidactiliu f Anais Scienlifico» 

da Faculdade de Medicina do Porto, Vol. I, N." 8, 1914). 
— Nova serie de observações portuguesas de Anomalias mus

culares lArchim de Anatomia e Antropologia, Vol. l. N.° 3. Lis

boa, 19U). 
— Note ou a caso of bifid penis, with penjal hypospadia 'Jour' 

mil of Anatomy and Phi/sioloi/y, October, 1914). 
— A operação cesariana em Portugal antes do Século xix (Ar

qtiiros de Uis/ória da Medicina portuguesa, Porto, 19)4). 
— Sobre alguns cairia de liemimelia e de ectrodaclilia (Archim 

de Anatomia r Antlirapolot/ia, Vol. m, X." 1 Lisboa 1915). 
— Agenesiu do canal auditivo externo, n atrolia da orelha t Anais 

Scientific?* da Faculdade dr. Medicina do Porto. Vol. n, X." 3, 1915), 
— On the skeleton of an eclromelic Goat (Journal of Anatomy 

and Physiology, July, 1915). 
— Sobro anomalias dos membros 'Anuis Scientl/icos da Facul

dade de Medicina do Porto, Vol. m, N." 1, 1916). 
— Variações musculares, vasculares e nervosas (Arcliim de 

Anatomia e Anthropologia, Vol. II, N.° 4 —Lisboa. 1910). 
— Contribuição portuguesa para o estudo das anomalias renais 

■ ureterals (Anais Scienlifico» da Faculdade de Medicina do Porto, 
Vol. m, N." 4. 1917). 

— Sobre epispadias e extrolia da bexiga (Portugal Médico; 
Vol. in. N " 7— Porto. 1917). 

— I'.tudc d'un monstro otocépbulien (bulletin de la Société Por

tugaise des Science* Naturelle», Tpme vnn. 
— Study of an bporlymous Kitten (Journal of Anatomy, VoY MI). 
— Sobre três monstros ciclocefalianns r Anais Scient da Facul

dade de Medicina do Porto, Vol. iv, N." 2). 
— Sobre alguns casos de sindactilia congénita (Idem, X.>>» 3 e 4;. 
— Sobre alguns casos do divertlculo de Meckel (Medicina Com

te.mporthieu, 1919). 
— Deux observations de tumeurs congénitales du plancher 

;ie)vien ayant provoqué des monstruosités (Bulletin de la Soc. por

tugaise de» Science» Naturelle», Tome vin). 
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— Description du squelette d'un membro supérieur humain 
didactyle (Annuex du Academia Poli/lcchiiica, T. xill). 

— Deux cas de Polymastia i>la;elte Médicale du Centre, 15-iv-
1920). 

Morada — Hua de Álvares Eabr'u'l, 948. 

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

Diplomado pela Escola Médico-Cirurgica do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertac.no em 28 de Ju
nho de 1900. 

Foi nomeado, piecedendo concurso, por decreto de 7 
de Maio de 1908, lente substituto da secção cirúrgica, to
mando posse deste lugar em 15 do mesmo mês e ano. 

Pelo decreto de 22 de Fevereiro de 1911, foi coloca.!. 
no lugar de professor extraordinário da 2." classe (Diário 
do Gorem» n.° 23 de 27-1-912). 

Por decreto de 13-1-917 foi nomeado professor ordi
nário de 3.a classe — Farmacologia (Diário do Governo, n 
série de fïO-n-917). 

Foi facultativo do quadro d'ç saúde de Angola eS . Tc:!. 
e Principe, cargo que exerceu desde Julho de 1900 a Março 
de 1901. Exerceu o cargo de médico municipal do Mossa-
medes, desde Outubro de 1901 a Abril de 1907. 

Exerceu o cargo de reitor do Liceu Central do Porto. 
É socio da Sociedade de Gqbgrafià de Lisboa, e tern a 

a comenda de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. 
Requereu licença ilimitada, que lhe foi concedida por 

despacho ministerial de lK-x-1919 (Diário do Governo, 
n Série, n.» 247). 

EÍÍSSEÍPTAÇXO INAIMUIIAL.— O hypnotismo e n sUgestãi 
em therapeutica (Porto, 1900). 

http://dissertac.no
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DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. — 0 problema do cancro, 
etiologia e tratamento (Porto, 1908). 

I'ciii.niAcÒKS DIVKnsAS — Le Lait aigri et la lomjenti dintg les-
trlbu» thi Sud il'Anijohi.— Communications à Mr. le prof. Metchni-
kolT (Mossamedes, 1906). 

Monda — Agnos Santas. 

Dr. Álvaro Teixeira Bastos. — Filho de Francisco .lose 
Teixeira Bastos, natura! do Porto, onde nasceu a (i de 
Fevereiro de 1879. 

Diplomado pela Fscola Médíco-Cirúrgica do l'ùrlo, onde 
concluiu o curso pela defesa e dissertação inaugural em 
8 de Outubro de 190:5. 

Foi nomeado, precedendo concurso, por decreto de 7 
<ie Maio de 1908, lente demonstrador da secção cirúrgica, 
sendo investido na posse deste lugar no dia 14 do mesmo 
nu'.-; e ano. 

Pelo decreto com torça de lei de 22 de Fevereiro de 
1911 foi colocado no lugar de professor extraordinário da 
0." classe — Obstetrícia < Ginecologia (Diário do Governo 
n." 23 de 27-1-912), regendo a cadeira de Ginecologia. 

Por decreto de 18 de Janeiro de 1917 foi nomeado 
professor ordinário du 2>a classe — Histologia e Fisiologia 
(Diúriv do Governo, u série, n." 30 de (i-u-917). 

Fxerceu o lugar de Prosector de anatomia, para qpe 
foi nomeado, precedendo concurso documental, por decreto 
de 17 de Dezembro de 1903, sondo reconduzido neste 
lugar p»r deliberação do Conselho escolar de 10 de De
zembro de 1906. 

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

Km 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 
16 de Setembro do mesmo ano. 

DISSERTAÇÃO tNAUGÚRÀL. ■ .1 tatuagem nos criminosos 
(Porto. 1903). 

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

Murmid  Una de lo rnamles Toinaz, 93. 

Dr. António de Sousa Magalhães e Lemos. — Filho do 
.loão António de Magalhães e Lemos. Nasceu em Marújarlde 
aos 18 de Agosto de 1855 e diplomouse na Escola Médico

Cirúrgica do Porto, onde concluiu o curso pela defesa da 
dissertação em 17 de Outubro de 1882. 

Foi nomeado, precedendo concurso, roedicoajudante do

Hospital do Conde de Ferreira em 28 de Junho de 1883, 
e mêdícòadjunto em 12 de Maio de 1892. Em 15 de Fe

vereiro de 1887, foi nomeado lente auxiliar das 7.a, 8.%. 
9.a, 10." e 11." cadeiras no Instituto Industrial r: Comer

cial do Porto, e por decreto com força de lei de lOv911 
(Diário do Governo n." 109 de llv911) foi nomeado 
professor de Neurologia da Faculdade de Medicina do Porto. 
Por decreto de 12 de Agosto de 1911 (Diário do Governo 
'.)." 200) foi transferido para a cadeira de Psiquiatria, que 
havia ficado vaga pela transferência, para a Faculdade de 
Medicina de Lisboa, do Prol'. Júlio Xavier de Matos. 

F, membro da SociedaoTe M éditoPsicológica de Paris, 
■ la Sociedade de Antropologia, da Sociedade ne Xeurologia, 
■ la Sociedade de Psiquiatria, da Sociedade de Clínica de 
Medíctna latntál da mesma cidade, etc. 

P U B L I C A Ç Õ E S D I V È B S A ' S . ' — A >e</i<io ptyehnmotrig (18SH). 

Vtiitt fiii/èhiatrimii << ' " colonie âe Gfhéel (KSS(i) 
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l.rs eonytttionp cérébrales d'après la méthode de Mendel (1887). 
•I paraljfria geral (l889i. 
Lição de abertura do curso clinico de doenças mtntae» e ner-

toëa$ (1890). 
L'épilepttè sêitsitire et I" démentie paralytique (Com. ao Congr. 

de Berlim, 1890). 
Contribution à l'étude de l'êpilepeie symptomatique des neoplu-

sics corticale* (1898). 
Aphasie motrice pure, avec tension corticale circonscripte (1900). 
A calmbra dos cimtireiros. 
L'évolution de* idées délirantes datis quelques cas de melancholic 

chronique à forme un.rie.use (1903). m 

Verte de la cisiou mental d/m ohjets ilans la melancholic an-
-.riruse (190*1). 

Infantilisme et dégénérescence physique (1906). 
Assistencc des aliénés en Portugal (1906). 
Xote sur l'<tssistence des ulién-'s en I'or/uiiu! (1908). 
Gigantisme, infantilisme et acromegalic (1911). 
Etci 

Conferencias clinicas sobre us doenças mentaes e nerrosas. 
Conferencias sobre us causas 'las doenças mentaes e nerro-

eus (1901). 

Morada—Rua de Costa Cabral, V218. 

Dr. Manuel Lourenço Gomes. — FilIjÔ de Carlos Lou
renço Gomes, natural de líecife — Pernambuco — Brasil, 
onde nasceu em 8 do Abril <le 18̂ .">. 

É diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto, 
onde concluiu o curso pela defesa da dissertação em 12 
de Maio de 1911. 

l'or decreto de 21 de Abril de 1917 foi nomeado pro-
lessor extraordinário do 4.a classe, sendo promovido a pro-
lessor ordinário, em virtude do disposto no art. 105.° do 
Decreto n.° 4.554 (Estatuto universitário), publicado no 
Diário do dovêvno, i série de 9 de Julbo de 1918. 

Foi 1.° assistente provisório da i." classe, por Portaria 

http://un.rie.use
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de 27 de Novembro de 1912. tomando posse em 23 de 
Dezembro do mesmo ano. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAI.. —■ Capsulas suprurenues (con

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

PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — MMite ptlagroiW, in Gaicta dos 
tlospilnis do Porto (1910). 

— Aneurisma da ponta tio coração, in tAriaft Scienlitiéos da 
Faculdade de Medicina do Porto (191319H). 

— SirinffOn$jelio (de colaboração com os Prof." Tiago de Almeida 
e Hocha Pereira, in «Anais ScientiRcos da Faculdade de Medicina 
do Pórlo» (19131914. vol. i, n.« 4). 

— Bacilose agnda do peritonea (de colaboração com o Prof. Tiago 
de Almeida), in «Medicina Contemporânea » (n." 48, ano JCXXV). 

— Elementos de Diagnóstico llistopatològiro (1917). 

Morada — Largo do Campo Lindo, 1. 

Dr. Abel de Lima Salazar. — Filho de Adolfo [(airoso 
Pereira Salazar, natural de Guimarães, onde nasceu a J9 
de Julho de 1889. 

É diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto, 
onde concluiu o curso pela defesa da dissei tacão em 27 
de Julho de 1915. 

Foi nomeado, por decreto de 21 de Abril de 1917, pro

fessor extraordinário da 2." classe (Histologia e Fisiologia/. 
sendo promovido a professor ordinário, em virtude do 
disposto no art. 105.° do Decreto n." 4.554 (Fslatuto uni

versitário), publicado no Diário cio Governo, i série de 9 
de Julho de 1918. 

É director do Instituto de Investigações scienlilicas de 
Histologia, desta Faculdade, por decreto de 8XI919 (Diá

rio do Governo, n série, n.o 6, de 81920). 
Foi 2.° assistente provisório da 4.:| classe (Anatomia 

patológica, etc.), por decreto de 2 de Maio de 1914, pas
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sando a 1.° assistente provisório da 8." classe (Medicinaf 
por decreto do 23 do Outubro do 1915. 

Por deliberação do Conselho escolar de 18 de Outubro 
de 1916 foi contratado para a regência da cadeira de His
tologia. 

DISSERTAÇÃO IN.MKÍUKAL. — Ensaio de psicologia filo
sófica (1915). 

PUBMCAÇÕKS DIVERSAS— O limiar da Insula, sua génese em-
briológica e fllôginiea (1915); Anatomia comparada da Insula de 
fíeil (19lõi; A diferenciação sistemática i/o Palliant cerebral (1915); 
As falsas anomalia» do Pallium (1910) (in Anais Seienlilii-ns (Tá 
Faculdade de Medicina do Porto»). 

— .S'io- la nitrutation des capillaires da gloim'rnle filiale (1917); 
Sur la chromatoh/se dela granulosa ntrésiqae de la Lapine (1917) 
(in Bulletin île la Société Portugaise de Sciences Naturelles >)• 

Morada — Hua de Cedofeita, 744. 

Dr. António de Almeida Garrett. — Filho de Francisco 
de Almeida Garrett natural do Porto, onde nasceu a 22 de 
Setembro de 1884. 

Diplomado pela Escola Medico-Cirúrpica do Porto, con
cluiu o curso em 10 de Julho de 1900. 

Por decreto de 25-V-917 foi nomeado professor extraor
dinário da 5.a classe (Diário do Governo, n série, n.° 13B 
de 7-VI-917), sendo promovido a professor ordinário em 
virtude do disposto no artigo 105 do Decreto n.° 4554 
(Estatuto Universitário). 

Foi nomeado 1.° assistente provisório da 5." classe em 
7 do Fevereiro de 1912, e efectivo da mesma classe, 
precedendo concurso, por decreto de 5 de Junho de 1910. 

K sub-delejjado de saúde desempenhando actualmente 
o Cargo de Comissário d» Covôrno para o combate ao tifo 
exantemático, clínico da Assistência aos tuberculosos,. 
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redactorprincipal Mo Portugal Médira, e antigo deputado 
da Nação. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — 0 problema da tuberculose 
em Portugal (1906). . 

DISSERTAÇÕES DE CONCURSO. — Contribuições para o dia

gnostico precoce da tuberculose, diagnostico da tuberculose 
crónica na infância, a reacção de BordetGengou com au

tigênio de Bvsredka (lDIGj. 

l'ciiLicAijùKs DiytnsAS, — Sobre u mortalidade infantil ,>,• 
Porto. 1909. 

— Dispepsia e atonia ponderal do amamentado pur pobreza </t* 
leite em materia gorda. In = Gazetn dos Hospitais . 1909. 

— Diaijnostico precoce da tuberculose nas crianças. In «Gazela 
dos Hospitais . 1912. 

— As adenopatias traqueobroquica» prétisieae. In Medicina 
Moderna . 1915?. 

— Distrofía pluriendocrinica. in Gazeta dos Hospitais» 1918, 
 A mortalidade no Porto. In Gazeta dos Hospitais». 1913. 
— Tuberculose e bubitoção no Porto In 'Anuis da Faculdade .!■■ 

.Medicina do Porto*. 191314. 
— À Higiene (lição Inaugurât). In «Portugal Medico . 191õ. 
— Contribuição paia o estudo do diagnostico precoce da tnhir

culose: I— Diagnostico clinico da tuberculose crónica na infando. 
II— Reacção de BordetGengou com antigénio de Besredka. In 'Tu

berculose», 1916. 
Ópio e morfina cm terapêutica infantil (em colaboração colli 

Geraldes dos Santos). In «Portugal Medico», 1910 
'Epidemiologia e. profilaxia ao tahardilbn. In • Porlugal Me

dico . 1918. 
— Etc 

Morada— Hua da Boavista. 71. 

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

http://FAC0LDA.DE
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K diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto, 
onde concluiu o curso pela defesa da dissertação em 22 
de Dezembro de 1911. Por deliberarão do Conselho esco

lar de 18X91G foi contratado para a renunciado cuiso de 
Propedêutica Médica, l'or decreto de S\ i 917 foi nomeado 
professor extraordinário da S.J classe {Diário do Governo, 
II série, h.° 149 de 23VI917). sendo promovido a profes

sor ordinário em virtude do disposto no arti«o 10:")." M 
Decreto n.° 4554 (Kstaluto Iniversitário), publicado n 
Diário do Gtoêrno, i Serie, de 9 dfl iulho de 1918. Foi 
2.° assistente provisório da 8.a classe (Medicina), por Por

taria de 9 de Dezembro de 1911, e passou a 1." assistente 
provisório da mesma classe por Portaria de 7 de Feve

reiro de 1912, tomando posse, respectivamente, em 18 de

.laneiro e 17 de Fevereiro do mesmo ano. 
Por deliberação do Conselho escolar de 29 de .Inibo dei 

1912 foi encarregado, interinamente, da repència do curso 
de Propedêutica Médica que exerceu desde o ano lectivu 
de 19121913 até ao de li) 151!)Hi. 

DlSSKHTAÇÃQ INAUI.UHAI.  liciirão d,> WtitserihuiUl. 
calor no xôro activo e estudo comparativo d'alijunx untiyrneos. 

PUBLICAÇÕES UIVKUSAS. — Extracto âu dissertação : utr WtiH 
der Wassermaniinchen Iteahtion mil niililinul.liii, rhn Smi,,i (in 
•Dent. Modiz. Wocli.. n." 3r>, 1ÍM2. pay. 104'."). 

— paralisia atrai precoce de origem sifilitica ignorado in Anuis 
ScienU da Fac de Med do Porto», n.« 3 do vol, i t'.'l.'3l'.M4, pag. 279. 

— Puder hemolítico natural do soro humano (de colaboração com 
o Prof. A. de; Aguiar), In Anais Scient, «la Pais. de Mod. do PortO'. 
n.o 2 do vol. I. 1»18, pag. 172. 

— Siringomielin — Um caso da :'■•• Clinica Medita (de colabo

ração com o Prof. Tiago d'Alineida c !.• A>.sisl«nle Lourenço fii 
mes), in 'Anui Soient, da Kac. de Med. do Porto», n." 4 do vol. i, 
IÍH8J914, pa* W6i 

— Um caso de endocardite calcular com hemiplegia e anartria, 
comun. á Assoe. Méd. I.usit. sessão de 1 lxulT, publicada na Ga

zela dbs Hospitais do Porto», n.° 8 de l!»13, pag 
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— Cuidados que requer a puncção lombar, cnmiin. à Assoc. Med. 
Lusit, sessão de 2-IV-914, publicada na Vida Médica e Scienlillca», 
n . ° 6 d e 1914, pag. 237. 

— Esboço de umiòUca du líquido àéfalo-raquidiano, coumn. á As. 
soe. Méd- Luslt. sessão de 17-IH-916, publicada na «Revista do Semió
tica Laboratorial do Prof. A. de Aguiar», vol. n, Setembro de 19)8, pag 43 

— A reacção de WasÁermann nu diitt/iiôxtico da xifdig— Valor 
semiótico da mesma (de colaboração com o Prof. A. de Aguiar), in 
«Revista de Semiótica Laboratorial dn Prof. A. de Aguiar»! tomo t, 
Junho de 1916, pag. 73. 

— Reacção de Port/es-Meier — Sen calor e confronto com a li. de 
Wassermann, in Revista de Semiótica Laboratoriai do Prof. A- dá 
Aguiar", tomo i. Setembro de l'-'IO, pag. 277. 

Morada - Rua de Oliveira Monteiro, 32õ. 

Carlos Far ia Moreira Ramalhao. — Filho de António 
Paria Moreira líamalhão, natural-da Maia, onde nasceu a 
25 de Fevereiro do 1889. 

Diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto, onde 
concluiu o curso em 1914. 

K professor ordinário de Racteriolgia e parasitologia, 
por decreto de 27 de Dezembro de 1919, publicado no 
Diário do Governo, it série, n.° 21, de 27 de Jan.'iro 
de 1920. 

Foi nomeado 2.° assistente provisório da 5.a classe, 
por decreto de G de Dezembro de 1913; 1.° assistente 
provisório da mesma classe, por decreto de 5 de Setem
bro de 1914; e í.° assistente electivo da mesma classe, 
precedendo concurso, por decreto de 5 de Junho de 191b'. 

IUSSERTAÇÃO INAUGURAL. — A Serologia tio Cancro 
(Jlearçôes de Dumjern e Akderhaldett). 

DISSERTAÇÃO DE CONCURSO. -- A Tifovarinação. 

PUBUCAÇÕKS otvicnsAK. — A Serologia dos tumores malignos. 
lu Gaz. dos Hospitais do Pórto->, vn ano, n.» 16, 1913. 
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— Sotas sobre o isolamento do "b. mallei*. In Anais da l a c . 
1-- Med. do Porto», Vol. n, n.» 3, 19)5. 

— Vacinação terapêutica aniigunocOcica. In «Rev. de Sein. 
Laboratorial->, Tomo i, Fase. 1 e 2, 1916. 

— Contribuição au estudo da Ani/uilulose em Portugal, ile 
colaboração com o Prof. Alberto de Aguiar, In < Revista de Semiótica 
Laboratorial», Tomo i, Kasc. 5 e ti, |ing. 521 - P o r t o , 1916. 

— A difteria no Porto — portadores e profilaxia. In "Portugal 
Medico', 3 ' 1 s.-rie, ry» 2 e 3. 1917. 

— Itfo exantemático— A terapêutica pela punção lombar- In 
• Portugal Médico', 8." série, Vol. iv, n.o 5, 1918. 

— Dudos laboratoriais sobre a epidemia reinante. In < .Medicina 
Moderna^, n.° 295, 1918. 

— A bacteriologia das feridas de guerra. In <-Rev. de Sem. 
Laboratorial», Vol. it, 1917-1918. 

— Soro diagnóstico do tifo exantemático. — A reacção de Weil-
Felix. In «Portugal Médico», 8.a série, n." 7, 1919. 

Morada — Praça du Liberdade, 25. 

LENTES JUBILADOS 

Dr. José de Andrade Gramaxo. — Filho de Cristovam 
José Rebelo de Sousa Guerrido, natural do Porto, onde 
nasceu a 25 de Maio de 1826. 

Bacharel formado pela Faculdade de Medicina de Coim
bra, onde concluiu o curso em 23 de Junho de 1848. 

Precedendo concurso, foi nomeado demonstrador da 
secção médica por Carta de Merco 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, « por Carta de Mercê de 14 de 
Agosto de 1862 a lente proprietário da cadeira de Fisiolo
gia, que vagara por falecimento de Luis António Pereira 
da Silva. Por decreto de 16 de Julho de 1867 transitou 
para a cadeira de Patologia Interna, na qual se jubilou 

s 
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por decreto de 8 de Novembro de 187G (Diário do Go-
vêrno, u." 255 de ll-xi-76). 

Di&SEitTAçAft DE C.ONCUHSO.—Febres essenciaes (Manus
c r ip t , 1855). 

.!/<-rada — Hospital ila Lapa. 

Dr. Pedro Augusto Dias.— Filho de José Caetano Dias, 
natural de Valença do Minho, onde nasceu a 10 de Abril 
de 1835. 

É bacharel formado pela Faculdade de Medicina e ba
charel pela Faculdade de Filosolia da Universidade de 
Coimbra. 

Foi nomeado, precedendo concurso, lente demonstra
dor da secçAo médica por decreto de 14 de Marco de 1804. 
tomando posse a 22 do mestiM més e ano; foi promovido 
a lente substituto da mesma secção por decreto de 12 de 
Janeiro de 1805 e, havendo transitado para a secção cirúr
gica, Joi promovido a lente proprietário da 5.a cadeira, 
Medicina Operatória, por decreto de 14 de Maio de 1865. 
Foi jubilado por decreto de 14 de Setembro de 1895. 
K clinico do Hospital de S. Francisco. 

DISSEKTAÇÃO DE coNci'iisii. — Movimentos: ciliar, mu.--
cular; mecânica animal (Manuscripto, 1804). 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS. — Catalogo da collecçào de moeda* t 
medalhas portuguesa* e outras, pertencentes a Eduardo Luiz Ferreira 
Carmo (Porto, Typ. Central, 1877). 

O ensino actual ria medicina operatória na Escola Medico-Cirxr-
gica do Porto (1885). 

Rodrigo de Castro - Apontamentos para a biografia do creador 
da Gynecologia (in Areliivos de historia da Medicina Portuguesa 
188P.-18S8). 

Archeologia politico-litterariu, 1828-1834 (Porto, Typ. Central, 
1888). 

A l'nivcrsidade de Coimbra— Os pi inteiros mestres da Faottl* 
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dade Medica [1537-1559] (in «̂ Arcli. de hist, da Medicina Port.», 
1885). 

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

Morada — Campo l.indo, Paranhos-

A S S I S T E N T E S 

EFECTIVOS 

Hernâni Bastos Monteiro.— Filho de Joaquim Mon
teiro Rebelo, natural do Porto, onde nasceu a 18 de Maio 
de 1891. 

Diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto, onde 
concluiu o curso pela defesa da dissertação em 22 de 
Outubro de 1915. 

É 1.° assistente do grupo de Anatomia descritiva e 
topográfica, Histologia e Embriologia, precedendo con
curso, por decreto de 15 de Maio de 1920. 

Foi 1.° assistente provisório da 1." classe .por decreto 
de 21 de Agosto de 1915, tomando posse em 10 de Se
tembro. 

No ano lectivo de 1918-1919 foi contratado pelo con-
selbo da Faculdade para a regência de Anatomia topográ
fica, cia qualidade de Encarregado do Curso. 

É sócio efectivo da Sociedade Portuguesa de Sciências 
Naturais e da Sociedade Portuguesa de Antropologia c 
Etnologia. 

DISSF.HTAÇÃO iNAÓfelritÁt. —Sifilié Hepática. (Porto, 
1915). 

PuiJLICAÇÕES DIVERSAS. — Anomalias mimada res múltiplas 
num membro inferior. In Anais Scientillcos da Faculdade de Medi
cina do Porto», Vol. ill, n.° 2—1916. 

— .Votas Anatómica» II-XI. — Idem. Vol. m, n." 3 — 1917. 
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— i'eiuc tie His on i/rande comissura cardiac». In Portugal 
Médico», Abril de 1917. 

— Catálogo Ao Museu de Anatomia Normal (coordenado sob a 
direcção do Prof. J. A. Pires do Lima)— 1 vol. de xt.iv+112 pag . 
com xxv est. e um retrato. Porto, Tip. da «Enciclopédia Portuguesa 
Ilustrada^ —47, Bua Cândido dos Reis, 49 (1917). 

— Xotas Anatómicas xii-xvm — In 'Anais Scient, da Kac. do 
Med. do Porto», Vol. iv, n.o 1 — 1917. 

— A contribuirão portui/nrsa para o estado das Anomalias 
musculares. — Revista critica. In «Portugal Médico», Vol. IV, n o s 1 
e 2 - 1 9 1 8 . 

— Sabre Morfologia do Coração (Lição dada a (í-li-1918 ao 
Curso de Anatomia* topogràllca). In Anais Scient da.Fac. de Med. 
do Porto», Vol. iv, n.° 2— 1918. 

— Multiple anomalies in a human heart. -- In Journal of 
Anatomy», Vol. Lit. 

— Description d'un cas d'anomalie rénale rare—\ti • Kullotin de 
la Société Portugaise des Sciences Naturelles». 

— Xotas anatómicas — xix-xxxill — In «Archivo de Anatomia e 
Anlbropologiao. 

Morada -r- Travessa do Castelo, 4 — Leça. 

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

Diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto, onde 
concluiu o curso pala defesa da dissertação em 24 de Ju
lho de 19U. 

É 1.° assistente do grupo de Fisiologia e química fisio
lógica e Farmacologia, precedendo concurso, por decreto 
de 15 de Maio de 1920. 

Foi 1.° assistente provisório da 2.a classe nomeado 
por decreto de 25-V-917 (Diário do Governo, u série, 
n.° 133 de 7-vi-917). 

Foi 2.° assistente provisório de mesma classe por Por
taria de 20 de De/.emhro de 1911, tomando posse em 15 
de Janeiro de 1912. 
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Seryiu como preparador de Histologia e Fisiologia 
nesla Faculdade antes da sua nomeação para assistente. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Assoriurões niórhitlas (A 
jifilis em simbiose). Porto, 1914 ». 

PUBUCAÇflES DIVERSAS. — Ergaiioplasma e Condrioma (dispo

sifão ergastoide do condrioma non células do lobo anterior da hipó

fise, ãó cão (*Anais Scientiflcos da I"ac do Med. do Porto , n." 1. 1916). 
— L'hypophyse â Péttít Aimai ( Anuis Sc da Fuo. de Med. do 

Porto  1917). 
— Três casos de associações mórbidas (4Vida Médica, 1." ano, 

n." 8). 
— L'hypophyse à Vetai normal (contiibulion a l'étude des glan

des à sécrétion interne): 
I — Etude macroscopique, technique, citologie du lobe antérieur 

( Anais Se. da F. de M. clo P., vol. ni n." 4."). 
H— Mécanisme de l'expulsion des produits. Partie intermédiaire

Lobe nerveux. Idem, vol. iv n. 1. 
— La sécrétion yraissese de l'hypophyse (< Kulletin,de la Société 

Portugaise des Sciences Naturelles, tonio vtll). 
COMIJNICACXO.— La sécrétion graisseu de l'hypophyse. 
A' Sociedade Portuguesa de Sciôncias Naturais — sessão de C 

de Junho. 

Morada ■ Rua do Marquez Sa da Bandeira, 311—V. N. de Gaia. 

PROFESSOR LIVRE 

Manuel António de Morais F r i a s . — Filho de André 
Frias de Sampaio e Melo, natural de Carrazeda de Anciães, 
onde nasceu a 1!) de Janeiro de 1885. 

Diplomado pela Fscola MédicoCirúrgica do Porto, onde 
concluiu o seu curso pela defesa da dissertação em 11 de 
Janeiro de 1910. 

K professor livre por despacho de 28 de Agosto de 
1919. encarregado das regências de Obstetrícia e de Gine

cologia. 
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Foi l.° assistente provisório da 6.a classe (Obstetrícia e 
Ginecologia) para que foi nomeado por Portaria d« 17 de 
Fevereiro de 1912. 

Foi chefe de Clinica Obstétrica, nomeado em sessão 
do Conselho escolar de 8 de Marco de 1910, por espaço 
de dois anos, na conformidade do § 1.° do Art. á.° da 
Carta de Lei de 25 de Julho de 1903. 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL. — Paratht/roideias {contribui
ção para o seu estudo). Porto, 1909. 

PuuLiCA(.:f5ES DIVERSAS. — Sobre rachianesthesia em obttetricia. 
— Um caso de cesareana sob rachianesthesia. 
— Dois casos de malformação uterina. 

Morada — Praça do Marquez do Pombal, 191. 
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líKNACÃO DOS PROFESSORES j"UiDlNÁliios 
POR ORDEM DE ANTIGUIDADE 

Dr. Augusto Henrique de Almeida lîrandâo 
Dr Maximiano Augusto de oliveira Lemos 
Dr. .loão l.opes da Silva Martins Júnior 
Dr. Alberto Pereira Pinto do Aguiar 
Dr. Carlos Alberto de Lima 
Dr. Luis de Freitas Viegas 
Dr. lose Alfredo Mendes do Magalhães 
Dr. António Joaquim de Sousa .lúnior 
Dr Tiago Augusto de Almeida 
Dr Joaquim Alberto Pires de Uma 
Dr- José de Oliveira Lima (Licença ilimitada) 
Dr. Álvaro Teixeira Hastos 
Dr. António de Sousa Magalhães e Lemos 
Dr. Manuel Lourenço Gomes 

j ^ Dr. Abel de Lima Salazar 
Dr. António de Almeida Garrett 
Dr. Alfredo da Rocha Pereira 
Dr. Carlos Faria Moreira Hamalhão. 

Professores jubilados 

fír Ios*é de Andrade Gramaxó 
Dr Pedro Augusto Dias. 



QUADRO GERAL DAS DISCIPLINAS 
E RESPECTIVOS PROFESSORES 

(Decreto n.° 4652 de 12 de Julho de 1918) 

Disciplinas fundamentais Disciplinas afins 

Anatomia descritiva 
Anatomia topográfica,. 

Histologia e Embriologia . . . . 
Fisiologia geral e e s p e c i a l . . . 

Química fisiológica 
Farmacologia 
Patologia geral 
Anatomia patológica . . . 
Higiene 
Kaeleriologia e Parasitologia . . . 

Epidemiologia . . 
Medicina legal 

Toxicologia forense . 
Medicina operatória e pequena ci

rurgia . . . . 

Patologia cirúrgica 
Propedêutica cirúrgica 

Clinica cirúrgica 
Patologia módica e Clinica de doen

ças i n f e c c i o s a s . . . . . . 
Propedêutica medica. 

Clinica médica 
Terapêutica geral ■ • 

Clinica obstétrica 

Prof. Dr Pires de Lima 
Ass. Hernâni Monteiro 
Prof. 
Ass. 
Prof. „ 

Abel Salazar 
Antonio Portela 
Alberto de Aguiar 

Ass. 
Prof. ' 

Gonç.T" de Azevedo 
Alberto de Aguiar 
Augusto Brandão 
í.opes Mifrt ins 
Carlos Ramalhão 

Lourenço Gomes 
Torreira da Silva (') 

» » Sousa Júnior 

Ass. i 
Carlos Lima 
Manoel Portela 

Prof. • liastos 

Ass. 
» Hoelia Pereira 

Azevedo Maia 

Prof. 
» 

Tiago de Almeida 
Alf.'

1
" de Magalhães 

« » Morais Frias 

ESPECIALIDADES CURSO COMPLETO 

História ila medicina e deontologia 
Dermatologia e sifiligrafia . 
Ginecologia 
Psiquiatria e psiquiatria forense 
Pediatria 

Prof Dr. Maximiano Lemos 
» » Luís Viegas 
» » Morais Frias 
» » Magalhães Lemos 
» » Almeida Garrett 

ESPECIALIDADES  PROPEDÊUTICAS 

Ortopedia . 
Oftalmologia 
l.aringologia 
Estorna tologia 
Neurologia . 

Prof. Dr. Carlos Lima 
Vago 
Vago 
Vago 
Ass. José de Magalhães 

(') D» Faculdade de Sciênciat. 



ALUNOS 

RJELAÇÂQ NOMINAL UOS ALUNOS INSCRITOS 
NO ÇtmSO DE MEDICINA 

NO ANO LECTIVO DK 19181919 

( O r g a n i s a ç ã o G e r a l do E n s i n o M e d i c o — D e c r e t o n." 4652 
d e 12 d e J u l h o de 1918) 

I A N O 

I Abílio de Andrade Piçarra de Almeida. Hlho de Al>itio de 
Almeida, natural dn Guarda. 

"2 Adnliu Seirós dn Cunhn. Hlhn de ílominços Fernandes da 
(■unha Junior, natural dn Povoa do Varzim, distrito do 
Porto. 

8 Adelio Carvalho ila Silvu. liilio do Fernando Augusto Mari
nho da Silvu. natural de RareelOii, distrito de líragu. 

4 Aires Pilrtq Ribeiro, Mim de Francisco Pinte Hiheiro. natural 
de Rezende, distrito de Vila Rial. 

5 Alberto Carlos David, Mho de José Pedro David; natural do 
Porte, 

fl Alcinila Pereira de Aguiar, lillia da José Pereira do Aguiar, 
natural do Viana du Castelo 

7 Amândio Joaquim Tavares. Mho de Antonio José Tavares, 
natural de Valsasses, distrito de Vda Rial. 

8 Antonio Aliilio de M.squila, filho de Julia Amália de M'
quito, natural do Perlo. 

9 Antonlfl Augusto de Almeida o Souza, filho do José Inucio de 
Almeida e Souza, natura) de Gouveia, distrito da "inania. 

l't Antomo Augusto Custodio Fernandes, Mho de José Custodio 
Fernandes, natural de Armumur, distrito de Vi/ou. 

11 Antonio da Silva Paul. Mim do Gonçalo Loureiro Montenegro 
Dá Mesquita Paul, natural tie Castelo de Vide, distrito de 
Porlalegre. 

\2 Aurélio da Silva Fernandes, lilim do Antonio Fernandes. 
natural de Gondomar, distrito do Porto. 

13 Avelum du Silva f.nslu. Mho de Joaquim da Silva Costa, 
natural de Gaia, distrito ilo Porto. 

14 lienlo Brochado de Souza Soares, Mho de .los.' Aivaies de 
Souza Soares, natural do Pelotas, Rio Grande do Sul — 
l i lU7 . i l . 

lõ Catarina Angelica 'los Santos Fonseca, lillia de Teodoro dos 
Santos Fonseca, natural do Porto. 

http://lilU7.il
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10 Constantino Augusto de Almeida Carneiro e Freitas, lilho (ie 
Maria José de Freitas, natura! de Vi/eu. 

17 Eduardo Gonçalves Teixeira, lilho de Jacinto Ferreira, natu
ral de Celorico da lleira, distrito da Guarda. 

IS Eduardo Valença, lilho .to Eduardo Fernandes Valença, 
natura! de Braga. 

10 Fernando Augusto dos Santos Fernandes, lilho de Manoel 
Joaquim Fernandes, naturol de Hrapa. 

20 Fernando Francisco Gomes da Co*ta, IIlho de José Francisco 
da Costa, natural da Vila da Feira, distrito dé Bragança

21 Fernando Pedrosa Fernandes, lilho de Epifânio Pedrosa, 
nalural do Pio de Janeiro — Brazil. 

■í Francisco da Silva Pinto, lilho de Benedito da Silva Pinto, 
natural de Famalicão, distrito de Braga (ri) 

■£i Jnão Borges da Silva Teles, lilho ,|L Antonio Jeté da Silva 
Teles, natural de l.oir/.nda, disirilo do Porto. 

J4 .loão Fernande* de Freitas, lilho de José de Freitas Costa 
Soares, natural de Guimarães, distrito de Braga 

25 Joaquim Pinto Moreira de Magalhães, lilho de José Pinlo 
Moreira, natural de Penafiel, distrito do Porto. 

26 José Nunes Prudente, filho de Francisco Nunes Prudente. 
nalural de IdanhaaNova, distrito de Castelo Branco. 

27 Manoel Joaquim Ferreira, lilho de Domingos José Ferreira, 
natural da Povoa do Lanhoso, distrito de Hrapa. 

28 Marcelo da Silva Fernandes, lilho de Antonio Fernandes, 
nalural de Gondomar, distrito do Porto. 

29 Mano Augusto Cardia Pires, filho de Augusto Cardia Pires, 
nalural do Porto. 

30 Mario Cardoso de Andrade, filho de Frederico Antonio de 
Andrade, nalural do Porto 

81 Osvaldo Alves Bastos, lilho de Antonio Alves Bastos, natural 
do Rio de Janeiro — Brazil. 

•'12 Tomaz de Aquino Tavares da Son/a. lilho de Tomaz de Aquino 
de Souza Cirne. natural de Eslainja, distrito de Aveiro. 

88 Virgílio Marques Guedes, lilho de Nicolas Marques G lindes, 
nalural do Porto. 

A l u n o s v i n d o s d a U n i v e r s i d a d e de L i s b o a e i n s c r i t o s 
n e s t a F a c u l d a d e n o a n o l e c t i v o d e 10181010, 

(Reforma de i g n ) 

1 Mario Moniz Pamplona liamos, inscreveuae no 1." semestre 
das cadeiras de: anatomia descritiva, histologia; anatomia 
in|iograllca, fisiologia e farmacologia

2 Antero de Seabra, inscreveuse no 2." semestre da cadeira 
dftií" Clinica cirúrgica. 

.3 Nutro Nogueira, inscreveuse no 2.° semestre .las cadeiras 
de fisiologia e bacteriologia e parasitologia. 

(ri) NSo pagou s 2.JC }..' prestações da respectiva inscriç.w. 

. 
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RELAÇÃO DAS ALUNAR 
QUE ^REQUENTARAM O CUIiSO DE MEDICINA 

NO ANO LECTIVO DE 1918-1!)!!'» 

1 Albertina da Cunha e Castro Pereira Mendes —2." ano. 
2 Alice de Souza Ribeiro — 1." ano. 
3 Augusta Felix —2." ano. 
4 Clara da Conceição Torres Branco — 4.° ano. 
5 Claudina da Conceição Alves — 3." ano. 
ti Ester Ferreira Vieira — 3.» ano. 
7 Laurinda Muteus Alambre — í>." ano, 
8 l.udovina Bernadette Rodrigues — 4." ano. 
i) Maria Adelaide Oliveira da Cru/. — 0." ano. 

Hl Maria José de Andrade Cardoso — 3.<> ano. 
11 Maximina da Natividade Rodrigues — 3.» ano. 
12 llozalina Xavier Soares Vieira de Castro —ô.° uni. 
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QUADRO ESTATÍSTICO DOS ALUNOS INSCRITOS 

EM 1 9 1 8  l i H í í 

DISTRIBUÍDOS SEGUNDO A NATURALIDADE 

CURSO DE MEDICINA (Reforma de 1911 e O. G. E. M. de 1918) 

N." de alunos 

Dlotritos Concelhos TOTAL 

Aveiro 

Beja 

Braga 

I iraganca . . 

Castelo lirnnco 

Coimbra • . 

Águeda . . 
AlbergariaaVèlh'ri 
Arouca . . 
Aveiro. . 
Espinho . 
Estarreja
Feira . • ■ 
Oliveira de Azeméis 

Beja 

Barcelos 
Rraga 
Kspo/.ende 
Famalicão . . . . 
Guimarães 
Povoa de Lanhoso . . 

Bragança 
Freixo de Bspadáá* Cinta 
Miranda do Douro. . 
Mogadouro 
Moncorvo 
Vila Flor 
Vinhais 

IdauhaaNova • • . 

Coimbra 

A transportar . . . 

1 
9 
•_> 
•_; 
4 
1 

1 
o 
T 
2 
a 
1 

12 

19 

12 

I 

1 

4G 

. 46 
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H.' de alunos 

Distritos Concelhos TOTAL 

Transporto 4G 

Faro • 

Guarda 

Silves. 

Portalegre 

Porto 

Santarém 

\ 
Celorico da lieira ■ 
Figueira Cast" Rodrigo 
Gouveia 
Guarda 
Pinhel . . . . . . 

Lisboa Lisboa 

Castelo de Vide . . . 1 

Baião 1 
Bouças 4 

8 
4 
1 
1 
2 
Ï 
6 

Gaia 
Gondomar • • • 
Louzada . . . . 
Marco 
Paços de Ferreira 
Paredes . . . . 
Penafiel . . . . 
Porto 47 
Povoa de Varzim . • ■ 1 
Santo Tirso 2 
Vila do Conde . . . . 3 

Tomar 

81 

( Ponte do Lima. „• • • l 
Viana do Castelo •{ Valença . . . * . . . 1 , 

I Viana 3 ) 

97 

A transportar 14,'i. 
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N." de alunos 

Distritos Concelhos TOTAL 

Vila niai 

Vizeu 

Transporte 14.'J 

■ Chaves 
Mesão1'rio 
ReRiia 
Sabroza 
Valpasaos 
Vila Mal. 

Annatnar 
Castro Duire 
Lamego . . 
Retonde • • 
Sinfães • . 
Vizeu . . . 

3 
1 
1 
1 
2 
1 

; i 

S 

3 
1 I.! 
2 
3 

Hif) 
Estrangeiros : 

lirazil 

Manaus . . . . 
Maranhão . . 
Pará 
Bio Grande do Sul 
Bio de Janeiro. 
S. Paulo . . . . 

II) M 

Total. 17f» 
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RESUMO UA.S INSCRIÇÕES 
DOS I7ô ALUNOS INSCRITOS NESTA FACULDADE 

NO ANO LECTIVO t)K 19181919 

O. G. E. M. ( R e f o r m a d e 1918) 
I Ano 

Anatomia descritiva 33 («) 
Histologia e embriologia 33 («i 
Química fisiológica • . . 33 (n) 

Reforma de 1911 
I Grupo 

Anatomia descritiva 1 
Histologia normal e embriologia 
Fisiologia • . . 21 
Anatomia topográfica 22 
Química fisiológica . . . . . . . . 20 
Anatomia p a t o l ó g i c a . . . . 38 
Bacteriologia e parasitologia 30 
Farmacologia . . . . . 42 
Propedêutica medica. • 31 
Propedêutica cirúrgica • . 3 1 

II Grupo 

Patologia medica e moléstias infecciosas 40 
Patologia cirúrgica 84 
Terapêutica geral e hidrologia medica. . . . 3 4 
Medicina operatória e pequena cirurgia . . . . Mi 
Higiene 32 
Epidemiologia • 31 
Clinica e policlínica medicas 26 

» cirúrgicas 'li 
obstétricas 42 

Dermatologia e siiiligrafia 20 
Pediatria , 26 
Neurologia 
Psiquiatria e psiquiatria forense 41) 
Ortopedia . . • ■ ■ .  • ' 
Urologia . . . . . . 14 
Ginecologia . . • 
Medicina legal 
Historia da medicina— deontologia medica . . . . . 88 
Toxicologia $9 

(a) Um ;ilun<> liSo p»gou a :.■' i J " prestações da respectiva ins. 
criçîo, 
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RELAÇÃO DOS ALUNOS DK MKDICINA A QUEM 
FORAM CONCEDIDAS AS "BOLSAS DE ESTUDO. 
CONFORME O ARTIGO 23.° È SEU § ÚNICO DO 
DECRETO DE 22 DE MAROi DE 1!U1 E 
LEI N.° 354 DE 21 DE AGOSTO DE 1915, 
DURANTE O ANO LECTIVO DE 1 9 1 8 - 1 9 1 9 ! 

Hosalinu Xavier Soares Vieira de Castro 
Maria José .le Andrade Cirdoso 
Cesár «le Oliveira .Martins 
Margarida Julia Marlins Xobre 
Alberto Saavedra 
Antonio Carlos Loureiro Maldonado 
Antonio" linnifacio de Oliveira 
João Piolo Nogueira Avelar 
João Fernandes de Freitas 
Manuel loanuim Ferreira. 

'Diário do Govrrtto, n.° 151, II «trip, de 2 de Julho Ar iou-,1. 



EXAMES 

Organisação Geral do Ensino Medico 

(Reforma de 1918) 

EXAMES ACADÉMICOS—JULHO DE 1919 

I A N O 
Anatomia humana descrit iva—N ao se realisou nenhum destes 

exames na conformidade do despacho ministerial 
de 28 de Junho de igig 

Histologia normal e Embriologia Aprovados: 
\ " 1 Alcinda Pereira de Aguiar S12 valores 

■ 2 Amaudio Joaquim Tavares Bló 
■> 3 Antonio Abílio de Mesquita S10 » 

•i Antonio Augusto de Almeida e Souza • • S13 » 
5 Antonio Augusto Custodio Fernandes . . 311 > 
G Antonio da Silva Paul B14 » 

» 7 Avolino da Silva Costa S10 » 
» 8 liento Brochado de Souza Soares . . . . B17 » 

íl Constantino Augusto de Almeida Carneiro 
e Freitas Sll » 

 10 Fdiiardo Gonçalves Ferreira SH » 
» 11 Fernando Francisco Comes da Costa . • S13 

12 Fernando Pedrosa Fernandes B1G 
13 José Nunes Prudente B14 » 
14 Osvaldo Alves Bastos S12 
15 Mario Augusto Cardia Pires S13 » 

 16 Virgílio Marques Guodes S12 » 
Houve 1 exclusão e 15 faltas . 

<. 
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MAPA DO RESULTADO DOS EXAMES DOS ALTjtf Q ANO LECTIVO DE 1 9 1 8  1 9 1 9 

O U T U B R O D E 1918 „ J U L H O * *9 — R E F O R M A D E 1911 

J o « 

O D K 

O. d o 

1." G R U P O 
!.•• EXAME 

Anatomia descritiva 
c topográfica 

B 

Valorei; 

10 
II 
12 
18 

!4 
15 
16 
17 

MB. li) 
I 20 

Dist in tos 

Excluídos ■ . ■ 

Paliaram ao exume 

Req exame [>or sem 

Outubro Ju lho 

2." EXAME 

tlistologiu 
e Fisiologia 

Outubro .liillin 

3." EXAME 

Farmacologia 

4.« EXAME 

Anatomia patológty 
Bacteriologia 

e Parasitologia 

Outubro Julho ' Outubro Juin»' 

4 
1 

iJ 
I 1 : 
í ? ! i 

HL ~\, l\ 
= 1 

8 

18 

24 

rj 

tf 

9 

1 

3 

24 

r =1 
1 

4 

15 20 

5 

18 16 

48 85 84 

(a) Alguns destes alunos lizetam exames em Dezembro. 
(b) 3 destes alunos fizeram exames em Janeiro de 1918. 

I II 21 i 

II 
li! 
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5.» EXAME 

Clinica médica, 
Terapêutica 

'■' Especlahdadcs 
medicas 

*Utbro ! Julho 

2.° G R U P O 
6.' EXAME 7.' EXAME 8.° EXAME 

Clinica cirúrgica. Higiene, Epidemiologia, 
Terapêutica e técnica Clínica obstétrica Medicina legal, 
cirúrgica, Espcciali c Clinica ginecológica Toxicologia e Clinica 

Psiquiátrica 

TOTAL 

dades cirúrgicas 

Outubro ' Julho Outubro Julho (b) Outubro Julho 

Î 8 

lõ 

43 

1 6 

4 ) 
2 Lia 

4L *r;£ 
ïi ii 
t, H, 

íi l i ' 

•H H íl 
i:| 

 1 
l, _!! 

Si 
?! 

512 
M 
d 1 13 

u, 
o / 1 3 

2j " 
2 I 
i l

3 

M 2 

8 I 
e ! 1 4 F 14 

M 1 3 3 

21 
9 

38 
36 

44 
43 
26 
14 

15 
8 
2. 

64 

104 

127 

I 9.5 B5 

^A^_ 
11 24 12 16 

1 — — — 

6 4 4 4 

29 27 19 33 

35 28 56 52 

256 

21 

54 

331 
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19181919 

Actos grandes  Outubro a Julho 

1535 Aníbal Cardoso de Freitas, em 4X918, dissertando sobre 
■Tratamento dos feridos do guerra no Posto de Socorros», 
aprovado. S13 valores, presidente, Teixeira Bastos

1536 Henrique Fernandes de Barros em 21X1918, diss, sobre 
«As perturbações gástricas nas estases do ilenn». a p r . 
MB18 vai, prés., Tiago de Almeida. 

1537 Joaquim da Cunha Cardoso Junior em 30iv919, diss sobre 
Aborto Criminoso ■. a p r , S13 vai, prés, Teixeira Haslos

1538 Firmino de Jesus de Pinho, em lv919, "diss, sobro «Taba

gismo», apr., H14 vai, prés., Tiago de Almeida

1539 Abílio Augusto de Souza, em 5V919, diss. «Sobre um caso 
de Paludismo», ap r , li10 vai., prés., Alberto de Aguiar. 

1540 Carlos Cincinato da Costa Frias, em fiiv919, diss, sobre 
«Sanidade Militar», a p r , MB18 vai., prés, Carlos de Lima. 

1541 Abel da Ascencilo de Sou/a Donas Bolo, em 191V919. diss. 
sobre «Gastrites ulcerosas», a p r , 1115 vai, pros , Tiago do 
Almeida. 

1542 Antonio Ferreira Machado, em 10vn919, diss, sobre «Suicí

dios e suas tentativas no Porto, estatística 19001915», apr., 
MB18 vai, [ires, Lourenço Gomes. 

1543 José Tomaz Teixeira Fernandes, em 17VH919, diss sobre 
«Mielile», S13 vai , prés., Tiago de Almeida

1544 Aires Gomes de Oliva Teles, em 24vn919. diss, sobre «A 
cura pelo sol nas tuberculoses cirúrgicas», apr B17 vai, 
prés., Carlos de Uma. 

1545 Angelo Ferreira l.eile, em 26vn919, diss sobre «Breves 
considerações sobre a inserção viciosa da placenta 5 
observações», apr, B14 vai, prés, Teixeira Bastos. 

154G Antonio I.opes Junior, em 31VH919, diss sobre «Adenites 
inguinais», apr , 1114 vai, prés, Tiago de Almeida
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19181919 

Actos de Doutoramento 
Reforma de 1411 

Junho de igi8 a Julho d: igig 

1 Jaime ferreira de Carvalho, em 3VI918, dissertando sobre 
«Salpingoovanles, aprovado, li15 valores, presidente, Tei

xeira Gustos. 
•J Adelaide Irene Guimarães, em 3VI918, diss, sobre «Breves 

considerações sobre Mola hidatiforme», apr., S13 vai., prés, 
Teixeira Bastos. 

3 José Maria da Costa Junior, em 29yH|9l8, diss, sobre ^Breves 
considerações sobre a adnopatia traqiieohronquica tuber

culosa na infância», apr., H17, vai., prés., Almeida Garrett. 
4 Justino Nogueira Gomes, em 29VH918, diss, sobre > Recalcifi

eação na tuberculose pulmonar ■, apr, lilõ vai., prés., Al

meida Garrett. 
5 Laura Domingues l.opes, em lx918, diss, sobre 'Breves con

siderações sobre o tratamento cirúrgico no cancro uterino», 
apr, S13 vai, prés., Teixeira Bastos. 

6 Mario Navarro Menezes, em :íx918, diss. "Sobre os corpos 
amarelos do ovário», apr., S12 vai., prés., Teixeira Bastos. 

7 José de Magalhães Sequeira, em 26X918, diss, sobre «Higiene 
e profilaxia do tifo exantemático, apr., B15val., prés., Al

berto de Aguiar. 
8 David Paula de Albuquerque Bocha, em 91919, diss, sobre 

«Tratamento dos tumores vesicais pelas correntes de alta 
frequência \ apr., B15 vai., prés., Teixeira Bastos. 

9 Artur Nori de Oliveira e Souza, em 1411)19, diss., sobre «Tu

berculoses pulmonares latentes», apr.. B17 vai., prés., Tiago 
de Almeida. 

10 Américo Toixeira Bibeiro, em 241919, diss, sobre «Mal de 
l'ott». apr., Blfi vai., prés., Carlos de Lima. 

11 Joaquim Guimarães, em 13m 919, diss, sobre «Breves consi

derações sobre alguns casos de tuberculose pulmonar», apr., 
li16 vai., prés., Tiago de Almeida. 

12 Benjamim Camossa. em 13nr919, diss, sobre «A forma icté

rica da febre tifóide», apr., B17 vai., prés., Tiago de Almeida. 
18 Gil Pontes Moreira Ramos, em Siv919, diss, sobre < Leucemia 

mieloidoo, apr, B16 vai., prés., Tiago de Almeida. 
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14 Abílio île Deus Pereira rio Lago e Costa, em 111V919, diss, so

bre «A esterilidade na mulher», apr., 1515 vai., prés.,Teixeira 
Rastos. 

15 Manoel Maria Lopes, em lõv919, diss, sobre 'Púrpura he

morrágica num tuberculoso1 , apr., Illft val., prés., Tiago de 
Almeida. 

16 Manoel Inácio Leite de Abreu Novais, em 15V919, diss, sobre 
Os coloidais nas infpcções», apr., S18 vai , prés., Tiago de 

..Almeida. 
17 Mario de Almeida em 24V919, diss, sobre «Disenteria ami

binna , apr., Mli18 vol., prés., Teixeira llastos. 
18 Joaquim da Rocha Reis, em 29V919, diss, sobre «Tuberculose 

perilonial , apr., R16 vai ,pres , Tiago de Almeida 
19 Mario Soares de Pinho, em 29V9Í9, diss, sobre Distrolias 

tiroideias». a p r , R14 vai., [ires., Carlos de f.ima. 
20 Manoel do Jesus Fernandes, em 5vj9l9, diss, sobre ■ Palu

dismo», apr., R15 vai., prés., Tiago de Almeida. 
21 Carlos Ferreira de Souza l.eile, em lOvi919, diss, sobre «As 

injecções intravenosas de peploua no lifo exantemático , 
opr , R16 vai., prés, Teixeira Rastos. 

22 Manoel Coelho do Silvo, em 26VI919, riis>. sobre Tuberculoso 
renal», apr. R16 vai., prés., Teixeira Raslos. 

23 Jaime de Oliveira Magalhães, em 26VI9H), diss, sobre Febre 
na sifilis , apr., R16 vol., prés , Tiago de Almeida. 

24 Mario Teixeira da Costa, em !K)vi919, diss sobre < Higiene 
Escolar — exame otologico nas escolas primarias , apr., S13 
vai., prés, Almeida Garrett. 

25 José Gomes Fernandes, em 10vu919, diss, sobre Siringo

mielio'», apr., R14 vai., prés, Tiago de Almeida. 
26 Adelaide dos Prazeres Oliveira Coelho, em 30vn919, diss

sobre «Uri) caso de ectopia r e n a l , apr., R16 vai., pré s , Tei

i xeira Raslos. 
27 Joaquim Roberto de Carvalho, em 30vii919, diss, sobre Q 

valor da Radiologia ureteropielorrenol», apr., MR19 vai., 
prés , Teixeira Rastos. 
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KKI.AÇÀO DOS ALUNOS QUE TKKMINARAM 0 Cl l iso 
NO ANO LECTIVO l)K 11)181919 

(Antigo período transitório) 

N. ■ NOMES f i „ a i i 

1 Aníbal Cardoso de Freitas , . . . . S12 
È Henrique Fernandes cie liarros B17 
:! Joaquim da Cunha Cardoso Junior • . S11 
4 Firmino de Jesus de Pinho S|8 . 
ri Abílio Augusto de Souza BH 
(í Carlos Cincinalo da Costa Frias B14 
7 Abel da Aseonç.ão de Souza Donas Itoto S13 
6 Antonio Ferreira Machado S13 
9 José Toma/. Teixeira Fernandes S1S 

10 Aires Gomes do Oliva Teles B15 
11 Angelo Ferreira Leite , S18 
12 Antonio l.opes Junior S18 
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RELAÇÃO DOS ALUNOS QUE TERMINARAM O CURSO 
NO ANO LECTIVO DE l!)18r191cJ 

(Reforma de 1911) 

N.«" SOMES .Mtdi . i 

1 Janine Ferreira de Carvalho Blfi 
2 Adelaide Ireno Guimarães . . . . . . . H15 
3 José Maria da Costa Junior . lt17 
4 Justino Nogueira Gomes li14 
b Laura Domingues Lopes H14 
4i Mario Navarro e Menezes ■ . . ' H15 
7 José de Magalhães Sequeira ' . . . . , S l 
íi David Paula de Albuquerque lioeha ■ filG 
9 Artur Neri de Oliveira e Sou/.a . . . . . . . . C14 

10 Américo Teixeira Ribeiro . li14 
11 Joaquim Guimarães . . . . . K14 
12 Benjamin Camosa . l!lf) 
13 Gil Pontes Moreira liamos . . SK< 
14 Abílio de Deus Pereira . . . . H15 
15 Manoel Maria Lopes li14 
Mi Manoel Inácio Leite de Abreu Novais $12 
17 Mario de Almeida IS15 
18 Joaquim da Ituchu Leis . BIC 
19 Mario Soares de Pinho S»18 
"20 Manoel de Jesus Fernandes filo 
'21 Carlos Ferreira de Sousa Leite. • li14 
22 Manoel Coelho da Silva R14 
23 Jaime de Oliveira Magalhães Rl(i 
24 Mario Teixeira da Costa li14 
25 José Gomes Fernandes . . . S12 
26 Adelaide dos Prazeres Oliveira Coelho li1 t 
27 Joaquim líoberlo de Carvalho B16 



Trabalhos escolares 

Tendo o Conselho Escolar deliberado que a 
partir do ano lectivo 1919-20, se fundissem o 
Anuário e os Anais scientíficos numa só publi
cação, que ano a ano dê o relato da vida da Fa
culdade, não só na parte relativa ao ensino, mas 
também reunindo os resumos dos trabalhos scien
tíficos do pessoal docente; e tendo mais resol
vido que o primeiro volume dessa nova publica
ção desse uma noticia o mais completa possível 
de estado actual da Faculdade--os relatórios e 
programas que deviam ser publicados neste logar, 
serão incluídos nesse volume. 



B I B L I O T E C A 

M O V I M E N T O E M 1 9 1 8  1 9 1 9 

(A) Número de leitores e obras consultadas 

.MESES Leitores Obras 

Agosto . . 
Setembro 
Outubro. 
Novombro 
Dezembro 
Janeiro . 
Fevereiro . 
Março . 
Abril. . 
Maio • . . 
Junho ■ . 
.Initio. . . 

25 25 
17 21 
10 11 
19 21 
41 38 
84 ítl 
40 4--i 
76 79 
55 58 
867 250 
248 265 
109 128 

Total '.»82 1:030 

HT. B. — Neste número não se contam os professores e assis

tentes, que diariamente utilisam as obras desta Biblioteca. Para 
leitura em casa, foram retirados: por professores — 204 volumes, 
por encarregados de curso — 65, por assistentes — 194, por prepa

radores — 37. 
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(li) Livros adquiridos por compra ou por oferta 
e obras encadernadas 

Obras Volumes 

Oferecidos 299 861 
Comprados. . . O 3 T G ' í ^ CU* 

Volu,..e8 1 e n c a d e r n a d ( i s 8G 202 
e obras J 

A Biblioteca pussne aclualmenle 17:52« obra» c IH-.147 yolumes, 

De entre as obras e volumes oferecidos, mencionaremos em 
especial, as seguintes : 

Pela Uritisb Medicai Association foram oferecidos á Biblioteca 
44 volumes de Medicina B Cirurgia, BtC! 

Da Faculdade de Medicina da lialiia 169 teses de diferentes 
anos. 

Da America do Norte, 8 volumes de John Cresar Lilian. 
Da Junta para ampliación de estúdios é investigaciones cienti

ficas «Momorias correspondienles à los avios 1907, 1908-1909, 1910-
1911, 1912-1913, 1914-1915, 1916-1917», 6 volumes. 

Pelo Ex.mo Sr. Pr. Prof. Carlos Alberto de Lima as obras de 
«Recyschius» (Fredsricus) 4 volumes. 

Porto, 29 de Julho de 1919. 

IHiiiz Blanco tie Sousa Arôso, 
Conservador da Biblioteca. 



LEGADOS 
ADMINISTRADOS PELA 

Faculdade de Medicina do Porto 

L E G A D O N O B R E 

Balanço em 30 de Junho de 1919 

Activo Passivo 

Papeis de crédito: Legado Nobre . . 76.871*01 
Faculdade de Medi-

Inscriçõcs de 2,17o C'no • • . • • • 12.455*67 
de assentamento . 71.426*01 

Acções do lianco Co- ! 
mercial do Porto . 3.270*00 

AcçOes do Banco 
Aliança . . . . >-175*00 

Caixa. . 12.455*67 

88.326*68 88.326*68 
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L E G A D O " V I S C O N D E D E M A C E D O P I N T O " 
Movimento da Caixa— 19181919 

R e c e i t a 

■Saldo do ano económico 
do 19171918 . . . 

•luros (ia Filial da Caixa 
Económica . . . 

Juros recebidos de ins
«ricSea de 2,1 " „ . 

221$09 

0*68 

56*70 

2M*I7 

D e s p e s a 

Prémio pago a Carlos 
1'into Lopes de Oli
veira (Conselho esco
lar de 31VH918 . . 

Saldo que passa para 
o ano económico Se 
19191920 . . . . 

42*00 

242SI7 

284*47 

L E C A D O " B A R Ã O D E C A S T E L O D E P A I V A " 
Movimento da Caixa — 19181919 

R e c e i t a 

Saldo .In ano económico 
4e 19171918 . . . 

Juros du Filial da Caixa 
Mímica . . . . 

Recebido de juros de 
inscrições de 2,1 " ,,. 

209*49 

' C$32 

21*00 

286*81 

D e s p e s a 

Prémio pago a Manoel 
C e r q u e i r a Gomes 
(Conselho escolar de 
31VH918 . . . . 21*09 

Saldo quo passa para 
n ano econónico de 215*81 
19191920 . . . . 

286*81 

PREMIO "RODRIGUES PINTO" 
Movimento da Caixa— 19181919 

R e c e i t a 

SaMo doano económico 
do 19171918 . . 

Juros da Filial da Caixa 
Económieu . . . . 

Recebido de juros de 
inscrições de 2,1 % ■ 

70*59 

2*13 

16*80 

S9*Ó2 

D e s p e s a 

l'ara pagamento do pré
mio'a Álvaro ria Silva 
Hosas (Conselho es
colar de 31VH917) . 

Prémio pago a Celestino 
iia Costa Maia (Idem 
de Hlvn918) . . . 

Saldo que passa para 
o ano económico de 
19191920 . . . . 

16*00 

10*00 

57*52 

89*52 

O Secretário, 

Altaro Teixeira Basto». 
O Presidente do Conselho Administrativo, 

Maximiano Av.gutío tie Oliveira Lemos. 
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LEGISLAÇÃO 

Le i n.i 861 

Rejfulandn « nomeação dos reitores das 1,'nirersidades i Liceu* e 
dos directores doutros estabelecimentos de ensino e o preenchi
mento das vaga» de professor, e promulgando viria» disposições 
irlatiraiiientr < 

Km nome «la 

relativamente a exumes- ^ r^-v^t^. o ' *T? 

Nação, o Congresso <la Hepúbliea decreta, e ell ^ ^ J n « 4 c '( 
promulgo, a lei seguinte: \ 7^"*".i 

Artigo 1." Os reitores das Universidades e dos Liceus e " ^ ^ ^ l U 
directores dos outros estabelecimentos de ensino a cargo do F s - / 1 * 
lado sao do nomeação do Governo, y j/ ^ 

§ único. Aos reitores das Universidades compele propor ao I axí \) .\} *> , 
Governo as nomeações dos vice-reilores o directores das Faeulda- I g r v Ç v * *."7$\-
des e Escola», de entre os respectivos professores. . / / * ? t -JT->)rf. ; 

Ari. 2.« As vagas de professores ordinários das Universidades, •*-• 
que exislireii, ou venham a existir, serão preenchidas por concurso, 
conforme as leis orgânicas e regulamentos das Faculdades e Esco
las, feito perante um júri nomeado pelo Governo entre os professo
res, tanto quanto possível da especialidade, das très Universidades, 
sob a presidência de um dos reitores designado pelo .Ministro da 
Instrução, e funcionando em Lisboa, Porto ou Coimbra, segundo as 
conveniências do ensino. / \ -. 

g único. Também poderão ser preenchidas as vagas a que se wát^íy^S^Jti 1 
refere este artigo pela transferencia de pro/assorea ordinários y^^-JuJ*j£ j ^ f 
dumas Universidades para as outras, desde que assim o requeiram £ ^ ^ ^„ U í-.-y \ 
e convenha ao en»ÍHO. \s vagas dentro da mesma faculdade sÔ\ / / l i 
poderão m preenchidas por professores pertencentes •> l » specU*St tCM' *-'M.j 
secção ou que lenham concurso para essa secção. V 4 / / — 

Ari. íi." O Qovôrpo pudera conlratar, quer no pais quer 00 ^^-*ytt o í í i - \ 
estrangeiro, para a leccionação das cadeiras professada» nas Uni- yÍKo^ u? i. it> 
versidades, individualidades do reconhecido mérito scientillco, sol) <^ ^ . f 
proposta dos reitores e depois de ouvidas as respectivas Faculdades ?If *K> 
ou Escolas. _ TÀIAX~A. XU^^T 



68 FACULDADE DF, MEDICINA DO PORTO 

§ único. Os professores contratados e quo sejam nacionais, 
quando lenham professado pelo menos dois anos, poderão ser no
meados professores ordinários, sob proposta do reitor, com voto 
favorável e nominal da maioria do Conselho da Faculdade respectiva 
e com o prévio conhecimento dum relatório elaborado pela com
petente secção sobre os seus méritos. 

Ari. 4-.° 0 decreto com força de lei n." 5:491, de 2 de Maio 
último, entrará em vigor no proximo ano lectivo. 

Art. 5." F. revogado o decreto com força de lei n." 5:770, de 
10 de Maio último. 

Art. ti ° A dispensa de exame, que não seja o último para 
a conclusã-i da formatura, concedida no art. 1." do decreto n.o 
5:787-LLLL, é aplicável somente aos alunos das Faculdades de 
Direito que comprovem devidamente terem feita durante um ano 
as campanhas de Africa ou França, ou terem permanecido nas 
fileiras como milicianos, no periodo de guerra durante dezoito 
meses, ou terem Bido julgados incapazes por doença contraída em 
campanha ou haverem sido feridos com combate. 

§ único. Todos os indivíduos que tenham concluído os seus 
cursos do medicina e que por motivo de mobilização não puderam 
fazer a defeza de dissertação são dispensados desse neto, contnnto 
que o requeiram no prazo de trinta dias a partir da publicação 
desta lei. 

Ari. 7." F. permitido aos alunos de qualquer Faculdade ou 
F.scola Superior, e a favor dos quais milite qualquer das condições 
iio artigo anterior, requererem o fazerem exame, ou exames, na 
mesma época, de mais de um grupo de cadeiras ou disciplinas, os 
quais se efectuarão segundo a sua ordem e com prejuízo desta. 

Art. 8." Ficam revogados o § único do citado art. 1." do de
creto n.° 5:878-1.1.1.1. o n decreto com força do lei n." 5:787-VVVV, 
de 10 de Maio último, excetuando desta última disposição os alunos 
que já completaram o seu curso. 

Art. 9.° ft autorizado o Oov.jrno a fomentar o desenvolvimento 
dos Associações Académicas, quando por elas convenientemente 
solicitado e de modo a que sempre mell|or possam corresponder á 
sua elevada missão. 

Art. 10." São autorizadas as Faculdades de Letras a contratar 
um professor de música e canto coral, o qual terá a seu cargo a 
direcção dos orfeões académicos 

§ único. Uma parte da acção deste professor será dedicada a 
investigação o estudo das canções nacionais. 

Art. 11.° £ criada na Universidade do Porto uma Faculdade 
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I] do Leiras, com um quadro de disciplinas, grupos e secções análogo 
li ao das mesmas Faculdades de Lisboa e Coimbra. 

Ari. 12.° Os conselho» das Faculdades e demais Escolas Su
periores poderão resolver que so ministre o ensino nos meses de 
Agosto decorrente c Setembro imediato, como continuação dos 
cursos ilo ano lectivo transacto, e desde que o tomem por conve
niente ou necessário. 

Art. 18." Fica transferida no actual ano para Outubro a época 
de exames fixada na lei para Julho, e para Dezembro a que na lei ti 
fixada para outubro. 

§ único. Os alunos que nos termos desta lei tiverem de fazer 
exame em Dezembro poderão acumular as duas cadeiras em que 
so haviam matriculado no ano lectivo transacto, como frequência, 
mediante matrícula condicional, das cadeiras em que no começo do 
novo ano lectivo, nos vulgares condições se matricularem. 

Art. 14." Para os alunos que no último ano lectivo deviam 
terminar os seus cursos, nu que tenham a fjeqúência de todos os 
anos, são obrigadas as Faculdades Universitárias c demais Escolas 
Superiores u marcar uma época de exame e de defeza de teses em 
Agosto decorrente o Setembro imediato. 

Art. 15." O Governo publicará os decretos e regulamentos 
necessários para a boa execução desta lei. 

Art. 1G." Fica revogada a legislação em contrário. 
O Presidente do Ministério e Ministro do Interior e os Minis

tros das cernais RepartiçSes a façam imprimir, publicar e correr-
Paços do Governo da República, 27 de Agosto de 1919. 

("Diário do Governo., I Série n.» 171 de 27 de Atjosto de 1919). 

Lei n." 88o 

Concedendo abonou mattUartt ao* funcionários e empregado* eiviê 
do Estado, aposentados OH reformados e aos pensionistas do 
Montepio Oficial. 

Em nome da Nação, o Congresso da liepública decreta, e eu 
promulgo, a lei seguinte: 

Artigo 1." Aos'funcionários e empregados civis do Estado, 
aposentados ou reformados, actualmente existentes, com pensões 
fixadas em relação a vencimentos estabelecidos anteriormente a 5 
de Dezembro de 1917, quaisquer que sejam as entidades que tenham 
a seu cargo o respectivo pagamento, e beiu assim aos que vierem 
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a aposentar-se nu reformar-se nas mesmas condições, será abonada 
uma pensão auxiliar, sem dedução de qualquer natureza, nos ter
mos seguintes: 

a) Aos que perceberem pensões até 400S anuais, abonar-se-bá 
mensalmente n pensão auxiliar de 12$; 

hJ Aos que perceberem pensões compreendidas entre 400$'.)1 
e 70»*, abonar-se-bá mensalmente a pensão auxiliar de 10$: 

c) Aos que perceberem pensões compreendidas entre 700$0I 
p 1.200S anuais abonar-se há mensalmente a pensão auxiliar de 8$. 

§ 1." Os limites de pensões que servem de base á fixação de 
pensões auxiliares são líquidos de imposições legais. 

§ 2." As pensões de aposenlação. compreendidas nas alinéas 
b) e c) dême artigo, não poderão licur mensalmente inferiores, res
pectivamente, a éo$8fl e (>8$33, para o que se procederá ao reforço 
necessário da pensão auxiliar. 

S 6.» As pensões auxiliares não são acumuláveis com quais
quer outros vencimestos, abonos, ajudas de cuslo, gratificações ou 
subsídios pagos pelo Kstado, directa ou indirectamente, e seia por 
que titulo fôr. 

'Ari. 2." Aos funcionário! ou empregados civis julgados inca
pazes de serviço pelas juntas médicas de inspecção e desligados ou 
ausentes do serviço por esse motivo, quando percebam vencimentos 
estabelecidos anteriormente a 5 de Dezembro de 1917, ou pensões 
provisórias de aposentação lixadas em relação n esses vencimentos 
ser-lbes hão feitos também abonos auxiliares, do conformidade com 
o determinado no artigo anterior e seus parágrafos. 

Ari. 7." As entidades que tenham a seu cargo o pagamento 
das pensões de aposentação ou reforma e o Montepio Oficial serão 
subvencionados, de conta da verba inscrita em despesa extraordi
nária no orçamento do Ministério das Finançai a que se refere o 
artigo anterior, com as quantias necessárias para satisfação das 
pensões auxiliares estabelecidas nesta loi, devendo para esse fim 
enviar mensalmente uma requisição cie fundos à respectiva lieparti-
ção do Direcção Geral de Contabilidade Publica, e ficando as respe
ctivas administrações responsáveis pela sua aplicação. 

§ único. Pela Direcção Geral da Contabilidade Pública serão-
dadas instruções necessárias para o mais fácil pagamento dos abo
nos auxiliares aos indivíduos compreendidos no art. 2." 

Paços do Governo da República, 1(> de Setembro de 1910. 

("Diário do tíovCrno., I Série, n." 187 de l i de Setembro de 1019). 
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Lei n.» 888 

Fixando o» vencimento» máximos do»:funcionário» público») infe

rindo carícia disposições sobre pensões tie aposentação, cessação 
de abono <le subvenções, pagamento dos adiantamentos concedi

dos pela Caixa Qeral de Depósito» nos termos da M n ° 77Q, >■ 
; ; .1, Agosto de 1917, <■ decreto n.« S381, de Si de Setembro du 
mesmo ano; e suspendendo a tabela dos emolHiuenlox'jttdiciais, 
.il)i;,rodit />elo derreto n" o.'//?, de '.'s de Junho ilr 1M9

Km nomo da Nação, o Congresso da República decretai e eu 
• mulgo, a lei seguinte: 

artigo 1" Nenhum funcionário pode perceber por ordenado», 
soldos, gratUlcacSes, emolumentos 'le qualquer ordem, pensOea ou 
quaisquer outrai remunerações, pagai directamente pelo Tesouro, 
nem mesmo peins acumulações autorisadaa por lei expressa, soma 
excedente a 4 5(K*S anuaia se estiver era serviço aclivo, e a 2.Õ00S 
também anuaia) se fór aposentado, jubilado ou reformado, sendo 
ambos estes os limites lenidos de Iodas as imposições legais. 

!; 1 " Não se compreendem neste artigo as ajudas de custo a 
pie OS funcionários tenham direito pelo exercício de funções publi

cas fora dn sede nHciai do sen emprego, nem os subsídios de resi

j.'mcin. 
S 2." Bxcoptuamse do disposto neste artigo o Presidente da 

RèpilbUea, OS membros tio corpo diplomático e consular, os empre

gados das ugencias ftnanoelrai nos países estrangeiros, os funcio

nários civis c militares em comissão no estrangeiro, os quais perce

berão os vencimento ytie respectivamente llie fornm lixados, sujeitos 
as respectivas imposições legais. 

i» 8.0 De futuro só poderão receber vencimentos superiores 
neste artigo os funcionários nomeados para cargos ou funções nOVAS. 
.piamlo o diploma emanado do Potier Legislativo qu« criar lais car

gos taxativamente determine que a presente lei não lhes ó apli

cada. 
S 4." Kxcephmmso das disposições desta lei os vencimentos 

ou pensões por serviços distintos prestados a Pátria e à República. 
Ari. "2" Não pôde exceder S.OOOS anuais a importância total 

dos vencimentos de actividade o inactividade, quando a acumulação 
le uns com outros possa 1er lugar nos termos das leis vigentes, 

íj I." A importância que exceder á quantia máxima fixada 
.. |te artigo será deduzida omqiianlo durar a acumulação nos ven

cimentos de inactividade. 



72 FACULDADE DE Ml.ruciNA DO PORTO 

§ 2." Os máximos lixados neste artigo referenisb a venci

mentos líquidos de todas as imposições legais. 
Ari. 3.° Os funcionários Mn serviço activo que perceberem 

quantia superior n que por esta lei é permitida são suspensos de 
funções, e não serão abonados de vencimento algum por um período 
igual ao dobro daquele em que tenhu infringido as respectivos dis

posições. 
Ari. 4.'' Será escriturada como receita do listado, em rubrica 

especlul a importância correspondente a 50 por conto das quantias 
que se liquidarem, excedentes nos limites acima mencionados e 
constituirão receita da cuixa de Aposentações os outros 50 por cento 
das mesmas quantias. 

Ari. õ " Á Direcção (leral de Contabilidade Pública, por si e 
pelas suus repurtições nus diversos Ministérios, compete a llscalisa

ção dos abonos de vencimenlos aus funcionárias cempreendidos no 
arl. 1 " da presente lei, podendo inspeccionar directamente lodos os 
sérvfçOa que lenbain ou não autonomia administrativa. 

*5 único. O riigposlo n68l<l artigo DUO revoga nem restringe a 
faculdade conferida ao director geral da contabilidade pública no 
n." 7.» do art. 3b> da lei de 2tí de Murço de 1807; 

Ari. fí." As pensões de aposentação serão, de futuro, sempre 
lixada:, em relação no vencimenlo ce categoria do cargo exercido 
n«s últimos très anos, devendo considerarse, para esse fim, como 
vencimenlo de categoria, quando se trate de vencimento indiviso, 
cinco sextos do vencimenlo total. 

$ I " Ao funcionário com mais de Irinla anos de serviço sera 
a pensão acrescida de 2 por cenlo por cada ano a mais, podendo, 
neste caso, excederse em Importância correspondente o limite 
lixado no art. 1." desta lei. 

S '." l'ara u contagem do tempo de serviço é prorogada pot 
trinta dias o prazo concedido no nrt. 2 ° da lei n." 718. 

§ 3 " O disposto no presente artigo não revoga o determinado 
00 S 3." do arl. 17° da lei n° 403, de 9 de Setembro de 1816, 

Art. 7." A pnrlir do dia primeiro do més imediato ao da publi

cação da presente lei cessa o abono das subvenções concedida por 
efeito da carestia da vida resultante da guerra aos funcionários das 
Secretarias de Eslado e estabelecimentos ou serviços delas dopen

dentos, ainda que autónomos, que tenham tiiio melhoria de venci

mentos posteriormente a 5 de Dezembro de 1917: 
S 1» Kxceptuamse do disposto neste artigo os funcionários a 

■quem não tenham sido retiradas as subvenções pelos diplomas que 
lhes concederam melhoria de retribuição, desde que o respectivo 
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\ m o m e n t o l i( | i i i i io de imposto de rendimento quando devido, ariicio

uado i l i i subvenção, não exceda a 130$ mensais. 
§ 'J." A subvenções a abonar, nos lermos; do S anter ior , são 

l ixadas am l
r
>S mi' i isais, não podendo nenl ium funcionário ser abo

nado de vencimento <■ subvenção por Itpportanoia superior ;i que 
compele á categoria imediata 

g '.'< '• Ao. indivíduos nomeados para luparos novo da serviços 
criados ou reorganiaadoe depois de 5 d e Dezembro de 1817 aplicasse 
o disposto nos SS 1." e 9 ■■ deste art igo, 

g 4. " Âs subvenções de t|MO tr: i l ; \ o S '2." do art 44 " do decreto 
o. &787ÍG, de 'li da Maio da 1919. e aos funcionár ios <|«o as rece

bem são aplicáveis ás disposições anteriores. 
£ .">'• São mantidas até 31 do Dezembro de l i t 19 as subven

ções a que leni direi to o pessoal do corpo diplomático e consular 
da que trata o art. 14." do decreto n." 57(i5 da 10 de Maio de 1919

Art. 8." Aos imprecados assalariados das Secretarias da Estado 
a suas dependencies cont inuam a ser abonada a subvenções e 
di ferença* ou aumento de salários concedidos a t i tu lo de subvenção 
a que l inbai i i dire i to pela legislação em vigor em 30 de Junbo de 
1919. 

A i l . i l " Os funcionários a quem foram concedidos adianta

mentos pela Caixa l ie ra i de Depósitos, noa lermos da lei r i " 770, 
.do 17 de agosin de 1917. poderão satisfazer a importância desses 
adiantamentos até 72 prestações mensais, desde que assim o re

queiram no pra/.o i le quinze dias, a contar da dala da publ icará,, 
ria presente lei. 

Ari 1 0 " d pagamento do j u ro estipulado no art. 2." da 
refer ida le i n." 770, pela demora no reembolso à Caixa Coral de 
Depósitos, resultante do disposto no art igo antecedente, «era feito 
mensalmente com as prestações de reembolso: para dsle efeito a 
Caixa Cerai de Depósitos l iquidará no f im do cada ano e enviará 
á respectiva Repar l iç io de Contabil idade a impo r tance do j u r o a 
descontar em cada ui rs , sempre proporcional á quantia em divida, 
procedendo da mesma forma pura com o prémio de r isco, que será 
l iquidado conforme as taxas l ixadas no art 237.° do regulamento 
da Caixa Geral de Depósitos de 9 de Dezembro de 1909. 

Ari . 11 . " (1 disposto nos 1res art igos antecedentes é aplicável 
aos adiantamentos feitos nos termos do decreto n.° 3723, de 29 de 
Dezembro de 1917, e da portaria n.'

1 1214, de 28 de Janeiro de 191«. 
Art 12 " Pica suspensa., alé que seja feita a necessária revisão, 

a tabela dos emolumentos jud ic ia is aprovada por decreto n.«. 5942, 
do 28 de Junho da 1919, passando todos os actos jud ic ia is a ser 
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provisoriamente regulados pelas tabelas anteriores à publicarão 
ilésto decreto. 

Art. 13° 0 pessoa) das oficinas da Imprensa Nacional de 
Lisboa e os pensionistas da sua Caixa de Socorros a (|tiem foram 
concedidos adiantamentos, nos termos do decreto n." 3381, de 22 
do Setembro do 1917, poderão satisfazer as importâncias desses 
adiantamentos em 72 prestações mensais OU 300 semanais, numé
ros máximos, devendo por tal iim os interessados entregar os 
respectivos requerimentos na Direcção Cerai da Imprensa Nacional 
nu prazo de )5 dias, a contar da data da publicação desta lei. 

S único. Fica garantido aos empregados e pensionistas ipie 
se aproveitarem do disposto neste artigo contraírem novos emprés
timos semestrais, nos lermos em que era costume faze-lo. mas não 
exwdando oada srapréstirrin 5 por eento do vencimento annal on 
média de empreitada. 

Art. 14.° Os funcionários civis ou militares aposentados ipie 
a junta de saúde der como aptos para 8 serviço, o a ele regressa
rem, sô poderão novamente aposenlar-se com melhoria de pensão 
de reforma em relação á qae usufruíam se estiverem pelo menos 
três anos ao serviço. 

Art. 15." lïe.a revogada a legislação em contrário. 
O Presidente do Ministério e Ministro do Interior o os Ministros 

das demais Hepartições a façam imprimir, publicar e correr. Paços 
do (inverno da República, 18 de Setembro de 1ÍM9-—JOÃO DO 
CANTO B CASTHO SILVA ANTUNKS — Alfredo Ernesto de 8é Cardoso 
— Artur Alberto Camacho Lopes Cardoso — Francisco da Cunho. 
Rego Chaves—Hélder Armando dos Santo* Ribeiro— Silvério Ri" 
beiro da /tocha e Cunha — João Carlos de Melo Barreto — Ernesto 
Júlio Navarro — Alfredo Rodrigues ffuspat—Joaquim José de OU-
ce.ira — José Domingues dos Santos—César Justino de ],ima Aires, 

("Diário do Governo., I Série, u." IS') de IS de Setembro de 1919), 

D e c r e t o n.-> 5:229 

Estabelecendo que o preenchimento dus vagas dos lugares de directo
res gerais, de chefes de repartição das secretarias e de viajes ou 
encarregados de quuisi/uer serckoi do Estado ou deles depen
dentes possa, recair em pessoas idóneas da confiança do regime, 
independentemente das formalidades e requisitos estabeleeiílos 
nas leis e regulamentos em rigor. 

Considerando que o interesse superior da defesa do regime 
exige que á frente dos serviços públicos estejam cidadãos que pela 
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sua fé pol i t ica d i e m garantias do absoluta l ialdade e dedicação às 
inst i tuições republicanas ; 

Considerando que as leis e regulamentos em vigor preceituam 
formalidades e requisitos que podem opòr-se a que, no preenchi
mento das vacaturas que por qualquer motivo ocorram, as nomeações 
para os cargos superiores recaiam em indivíduos absolutamente 
dedicados ao reg ime: 

Considerando que á indispensável que nas Repartições onda 
lais vagas so d i e m se faça sent i r imediatamente uma acção devota
damente republ icana. 

O Governo ' la República decreta, o eu promulgo, para valer 
como le i , o seguinte: 

Art igo l.o O preenchimento das vagas dos lugares de d i re
ctores gerais, de chefes de repart ições das secretarias e de chefes 
ou encarregados do quaisquer serviços do Kslado ou dele depen
dentes poderá recair em pessoas idóneas da confiança do regime, 
independentemente das formalidades B recpiisilos estabelecidos nas 
leis e rogulamentos em' vigor. 

Ar i . 2." Na execução do disposto no art. l.o deste decreto 
não haverá que observar o preceituado no a r l . 45.» da le i de 9 de 
Setembro de 1908. 

Art. 8.0 F.ste decreto, entra imediatamente em vigor e revoga 
a legislação em contrár io. 

Determinate portanto a,iodas as autoridades, a quem o eonha> 
cimento e execução do presente decreto com força de lei per
tencer, o cumpram e façam cumpr i r Iam inte i ramente como nele 
se contém. 

Os Ministros de Iodas as repart ições o façam publicar. 
Paços do Governo da República) 11 de Março do 1919. 

(•Otário do Govírno,, I Síric, n." ¢0, de l i de Março de I9I9). 

Decreto n." 6:108 _ 

Transformando em o » » « 'óaãoira de Ginecologia ãa Faculdade de 
Medicina ãa Univertidadé <lo Porte i criando efn sua snbetittii-
cão n ciiil'ini de Bacteriologia f Parasitologia. ^ 

Cousiderando que a Faculdade de Medicina da Universidade 
do 1'òrlo não possui instaiao9ei próprias para o ensino da f í ineco-
logia, que está sendo feito por encarregado de curso, numa sala do 
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Hospital de Santo António, o que está longe de poder considerarse 
um serviço regular daquela especialidade : 

Atendendo que, pelo contrário, a mesma Faculdade de Medicina 
tem para o ensino da Uacteriologia e Parasitologia um laboratório 
montado expressamente, além da secção bacteriológica do Labora

tório Nobre o do Laboratório do Homfim. que Ibe está anexado 
pedagogicamente ; 

Atendendo que a proposta da Faculdade de Medicina toi apro

vada pelo respectivo Senado Universitário: 
Tendo em vista o disposto no n." 8.° do art. lo.1' do ilici, i. 

n.o 4:554, de 6 de Julbo de lí»18, e no n.° 2." do art. 57." do 
decreto n.,J 4:652, de 12 de Julho do mesmo ano; 

Usando da faculdade que me confere o n." 8.0 do arl. 47." da 
Constituição Politica da Itepública Portuguesa! 

liei por bem, sob proposta do Ministro da Instrução Pública, 
decri lar que seja transformada em curso a cadeira de Ginecologia 
ila Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e criada em 
sua substituição a sadeira de P.acteriologia è Parasitologia. 

0 Ministro da Instrução Pública assim o tenha entendido e 
faça executar. 

Paços ilo Governo da República. 10 de Setembro de 19l8i 

("Diário «lo Governo,, n.' 187, I Sóric. de H> de Setembro ile 1'tl'J). 

Decreto n," 6:174 

Regulamentando o artigo iu t em $ único <ln lei •> " WM> dt ■'< •<• 
Agosto tic min, na parte relativa ài nomeações flou reitores t 
»iise*reitore* das Unitereiãadef, hem como do* úirectoret da.* 
Faculdades e Knrolan 1'tiirersrtàrias. 

Tendo do ser regulamentado o artigo 1." e seu 55 único da lei 
11." 861, de 27 de Agosto de 19111. na parte relativa ás condições em 
que devem ser nomeados os reitores e vieoreilores das Universi

dades, bem como os directores (las Faculdades e F.scolas Univer

sitárias: 
■ Considerando que M é íncottveniente para a boa organisação 

dos serviços universitários mudarem frequentemente de reitores as 
Universidades e de directores as suas faculdades e Escolas, pode 
ser muitas vives de vantagem renovar esses funcionários, facili

tando úteis iniciativas; 
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Usaniio da faculdade que me confere o n.° • i " do arl. 47° da 
Constituição da Republica Portuguesa: 

Hei por bem, sob proposta do Ministro ea Instrução Pública, 
decretar o seguinte: 

Artigo t.9 Os reitores das Universidades são de nomeação do 
Governo, pelo período de seis anos, que pode ser prorogado por 
igual número de anos. 

\r l . 2.0 Os vice-reitores são nomeados pelo Governo, sob pro
posta dos reitores, e de entre os professores ordinários da respectiva 
Universidade com mais de cinco anos de serviço, por um período 
de seis anos. podendo ser reconduzidos por igual periodo do tempo. 

Ari. 8.0 Os directores das faculdades e Escolas Universitárias» Jhrfch^ <, ^Jfr 
são lambem nomeados pelo Governo, sob proposta dos Reitores, ' ' " L i * c ^ ^ c > / ; » 
entre os respectivos professores ordinários com mais de cinco anosj ^J' i^jL^r ' ' 
de serviço. A nomeação i: pelo periodo de seis anos, que podo serÇ ^ . ^ t,t . 
prorogado por igual número de anos. . j i""1 ' - • 

§ único. Relativamente às Faculdades Técnica e de j .e l ras iia£/*t**»<^.:, t^i/Ç.tp 
l"niversidado do Porto, não são exigidos os cinco anos de serviço jc,, ?iij , 
para a nomeação dos directores. 

^ Art. i." I-ogo que os reitores das Universidades ou os directo
res das faculdades e Escolas Universitárias completem doze anos 
de serviço, como reitores ou directores, declinarão as suas funções, 
respectivamente, no director de Faculdade ou Escola mais antigo, 
ou no professor mais antigo da sua Faculdade ou Escola, afim de 
serem devidamente .substituídos nos seus cargos. 

O Ministro da Instrução Pública assim o lenha entendido e faça 
executar. 

Paços do Governo da República, 22 de Outubro de 1919. 

("Diário do Governo,, n.° 218, I Série Je 25 de Outubro de 181«), 

D e c r e t o n.o 6:194 

Aprovando o regulamento do Lahoratò, io de liacteriologia do Porto 

Atendendo ao disposto nos artigos 3.0 e 9.» do decreto n." 1875, 
de 11 de Setembro do 1915; 

Atendendo à proposta do Conselho da Faculdade de Medicina 
da Universidado do Porto ; 

Usando da faculdade que me confere o n.° 8,0. do artigo l.° da. 
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loi n." 891; Me 22 de Setembro de 1919. que alterou o Constituição 
Politlcu da República Portuguesa: 

liei por bem, sob proposta do Ministro da Instrução Pública, 
decretar tpie seja aprovado o regulamento do Laboratório de Bacte
riologia do Porto, que faz parte integrante deste decrelu e vai assi
nado pelo referido Ministro. 

O Ministro da Instrução Pública 0 faça publica. Paços da Go-
vérno da República, 81 de Outubro de 1919. — ANTONIO JÕ8E I>'AI.-
MBIOA — Joaquim José <l01ire ira. 

REGULAMENTO DO LABORATÓRIO 00 HOSPITAL DO BONFIM 

Laboratório de Bacteriologia do Porto 

Artigo l.o O Laboratório de Bacteriologia do Porto, Ilea anexo, 
pedagogicamente, à Faculdade de Medicina da mesma cidade, e 
dependente da respectiva cadeira de Bacteriologia. 

Art- 2.° A superintendência seientiílca e administrativa do 
Laboratório compele ao professor de Bacteriologia da Faculdade de 
Medicina. 

Art. S.» O Laboratório desempenhará as funções pedagógicas 
e sanitárias inerentes à sua instituição, incumbindo-lhe nomeada
mente : 

Como estabelecimento sanitário 

l.o Proceder ás análises bacteriológicas que llie sejam requi
sitadas pelos serviços de saúde, ou solicitadas por corporações 
administrativas ou de assistência, e por particulares : 

2 o Manter um serviço permanente de diagnóstico e sorotera-
pia da difteria, em conjunção com os serviços directos do Hospital 
do Moléstias Infecciosas rtf loaquim Urbano; 

3." Prestar o serviço laboratorial necessário ao funcionamento 
clinico e sanitário do mesmo Hospital: 

4." Praticar com regularidade a análise bacteriológica das 
águas de abastecimento da cidade:-

õ" Instituir o tratamento anti-rábico e preparar sorosvacinas 
e outros produtos similares. A execução dos serviços constantes 
deste número (ica dependente dos recursos materiais do Labora
tório. 
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Como estabelecimento pedagógico 

l.o Conservar e procurar enriquecer a colocção de agentes 
bacterianos patogenias: 

2 " Iniciar um museu de bacteriologia e parasitologia; 
3.° Preparar as demonstrações práticas para a cadeira de lia-

cteriologia, que não possam ser realisadas no Laboratório privativo 
da Faculdade de Medicina : 

á;o Realisar os trabalhos práticos que, por sua natureza, não 
possam ser executados no Laboratório da Faculdade: 

5.« Procurar estabelecer o desenvolver uma secção de expe
rimentação animal ; 

G.° Flealisar as investigações scientilicas indicadas pelo pro
fessor de lîacteriologia. sempre quo os recursos do Laboratório o 
permitam ; 

7." Prustar-.se íi reulisação dum curso de bacteriologia técnica 
remunerado pelos alunos: 

8.° Auxiliar e promover a realisaçùo da trabalhos bacterioló
gicos de estudiosos que, pura esse efeito, pagarão uma cota para as 
despe/as materiais: 

9." Healisar, sendo possível, a preparação de vucinas bacte
rianas para os doentes internados nas clinicas da Faculdade do Me-
dicinu do Porto. < Is serviços auxiliares serão requisitados pelos 
respectivos professores da Faculdade (Clinicas e Higiene), por inter
médio do professor de bacteriologia. 

0 director do Laboratório resolverá sobre a possibilidade mate
rial da realisoção destes serviços; 

Art 4 " O pessoal da Laboratório eonatart de: 
1 médico director (professor de lîacteriologia da Faculdade de 

Medicina de Porto); 
2 médicos bactériologistes assistentes: a 

1 preparador; 
2 ajudantes: 
1 amanuense; 
1 enfermeiro; 
O serventes; 
Art. f>." (is lugares de médicos assistentes serão providos per 

concurso de provas públicas, perante a Faculdade de Medicina do 
Porto, de entre os assistentes de Higiene e Bacteriologia 

O obnourso constara de inovas práticas, escritas e mais, lôbre 
assuntos de bacteriologia sanitaria. 

S único. Tratandc-se de um unit ocorrente, cujo concurso 

http://Prustar-.se
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para assistente da Faculdade de Medicina lenlia sido recente, poderá 
ele ser dispensado de concurso para o Laboratório, mediante pro
posta da Faculdade. 

Art. ti." O lugar de preparador será praeoi-Indo por concurso 
documental e prático, perante a Faculdade, podendo ser candidatos 
os farmacêuticos por qualquer das très Escolas Superiores de Far
mácia B os diplomados com o curso complementar de seièncias dos 
liceus, em que concorram habilitações especiais. 

O concurso constará de provus práticas (montagem de apare
lhos, preparação de meios, e t c ) e provas escritas. 

Art. 7." Os lugares de ujtldantes a de amanuense exigem :w 
habilitações praticas, proprias destes cargos, e serão também pro
vidos por concurso. 

Art. 8-° Os serventes são de simples nomeação, sob proposta 
do director do laboratório. 

Art. 9." Ao médico director do Laboratório compele: 
1." Dirigir técnica e administrativamente o Laboratório, na 

conformidade dos regulamentos e determinações superiores; 
2." Corrosponder-se directamente, no tocante aos serviços 

competentes com as entidades administrativas e sanitárias e com a 
Direcção fierai de Saúde; 

8.0 Executar, com o auxilio do pessoal do Laboratório, os ser
viços de ensino requisitados pulo professor do bacteriologia, apre
sentando ao Conselho da Faculdade as reclamações ou propostas 
que digam respeito a esse ensino. 

4.o Apresentar anualmente ao Conselho da Faculdade o orça
mento das despezas do Laboratório e um relatório dos trabalhos 
realisados incluindo nele o balanço do material, o propondo as mo
dificações que julgar convenientes aos progressos do Laboratório, 
as quais, depois de ponderadas pelo Conselho, serão por esleapoia-
das susporiorrgente; 

f>." Distribuir os serviços pelo pessoal do Laboratório, segundo 
a sua hierarquia e competência; 

6.» Assinar as requisições de material, reparações e obras, 
dentro da respectiva distribuição orçamental aprovada pela Faeul-
dado de .Medicina. 

Art. 10.° Um dos módicos bacteriologistas assistentes, á esco
lha do Conselho da Faculdade substitui o director nos seus impe
dimentos. 

Paços do Governo da República, -(1 de Outubro do 1919. — 0 
Ministro da Instrução Pública, Joaquim Joué d'Oliveira. 

CDMHo do Govírno.. n." 222, dc 31 de Outubro de t<»19, I 64rh). 



EDITAIS 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

Faculdade de Medicina 

Edital de concursos para primeiros assistentes 
Doutor Maximiano Augusto de Oliveira Lemos, Professor 

ordinflrio e Director da Faculdade de Medicina do 
Porto : 

Faço saber f|uo perante o conselho ila mesma Faculdade, peio 
i'iuzn de sessenta dias, contados desde o imediato àquele gift qiifi 
o presente edital Mr publicado no Iiiiirio do Governo», se abre 
sunourso para o provimento de. quatro lugares de primeiros assis-
vtit.-.>, nos grupos seguintes, com o ordenado anual tie 900$ (send0 
700$ de categoria e 200$ de exercício), afora os vencimentos que 
lhe competirem pela eventual regência de cursos teóricos ou pro-
liCOS, nos termos da lei : 

l.o Anatomia descritiva e topografias, Histologia o Kmbriolo-
gia, duas vagas. 

2 " Fisiologia o Química fisiológica, Farmacologia, duas vagas. 
Fm conformidade com o decreto com força de lei n. > 4G">2 ds 

12 de Julho de l!'18 (uri." 34.o a 41.") e com o Regulamento priva
tivo desta Fuculdade (art.° 20." a 23."). observar-se-hão as soguinirs 
disposições : 

I — Dentro do prazo do concurso, os candidatos apresentarão 
com o seu requerimento, os seguintes documentos: 

l.o 1'ública-formu du carta de doutor em medicina e cirurgia, 
• m .h; carta do bacharel em medicina pela antiga Faculdade do 
Medicina de Coimbra ou a curta de médicu-cirurgião pelas antigas 
F.scolas Médicc-Cirúrgicas do Lisboa ou Porto. 

2, —Atestado de bom comportamento moral e civil. 
3.o—Certificado do registo criminal. 

6 
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4 " — Documento quo prove 1er satisfeito ás leis do reeruta

meolo militar. 
5,0 — Atestado médico de possuírem a capacidade fisica neces

sária para o exercício do magistério. 
Co — Cinquenta exemplares impressos do «CUitHICI'I.U.M VIT.']'. 

do candidato, exposição documentada da sua carreira e títulos 
.«científicos o pedagógicos. 

7." — Trabalhos «científicos de investigação original sobre as 
matérias do concurso ou outros alins (pelo menos dois exemplares 
de cada um dos trabalhos). 

§ 1."— Além dos documentos atraz referidos, cuja apresentação 
é obrigatória, os candidatos poderão ainda apresentar quaisquer 
outras provas de serviços prestados á sciência e ao ensino (obras 
de vulgarização soient Iflca, etc.). 

A dissertação inuugurul ou lese de doutoramento ainda que 
trate de um assunto de investigação original, não poderá, por si só. 
satisfazer an n " 7.". 

§ 2." (is documentos constantes dos n.»* 6.° e 7." não fazem 
parle do processo e devem ser depositados na secrelarla da Facul

dade ao mesmo tempo que os outros documentos. 
II — Findo O prazo do concurso, o director convocará o conse

lho, que funcionará como júri para apreciar as prova; documentais. 
Serão nomeadas duas comissões, de professores espocialisados, 
para darem o seu parecer acerca do valor dessas provas. Oito diat> 
depois munirá d» novo o júri para ouvir a leitura dos relatórios i 
volar em escrulinio secreto sobre a admissão dos candidatos :■< 
provas públicas A estas serão admitidos os candidato! que obte

nham maioria absoluta de votos. 
III — As provas públicas serão as seguintes : 
a) Exposição durante três quartos de hora sobre trabalhos de 

investigação scienlifica que tenha publicado. A lese inaugural ou 
de doutoramento só poderá ser aqui tratada subsidiárinmenle. 

Bata exposição será apreciada por um dos membros do júri. 
durante meia hora. 

b,i Lição, com demonstrações, durante uma hora, sobre um 
assunto da escolha do candidulo, relativo a uma das disciplinas a 
que concorre. O assunto será comunicado ao júri oito dias anles. 

c) l.ição durante uma hora, sobre um ponto tirado á sorte 24 
horas antes, de entra vinte escolhidos pelo júri lisses pontos serão 
publicados quinze dias antes das provas e versarão sobre matérias 
de Iodas as disciplinas do grupo. 

d) Provas práticas (para o 1.« grupo uma de anatomia e outra 
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tie histologia; para o 2." grupo uma de fisiologia e outra ile química 
fisiológica o outra ile farmacologia, para cuju oxocução o júri dará 
o tempo suficiente- Essas provas reali/.ar-se-hão do modo seguinte ; 

Paro cada prova haverá vinte pontos, que serão publicados 
quinze dias antes. No momento da prova o candidato tira o ponto 
e, acto continuo, fiscalizado pelo juri, sem livros nem apontamentos 
redige o programa dos seus trabalhos e requislla todo o material 
necessário, bem como os livros de técnica de que careça. 

Entregue ao juri esse plano de trabalho, aquele fucililarà os 
meios e o tempo necessário psra o candidato realizar a sua prova-
Pelas fará um relatório, que será lido publicamente, sendo discutido 
por dois dos membros do juri. Esta discussão durará o máximo 
uma hora. 

IV — Acerca das minudências do programo dos concursos, 
serão oportunamente afixados no átrio da Faculdade editais expli
cativos. 

V — A forma da constituição do juri será oportunamente anun
ciada. 

VI —Não poderá funcionar como vogal do juri o professor 
que seja ascendente, descendente, irmão, tio ou afim nos mesmos 
graus de qualquer dos concorrentes. 

VH —Sempre que fôr possivel, o ponto da provo prática será 
o mesmo para todos os candidatos, sendo tirado á sorte pelo mais 
novo. 

VIII - Fixadas todas as provas dos concursos de cada grupo o 
conselho reunirá, como juri, em sessão secreta, a depois de ouvir 
1er os relatórios com proposta graduada dos juris especializados e 
de examinar as actas do concurso e mais documentos a ele refe
rentes, procederá à votação em mérito absoluto e relativo fazendo 
em seguida a proposta definitiva ao governo. 

IX —Nos casos omissos neste edital, com respeito à admissão 
a concurso, prestação e julgamento de provas atender-se-há subsi
diariamente ao decreto de 7 de Novembro de 1886, ao capitulo III 
do regulamento de 23 de Agosto de 1911, na parle não revogada 
pelo estatuto universitário' de 6 de Junho de 1013 e pelo organização 
geral do ensino médico do 12 de Julho de 1918 (nrtt. 25.» e 39.°). 

Faculdade de Medicina do Porto, em 21 de Julho de 1919. t 

O Director, 
(a) Maximiano Augusto de Oliveira Lewo*. 

Nota. — O prazo termina no dia 21 de Outubro próximo. 
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II PARTE 

D o u t o r M a x i m i a n o A u g u s t o d e O l i v e i r a L e m o s , P r o f e s s o r 
o r d i n á r i o e D i r e c t o r d a F a c u l d a d e d e M e d i c i n a d o 
P o r t o : 

Faço salier que, de ucòrdo coin a primeira parlo deste Edital 
('Diário do Governo, II Série, '1° 22 de Agosto do 11)19) foram 
admitidos a concurso para os lugares do primeiros assistentes dos 
grupos de Anatomia, Histologia o Embriologia e do Fisiologia, 
Química lisiológica e Farmacologia, respectivamente os candidatos 
Hernâni liustos Monteiro e António da Costa Portela. 

Que o júri é constituído poios professores, doutores Marck 
Athias e Henrique .lardim de Vilhena, da Faculdado de Medicina de 
Lisboa e pelos professores doutores Maximiano Augusto de Oliveira 
Lamps, João Lopes da Silva Martins Júnior, Alberto Pereira Pinto 
do Aguiar, Carlos Alberto do Lima. Luis de Freitas Viegas, José 
Alfredo Mendes da Magalhães, António Joaquim de Sousa Júnior, 
Xingo Augusto de Almeida, Joaquim Alberto Pires de Lima, Álvaro 
Teixeira Bastos, António de Sousa Magalhães Lemos, Manuel Lou

renço Comes, Abel de Lima Salazar, António de Almeida (jarrett e 
Alfredo da Rocha Pereira, da Faculdado de Medicina do Porto, 
sendo o prof. Maximiano Lemos o presidente o o prof. Pires do 
Lima o secretário. 

Que os juris especializados quo avaliarão as provas práticas o 
procederão aos interrogatórios (art. 24.°, § 2.° do Regulamento da 
Faculdade do Medicina do Porto) serão constituídos respectiva

mente: Para o Grupa de Anatomia pelos professores Vilbenn, Pires 
de Lima, Salazar e Viegas, sendo este último substituto; para o 
Grupo do Fisiologia pelos professores Athias, Aguiar, Garrett e 
liocha Pereira, sendo este último substituto. 

Que será o seguinte o programa dos actos de concurso: 
VA' ile Fevereiro — Reunião do júri para aprovação dos pontos 

paru a 2.» lição dos candidatos. Estes pontos, em número de 20 
para cada grupo, serão elaborados pelos respectivos juris espe

cializados. 
— Publicação dos pontos do Grupo de Anatomia. 
.17 de Fevereiro — Publicação dos pontos do Grupo de Fisiologia. 
■.".) ile Fevereiro— 0 candidato Hernâni Monteiro comunicará ao 

júri o assunto da sua 1.» lição. 
1 de Março — Reunião do júri para aprovação dos pontos do 
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todas as provas práticas, que serão 20 para cada unia das disci
plinas, e serão elaborados como os do 2.« lição. 

— Publicação desses pontos. 
— O candidato Portela comunicara ao júri o assunto da sua 

l.a lição. 
5 de Março, 14 horas — O candidato Hernâni .Monteiro, durante 

três quartos de hora, fará uma exposição sobre os seus trabalhos 
de investigação seientiflea. 

Apreciação feila pelo professor Vilhena, durante meia hora. 
6 de Março, II horas— Prova análoga do candidato Portela. 
Apreciação pelo professor Alhias durante meia hora. 
8 de Março, 14 horas — 0 candidato Hernâni Monteiro fará :• 

sua I.» lição, com demonslraçnps. durante uma hora. sobre o 
assunto de sua escollia. 

9 de Março, 14 horas— Prova análoga do candidato Portela-
/ / de Março, II horas — 0 candidado Hernâni Monteiro tira 

ponto para a 2 a lição. 
Ï2 de Março, 11 huras — 0 candidato Portela lira ponto para n 

2 a lição. 
— Lição do candidato Hernâni Monteiro, durante uma hora, 

sobre o ponto tirado na véspera. 
tS de Março, II horas — I.ição análoga do candidato Portela. 
IB de Março, 11 horas — Comâço das provas práticas, que serão 

feitas peranlo os juris especializados, que facultarão aos candidatos 
os meios e o tempo necessários para a sua execução. Os pontos 
para todas as provas práticas serão tirados neste dia 

Terminando o tempo marcado pelos respectivos- juris, os can
didatos apresentarão es relatórios das suas provas, os quais serão 
discutidos em sessão pública. O professor Pires de Uma discutirá 
a prova prática de Anatomia, o professor Salazar a de Histologia, o 
professor Aguiar as de Fisiologia e Química fisiológica e o professor 
Garrett a de Farmacologia. 0 interrogatório do cada professor du
rará meia hora. 

Quando um professor não assista a qualquer lição, á exposição 
sobre os trabalhos de investigação ou á discussão rios relatórios 
lias provas práticas de um candidato, não poderá tomar parto no 
julgamento desse concorrente. 

Faculdade de Medicina do Porto. 29 de Janeiro de 1920. 

(a) Maximiano AuyttHio de Olheira Lemos. 

(Publicado m> '[)i;irio d.> Governo,, II Serie, n. 36, de 14-n-ojo). 
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EDITAL 
D o u t o r M a x i m i a n o A u g u s t o d e O l i v e i r a L e m o s , P r o f e s s o r 

o r d i n á r i o e D i r e c t o r d a F a c u l d a d e d e M e d i c i n a d o 
P o r t o : 

Faço saber que, ilentro do proso J e trinta dias contados desde 
o imediato ao da publicação dêsie Fdital no «Diário do Govflraò», 
estão a concurso 25 logar<'S de 2.°* assistonles desta Faculdade, 
.! saber: 

9 de Anatomia descritiva a topográfica: 
2 de Histologia e Embriologia; 
2 de Fisiologia e Química fisiológica; 
1 do Farmacologia ; 
1 de Higiene; 
1 de bacteriologia: 
1 de Anatomia patológica; 
2 de Medicina legal; 
4 do Medicina interna: 
4 de Cirurgia; 
2 de Obstetrícia e Ginecologia: 
1 de Dermatologia e Sililigralla: 
1 de Psiquiatria e Neurologia; 
1 de Ortopedia e Pediatria. 

Kstes concursos serão documentais o a eles serão admitidos: 

a) Doutores em medicina ou médicos por qualquer das trôs 
Faculdades de. Medicina Portuguesas; 

b) Estudante* do IV ou V anos do período anterior H Reforma 
de 1911; 

n Fondantes que sigam o utirso segundo a reforma de 1911 
e quo já tenham obtido aprovação nos quatro primeiros exames. 

Os candidatos das alíneas h) e cJ deverão ter sido já aprovados 
nos exames referentes ás cadeiras a que concorrerem. 

Os 2.°" assistentes serão nomeados pelo Governo sob proposta 
dos respectivos professores ao Conselho e aprovados por este. 

A nomeação é valida até ao princípio do ano lectivo de 1920-
1921, podendo t>s 2.» assistentes ser reconduzidos. 

Os 2.°« assistentes vencerão anualmente 400$00 (te categoria e 
200$00 de exercício (artigo 40.•>, 47.". e 48." do decreto n." 4:662 de 
12 de julho de 1918). 
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DR entre os candidatos, os professores das respectivas cadeiras 
proporão a» Conselho os quo julgarem mais competentes, hasean-
do-se nas classificações obtidas nos exames das cadeiras a que con
correrem, ou outras alins, ena publicações cientificas sobre as ma. 
teria* das referidas cadeiras; ou em serviço técnico ou docentes já 
prestados ims laboratórios ou nas clinicas devidamente comprovados. 

Em igualdade de circunstancias, serão preferidos os candidatos 
que tenham fello serviço de campanha. 

Ga candidatos juntarão ao requerimento documento comprova
tivo de mie estão incluídos em qualquer das alinéas supracitados, 
podendo juntar lambem quaisquer outros que comprovem 1er pres
tado serviços técnicos e docontes em qualquer 1'aculdade de Medi
cina, ou de lerem feito serviço de campanha. 

Faculdade de Medicina do IVirlo, em 81 de julho de 1919. 

0 Director, 

Maximiano Ainjuniu Se Oliveira /.funis. 

EDITAL 

D o u t o r M a x i m i a n o A u g u s t o de O l i v e i r a L e m o s , P r o f e s s o r 
o r d i n á r i o e D i r e c t o r d a F a c u l d a d e d e M e d i c i n a do 
P o r t o : 

Faço saber qite tendo vagado um Jogar de pensionista do legado 
lo benemérito llruno Alves Nobre, está aberto concurso, até an di a 

30 do agosto do eorranle ano, para o prnvimpnto do referido logar 
) . " O pensionista será do sexo masculino e pereehra uma men

salidade d.> es tados l'2$00. além de um abono anual até escudos 
r>0$<)0 |iara malricnlos o livros. 

'_'." São candidatos a pensão todos os recolhidos em estabele
cimentos de ,-aridade da cidade do Porto e província do Minho, que 
tenham dois anos completos de residência no respectivo estabeleci
mento, aprovação no exame de admissão aos Liceus e não tiverem 
mais de quinze anos de idade. 

:t." Os director*» ou regentes das mencionadas casas de cari
dade onviarão a esta Faculdade, dentro do praso do concurso, uma 
relação autentica e completa de todos os asilados que estejam nas 
oondiçOes exigidas para concorrer a pensão, indicando seus nonnest 
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idades e classificarão obtida ne exame De admissão aos Liceus e 
cm quaisquer oulros exames que lenham foil". 

Os directores ou regentes quo subscrevam esta rolarão darão 
informações sobro aqueles que mais dignas julgarem da pensão. 

4° São motivou ilc preferencia a classificação obtida no exa
me do admissão o as classilloações obtidas etn oulros exames; em 
igualdade de condições são preferidos os Diais velhos, e no caso de 
idades Iguais a esc< lha 6 por sorteio. 

D " 0 pensionista lom obrigação de seguir com aproveitamento 
o curso que escolher o dn incluir entro os seus apelidos a palavra 
Nobre: se faltar a estas obrigações perde o direito a pensão 

8.° Os regulamentos respectivo*; assim como quaisquer outros 
esclarecimentos, podem SIM- lolieitados na secreiaria desta Faculdade 

Faculdade dé Medicina do 1'òrlo. 80 lié Julho i\fi lOlfl 

O Director, 

Mn.rimimio Auffuito Ac (>irt'i;i Le<)IOS, 

EDITAL 
Doutor Maximiíino Augusto de Oliveira Lemos, Professor 

ordinário e Director da Faculdade de Medicina do 
Porto: 

I aro saber que, em conformidade do llegulumenlo aprovado 
por Decreto de 2Q tie fevereiro de 1884, está aberto concurso para 
admissão de dois alunos pensionados na Faculdade de Medicina do 
1'òrio, os tpiais teem a receler [leio legado da benemérita D. Ilila de 
\ - - i - de Sousa Vaz. a quantia anual de utctidos 2<6$'H) em mensa
lidades, a mais escudos l!l»'J<l para abertura e encerramento de 
matricula. 

os pretendentes icem de apresentar as requerimentos devida
mente documentados, aid o ília lõ de Setembro do corrente ano, 
para serem presentes 00 conselho escolar da referida Fuculdude 
Além das certidoos de aprovação em Física, Química e Sciêneias na-
lurais d». C. N ) para uma das vagus, ou certidão de frequência em 
Anatomia descritiva, Histologia e Química fisiológica para a outra 
vaga, terão de Instruir os seus requerimentos com os documentos 
seguintes: 

file:///--i
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l.o — Certidão por onde provem que são cidadãos portugueses ; 
2.° —A tostados de brin comportamento; 
8 "— Atestados du que, não possuem, ni'iu .-eus pais, rendimen-

- suficientes para suprirem as despesas do lirocinio escolar-

Os alistadas de bom comportamento o de deficiência de meios 
n àrioS, serão passados pelas camarás municipais e pelos admi

ti -'.[adores dos concelhos a que os requerentes pertencerem, tanto 
Mia naturalidade como pela sua residência. 
0 concelho escolar, depois de decidir quais os requerentes que 

, suas circunstancias podem ter direito ao beneficio de pensão, 
,.-. acederá esta aos .pu- nos seus exames de preparatórios tiverem 

0 melhores qualificações. No caso que dons ou mais requeren
tes te apresentam ijruais em habilitações literárias " mais novo em 

será preferido. 

1 acuidade de Medicina do Porto, 31 de Julho de 1919. 

O Director, 

yiaxiiniàno Augusto (><• Oliveira Lemos- • 
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