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A doença c a morte do miidoso professor Maximiano Lemos impe
diram (jite tÙo ilustre investigador completasse a história da antiga 
Escola Médico-Cirúrgica do Porto e as biografias dos seus profes
sores (1), -̂  '' 

_ Estando, ainda, sem a devida publicidade grande parte da his
toria deste estabelecimento de ensino superior, pretendemos, cm come
moração do centenário da reforma de 21) de dezembro de 1836, reiinir 
nas paginas deste livro não só documentos diversos (encontrados, sobre-
tudo, na Biblioteca e no arquivo da Secretaria da Faculdade, c em 
revistas médicas e jornais noticiosos), mas também informações que 
devemos à penhorante gentileza de algumas pessoas, que teremos o cui
dado de citar oportunamente. 

Para a elaboração do nosso trabalho —em que tentamos salientar 
quanto devem os pirogressos do ensino na Escola portuense ao esforço 
e dedicação dos seus professores, sempre solícitos cm apresentar ao 
Governo, em geral acompanhando a Escola-irmã de Lisboa, as bases 
jiara as necessárias reformas da legislação — tomamos como funda
mento os relatórios anuais e, princijHilmente, as oraç7,cs de sapientia 
recitadas nas sessões solenes de abertura das aulas. 

Ficaremos, deste modo, a conhecer as aspirações dos velhos lentes 
c, ao mesmo temim, deixaremos arquivados novos subsídios para as 
suas biografias, como devido 2»-eito a tão venerandas memórias. 

Devemos acentuar que nas oraçdes de sapientia se encontram várias 
características dignas de registo. 

W MAXIMIANO LEMOB - Hislõria do Ensino Médico no Porto. Porto, 1925; 
HERNÂNI MONTKIRO - Suplemento à História do Ensino Médico no Porto. Porto, 1925. 



Em f/eral, os oradores entendiam do seu dever falar cm nome da 
Escola, mais do que em seu próp-io nome, embora nào abdicassem do 
seu modo de ver. 

Quági todos reservavam nos seus discursos lugar de destaque para 
a História da Medicina, como culto j)restado à tradiçSo e aos mestres 
de oídros tempos. 

Nunca se esqueciam de tributar homenagem à memória dos colegas 
falecidos, enumerando os serviqos prestados à corjjoração e à sociedade; 
e nào escondiam, também, os merecimentos dos colegas vivos, cujo zelo 
e competência procuravam semp'e salientar publicamente. 

As solenidades da abertura das aidas nunca foram aproveitadas 
para derimir questões, comparar competências oti manifestar rivali
dades com outros estabelecimentos de ensino. 

A Escola, pela voz dos seus oradores, ignorou sempre a politica 
de j)artidos e as dissensões que ela 2»idesse motivar, e mostrou-se sempre 
incansável em j)'>'opor e reclamar os melhoramentos que reputava indis
pensáveis para bem do ensino. 

E assim, estas solenidades merecem. Julgamos nós, registo e louvor. 
Os discursos recitados encerravam muitas referências à vida escolar, 

à biografia dos lentes, aos métodos de ensino c respectiva legislação e até 
a factos de ordem social relacionados com a actividade dos i)rofessorcs 
e da Escola, como se verá na sequência da nossa exposição. 

He não fossem conhecidas algumas das orações de abertura, como, 
por exemplo, as duas de Vicente José de Carvalho, ainda hoje ignora
ríamos episódios que se prendem com a criação e actividade da Escola 
nos primeiros anos da sua existência. Por isso, nos lembramos de ela
borar o presente estudo, no intuito de arquivar alguns factos que inte
ressam à história da nossa Casa. 



I 

Os primeiros anos da Régia Escola 

PARA a Escola Médico-Ciriirgica do Porto era, noutros tempos, do 
festa a data de 5 de outubro, porque nesse dia abriam as aulas 

com grande solenidade. Um dos lentes (eleito por escrutínio secreto no 
Conselho final de julho) recitava a oração de sajnentia, o, depois, o 
secretário proclamava os nomes dos alunos beneméritos, a quem o director 
entregava os respectivos diplomas e os livros de prémio escolhidos em 
scssîïo anterior (̂ ). 

A cerimónia assistiam as autoridades o altas individualidades do 
burgo, tais como o bispo da Diocese, o governador civil do Distrito, o 
presidente da Câmara Municipal, o presidente do Tribunal da RelacSo, 
o director da Academia Politécnica, o provedor da Santa Casa da Mise
ricórdia, e muitas outras pessoas de di.stinçíío e destaque. 

Assim o preceituava o artigo 4." do Regulamento de 23 de abril 
de 1840: 

«O Conselho [escolar] reunir-so-ha em Sessão publica no primeiro 
dia de cada anno lectivo, na qual o Professor, próviamento nomeado pelo 
mesmo Conselho na ultima SessSo do anno antecedente, recitará um dis
curso, cujos objectos especiaes serão:—dar conta do estado actual mellio-
ramento, e progresso do ensino; referir os acontecimentos escholares dignos 
de serem mencionados; e estimular adequadamente o zelo dos alumnosD. 

(1) Proooitunva o Rogularaonto do 1825, para a Eégia Ksoola do Cirurgia: 
<HavorA om cada hum dos annos lectivos, hum premio do Livros da Faculdade 
para sor ontroguo ao Estudante, quo por sua applioaçiio o talento sobrosair a 
todos 08 outros >. 
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Todavia, a solenidade que tal regulamento impunha não era, afinal, 
como acentuou o Prof. Veloso da Cruz na oraçSo recitada cm (> de outu-
Ijro de 1845, uma inovaçSo. «Tnstituida desde séculos nas mais celebres 
Academias da Europa, foi praticada nesta Escola no dia da sua fundayao. 
(iraças ao Decreto de 23 d'Abril de 1840, que tornando estas reuniões 
uma obrigaçilo, nos dá occasiilo de apresentar ao publico o quadro dos 
trabalhos desta Escola, que, collocada longe das vistas do (Joverno, e por 
isso tantas vezes menosprcsada, caluumiada mesmo por seus adversá
rios [^], tem encontrado constantemente no ardente amor da sciencia, que 
anima seus Professores, o principio d'uma prosperidade sempre crescente; 
assim como seus Professores tcem encontrado no testemunho de suas 
consciências, no aproveitamento de seus Discípulos, e na estima de seus 
ConcidadJlos a mais doce recompensa dos serviços prestados á humani
dade». 

(1) Júlio Donis doixou a soguinto nota lanhada num livro manuscrito: 
«O nosso paiz é poquono om arca; mas ainda aasím pároco (juo já nRo ó 

um só o dialecto <iuo so fala om todas as rogiõos dolo. Palavras lui quo, sogundo 
as latitudes om quo so pronunciam, assim tomam diversas acepções. 

A palavra reforma ostá n'este caso. 
Quando pelas seorotarias do Terreiro do Paço, pelos Gabinetes dos minis

tros, pelas salas o corredores das duas camarás o polas praças o theatres prin
cipia a vogar esta palavra —re/brma —os ouvidos da capital osoutam-a com 
prazer; mas, se os ventos a transmittom ás províncias, se os occos da imprensa 
a repercutem, é raro quo nfto estremeçam do apprehonsõcs os ospiritos monos 
timoratos. 

D'ondo provem esta ditïeronçaV 
É que há muito as reformas manifestam-se om Lisboa por arapliaçfio nos 

quadros dos funcionários, augmente de despoza publica, olovaçSo das cifras do 
vencimentos, oreaçao de synecuras, cora quo a proverbial indolência dos nossos 
compatriotas do sul se presente lisonjeada. Para nós, porem, os que vivemos 
longe do sol, aquello belle o fomentador sol da capital, diversa o quasi antiuo-
raioa accopçSo tem i\ palavra, quando a procuramos no diccionario, que por 
experiência sabemos ser o mais fiel. 

Hm tudo é assim. Como a antiga lioma, que fora da sua cidade nfio via 
sonfio paizes bárbaros, Lisboa, para lá dos sous muros, osquoco que existo o paiz 
o procura só por si absorver tudo.» 

Também o Conselho escolar, no relatório roforonto ao ano lectivo do 18(i0-
-18ii7, declarava que andavam mais sujeitos a um certo cs<|ucciraonto os esta
belecimentos do instruçSo das províncias, «por mais longe talvez dos centros 
governativos ». 
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Aquelas solenidades, poróm, eram já anteriores ao regulamento 
do IS-iO. E ó de crer que se realizassem todos os anos desde a eriacSo 
da liégia Escola. 

Em Lisboa assim se fazia. Ui-Io um opúsculo, em que se dá conta 
do que ocorreu na abertura da Escola no dia ã de novembro de 182H, 
na sessão em que foi entregue ao melhor aluno do ano anterior o prémio 
oferecido por I). Miguel — uma « preciosa caixa de aperfeiçoados instru
mentos, destinados ils operações da fistula lagrimai, o da cataraeta, 
caixa que S. Magestade havia trazido de Vienna d'Austria» (M. 

E ali SC diz: «Época memorável c sempre aqucUa, em que as 
Kscolas Scientificas, descortinando o campo da instrucçiio, que lhes 
está confiado, solenmizão a periodica renovaçiïo dos seus estudiosos 
trabalhos, e exercícios. No desempenho deste Acto respeitável a Real 
Escola de Cirurgia de Lisboa se tem particularmente esmerado, desde 
a sua reconte fundação até ao presente, em alentar o amor da scien-
cia, galardoando o merecimento e applicaçno dos seus mais insignes 
Alumnos» (-). 

Pelo que se refere à Escola do Porto, assim devia acontecer tam
bém, como se depreende da exposição enviada à rainha cm 10 do 
fevereiro de IHlíS: 

« A Escola cm conformidade da Lei reúne todo o Corpo Cathedra-
tico para os actos grandes, para os Concursos e para a abertura do 
Curso lectivo, cm que se conferem aos alumnos, que mais se distingui
ram, os prémios, que mereceram no anno antecedente. A estas reuniijes 
concorrem sempre todos os Estudantes, que actualmente excedem a VòO, 
e muitas pessoas estranhas. Huma das aulas, em que estas reuniões se 
fazem era espaço mui limitado para tão grande ajuntamento, particular
mente agora que pelo augmento do numero do professores, não tem 
espaço para se colloear o Corpo Cathedratico. Por conseguinte uma sala 
mais vasta do que qualquer das salas existentes é absolutamente indis
pensável para se celebrarem as mencionadas funçoens académicas.» 

Pedia então a Escola, reduzindo as suas pretensões ao mínimo uma 

(1) O prémio coubo ao aluno Joflo Tavares do Macodo, quo em IS;!7 foi 
nomondo lento do Clinica cirúrgica da Escola do VCito, cargo quo nSo chegou 
a dosomponhar, pois pediu pouco depois a sua domiss.to (Vid. MAXIMIANO 
JjVíMOa — História do Ensino Médico no Porto, cit., pág. lU). 

(2) Vid. A Medicina Contempornnea, 7 do Junho do 1931. 
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casa para Secretaria, um local para macerações, e uma sala que simul

taneamente servisse para IMblioteca e para os actos grandes (■). 
Pela leitura do discurso recitado por Assis Vaz (̂ ) em outubro do 

1839, vêse que a partir da reforma de Passos, em 1831), a Escola abria 
no princípio de cada ano lectivo as suas aulas com uma sessilo pública; 
mas, como se deduz da representaçilo citada, há indicaçijes e referências, 
embora vagas, que nos levam a supor que desde a criaçiïo da Escola os 
seus trabalhos principiavam com uma sessão solene de abertura (̂ ). 

Infelizmente, a maior parte das orações não se publicaram e só 
pela leitura de revistas e jornais pude saber — e não de todas — quais os 
assuntos nelas versados. Prevendo os velhos mestres a utilidade de pos

suir a Escola a colecção desses trabalhos, onde hoje iríamos colher infor

mações que interessassem k vida e história deste estabelecimento do 
ensino, tentaram organizála, mas não o conseguiram (̂ ). 

(1) Livro de Registo d<i Correspondência Expedida, 1838 a H45, íl. 5 v. o 
seguintes. 

(2) A Biblioteca da nossa Faculdade possuo, manuscrito, o discurso quo o 
Prof. Assis Vaz recitou <na Abertura da Escola MedicoCiíurgica do Porto em 
sossSo publica do 7 de Outubro do 1839», no qual so lê: < Já nas duas ultimas 
solenidades, o digno Director commemorou os benefícios da Lei, que reformando 
as duas Escolas Cirúrgicas do Reino, ampliou sua instrucçSo tfio solida como 
extensa, lio a continuaçflo desto annuario quo a Escola mo tem encarregado do 
apresentar hoje>. 

(S) A cerimónia obrigava a alguma despesa. Em gorai, a armação da sala 
importava em 9S60O reis, a que se juntava o aluguer do cadeiras. Mas surgiam, 
por vezos, outras necessidades, tais como : renovar os cordões o borlas para 
os reposteiros (8$815 reis era 1840), concertar o taburno o púlpito (400 reis om 
1842), comprar pregos (120 reis neste mosmo ano), mandar vir saibro para alin

dar a fronto da Escola (600 reis em 1850), etc. 
(í) Na sessfio de 2 do novembro do 1800, o Conselho aprovou uma pro

posta, apresentada na sessSo do lii do outubro pelos lentes .loaé Frutuoso 
Ayres do Gouveia Osório, Macedo Pinto e Manuel Maria da Costa Leito, 
no sentido de se convidarem os professores quo recitaram orações do abertura 
cpora darem um exemplar para a Eschola; o se furmo uma coloccSo de todas os 
quo toem sido recitadas desde a origem desto Estabelecimento >. Nada se con

seguiu, porém. E como poucos professores cumprissem a resolução do Conselho, 
om 20 de agosto de 1,S(J2, o socrotáiio, José Alves Moreira do Barros, insis

tindo, enviou nova circular, lembrando, om nomo do director, a «utilidade que 
á Escola o á scionoia resultaria do reunir á collecçíto das ditas orações todas aa 
que ainda faltassem ». 
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J á em 1861, com idêntica intençiïo, deliberava o Conselho que se 
imprimissem os relatórios amiais para Lisboa enviados, bem como as 
estatísticas da Escola, a afim de serem mais facilmente consultados, e 

Esforços baldados. Era dozorabro do 1870, pediram do Lisboa exomplaroa 
dns orações do sapienlia (Vid. Acta da sossao do O do janeiro do 1871) o ao 
director geral do InstruçSo Pública o director da Escolo, Manuel Maria da 
Gosta Leito, em 7 do janeiro, respondeu que não pódio satisfazer o pedido, 
porque, nSo determinando a lei a imprcssSo desses trabalhos, cos professores 
no suo maior parto tera-so eximido o dul-os à estampa, som duvida para so 
esquivarem a uma rovisSo mais minuciosa». E acrescentava: «Na Bibliotheca 
desta Piscola existem alguns exemplares d'oroçoos, pronunciadas na sossílo 
publica d'abortura da mesma Escola, poucos oní namoros, o únicos cm cada um 
dos onnos, o quo polo ultima razSo nSo remotto já a V." Ex.* ». 

Kntao (sessfio do 24 do outubro do 1871), rcsolvou o Conselho tornar 
efectiva a resoluçSo tomado eui 1800, <ofHciando-se porá esse fim a todos os 
professores quo d'ossa opoca ora diante tenham recitado o oração inaugural na 
sessffo d'abortura paro que se sirvam enviar um exemplar da dita oraçtto q é 
considerada propriedade da bibliotheca». 

Em 10 do novembro foram, ofectivomonto, dirigidos ofícios nesto sentido 
aos lentos Agostinho do Souto, Oliveira Barros, Jo5o Lebre, José Carlos 
Lopes, Pedro Dias, César do Andrade, Ilídio do Valo, Oliveira Monteiro 
o Eduardo Pimenta. Mos nem assim os lentes se resolveram a satisfazer t5o 
justo o útil podido. Como o secretário, Oliveira Monteiro, participou ao Con
selho, em sossito do 8 do janeiro do 1872, nenhum professor respondeu, e só êlo 
havia já entregue um exemplar manuscrito da oraçSo que pronunciara em 1S70. 
Nrio me foi possível encontrar êate trabalho nora no arquivo da Secretória nem 
na Biblioteca; em compensação, consegui obter, por penhorante gentileza do 
sou filho o sobrinho, o discurso proferido em 1805 polo Dr. José Carlos Lopos, 
o, por igual omabilidado do Dr. Gaspar da Costa Leito, o discurso recitado 
em 1872 por sou pai, o lente Manuel Mario do Costa Leito. 

Dos professores acima citados, apenas Agostinho do Souto veio a impri
mir o discurso que recitoro em 1S(Í2. Mais tardo, na seasSo do 7-X-1870, 
quando o Prof. Oliveira Monteiro propôs quo se imprimisse a oraçíío do 
TJrbino do Freitas, alguns membros do Conselho «lombroram quo tombem 
ora convoniento mandar imprimir os discursos pronunciodos nos anos ante
riores». 

Na sossSo do 7 de novembro, Urbino do Freitas, quo nSo estivera pre
sente à sessRo anterior, agradeceu a honra com que queriam distingui-lo, mas 
pediu que a publicaçfio so fizesse a expensas suas, < visto quo para satisfazer ao 
benovolo podido do alguns amigos era já sua intençíio publical-o ». 

Creio que o artigo publicado na < Revista da Sociedade do Instrucçflo do 
Porto» é o resumo daquele discurso o, ao mesmo tempo, do relatório daquele 
ano lectivo. 
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poderem melhor aproveitar um dia ;í Historia da Cirurgia Portugueza, 
de que tanto carecemos», e resolvia ao mesmo tempo, atendendo aos 
poucos meios de que dispunha, solicitar ao ministro do Reino autorização 
c ordem para a impressão se fazer gratuitamente na Imprensa Nacional 
ou na da Universidade, como documentos de utilidade pública. O director, 
iVssis Vaz, oficiou neste sentido em 11 de dezembro, c pedia ordem para 
«poder levar a effeito aquella tão util como justa resolução, na certeza 
que estes documentos não podem ser muito extensos, nem dar demasiado 
trabalho d'imprcssao» (̂ ). 

Todavia, nunca se imprimiram os relatórios anuais, cujas cópias se 
exararam nos livros do nosso arquivo. 

Pela consulta dôsse arquivo poucas informações pude colher respei

tantes à solenidade da abertura dos trabalhos escolares, c aos oradores 
escolhidos para recitarem o tradicional discurso, durante os primeiros anos 
da vida deste estabelecimento de ensino. 

Sabcse (2) que a Escola, ao ser criada em 1825, iniciou, pelas 4 
horas da tarde do dia 25 de novembro, os seus trabalhes com uma 
luzida sessão, efectuada na «Salla grande» do Hospital do Santo 
Ant(')nio, especialmente cedida (̂ ), e que nesse dia foi liernardo Cam

peão quem recitou a «Oração Inaugurai», em testemunho de gratidão 
«pelos beneficies recebidos do mais adorado dos Soberanos», o Senhor 
D. João ().", que tanto se disvelava «ein promover a felicidade de seus 
fieis vassallos». O corpo catedrático desejava, dessa forma, «exaltar a 
devida gloria d'EIRei» (̂ ). 

Em sessão de 30 de setembro de 182G foi marcada a abertura das 
aulas para o dia. 9 de outubro, e na sessão de 22 de setembro de 1827 

(1) Livro da Correspondência Reservada, 18(!0 a 1878, íl. ;í5. 
(2) Roferências nosta cerimónia podem lorso nas obras seguintes: VICKNTH 

.Tosí: DB CAKVAIJIO — Dincnruo recitado vo dia ■'> de Oulnhro de ISJ.I («Arquivos 
do História da Medicina Portuguesa». Nova sério, (!.° ano, lOlõ); MAXIMIANO 
IJKUOS— História do Ensino Médico no Parto. Porto, 1925; HERNÂNI MONTKIRO— 
Origens da Cirurgia Portuense. Porto, lil2U. 

(3) Vid. PEDRO A. DIAS —A Real Escola de Cirurgia do Porto («Arquivos 
do História da Med. Port.», n.»s 2 o 3 do 1019). As aulas começaram a 2 do 
dozombro. 

(4) Assim rezavam as cartas do convito assinadas por Assis Vnz, com 
dntíi do 20 do novembro {1.° Livro do Registo Geral, 18251838). 
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■X'î 

ê ifííWiVí 

D. Joào VI 

Sojíiiiulo um ínimlro «lo Debrot, gravailo por Prailíor 

Colecção do pintor Vitorino Ribeiro 



10 A ABERTURA SOLENE DAS AULAS 

escolheram o din, õ desse mês para tal fim. E m seguida há um longo 
silêncio (^). 

Nem admira. Como referiu o Prof. Maximiano Lemos, o ano de 
1827-1828 e todos os demais que se seguiram, até ao estabelecimento da 
monarquia representativa, foram calamitosos para a Escola. Por um lado, 
como em dezembro de 1827 os contratadores do tabaco se negassem a 
continuar a oferecer o donativo de dez contos para a manutençíío das Reais 
Escolas, foram os lentes avisados de que cessavam os seus ordenados Ĉ ). 
Por outro lado, os acontecimentos políticos agitaram e desorganizaram a 
vida do estabelecimento. António Josó de Sousa, lente de Patologia externa 
e Clínica cirúrgica, esteve durante 22 meses encarcerado na RelaçSo; 
o director, Agostinho Albano da Silveira Pinto (professor da Academia 
de i lar inha e Comercio), andou algum tempo escondido, conseguindo eva-
dir-se para Ingla ter ra ; Assis Yaz, secretário e lente substituto de Cirur
gia, abalou para Londres e Paris (^), onde se doutorou em 1832; Erau-

(1) No Livro lia Receita e Despeza do Cofre ilas Malricttlas, oncontroi nota 
daa despesas seguintes : 

Quantia empregada na compra dos Livros dados do 
Promio aos Kstudantos, relativo ao anno lectivo 
do 1828 para 1829 40Í8OO 

Quantia empregada na compra dos Livros dados do 
Promio aos Estudantes, relativo ao anno lectivo 
do 1827 para 1828 401200 

Eolativo ao ano do 182íl para 1830 :íCÍ800 
Relativo ao ano do 1830 para 1831 4011170 

Por portaria do ;! do junho do 1828, «mandou a .Junta do Govôrno Provi
sório, organizado no Porto, dispensar os alunos dos exumes do fim do ano lectivo » 
motivo por quo as provas só foram prestadas ora principio do novembro. 

Em oficio do Kí do julho do 182!), dirigido por Jacinto Josó Vioiro a Joa
quim Inácio Valente, lê-so: <Parocc-mo do justiça q se dom os prémios tanto 
008 Estudantes do anno passado, como aos do prezonto (Livro de Registo da 
Correspondência, 1828-1833, pág. 9). 

(2) Vid. PKDRO DIAS, obra eií. — Declarado roi, D. Miguel «mandou logo 
conceder ás Escolas a primitiva dotaçiio á custa do Erário, o pagar aos profes
sores os vencimentos em divida». 

(3) Era 4 de outubro do 1828, foi noracado o porteiro António Rolz dos 
Santos para exercer íntorinaraonto o cargo do secretário, por so achar impossi
bilitado do exercer o sen oraprêgo o secretário Assis Vaz «o bera assira o vico-
-socrotário Josó Viconto Pereira da Concoiçfto o Silva>, o por níto podor nenhum 
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cisco Pedro de Viterbo, lente de Matéria médica, Farmácia c Higiene, 
de um convento de Vila 
Nova de Gaia, onde se 
escondera, saiu a ocul
tas, dentro do uma pipa 
para bordo do vapor que 
o levou ao exílio; o o 
mais exaltado do todos 
os lentes, Bernardo Joa
quim Pinto, que coman
dara o batallião acadé
mico por ocasião da 
revolta de 10 do maio 
de 1828, teve também 
de emigrar. 

Por sua vez, Her
nando Campeão, lente 
de Patologia interna e 
Clinica médica, e pri
meiro director da Escola, 
foi perseguido'pelos seus 
sentimentos do ferreniio 
absolutista. No periódico 
miguelista A Estrela 
Lusitana, de 24 de 
]ulho de 1828, vem o 
Relatório Fiel das Atrocidades cometidas pela facção cs2)oliadora de 

^U.^>r-*Ut^* í^**^?~ 

lento do8omj)onhá-lo om virtude do ir coraoçar o sorviço do oxamos (JÁvro de 
Registo, 1828-1833). Pároco quo Asais Vaz lovou da Escola o livro do registo da 
corrospondônoia o o guardou, pois o socrotário intorino lançou, om 6 do outu
bro do 1828, om novo livro, do formato diforonto dos outros do Arquivo, a 
Boguinto doclaraçilo: «Por nSo ter prosonto o livro doa Eogiatos dosta Rogia 
Escola do Cirurgia, da Cidade do Porto; mo sirvo desto livro, p." lançar nolle 
os oflioioa o mais papeis pcrtonoontoa á m." Regia Escola; o todos os documen
tos quo precizom do ser registados. {Livro de Begisto, 1828-1833). Conformo 
doclaraçRo lançada por Assis Vnz no «Livro da Rocoita o Despoza» om 30 do 
janeiro do 1834, também havia ocultado, quando emigrara om 1828, dinheiro 
«para o subtrahir á rapacidade dos roboldos>, quantia que entregou no cofre 
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17 de Mato de 1^28 contra fieis portugueses. Aciisam-sc neste artigo os 
liberais do 1'ôrto do 
terem organizado um 
111 o vi m cu to atribuído 
aos miguelistas, com o 
fim de trucidar parte 
dôfctes, presos a esse 
tempo ha Re lação . 
Hutrc Cies estava o 
médico do Porto e lento 
do Medicina na Real 
Kscola de (Cirurgia, 
lieinaido Campeão (•). 
lOste e 08 seus compa-
niieiros, às três horas da 
tardo darpiele dia, que 
era fer iado, levados 
entre uma escolta, por 
favor sem gargalheira, 
atravessaram a turba, 
a quem, diz o periódico, 
o escrivão dava vinho 
i; conselhos de que 
podiam exercer a sua 
l ibe rdade , o que os 
assalariados entendiam 
pela licença e ordem 
de correr os presos à 
pedrada. 

Depois de tormentosa estada no Castelo da Foz, trouxeram os presos 
novamente para a Relação, o aí ouviram a sentença de irem, na maior 

^^C*r**<'=**<^ é2»« 

nnquolo dia (Viil. HBHNANI 'ÍAO-ÍÍTKIHO — Ecolução do ensino da Medicina opera
tória na Escola do Pôrln, in «Traballios do Laboratório do Medicina operatória >. 
Porto, 193-', píig. 49). 

(1) Fonseca CampeSo cedeu a favor do Estado, cm 1832, os voncimontos 
quo lho competiam como primeiro médico do Hospital Militar do Porto {Gazeta 
de Lishoi, de 1832). 
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parto, para bordo de um navio que devia seguir, com muitos criminosos 
comuns, para o Brasil. Lá foram uns e outros pelas ruas da cidade, mas 
desta vez sem pedradas, a caminho do porão do navio, onde os lançaram 
o onde ficaram nas peores condições, ató que, a i5 de julho, as tropas 
miguelistas entraram no Porto e os libertaram (i). 

Do tudo isto ficaram cm Bernardo OampeSo péssimas recordações, 
o para se vingar dos maus tratos que sofrera e do procedimento dos 
colegas e estudantes liberais que se revoltaram contra o miguelismo e 
contra ôle próprio, ou, pelo menos, não simpatizavam com as suas ideas 
e o seu feitio vaidoso e turbulento, enviou, em julho de ISoU, uma 
exposição a D. .Aliguel, na qual informava o soberano de que a Escola 
do Porto (cuja moral, em seu entender, era mal dirigida), fora o estabe
lecimento que mais se distinguira 7!« rebelião contra a Pesi^oa sagrada 
de D. Miguel e contra a Pátria. E pedia, nem mais nem menos, do 
que a demissão do director e dos colegas que andavam fugidos e sua 
substituição por outros que gozassem «a opinião de bons e ilustrados» 
e que não fossem obcecadamente afferradox a jjriucijnos dcsorganiza-
dores da Monarquia. 

E achando, certamente, pequeno castigo a prisão do colega António 
José do Sousa, encarcerado nas cadeias da Relação, insurgia-se contra o 
facto de lhe darem metade do ordenado, o que, aliás, era bem conhecido 
do próprio D. iliguel, que nisso mostrou, como disseram Pedro Dias (*) 
e Maximiano Lemos, uma singular benignidade, que se estendeu aos 
outros lentes comprometidos. 

Quanto aos estudantes que se tinham armado contra o rei c hostili
zado a pátria (são as suas expressões), pedia a D. ]\Iigucl as providên
cias convenientes para que não pudessem «ir difundir nos seios das 
famílias incautas os venenosos principies que os levaram ao seu arrojado 
procedimento». 

A denúncia, porém, pouco efeito produziu. Os colegas, à excepção 
de Bernardo Pinto (que mais se tinha salientado, constando mesmo que 
seduzira os estudantes com a promessa de um perdão do acto e acompa
nhara para a Espanha as tropas constitucionais), não foram demitidos; 

(1) Dovo estas inforrançfícs ao favor do Sr. Dr. Silva Carvalho, a quem 
doixo aqui consignado o mou rcconliocimonto. 

(2) Vid. PisDuo A. DIAS — Subsídios para a historia politica do Porto (1823-
-1829). Porto, 1890. 



14 A ABERTURA SOLENE DAS AULAS 

ele nSo voltou para o cargo de director o apenas alguns alunos (') 
«foram expulsos e sofreram outros castigos» (̂ ). 

Parece que o cirurgião-mor do reino, Jacinto .Tos('( Vieira, pelo que 
se deduz dos ofícios (-̂ ) por elo enviados, em fins de 1H28, ao director, 
Dr. Agostinho Albano da Silveira Pinto, protegeu o mais que pôde os 
professores liberais que andavam foragidos e procurou, por todos os meios 
ao seu alcance, captar a benevolência e simpatia de D. Miguel a favor 
da Escola. 

No ofício de 22 de julho recomendava paciência e informava <jue 
tudo se devia arranjar, «pois Sua Magestado teve a líondade de me 
mandar participar pelo JJaríto de (,>ueluz, que Elle tinha muito na 
sua consideraçjlo estes Estabelecimentos e que lhe havia dar toda a 
solidez, o que isto mesmo participasse aos Empregados do ambas as 
Escolas». 

A 24 de agosto, fazia votos por que os três lentes ameaçados nada 
sofressem : « Deos queira que elles, se estXo innocentes, o que eu creio, 
se possão ver Livres dos seus enemigos», e esperava que se pudessem 
abrir as aulas e fazer os exames em outubro. 

No ofício de 14 de outubro, mandava fazer os exames com os pro
fessores existentes, para que ninguém, «principalmente gente pobre», 
perdesse tempo; apenas recomendava a conveniência dos alunos «que se 
quizerem propor para exame» mostrarem «por folha corrida que não 
se achílo comprometidos». E podia o director abrir as aulas desde que os 
dois professores de Cirurgia (^Vicente Josó de Carvalho o Joaquim Inácio 
Valente) e o substituto de Medicina (Sousa Pinto) se sujeitassem às obri
gações dos lentes que faltassem {\L Além dos lentes fugidos, faltava tam

il) Pelas portarias do 9 o 12 do junho do 1828, a Junta Provisória, man
dou, nos termos concedidos aos ostiidantos da Univorsidado do Coimbra, quo 
todos 03 alunos da Escola do Porto alistados, ou quo so alistassem no prazo do 
oito dias, no 1.» BatalhSo do Voluntários do D. Podro 4." ou em quaisquer 
outros Corpos do Voluntários, ficassem dispensados dos exames, uma vez que 
tivessem provado o ano o ficado habilitados para os fazerem o pudessem, som 
dependência dêlos, matricular-se ora tempo compotouto nos anos imediatos 
(Livro do Registo Geral, 1825-1838, fis. 27 v. o 28). 

(2) Vid. MAXIMIANO LISMOS, obra cit. 

(3) Publicados hl « Arquivos do Historia da Medicina Portuguesa», 10 do 
novembro do 1918. 

(4) As aulas abriram a 12 do novembro (Vid. PBDUO DIAS, obra cit.). 
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bém Campeão, que pedira «Licença para fazer uso do remédios» ('). 
Entretanto, o cirurgiao-mor esperava e desejava que todos os outros 
professores mostrassem que niïo tinham dado motivos que os tornassem 
criminosos e que bem do-pressa pudessem continuar a exercer os seus 
lugares. 

Em 19 do novembro, manifestava a sua satisfaçïïo por saber que 
a Escola prosseguia com o seu ensino, graças ao sacrifício a que se 
sujeitavam os lentes em serviço, e pedia informaçiíes circunstanciadas 
a respeito da partida de Bernardo Pinto com os rebeldes, «porque esse 
necessariamente tem perdido o seu lugar c be necessário prover-se», 
e do estado cm que estavam os outros lentes, «se estão ou não com
prometidos se pronunciados». E mandava o director encarregar inte
rinamente da Secretaria um dos professores, visto Assis Vaz não estar 
presente (2). 

E, para a Escola cair nas boas graças de D. ]\Iiguel, recomendava, 
em po8t-scrij)tum, que «fizessem algum descurso a sua Jlagestade sobre 
o sentimento que a Escola tinha do acontecido». 

O caso foi que poucos dias antes, a 'J daquele mês, vindo D . Miguel, 
com as irmãs, de Queluz para Caxias num carro que êle próprio guiava, as 

(1) Com frequência pedia licenças para se tratar. Em 19 do setembro do 
1831, alegando padecer muito «do huma moléstia do nervos», como tinha, por 
vezos, feito constar ao cirurgiRo-mor, António Joaquim Farto, pedia Irinia dias 
úteis de licença, para tomar banhos do mar no mês do outubro o parte do novem
bro, tratamento que llio costumava dar alivio aos seus incómodos (Livro de 
Registo, 1828-1833, pág. 72). Mas já em janeiro do 1827, Jacinto ,)osé Vieira em 
oficio ao director, Joaquim Albano, notava as irregularidades do procedimento 
do Bernardo CampoSo, que pedia continuas licenças: « Os softVimentos do dito 
Senhor devem motivar compaixão, ainda que cauza admiraçfto como lium 
enfermo com semilhnntcs padecimentos podo, além do cxcrcicio clinico, passar 
as noutos em ospotaculos públicos, o em sociedades particulares : porora tudo 
isto, que podo sor do pouca monta para hum homem particular, o n5o podo 
sor para hum horaom publico, quo recebo hum ordenado para servir hum 
lugar, o que fnz suspeitar desto modo quo só portendo esquivar-so ás suas obri-
gaçoons. Portanto nflo bastando só o quo aíiirma o S.'' Campiflo, nem sendo do 
valor algum o attostado do cirurgiSo, ho necessário que verifique a impossibi
lidade quo tom tido o continua a ter com documentos quo ntto possam admitir 
duvida alguma; o quando o nito fassa V." S." devo pôr om oxocuçfto a Ley, 
que manda privar da torça parto do ordenado o Lento que som cauza legitima 
tiver vinte faltas >. 

(2) Foi encarregado o lento do 4.° ano, Joaquim Inácio Valente. 
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mulas, por sinal malhadas, se espantaram com as aclamações do povo que 
saiu ao caminho e, voltando-se o carro, D. Miguel caiu e fracturou uma 
perna. E correu até que para fazer a competente redução e tratamento fora 
chamado o célebre algebrista do Rio Tinto, António dos Santos Pinto (i). 

Os professores acata
ram o conselho de Jacinto 
José Vieira o o tal dis
curso para o soberano lá 
seguiu, mas nílo foi apre
sentado «a sua Mages-
tade por vir assignado 
pelos Lentes que se achão 
comprometidos e que níto 
estão exercendo os seus 
lugares D (ofício do 19 do 
dezembro). 

E como o director, 
Agostinho Albano, pro
cessado, não estava em 
muito bons lençóis, tanto 
que fora interinamente 
substituído por Valente e 
em 25 de agosto de 1829 
pelo legitimista bacharel 
Sa lus t iano Arnaud (̂ ), 
Jacinto José Vieira lá o 
vai consolando conformo 
pode: «Eu sinto os seus 

incomodes, c bem persuadido estou da sua innocencia, sito cireonstancias 
dos tempos e de que não escapão todos os tem inemigos; eu o muitos dos 
empregados do Hospital de S, José fomos denunciados c a não tora 15on-
dade do Soberano que veio a conhecer o enredo estaríamos em numero 
de 57 om huma prisão». 

D. MiQuel 

(1) HBUNANI iloNTKiuo— Origens da Cirurgia Portuense, pág. IGl. 
(2) Livro do Registo, 1828-1833, II. 11. O retrato, a óloo, do Salustiano 

Arnaud foi oforcoido à Escola ora 1807 pola sr." D. Angélica Arnaud (Vid. acta 
da sossito do 14 do dezembro do 1897). 
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Jlostrara as cartas de Agostinho Albano ao barão de Queluz e ao 
do Sandc, e, se pudesse, «faria toda a deligcncia para mostrar a sua 
cnnocencea, porem eu no Payo vizito El Rei na sua moléstia, e em tudo 
o mais sou lifi ente nullo». 

Quanto aos lentes, nada decidiria a respeito dos seus lugares, 
«menrs do que fugio com os JOstudantes», sem óles se justificareni. 
VJ com esta deliberação concordara D. Miguel, consoante o cirurgião-mor 
dizia no ofício de 19 de dezembro. Efectivamente, apenas foi posto a 
concurso o lugar de liernardo Pinto c nomeado para êle João Tiago 
Brandão que durante pouco tempo ocupou o cargo (̂ ). 

Quando, em S de julho de 1832, se avistou, por alturas de Vila 
do Conde, a esquadra de D. Pedro, Salustiano Arnaud, director interino, 
ausentou-se e mandou fechar a Escola. Ausentaram-so também Bernardo 
Campeão e João Tiago Brandão. Depois, durante o cerco do Porto, os 
lentes que não andavam fugidos (Vicente de Carvalho e Joaquim Inácio 
Valente) começaram a tratar nos hospitais os feridos da guerra e os 
epidemiados da cólera (̂ ). Sousa Pinto foi mandado, em janeiro de ISíU, 
para o liospital de sangue estabelecido no convento de Paço de Sousa 
e ali faleceu, no mês seguinte, de um tifo, vitima do sou zelo para com 
os doentes que lhe estavam confiados (-̂ ). 

(1) Vid. MAXIMIANO LBMOS — Hifilória do Ensino Médico no Porto. 
Tiago Brandão íêz oxamo do saiigrin a 27 do sotombro do 1823, poranto o 

dologado do cirurgifio-mor, Joaquim Josó Kodriguos, sondo oxaminadoros Antó
nio do Carvalho Alvadia o Caetano Pinto do Azovodo. Ficou aprovado nemifie 
discrepatile. Asais Vnz passou o compctonto atestado, no qual so diz quo JoRo 
Tiago BrandSo Ireqiiontara a arto do sangria no Hospital durante dois anos, 
«mostrando em todo o tempo huma aturada o decidida applicaçSo o aproveita
mento, o sendo igualmente d'huma conduota irroproonsivcl » (Auto manuscrito 
arquivado na Biblioteca da Faculdade). 

(2) Ainda cm março de 1837, pediam os lentos quo se lhos pagassem os 
ordenados om divida, correspondentes à época do córco. 

(3j Terminado o côrco, roílniu o Conselho, pela primeira voz, no dia 
2-VI-1834 o resolveu felicitar D. Pedro pela terminaçflo da guerra civil. 

Polo decreto do 8-III-1833 iicavam dispensados dos oxamos os estudantes 
quo cm 1828 haviam pegado om armas a favor da Carta constitucional, o os 
que depois da entrada do Exército Libertador se alistaram voluntariamente. 
A bonovolônoia rógia, porém, foi ainda mais longo. Pela Carta do Lei do 
20-X-1834, aos estudantes pobres quo provassem ter foito parto do Exército 
Libertador ou que tivessem estado presos ou sofrido perseguiçrios, seriam con-



18 A ABERTURA SOLENE DAS AULAS 

Como niío houvesse no Hospital de Santo António as casas necessil-
rias para recolher os muitos doentes e feridos por motivo do cerco, foram 
pedidas, em ofício de 10 de outubro do 1832, pelo mordomo JoSo da 
Silva Ribeiro, as chaves dos quartos dos corredores das dependências da 
Escola. Cedeii-se então a casa dos trabalhos anatómicos, com um quarto 
contíguo. Mas, como a luta recrudescesse, no dia 17 de juniio do ano 
seguinte, o Inspector dos Hospitais ililitares recebia, por expressa ordem 
do ministério do Reino, a chave da aula do 1." ano, onde se encontravam 
as chaves das restantes salas, já desembaraçadas de todos os objectos 
que continham, excepto anlíteatros «q estando pregados» se não podiam 
remover «sem se inutilizarem em grande parte» 0 . 

Não obstante os bons desejos, expressos por Almeida Garrett no 
ofício do 21-IX-1832, dirigido a Vicente do Carvalho o a Inácio Valente, 
de que na época regular se continuasse «o curso de tâo úteis estudos que 
nem pelo estrépito das armas o Governo de S. Magestado quer-q sejão 
interrompidos», o certo é que os acontecimentos obrigaram a fechar a 
Escola o a transformar as suas salas em enfermarias, onde os professores, 
debaixo do estrondo da metralha e no meio dos horrores da guerra, da 
cólera c da fome, prestaram socorros a muitos desgraçados {% 

A-pesar-de tão graves perturbações sociais, a Régia Escola firmou 
seus créditos e o ensino da Anatomia, principalmente, atingiu notável 
perfeição. Registe-se, ainda, que os módicos portuenses, empenhados no 
bem comum, conseguiram fundar, ao terminar o ano de 1833, a «Socie
dade das Sciencias Medicas e de Literatura do Porto», à qual pertence
ram vários lentes da Escola, que deixaram publicados, como testemunho 
da sua actividade e cooperação, alguns artigos no respectivo «Reposi
tório Literário» (^). 

cedidas ponsõoa monsaia do 14í400 réis, alúm do matriculaa o compêndios gra
tuitos, a-litn-do podoroin terminar ca soua estudos. A oxoouçSo dosta loi foi 
fixada polo decreto do 8-XÍI-1834. 

(1) Também o aoorotário mandou a chavo do quarto do porteiro. Todo 
quo foi retirado se guardou na secretaria, porque a ordem recebido, dada no 
Paço do Porto no dia 11, determinava que se roscrvaaso «húa das sallas aomonto 
para guardar os bancos o utcnsilios das outras >. 

(2) Vid. ^IAXIMIANO LKMOS — História do Ensino Médico no PôHo, cit., 
o Livro do Registo (1828-1833), Ha. 77 o sega. 

(3) Vid. HERNÂNI MONTEIRO — Origens da Cirurgia Portuense, 1926 o Relan
ces sobre o ensino medico no Porto, in «Portugal Médico>, Abril do 1937. 
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A reforma de Passes Manuel o a Escola do Tôrto 

^ I ' EUMisADo 0 cêrco c reunidos os lentes em conselho (pela primeira vez 
J L em 2 do junho de 1834), verificaram a dificuldade de poder abrirse 

a Escola om outubro por falta do provimento das vagas do corpo docente 
(haviam já falecido Joaquim Inácio Valente, Hernardo CampeSo e Sousa 
Pinto c ausontarase João Tiago Brandão). Assim o comunicou o director 
em 8 de agosto de 1834, recebendo em resposta, com data de 12, ordem de 
enviar a nota das pessoas que deviam e mereciam ocupar as cadeiras vagas. 

A proposta seguiu para Lisboa, mas poucos dias depois (22 de 
agosto) pediase outra, «promovendo os lentes substitutos aos lugares de 
proprietários que lhes pertencerem, pondo a concurso os de lentes substi

tutos, que assim vagassem, na forma do costume e pratica estabelecida, 
tanto na dita Escola, como na de Lisboa, c abrindo igualmente concurso 
para os lugares, que estiverem vagos de que não haja Lente proprietário 
pom substituto» ('). 

Em 2U do mesmo mês, enviou o director a proposta solicitada, com 
a qual se conformaram as instâncias superiores. E dias depois, a tí de 
setembro, era nomeado Bernardo Joaquim Pinto lente da cadeira do 
■i." ano, vaga por falecimento do .loaquim Inilcio Valente, e Assis Vaz 
lente da cadeira de Clínica módica, vaga pela morte de Campeão, em 
Santarém, onde se refugiara. Não chegou, porém, Bernardo Joaquim Pinto 
a ocupar aquela cadeira; por decreto do dia 23, foi Vicente de Carvalho 

(1) Livro de Registo geral, 18251838, H. 30 o sogs. Vid., também, MAXIMIANO 
LBMOS — História do Ensino Médico no Porto, cit. 
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transferido para cia, a seu pedido, e nomeado Bernardo Pinto para a 
cadeira de Anatomia, deixada por Vicente de Carvaliio. 

ÍJUI setembro, cumprindo as determinações do governo, pul)lica-
ram-se editais, anunciando a abertura de concurso para as vagas do 
substitutos: do 1." e 4." ano, ocasionada pela fuga de .foao Tiago Hran-
dSo, c do 2." e 5." ano, por morte de Sousa Pinto. 

Concorreram: António Ferreira Praga c .João .losó Pinto da Fon
seca (à vaga de substituto do 1." e -t." ano) e António da Costa Paiva, 
.losó Pinto Rebelo de Carvalho, António Carlos do Melo e .Tose Pereira 
Reis (à vaga de substituto do 2." e 5." ano). 

Destes últimos, foi classificado em primeiro lugar (com 4 M. B.) Josó 
Pereira lieis; quanto a Ferreira Braga e Pinto da Fonseca, não lhes 
reconheceu o corpo catedrático «a aptidão necessilria para o ^lagistório», 
pelo que deliberou prorrogar o concurso (}). 

A seguir, aberto concurso para a substituição do .K" ano, vaga aberta 
pela promoção de Assis ^'az a catedrático, apresentaram-se os candidatos 
António Ferreira Braga e António Carlos de Jlelo, nos quais o júri ainda 
não reconheceu as aptidões requeridas para o desempenho do cargo, 
motivo por que resolveu prorrogar também o concurso. 

Concorreram, então, a substituto do 1." c 4." ano, António da Costa 
Paiva, e, a substituto do ;i." ano, António Ferreira Braga. Ambos foram 
aprovados e propostos para preencher as vagas, se bem que tivessem 
mostrado, na prova prática no cadáver, «menos desembaraço no manejo 
do escalpelo por falta do exercicio». 

António da Costa Paiva, porém, alegando que, pelo seu estado de 
saiklc, não podia encarregar-se dos trabalhos anatómicos, requereu que se 
trocassem as nomeações e élc fôssc provido na vaga de substituto da 
cadeira do i5." ano (Patologia externa. Terapêutica c Clínica cirúrgica). 

Pedido o parecer do director da Escola, o Dr. Francisco Pedro do 
Viterbo, que interinamente exercia o cargo, informou coníidencialmcnte, 
em 12 de outubro de 1S."SI), que de nenlium modo poderia um candidato 
ser provido em lugar diferente da(juele [)ara que se habilitara, do con
trário tornar-se-ia o concurso mera formalidade. Além disso, no desem
penho do lugar de substituto da cadeira do ii." ano, teria igualmente de 

(1) Vid., também, MAXIMIANO IIBIAQS— História do Ensino Médico )io 
Porto, cit. 
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trabalhar em cadáveres, fazendo autópsias, e de dirigir uma enfermaria 
que devia conter as doenças mais graves e onde o ar viciado por muitas 
causas dentro de um hospital não podia também «convir a (|ual(|uer que 
se acha deteriorado em sua saúde» (•). 

Costa Puiva não guardou ressentimento. Muitos anos depois — lente 
da Academia Politócnica, para cujo prestígio contribuiu com notáveis tra
balhos zoológicos —, não esqueceu a Escola Módica, instituindo o prómio 
que perpetua o seu nome ilustre. 

'Jeve, pois, do se abrir novo concurso, em novembro de 1830, para 
a vaga do substituto do 1." e 4." ano, a que se apresentou apenas Antó
nio Bernardino do Almeida, que desde 183-4 exercia o cargo de píirteiro 
das aulas (̂ ) e viria a ser um dos cirurgiões mais notáveis do pais e uma 
autêntica glória da Kseola portuense. 

Mas em setembro vingara a revolução que deu o poder a Vieira 
do Castro, Sá da Bandeira e ]\[anuel da Silva Passos, e dias depois de 
terminado aquele concurso, decretava-se a célebre reforma de 29 de 
dezembro de I83tj, pela qual as Escolas Rógias de Cirurgia de Lisboa 
e ]¾rto foram elevadas h categoria de Escolas IMédico-Cirúrgicas. 

Havia, porém, bastante tempo já que o conselho (e diga-se para 
honra dos velhos mestres) solicitara que na legislação se introduzissem 
as alterações que a experiência e a prática aconselhavam, «a fim de 
que a Regia Escola Cirúrgica do Porto possa rivalizar com os mais acre
ditados Estabelecimentos da mesma natureza, e em bem da Humani
dade, o em honra desta líeroica Cidade, que por seus feitos merece 
huma particular distinção» (̂ i. E, por isso, o corpo catedrático, em 1834, 
com o fim de remover obstáculos que dificultavam o ensino, na represen
tação dirigida aos deputados da nação, pedia: que a Escola do Porto 
fosse em tudo igualada à de Lisboa; que fosse considerada independente 
da actividade e sujeição ao cirurgião-mor do reino; que na Escola não 
houvesse ingerência alguma de outra autoridade ou indivíduo, para não 
ser embaraçada, com prejuízo do ensino, a direcção do estabelecimento; 

(1) Lii>ro de Registo Geral, 1825-183?, fi. 98 v. 
(2) No Livro dos Recibos dos Quartéis, do nosso arquivo, vom, como por

teiro das nulas, n assinatura do António Rodrigues dos Santos atú novembro 
de 1833; om janoiro do ano seguinte já o recibo foi assinado por António Ber
nardino do Almoida. 

(3) Livro de Registo Geral, 1825-1838,11. 30 v. 
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e que os pagamentos das verbas que competissem íi Escola se fizessem 
no Porto e nílo em Lisboa, como ató entilo se praticava (̂ ). 

Como o necessai'io deferimento dependia de resoluções legislativas, 
a comissiïo de instrução pública apresentou à Câmara, em lõ de dezem
bro de 1834, um projecto de lei, que foi admitido a discussíío c man
dado imprimir (projecto n." 88). E reputando urgente a adopçíío das 
providências exaradas nesse documento, o conselho escolar dirigiu, em 19 
de fevereiro de 18;>l), nova representação h câmara dos deputados, em 
que solicitava a discussão do projecto (̂ ). 

Jleses depois, eram os professores surpreendidos com a singular 
portaria de 30 de agosto, em que se prcguntava quem era o culpado do 
nSo haverem ainda os lentes, de Lisboa e Porto, publicado os compên
dios para as suas aulas, como preceituava o Art. 12.°, Tit. 1.", do Regu
lamento de 25 de junho de 1825, artigo que marcava também o .castigo 
de perda do direito íi propriedade da cadeira para quem não cumprisse 
aquela determinação. 

A resposta do conselho escolar (̂ ) merece ser conhecida (*), tanto 
mais que nela se alude à influência que teve Teodoro de Aguiar na 
elaboração do regulamento de 1825. 

Como podiam os lentes do Porto redigir compêndios, se naqueles 
anos calamitosos andaram fugidos ou encarcerados, e os que gozavam 
de liberdade se viram obrigados (com razão lhes chamou Jlaximiano 
Lemos (') beneméritos do ensino) a desempenhar com sacrifício acumu
lações de regências para a Escola não fechar as portas? 

E, aliás, a intenção da lei não podia ser que, mesmo havendo com
pêndios que satisfizessem, aos sete Lentes da Escola de Lisboa c cinco 
do Porto passassem não obstante isso a redigir 12 compêndios, por quanto, 

(1) No conselho do 18 do aotombro do 1834 ó quo rosolvoram ca lontcs 
roprosontar nosso sontido o enviar a roprosontaçíio a Bernardo Pinto, ontíto 
deputado às curtos, e foi Vicente do Carvalho convidado a reger a cadoirn do 
4." ano durante a ausência daquele colega. 

(2) Livro de Begisto Geral, 1825-1838, íl. 52. 
(3) Kosolvido responder no conselho do 6 do outubro do 183G, ficando 

Bernardo Pinto encarregado do coordenar as razSos por que as Escolas nRo 
haviam publicado os compêndios. Nossa mesma sossSo, procederam ao jura
mento da ConstituiçGo, cujo auto ao remeteu ao ministro do reino. 

(4) Livro de Registo Geral, 1825-1833, íl. "i o sogs. 
(5) MAXIMIANO LBMOS — História do Ensino Médico no Porto, cit. 
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onsinando-se nas duas Escolas as mesmas doutrinas e debaixo da mesma 
direcção do Cirurg."'" Mor do Reino, seria supérfluo que houvesse hum 
compendio d'anatomia, por exemplo, privativo da Escola do Porto, e outro 
da mesma Sciencia peculiar á Escola de Lisboa, e assim uos outros ramos». 

Nem poderiam as Escolas custear as despesas de impressSo com as 
pequenas dotações de dez contos anuais, e muito menos os professores, 
com tão parcos vencimentos, estariam em condições de os publicar à sua 
custa, pois não havia alunos suficientes para comprarem um número de 
exemplares que cobrisse as despesas. 

E se o espírito da lei tosse obrigar os professores a publicar com
pêndios, «sendo incerto o termo da existência humana, poderia dar-se o 
caso de apenas impresso um compêndio, ficar inutilizado pelo faleci
mento do seu autor, tendo o seu sucessor, como dissertação inaugural, 
de apresentar logo outro». 

Entendia, portanto, o conselho que a lei só impunlia aos lentes a 
obrigação de redigirem compêndios quando os não houvesse nas condi
ções necessárias. E acrescentava: «Pensa mais o mesmo Corpo catlie-
drático que tanto he esse o espirito da I^ei, que o Cirurgião ilor do 
lieino Theodoro Ferreira d'Aguiar, por cuja influência he sabido que 
esse Regulamento foi redigido no Reinado do Sr. 1). João (5.°, de sau
dosa memoria, pelo menos seu Delegado no Porto, nem propugnou pelo 
cumprimento dessa suposta obrigação, e por isso nunca aos Lentes se 
assignon tempo para a redacção de compêndios». 

Veio, finalmente, a reforma. Em 29 de dezembro de l^Sf) decre-
tava-se a parte relativa às I'̂ scolas de Cirurgia (') — que passavam a deno-
minar-se ]\Iédico-Ciriugicas —e, pela portaria de 10 de janeiro do ano 
'seguinte, ordenava-se à Escola do Porto que cumprisse e fizesse exe
cutar, na parte que lhe tocava, o Plano Geral dos Estudos, de que, jun
tamente, eram enviados seis exemplares. 

Reuniu o conselho no dia 23, e depois de ter «meditado seriamente 
na maneira do levar a effeito quanto na dita Lei» se ordenava (c as 
dificuldades provinham de haver aumento de cadeiras, para as quais fal
tavam ainda professores), resolveu distribuir o serviço, interinamente, da 
seguinte forma (°): 

(1) Foi publicado o deoroto no Diário do Governo, do 4 do janoiro do 1837. 
(«) Livro de Registo Geral, 1825-1838, fl. 76. 
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1.° ano: 1." Cadeira — Anatomia — Bernardo Joaquim Pinto, antoriormonto 
lonto do Anatomia. 

2." ano: 2." Cadeira — Fisiologia o Higlono — José Poroira Rois, antoriormonto 
substituto das cadeiras médicas. 

3." ano: 3." Cadeira — Ilistória Natural dos Medicamentos, Matéria médica o 
Farmácia — Francisco Pedro de Viterbo, antoriormonto lonto das mosmas 
matérias o Iligiono. 

3." ano: 4.* Cadeira—Patologia o Terapêutica externas — António Forroira 
Braga, anteriormente substituto do Patologia externa e de Clinica cirúrgica. 

4.° ano: 5." Cadeira—Aparelhos e Operações cirúrgicas. Cirurgia forense — 
Vicente José do Carvalho, antoriormonto lonte das mosmas disciplinas 
o Clinica de partos. 

4." ano: G." Cadeira — Partos, Moléstias das mulheres do parto o dos rocéra-
-nasoidos — Vicente José do Carvalho, interinamente. 

5.° ano: 7." Cadeira — História médica, Patologia geral. Patologia o Terapêu
tica internas — Francisco do Assis e Sousa Vaz, anteriormente lonto das 
mosmas disciplinas o de Clinica médica. 

5.° ano: 8." Cadeira —Clínica médica, Higiene publica, Medicina Legal — 
Francisco de Assis e Sousa Vaz, interinaraonto. 

5." ano: 9." Cadeira — Clinica cirúrgica — António José do Sousa, ontorior-
mento lento do Patologia externa e do Clinica cirúrgica (i). 

Passou, em seguida, o conselho a informar sobre os requerimentos 
de diversos pretendentes aos lugares vagos (̂ ). 

Devemos salientar que foram exigentes os velhos mestres. Nas infor-

(1) A loi mandava (juo fossem consideradas cadeiras médicas as cadeiras 
2.", 3.°, 7." o 8.", o cadeiras cirúrgicas as restantes. Estas podiam ser «providas 
cm candidatos que tivessem o curso completo de alguma das escolas do Lis
boa ou P o r t o (Vid. SILVESTRE RinBiiio — História dos Estabelecimentos Scienti-
ficos, t. VII, págs. 171 o segs.). 

(2) Quanto aos cursos do Farmácia o do Parteiras, nflo obstante ir o ano 
lectivo um pouco adiantado, rosolveu-se anunciar a sua abertura <por serem 
disciplinas quo rogularraonto se deixflo para os últimos mezos do anno escolar >, 

O anúncio para a matricula no curso, teórico o prático, do parteiras tom- a 
data do G do abril de 1837 e nele so marcava o praso até 20 dêsso mês para a 
entrega dos requerimentos, dirigidos à secretaria do Hospital unicamente com 
a ccrtidflo do 1er o escrever passado por professor público. 

Como em princípios do ano lectivo de 1837-1838 nenhuma aspirante a par
teira so tivesse matriculado, o conselho, na sesstto de 28 de outubro, resolveu 
convidar à frequência de um curso gratuito, do sois mosos, as parteiras exa
minadas e nSo examinadas. A circular competente foi por mira transcrita in 
tUm trecho da história da assistência maternal o infantil no Porto > [Por
tugal Médico, n."" 7, 8 e 9 de 1933). 
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maçSes confidenciais dadas pelo director, mostrava-se a incompetência e 
a falta de ilustração de vários requerentes para o cabal desempenho das 
funções do magistório. E quando António Bernardino de Almeida reque
reu ser nomeado substituto do 1." e 4." anos, o conselho, a-pesar-de lhe 
reconhecer as mais distintas qualidades, reveladas no exercício das fun
ções de porteiro das aulas o ajudante do lente de Anatomia, lembrou a 
conveniência de se abrir concurso, « habilitando-se o requerente por este 
modo» (•). E assim se foz, como se disse atrás. 

Foram favoráveis as informações que deu o conselho a propósito dos 
requerimentos que posteriormente recebeu, entre os quais se contava o de 
João Tavares de Macedo, aluno distinto da Escola de Lisboa, a quem se 
conferira, em 1828, o prómio oferecido por D. Miguel, a que fiz atrás refe
rência, e que solicitava a sua colocação na cadeira de l^artos ou na de Clínica 
cirúrgica. Como à data (fevereiro de 18í57) a cadeira de Clínica compe
tisse ainda a António Josó do Sousa, embora a não regesse por motivo 
de doença grave, o conselho julgou Tavares de Macedo nas condições de 
ocupar a cadeira de Partos. Todavia, falecendo pouco depois António .losó 
de Sousa, o conselho, em 5 de abril, propôs que Tavares de llacedo fosse 
nomeado lente de Clínica cirúrgica, por mais perito, talvez, neste ramo. 

Favorável também a informação sobre os merecimentos de Caitano 
Pinto de Azevedo para substituto de Cirurgia (lõ de abril), de António 
Bernardino de Almeida para lente de Partos (8 de maio), de Luiz Pereira 
da Fonseca para demonstrador de Cirurgia (19 de maio) e de .fanuário 
Peros Furtado Galvão para substituto de Medicina (28 de ( )utubro). 

Já anteriormente, porém, o conselho — que reclamara, em iU) de abril, 
prontas providências no sentido do se proverem as vagas do corpo docente 
o de se aumentar o local para trabaliios anatómicos e biblioteca (*) —, 
em resposta à portaria de 1 de maio, enviara a seguinte relaçno: 

(1) Livro de Registo Geral, 1825-1838, il. !)9 v. Nosto mosmo livro do 
arquivo da Faculdade, nas folhas seguintes, ficaram copiadas as informações 
conlidonciais desfavoráveis sobro os méritos dos roquorentos: Torquato da 
Silva Loitffo (para domonstrador), Francisco ,Ioa6 do Sousa (para demonstra
dor de Anatomia), JoSo António de Moura (para lente do Clinica cirúrgica), 
Jotto José Pinto da Fonseca (para substituto do 1." o i." anos), Francisco Alvos 
do Oliveira (para domonstrador do Cirurgia), Jofto António do Moura (para 
domonstrador), Francisco Ferreira Antunes (para domonstrador). Vid., também, 
o livro das actas. 

(2) Livro tie Registo Oeral, 182Õ-1838, íl, 77 v. o segs., o íl. 81 v. o sege. 
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Por esto quadro vemos, portanto, que se os substitutos Pereira líeis 
e Ferreira líraga fossem nomeados proprietários das cadeiras que interi
namente regiam c se fosse provido na cadeira de partos António J5er-
nardino de Almeida, já aprovado no concurso para substituto de Cirurgia, 
ficariam, entílo, vagas as cadeiras de Clínica médica e de Clínica cirúr
gica (8." e 9."), os quatro lugares de substitutos e os dois de demons
tradores. 

Mas no dia imediato, 13 de maio, a Rainha assinava o decreto 
(Diário do Oovêmo, n.° 1Í5, de 17 de maio de 18ií7) de nomeaçílo 
dos seguintes lentes proprietários e substitutos (^): 

Lentes proprietários : 

2." Cadeira — Francisco Veloso da Cruz (quo, por decreto da mesma data, ora oxo-
norado do cargo do priraoiro bibliotecário da Biblioteca Páblioa do Porto). 

4." Cadeira — António Forroira Braga. 
0." Cadeira —José Gregório Lopes da Câmara Sinval. 
8." Cadeira — José Pereira Heis. 
9." Cadeira — JoSo Tiwaros do Macedo. 

Lentes substitutos : 

1." Cadeira —José Pinto Rebelo do Carvalho. 
4." Cadeira — António Bernardino do Almeida. 

E por decreto do dia 19 do mesmo mes era nomeado substituto 
da 2." cadeira o Dr. João Correia de Faria (% como se participou à 
Escola na portaria de 2Ò. 

No dia 3 de junho, o conselho, como lhe competia, fez as seguin
tes nomeações: contínuo e tesoureiro — o cirurgiito Francisco Alves de 
Oliveira; porteiro — o aluno j\[anuel Joaquim Alves Passos (depois, nota-
bilíssimo operador, cuja actividade, cirúrgica e política, se desenvolveu 
em Braga, como já tive ocasiSo de dizer na biografia que tracei nas 
Origens da Cirurgia Portuense); guarda — o aluno Josó Alves de 
Sousa. 

(1) As primeiras nomeações para as vagns (mandava o decreto de 29 de 
dezembro do 1896) seriam feitas polo governo; depois, o provimento seria sem
pre por concurso público, por 60 dias, perante o conselho da Escola. 

(2) Livro de Registo Geral, 1825-1838, fl. 81. 
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Os projectos para cartas e solo da Escola foram aprovados cm 
sessíto de 20 de junho e imediatameuto remetidos para Lisboa (̂ ). 

As matriculas, para o ano lectivo de 1837-1838, estiveram abertas 
de 1 a 30 de setembro (̂ ) o o competente anúncio (̂ ) marcava, de acordo 
com a nova lei, que, emquanto se nílo estabelecessem liceus, os preten
dentes k matricula no 1." ano deveriam apresentar, além da certidílo de 
idade de 14 anos, os requerimentos instruídos com certidões de aprova-
çSo nos exames de línguas latina e francesa, e de lógica, feitos em 
estabelecimentos públicos, ou passadas por professores públicos das res
pectivas disciplinas; ou, finalmente, na falta destas, sujeitarem-se a um 
exame das referidas matérias perante um júri constituído pelos lentes 
Viterbo, Vicente de Carvalho e Ferreira Jiraga (̂ ). 

Na sessîïo de 23 de setembro, o conselho decidiu que a certidSo de apro-
vaçjto uo exame do francês fosse exigida apenas para a matricula no 2." ano (•''). 

Conjuntamente se abriria o curso de Farmácia, com idênticas con-
diçíjes para a matrícula. Seriam, no entanto, dispensados dessas condi
ções os praticantes que jil trabalhassem em oficinas aprovadas e que 
fossem mencionados no registo que os farmacêuticos deviam dar, na 
conformidade do Art. 131.° do decreto de 29 de dezembro de 1830. 

Começaria também o curso, gratuito, de parteiras, para cuja admis
são era necessário apresentar certidão de saber 1er o escrever (passada 
por professor público, precedendo exame), certidão de idade de 20 anos, 
c certidão de vida e costumes. 

O programa, anunciado em 19 de setembro, marcava que os alunos do 
1." ano do curso médico-cirúrgico, seriam obrigados à frequência de Química 
na Academia Politécnica, e os do 2." ano à repetição de Anatomia, como 
nos anos lectivos antecedentes, e à frequência de Botânica na Academia. 

Os alunos do 3." ano deveriam cursar IJotânica na Academia, e 
a 4." e 9." cadeiras; os do 4." ano freqiicntariam a ú.", O." c 9." cadei
ras; e os do 5." ano a 7." e 8.^ cadeiras. 

(1) Aprovados pola portaria tio 7 do outubro (Vid. SILVBSTIIE RmEinO, 
obra citada, pág. 17(i). 

(2) O edital aôbro as matriculas saiu com data do 4 do sotorabro do 1837 
no Diário do Governo do G do raosmo mês o ano, pág. 1016. 

(3) Livro de Registo Geral, 1825-1838, íl. 87. 
(4) Sosstto do 2.'{ do setembro do 1837. 
(•>) No aao seguinto já foi exigida a cortidilo do aprova^So no oxamo do 

língua fraaooaa para a matricula no 1.° ano (seasBo do 31 do agosto do 1838). 
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Quanto a compêndios, o conselho, na sessilo de 5 de outubro, aprovou 
08 seguintes, alguns dos quais já adoptados desde a criação da Escola ('): 
1." Cadeira —Anatomia do Soares Franco. 
2." Cadeira — Fisiologia do Magondio; Higiene do.. . 
3." Cadeira — Matéria médico de Barbior —Código Farmacêutico Lusitano. 
4." Cadeira — Roclio et Sanson. 
5." Cadeira — Operações de Bégin— Medicina forense de Ferreira Borges. 
0." Cadeira-Partos o moléstia de mulheres o rooém-nasoidos — Dugòs. 
7." Cadeira —Patologia interna o Terapêutica — Roche ot Sanson. 
8." Cadeira — Medicina legal do Ferreira Borges. 

Nas clínicas níto havia compêndios adoptados e o horário aprovado 
foi o seguinte: 

Das 8 às 9 1/2 — !•". 6." o 1.'^ cadeiras. 
Dns 9 1/2 ^3 11 — 2.", 8." o 9." cadeiras. 
Doa IM/z à '/2 hora — 3.^ 4.» o 5.'' cadeiras. 

Nessa data (õ de outubro de 1837), era este 0 pessoal da Escola: 

Nomes Categorias anteriores 
Categoria a que passou 

pelo Decreto de 29 
de Dezembro de 1836 

Hernardo Joaquini Pinto , Lente do 1." ano 

Lente do 2.° ano 
Lento Substituto 

do 3." ano 
Lente do 4." ano 

Lente do 5." ano 
Lente Siib.stiluto 
do '2." e 5.» anos 

Porteiro 0 Ajudante 
de Anatomia 

Servo 
Servo 

Lento da 1." Cadeira 
Lente da 2.* Cadeira 
Lente da 3." Caílcira 
Lente da 4." Cadeira 

Lento da 5.» Cadeira 
Lente da 0." Cadeira 
Leuto da 7." Cadeira 
Lente da 8." Cadeira 

Lento da 9." Cadeira 
Lente Substituto 

do Cirurgia 
Continuo o Tesoureiro 

Porteiro 
Guarda 

Francisco Velosa da Cruz 
Lente do 1." ano 

Lente do 2.° ano 
Lento Substituto 

do 3." ano 
Lente do 4." ano 

Lente do 5." ano 
Lente Siib.stiluto 
do '2." e 5.» anos 

Porteiro 0 Ajudante 
de Anatomia 

Servo 
Servo 

Lento da 1." Cadeira 
Lente da 2.* Cadeira 
Lente da 3." Caílcira 
Lente da 4." Cadeira 

Lento da 5.» Cadeira 
Lente da 0." Cadeira 
Leuto da 7." Cadeira 
Lente da 8." Cadeira 

Lento da 9." Cadeira 
Lente Substituto 

do Cirurgia 
Continuo o Tesoureiro 

Porteiro 
Guarda 

Francisco Pedro do Viterbo 

Lente do 1." ano 

Lente do 2.° ano 
Lento Substituto 

do 3." ano 
Lente do 4." ano 

Lente do 5." ano 
Lente Siib.stiluto 
do '2." e 5.» anos 

Porteiro 0 Ajudante 
de Anatomia 

Servo 
Servo 

Lento da 1." Cadeira 
Lente da 2.* Cadeira 
Lente da 3." Caílcira 
Lente da 4." Cadeira 

Lento da 5.» Cadeira 
Lente da 0." Cadeira 
Leuto da 7." Cadeira 
Lente da 8." Cadeira 

Lento da 9." Cadeira 
Lente Substituto 

do Cirurgia 
Continuo o Tesoureiro 

Porteiro 
Guarda 

António Ferreira 13rfi£ra 

Lente do 1." ano 

Lente do 2.° ano 
Lento Substituto 

do 3." ano 
Lente do 4." ano 

Lente do 5." ano 
Lente Siib.stiluto 
do '2." e 5.» anos 

Porteiro 0 Ajudante 
de Anatomia 

Servo 
Servo 

Lento da 1." Cadeira 
Lente da 2.* Cadeira 
Lente da 3." Caílcira 
Lente da 4." Cadeira 

Lento da 5.» Cadeira 
Lente da 0." Cadeira 
Leuto da 7." Cadeira 
Lente da 8." Cadeira 

Lento da 9." Cadeira 
Lente Substituto 

do Cirurgia 
Continuo o Tesoureiro 

Porteiro 
Guarda 

Vicente José de Carvalho 

Lente do 1." ano 

Lente do 2.° ano 
Lento Substituto 

do 3." ano 
Lente do 4." ano 

Lente do 5." ano 
Lente Siib.stiluto 
do '2." e 5.» anos 

Porteiro 0 Ajudante 
de Anatomia 

Servo 
Servo 

Lento da 1." Cadeira 
Lente da 2.* Cadeira 
Lente da 3." Caílcira 
Lente da 4." Cadeira 

Lento da 5.» Cadeira 
Lente da 0." Cadeira 
Leuto da 7." Cadeira 
Lente da 8." Cadeira 

Lento da 9." Cadeira 
Lente Substituto 

do Cirurgia 
Continuo o Tesoureiro 

Porteiro 
Guarda 

José Gregório Lopes da Càinara Sínval 
Francisco de Aísis c Sousa Vaz 
José Pereira Reis 

Lente do 1." ano 

Lente do 2.° ano 
Lento Substituto 

do 3." ano 
Lente do 4." ano 

Lente do 5." ano 
Lente Siib.stiluto 
do '2." e 5.» anos 

Porteiro 0 Ajudante 
de Anatomia 

Servo 
Servo 

Lento da 1." Cadeira 
Lente da 2.* Cadeira 
Lente da 3." Caílcira 
Lente da 4." Cadeira 

Lento da 5.» Cadeira 
Lente da 0." Cadeira 
Leuto da 7." Cadeira 
Lente da 8." Cadeira 

Lento da 9." Cadeira 
Lente Substituto 

do Cirurgia 
Continuo o Tesoureiro 

Porteiro 
Guarda 

João Tavares de Macedo 

Lente do 1." ano 

Lente do 2.° ano 
Lento Substituto 

do 3." ano 
Lente do 4." ano 

Lente do 5." ano 
Lente Siib.stiluto 
do '2." e 5.» anos 

Porteiro 0 Ajudante 
de Anatomia 

Servo 
Servo 

Lento da 1." Cadeira 
Lente da 2.* Cadeira 
Lente da 3." Caílcira 
Lente da 4." Cadeira 

Lento da 5.» Cadeira 
Lente da 0." Cadeira 
Leuto da 7." Cadeira 
Lente da 8." Cadeira 

Lento da 9." Cadeira 
Lente Substituto 

do Cirurgia 
Continuo o Tesoureiro 

Porteiro 
Guarda 

António Bernardino de Almeida 

I''rancisco Alves do Oliveira 

Lente do 1." ano 

Lente do 2.° ano 
Lento Substituto 

do 3." ano 
Lente do 4." ano 

Lente do 5." ano 
Lente Siib.stiluto 
do '2." e 5.» anos 

Porteiro 0 Ajudante 
de Anatomia 

Servo 
Servo 

Lento da 1." Cadeira 
Lente da 2.* Cadeira 
Lente da 3." Caílcira 
Lente da 4." Cadeira 

Lento da 5.» Cadeira 
Lente da 0." Cadeira 
Leuto da 7." Cadeira 
Lente da 8." Cadeira 

Lento da 9." Cadeira 
Lente Substituto 

do Cirurgia 
Continuo o Tesoureiro 

Porteiro 
Guarda 

Manuel Joaquim Alves Passos 
Josií Alves de Sousa 

Lente do 1." ano 

Lente do 2.° ano 
Lento Substituto 

do 3." ano 
Lente do 4." ano 

Lente do 5." ano 
Lente Siib.stiluto 
do '2." e 5.» anos 

Porteiro 0 Ajudante 
de Anatomia 

Servo 
Servo 

Lento da 1." Cadeira 
Lente da 2.* Cadeira 
Lente da 3." Caílcira 
Lente da 4." Cadeira 

Lento da 5.» Cadeira 
Lente da 0." Cadeira 
Leuto da 7." Cadeira 
Lente da 8." Cadeira 

Lento da 9." Cadeira 
Lente Substituto 

do Cirurgia 
Continuo o Tesoureiro 

Porteiro 
Guarda 

António José Coellio Vaz 

Lente do 1." ano 

Lente do 2.° ano 
Lento Substituto 

do 3." ano 
Lente do 4." ano 

Lente do 5." ano 
Lente Siib.stiluto 
do '2." e 5.» anos 

Porteiro 0 Ajudante 
de Anatomia 

Servo 
Servo 

Lento da 1." Cadeira 
Lente da 2.* Cadeira 
Lente da 3." Caílcira 
Lente da 4." Cadeira 

Lento da 5.» Cadeira 
Lente da 0." Cadeira 
Leuto da 7." Cadeira 
Lente da 8." Cadeira 

Lento da 9." Cadeira 
Lente Substituto 

do Cirurgia 
Continuo o Tesoureiro 

Porteiro 
Guarda 

António Joaquim do Pinho 

Lente do 1." ano 

Lente do 2.° ano 
Lento Substituto 

do 3." ano 
Lente do 4." ano 

Lente do 5." ano 
Lente Siib.stiluto 
do '2." e 5.» anos 

Porteiro 0 Ajudante 
de Anatomia 

Servo 
Servo 

Lento da 1." Cadeira 
Lente da 2.* Cadeira 
Lente da 3." Caílcira 
Lente da 4." Cadeira 

Lento da 5.» Cadeira 
Lente da 0." Cadeira 
Leuto da 7." Cadeira 
Lente da 8." Cadeira 

Lento da 9." Cadeira 
Lente Substituto 

do Cirurgia 
Continuo o Tesoureiro 

Porteiro 
Guarda 

Lente do 1." ano 

Lente do 2.° ano 
Lento Substituto 

do 3." ano 
Lente do 4." ano 

Lente do 5." ano 
Lente Siib.stiluto 
do '2." e 5.» anos 

Porteiro 0 Ajudante 
de Anatomia 

Servo 
Servo 

Lento da 1." Cadeira 
Lente da 2.* Cadeira 
Lente da 3." Caílcira 
Lente da 4." Cadeira 

Lento da 5.» Cadeira 
Lente da 0." Cadeira 
Leuto da 7." Cadeira 
Lente da 8." Cadeira 

Lento da 9." Cadeira 
Lente Substituto 

do Cirurgia 
Continuo o Tesoureiro 

Porteiro 
Guarda 

N. li. — Os lugaroa do Substitutos do Modiciun, o dois DomoiistradorcB ostao ainda por 
provor, o maia dois Substitutos do Cirurgia. 

Porto, 5 do outubro de 1837. — O Director, Fríincisco Pedro de Viterbo. 

(I) Vid. MAXIMIANO LB.MOS — História do Ensino Médico no Porto, 1925, 
pág. 20 o 21. 
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Nilo figuravam nesta relayilo os professores substitutos das cadeiras 
médicas, Josó Pinto Rebelo do Carvalho e Joílo Correia de Faria, por
quanto, «havendo sido despachados para estes empregos, nem tinham 
comparecido nem feito participação que indique, ou releve a sua pron-
tificaçflo nos casos necessários». E como, além disso, João Tavares do 
Macedo, por motivos particulares, pedira a demissílo do cargo para que 
fora nomeado, o conselho, na sessílo de 20 de outubro, resolveu repre
sentar ao governo, mostrando a necessidade de se prover não só a cadeira 
de Clínica cirúrgica, interinamente regida pelo substituto António Ber
nardino de Almeida, mas todos os lugares vagos. 

E foram sucessivamente nomeados: Caitano Pinto de Azevedo (subs
tituto de Cirurgia), .Januário Peres Furtado Galvão (substituto de Medi
cina) Luiz Pereira da Fonseca (demonstrador de Cirurgia), António 
Fortunato Martins da Cruz (substituto de Jledicina) e Luiz António 
Pereira da Silva (demonstrador de Medicina) (i). 

Como António Bernardino de Almeida foi provido (a seu pedido e 
com informação favorável do conselho) na cadeira de Clínica cirúrgica 
por decreto do 31 de maio do 1838, vagou um lugar de substituto de 
(Cirurgia para o qual foi promovido o demonstrador Luiz Pereira da 
Fonseca e para a vaga por esto assim deixada foi nomeado, precedendo 

(>) Atendendo a solicitações do conselho (sossSo do 13 do janeiro do 1838), 
a portaria do 81 do mesmo mês mandava a Escola propor pessoas idóneas para 
03 lugares ainda vagos o que deviam ser preenchidos som prévio concurso, o 
abrir concurso para as restantes vagas. EntSo, no conselho do 8 de fevereiro, 
o lento Veloso da Cruz propôs para a cadeira do Clinica cirúrgica o substituto 

-Bernardino de Almeida, o para substituto de Medicina António Fortunato Mar
tins da Cruz. Na sessilo do 1.5 do fevereiro. Furtado GalvSo propôs para demons
trador de Medicina Luiz António Pereira da Silva. Todas as propostas foram 
aprovadas o participada esta doliboraçSo em oticio do 22 de fevereiro, ondo se 
dizia ter o conselho encontrado < na pessoa dos propostos distinctes talentos o 
reconhecida probidade > (Vid. Livro das Actas o Livro de Registo da Correspondên
cia Expedida, 18.38-1845, íl. 16). 

Poucos meses depois, Luiz António Pereira da Silva pedia para sor nomeado 
íisioo-mor do Gôa, «sondo considerado em comissão o vencendo a respectiva 
antiguidade». Em resposta a uma portaria do ministério do reino, o conselho 
informou que nSo podia sor atendido aquele desejo, por nRo haver, por lei, subs
tituto para o lugar de demonstrador quo pudesse desempenhar as competentes 
funçCoa na ausfmcia deste (Acta do 17 do janeiro de 1839 c Livro de Registo da 
Correspondência Expedida, 1838-1845). 
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concurso, por decreto do õ do setembro de 1839, Manuel ]\Inria da Costa 
Leite. 

Estava, finalmente, preenchido — c devemos confessar que muito 
bem — o quadro do pessoal docente da Escola Médico-Cirúrgiea do Porto, 
marcado na reforma de 2'J de dezembro de l8i5G. 

Corpo docente da Escola Médico-Cirúrgica do 1'òrto, em fins de 18;{9, 
segundo a reforma de 183G 

Catedráticos: 

1." cndoira (Anatomift) — Bernardo Joaquim Pinto. 
3." cadoira (Fisiologia o Kigieno) — Francisco Voloso da Cruz. 
3.* cadoira (História Natural doa raodicamontos, Matéria médica o Farraáoia) — 

Francisco Pedro do Viterbo, 
•l.'' cadeira (Patologia o Torapúutioa externas)—António Ferreira Braga, 
õ." cadoira (Aparelhos e Operações cirúrgicas o Cirurgia forense) —Vicente JOBÓ 

do Carvalho. 
0.^ cadeira (Partos, Moléstias das mulheres do parto o dos recém-nascidos) — 

José Gregório Lopos da Câmara Sinval. 
T." cadeira (História módica, Patologia geral, Patologia e Terapêutica internas) 

— Francisco de Assis e Souso Vaz. 
8." cadoira (Clinica médica, Higiene pública o Medicina legal — .Tose Pereira 

Kois. 
9." cadeira (Clinica cirúrgica) — António Bernardino de Almeida. 

Substitutos : 

Das cadeiras médicas —Januário Pores Furtado Galvflo e António Fortunato 
Martins da Cruz. 

Das cadeiras cirúrgicas — Caitano Pinto do Azevedo o Luiz Pereira da Fonseca. 

Demonstradores: 

Das cadeiras módicas — Luiz António Pereira da Silva. 
Das cadeiras cirúrgicas — Manuel Maria da Costa Leito. 

Reconhccendo-se a necessidade de ter a Escola um regulamento 
interno, o conselho ísessilo de 4 de janeiro de 1S;38) nomeou para este fim 
uma comissão, composta pelos professores Viterbo, Reis e Ualvito, à qual 
na sessflo seguinte (13 de janeiro) foi entregue o projecto mandado pela 
Escola de Lisboa, com o pedido de informaçiío urgente, com as alterações 
ou aditamentos que o conselho julgasse conveniente introduzir-lhe. 
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Depois do demoradas discussões, envioiíse, finalmente, para Lisboa, em 
lo de novembro de 1838, o regulamento que a Escola do Porto propunha [^). 

Na representaçilo que o acompanhava, diziase que o conselho se 
conformara com o regulamento da Íncola de Lisboa «quanto possível, 
attentas as diffcrenças de localidade e quanto convinha pela identidade 
d'instituiçSes o d'estudos». 

Guiados pela experiência do ano que lindara, cm que já os trabalhos 
escolares se tinham subordinado às prescri^òes da reforma de 183(5, e pela 
experiência dos anos anteriores, « fundados nos hábitos contrahidos p / Mes

tres e Discípulos, que se tem mostrado até qui (sic) proveitozos ao ensino ; 
tomando dos Estatutos da Universidade de Coimbra, e d'outras disposi

çoens Kegulamentares o que lhes pareceu melhor», os professores modifi

caram o mudaram vários artigos e acrescentaram alguns, convencidos do 
que ficariam assim mais favorecidos os progressos da ciência. 

Além dessas mudanças, entendeu o conselho que no regulamento 
da Escola de Lisboa havia alguns casos omissos, como os que diziam 
respeito aos exames do médicos e cirurgiões formados em universidades 
ou academias estranjeiras c aos exames dos cirurgiões para curarem de 
Medicina à revista anual dos inventários; íi idade dos concorrentes às 
cadeiras vagas, etc. Por isso, o conselho escolar propunha artigos novos, 
incorporados no todo do regulamento, e alguns adicionais. 

A alteraçSo mais importante no método de estudo era relativa à 
ropetiçílo da 1." cadeira no 2." ano (2). E o conselho assim a justificava : 

(1) Livro ãe Registo da Correspondência Expedida, fl. 32 e sega. Mosos antos' 
a 22 do fevereiro, devolvia o conselho escolar o regulamento para o Conselho 
do Govôrno Médico Geral do Hospital do S. José do Lisboa, acompanhado do 
projecto de regulamento que a Escola do Porto propunha para o Conselho do 
Govôrno Médico Geral do Hospital do Santo António. 

(2; O lento do Clinica cirúrgica da Escola do Lisboa, Teixeira Marques, 
que fora dos melhores discípulos da antiga líscola anatómica dossa cidade, na 
Revista Medica Portiignexa do 1864, p. 108, dissertando sobro as reformas neces
sárias, a sou ver, no ensino médico, oscrovou : 

«NSo queremos dizer quo os professores do anatomia de todas as três escolas 
nSo cumpram com o sou devor, ouraprem o cora verdadeira proficiência, o que 
notamos é, que nas tros escolas se ensina o aprendo anatomia mais pelos livros, 
do quo pelos cadáveres, em logar de se ensinar e se aprender mais pelos cadá
veres do quo pelos livros é, que entre nós rão ha escola do dissocçSo. > 

Aquele professor escreveu na mesma Revida, p. 291, quo recebera do um 
< colega estimável o consciencioso do Porto > —devia sor Luiz Pereira da Fonseca, 

■i 
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« Klla funda-8C no iizo nito intcrroaipido desde a Creaçno da Kscola, 
aiithorizado pelo lícgiilamento de 25 de jiinlio do 1825; uzo que se tem 
mostrado profieiío; o q." o Conselho da Kscola julga indispensável por 
ser de primeira uoccsaidade o estudo da Anatomia, e por não poder estu-
dar-sc sufticientemente n'um só anno». E como algumas disposições 

no tempo professor do Anatomia — uma carta, afirmando quo, ombora no Porto ntto 
ostivosscm adoptados todos os remédios apontados por Teixeira Marques contra 
esto mal, já alguns deles tinham oxocuçflo, havia muito tompo, o acrescentava: 

«Dosdo 1825 até 1836 nflo tinham as escolas raodico-cirurgicas do Lisboa 
o do Porto demonstradores; as lições do anatomia pratica oram preparadas 
pelos respectivos lentos do anatomia ajudados pelos porteiros das aulas. Em 
todos os dias lectivos havia do tardo traballios anatómicos; desdo outubro até 
no primeiro do março duravam estes trabalhos duas horas em cada din, no 
rosto do tompo lectivo omprogavam-so nestes oxorcicios tros horas om cada dia. 

«Pola reforma das escolas do 1836 foram croados os lugares do demons
tradores; sflo ôles quo agora preparam as lições que o lento explica na aula, 
que na escola do Porto presidem do tardo aos trabalhos práticos do dissecçSo; 
tomam ponto o as faltas aos trabalhos práticos e influem na qualificaçílo do 
alumno por ocasiSo do exame. 

< No estudo da osteologia os alumnos repetentes sSo nomeados explicado
res dos alumnos do primeiro ano. 

« Nflo obstante a loi de 29 de dezembro do 1836 ter aliviado os alumnos do 
segundo ano da ropotiçíto da anatomia, o conselho da oscola do Porto conven
cido do que nflo ora possível, só com ura ano d'estudo desta disciplina, íioorem 
os alumnos habilitados a serem bons operadores, continuou sem intorrupçRo a 
obi'if^a-los á matricula, frequência, lições o acto de ropotiçflo da anatomia, 
dando anualmente conta ao governo dosta sua deliboraçflo. Só passados muitos 
anos é quo ostn pratica se tornou extensiva á oscola do Lisboa 

€ Durante o ano lectivo ha alguns exercícios por escrito e sflo os alumnos 
obrigados a responder om épocas diferentes a dois improvisos, contendo um dado 
numero do perguntas, as mesmas para todos, os quaes convenientomento isolados, 
o na presença do lente, respondem ao mesmo tempo por escrito. Estes exercícios 
servem para no lim do ano molhor so avaliar o mérito literário dos alumnos>. 

Teixeira Marques acrescentava que a pessoa que o iiilormara a respeito da 
Escola do Porto, nflo lhe dera idea, talvez por esquecimento, dos pormenores acima 
referidos o por isso êle ignorava estas disposições adicionais ao regulamento. 

Devo ostas informações à gentileza do Sr. Dr. Silva Carvalho, a quem 
deixo aqui consignado o meu agradecimento. 

Sobro o ensino da Anatomia na l-'.scola portuense, vid. HKIINÂNI MONTBIUO 
— O professor João Pereira Dias Lebre, in < Arquivo de Anatomia e Antropolo
gia », Vol. XVI, 1933-1934. 
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introduzidas talvez nSo íôssem acomodadas à Escola de Lisboa, o conse

lho lembrava a aprovação do seu regulamento «independentemente do 
de L."; nem ó possível que um só possa satisfazer a ambos os Estabele

cimentos» (^). 
Várias vozes o conselho instou pela aprovação do regulamento, em 

que se alteravam algumas disposições da lei relativas à ordem dos estu

dos. Assim, baseandoso na autorização dada pelo decreto de 13 de 
janeiro de 1837 (Art." 158.°, í? L"), o conselho mudara a Patologia 
geral para a 4." cadeira (Patologia externa), a G." cadeira (Partos) para 
o ã." ano, c a 7." cadeira (Patologia interna) para o 4." ano. 

Finalmente, em 23 de abril de 1840 foi decretado o regulamento 
para as Escolas MédicoCirúrgicas de Lisboa c Porto. No entanto, nesta 
cidade continuavam as dificuldades, motivadas pelas reduzidas dotações 
orçamentais e pela dependência da Escola à Mesa da Santa Casa da 
Misericórdia ('̂ ). 

(1) Livro de Begislo da Correspondência Expedida, 18;!81815, 11. C7 v. o sogs. 
(2) Na reprosontacSo enviada, om 17 ilo agosto do 1840, aos deputados 

da naçlto expunha o conselho : 
< A Escola ModicoCirurgica do Porto antes de sor reformada pelo boncflco 

Decreto de 29 do Dezembro do 183G estava na iramediata dependência do Cirur

gitto Mór do Eoino, quo a considerava mais dosfavoravelraente que a do Lisboa, 
para a qual orara applicados dous terços da quantia consignada para a manu

tenção e costoamento dos dous Estabelecimentos. H assim em quanto a Escola 
do Lisboa se ia provendo o so abastecia do instrumentos, machinas o apparolhos, 
a Escola do Porto se achava falta dos objectos mais importantes o indespensa

vois para o Ensino: o d'esta falta se ressentiam os alumnos. Foi, por isso, mister 
■quo o Conselho Escolar destinasse para a compra d'ostes objectos algumas som

mas, com as quaes a Escola nSo adquiriu por corto tudo, do quo carecia, mas 
tao somente o necessário para que o Ensino fosso regular, o ela pudesse ter 
andamento; resorvandoso de propor annualmonto no respectivo orçamento as 
competentes verbas para serem empregadas na acquisiçSo dos instrumentos, 
machinas, ajjparolhos o mais objectos, do que esta Escola se achava o acha em 
minj,'ua; minorandoso dêsto modo progressivamente a sua falta = Xo anno 
económico do 18391840 propoz o Consellio Escolar para dospezas avulsas o 
oventuaes no Orçamento, que foi mandado apresentar, uma somma correspon

dente simultaneamente ás vistas do mesmo Conselho o á situação íjnancoira do 
Paiz: o inconsideradamente foi esta somma reduzida a õOOSOOO, quantia insulK

oiente até para o simples costoamento da Escola. Esta Escola alóm de combus

tível, roupas, variados ingredientes para as injecçõos cadavéricas, para o pre

paro o oonsorva^ao dos preparados anatomicopathologicos; drogas e utensílios 
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Do Art." 30." ao Art." 01." daquele diploma, especificaram-sc, 6 certo, 
as normas a que deviam obedecer a instalayno e o funcionamento do 
gabinete anatómico, da casa das dissecções, do gabinete dos instrumentos 
cirúrgicos, do gabinete de Materia médica o Farmilcia, do laboratório 
farmacêutico, do horto botânico, c da biblioteca. Todavia, por falta de 
espaço no Hospital de Santo António c de verba no orçamento, a Kscola 
do 1'òrto via-se impossibilitada de cumprir as disposições daquele regu
lamento, consoante o conselho comunicava às instâncias superiores em 
sucessivas representações e nos relatcjrios anuais. 

para a Aula do Materia Módica o Pharmacia, o outras mais dospczas raiudas o 
ordinárias, forros, machinas e apparolhos, \-, tom do manter o adiantar a Biblio-
thoca, (iabinoto do Materia ModioH, Laboratório Pharraacoutico o lierbario, 
Eataçoons criadas polo Dooroto citado, para as quaes devo todos os annos na 
conformidade do Regulamento do '2;5 d'Abril do corrente anno applicar alguns 
fundos, crescendo a necessidade do se destinar uma quantia maior por em quanto 
que algumas destas Estac '̂ues ainda so não podoram montar por falta do espaços 
no edifício do Estabelecimento. = Diversas outras necessidades o Conselho Esco
lar tom representado perante o Governo do Sua Magestade a Rainha; e pelo 
mesmo espora que sorSo tomadas as medidas convenientes para melhorar esto 
ramo da instruçSo (Vid. Livro de Registo da Correspondência Expedida, 1838-1815, 
il. 137 v. o segs.). 

Desde a sua fundaçSo, a Escola portuense lutou com enormes dificuldades. 
No maço 469 dos papéis do Ministério do Reino, há uma queixa da Régia 
Escola do Porto sobro ter apenas 441S600 rs. para pagar obras feitas o móveis 
a comprar na importância de 1.947S144 reis, roclamaçflo que Teodoro Ferreira 
do Aguiar patrocinou. A roclamaçfio ó de 15 de fevereiro do 1826 o parece quo 
foi satisfeita a 1 de abril do mosmo ano (informaçflo dada pelo Sr. Dr. Silva 
Carvalho). 



I l l 

Discurso tio Assis Vaz (IS:}Í)) c (írítioii da reforma do ISIU;. 
.lubilaçõos dos prolossoros 

E M 7 de outubro do 1839, coube a Assis Vaz (i), votado na scssílo 
de 30 de julho, referir «os acontecimentos escolares dignos do 

serem mencionados», bem como as alterações que a novíssima lei exigia 
para o progresso ulterior do ensino (^). E pela referência de Assis Vaz, 
sabemos que em idêntica solenidade dos dois anos anteriores o discurso 
de abertura fora recitado pelo director, o lente Francisco Pedro de 
\ ' i tcrbo (3). 

(1) O discurso recitado por Assis Vax na abertura das aulas guarda-se, 
manuscrito, na Biblioteca da i''aculdado. 

(2) Koforônoia à reforma do Passos Manuol. 
(3) No Livro de Registo de Alvarás de Prémios diz-so quo no ano lectivo do 

1834-1835 os prémios so coiitoiiinm na sossSo do 16 do julho do 1835 o so dis
tribuíram «ora BossSo publica do 15 d'outubro do mosmo anno>. 

Depois, na acta da sessflo de 6 do outubro do 1836, vojo a indícaçRo do 
quo a abertura gorai, para dístribuíçBo do prémios, íõra marcada para o dia 10. 

Em carta do 23 do outubro do 1830 ao sou colega o amigo da Escola do 
Lisboa, António Podro Cardoso, dizia Vicente do Carvalho : < AbrirSo a dos as 
Aulas o lá vou com o raou rSo rflo>. (AUGUSTO DA. SILVA CARVALUO — Cartas de 
Vicente José de Carvalho a Antonio Pedro Cardoso, iu «Arquivo do Anatomia o 
Antropologia>, vol. xii, n.° 1. Lisboa, 1928); na acta do 15 do setembro do ano 
imediato, marca-so a abertura para !) do outubro, o na acta do 6 do outubro do 
1838 oncontra-so indicada a abertura da Escola para o dia 20 desse mês o o 
principio dos oxorcicios literários para 22. 

Na scssilo do 30 do maio do 1838 rosolvou o Conselho nSo dar prémios, 
visto ntto havor exames. 

Como so lô no relatório anual enviado para Lisboa cm agosto do 1839, 
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Começou o Dr. Assis por exaltar o valor da j\[edicina na vida civil, 
politica e administrativa, «pela necessidade de se recorrer todos os dias 
ás luzes do Facultativo, para pronunciar sobre a vida, sobre a honra, e 
sobre a fortuna dos cidadãos ». 

Louvou ter a reforma de 18;^ separado o estudo da Fisiologia da 
cadeira de Anatomia, e agregado a Higiene a Fisiologia, facilitando 
assim o estudo e ensino da ^latória médica e Farmácia ('). ]\ías, em seu 
entender, tao salutar disposição tornava-se ineficaz por se haver ane
xado aos dois primeiros anos do curso escolar o estudo, noutro qualquer 
estabelecimento, das ciências acessórias (Química no 1." ano, e liotânica 
e Zoologia no 2.°), o que obrigava os alunos a um trabalho que suas for
ças niío comportavam, porque, educados apenas com noçSes de gramática 
latina c francesa, e de lógica, c sem conhecimentos próvios daquelas 
matérias, não poderiam sustentar o peso de tantas cadeiras (̂ ). 

«Considerando, de mais, esta Escola, que a Anathoniia he a baze 
vital dos estudos medico-cirurgicos, e que hum cirurgião sem conheci
mentos exactos, c extensos desta parte da medicina, de nenhuma sorte 
poderá exercer como lhe cumpre a sua Profissão, entendeu pelos fructos 
de huma experiência de doze annos de ensino escolar, que os alumnos do 
2.° anno repetissem o curso da 1." (íadeira. — Deste modo se augmenta 
a impossibilidade de poder hum estudante satisfazer quatro aulas no 
mesmo anno. 

a Escola, no ano lectivo do 1838-1839, abrira bastante tardo, devido a obras o 
roparo3 do quo o odificio carecia {Livro da Correspondência expedida). O Diário, 
a fl. U), menciona SSOOO do desposa cora a armaçtto da sala. 

(1) Tudo quanto referiu Assis Vaz no sou discurso acerca das vantagens 
o inconvonientos da reforma, e modificações quo convinha introduzir, fora já 
exposto no relatório enviado para Lisboa om l-XIl-18;i8, referente ao ano lectivo 
do 1837-1838. Em várias passagens ó absolutamente igual o texto do discurso 
o do relatório, donde doduzo quo esto documento foi elaborado também por 
Assis Vaz. 

Çi) Criada a Escola, logo em principies do 182(> foi determinado superior
mente: 1.° que os alunos do 2.° ano, na presença dos respectivos cirurgiões, 
fizessem o curativo das enfermarias do cirurgia; 2.° que os alunos do 3." o 
4.° ano assistissem, do mesmo modo, à enformaria da Clinica externa; 8.° que 
se regulassem as horas do maneira que as do curativo nffo coincidissem com as 
das aulas a que os alunos eram obrigados; l.° que os curativos do Medicina 
fossem executados por enfermeiros instruídos ou por cirurgiSo pago pola Santa 
Casa (Livro do Registo Geral, 1825-1838, fl. 12). 
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«Para obviar a estes inconvenientes, os exames da parte das scien

cins accessorias, deverião ser exames preparatórios para a matricula no 
1." anno do Curso MedicoCirurgico. — A Kscola nao vô razào por que 
o estudo da Pliy.iica, 
fjnc tantas applicayõcs 
tem na medicina, fosse 
despresado, e tido em 
menos conta, que o de 
liotanica e de Zoolo

gia». 
10 para que os 

preparatórios se estu

dassem devidamente e 
os alunos adquirissem 
o necessilrio desenvol

vimento i n t e l ec tua l , 
propunlia a Kscola que 
para a primeira matrí

cula no curso médico 
se exigisse a idade nito 
do 14, mas de 16 anos. 

Louvou Assis que 
80 tivesse separado da 
("línica c i rú rg ica a 
Patologia externa, que 
podia, como cadeira au

tónoma, ser profunda

mente explicada c sem 
cujos conhecimentos 
« a clinica nSo lie mais 
do quo huma rotina». 

A propósito do artigo que facultava passar aos alunos do 4." ano 
um título, que os habilitava « para curar de Cirurgia, apesar de ficarem 
sem conhecimentos alguns do Pathologia interna, e de fílinica medica», 
Assis informou que, depois de profunda meditação, a Escola reconhecera 
por melhor, senão por único remédio, o abolir a concessílo de semelhantes 
títulos. Porque (e o eomontilrio data de há cem anos) «Todos hoje reco

nhecem quanto hc indispensável a reunião dos conhecimentos medicos ao 

■z/^^v^£<y ^ 'c^y^^y^^i^^^ ^ ^ 
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talento cirúrgico; todos hojo estilo d'accôrdo, em que as luzes recebidas 
das sciencias physiologicas aperfeiçoadas, tem também por fim esclarecer 
a theoria das affecções cirúrgicas, e dar ao pathologista soccorros análogos 
aos que o conhecimento exacto da situaçilo relativa das diversas partos 
fornece ao operador». 

«Assim, o exercicio da Cirurgia exige theoria luminosa e profunda-
e como os estudos propriamente medicos só podem dar esta theoria 
torna-se evidente a necessidade de os cultivar com o cuidado e a attençiïo 
que merecem, e de nenhum modo authorizar-se a sua dispensa.» 

Aludiu, a seguir, aos estudos de Farmácia o à preparaçilo daqueles 
que desejassem dedicar-se a este «ramo tilo importante da Arte do 
Curar», ató entíto muito decadente e desprezado entre nós. 

Neste ponto, também, muito salutar considerava a reforma do 29 de 
dezembro de 183G, a qual viera ainda beneficiai- o ensino da Obstetrícia 
o o ensino das parteiras. 

Efectivamente, criada a Régia Escola em l«2ó, o ensino de Partos 
niío podia ter o necessário desenvolvimento (apenas seis semanas de 
Clínica obstétrica), porque estava anexo a iíedicina operatória. A reforma 
de 1836, ampliando o quadro das disciplinas, cindiu aquela cadeira cm 
duas: a do Medicina operatória e a de Obstetrícia. E instituiu um curso 
regular, bienal e gratuito, teórico e prático, para a instruçiïo das par
teiras (Ï). 

«Difficuldades innnmeraveis (esclarece Assis Vaz) teve a Escola em 
chamar e habituar as Aspirantes á pratica, e usos escolares, e para 
vencer a repugnância do as fazer assentar em seus bancos. As matri
culadas neste primeiro anno tiveriïo hum curso particular pelo respectivo 
Professor, e por elle forão guiadas na enfermaria da .Maternidade, aonde 
observaviío, o assistiíto ás parturientes, e lhes erno subministrados todos 
os esclarecimentos que podiilo tornar-lhes efficaz esta clinica. 

«Os exames d'ora avante feitos, opporao diques á impetuosa tor
rente da immoral, e deshumana relaxaçilo, com que em menoscabo, o 
gravíssimo damno da 8aude publica, se tem approvado hum sem numero 
do pessoas, reconhecidamente insufticientes, e ignorantes. 

(1) Vid. SILVA CAUVALIIO - Subsilios para a história das parteiras portu
guesas (.Medicina Contomporânoa», 1931); Ai.nmHTO SAAVKDRA -Subsídiospara 
a historia da Obstetrícia no Porto. Porto, 1926. 
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«Terminados os dous annos de huma frequência regular, as que 
houverem de receber o Diploma da sciencia, e da boa pratica, apresen-
tar-se-iifío com toda a confiança ás JKos que reclamarem seus soccorros». 

Quem tomou conta (em 1837) da nova cadeira de Obstetrícia, e se 
encarregou do ensino das parteiras, foi, como se sabe, Gamara Sinval, 
de cuja competência e zôlo já noutra ocasião me ocupei (^l 

Louvando a canseira dos colegas o os aperfeiçoamentos introduzidos 
na Escola, Assis Vaz citou: «Entre os melhoramentos relativos ao seu 
progresso, devem comprehender-se as collecções que tem relação directa 
con? a sciencia, c que por acquisições diárias enriquecem o dominio da 
Arte, e facilitíío gozos que só podem encontrar-se em grandes Estabele
cimentos: Taes a Livraria, e os gabinetes da Escola, aonde se colleccio-
nílo todas as peças que pertencem á Anatomia, á Jlateria-medica, á Medi
cina Operatória; o que entro nós já tem adquirido, pelos assíduos disvellos 
dos respeitáveis Professores, hum gráo de perfeiçílo, e de utilidade, (jue 
o tempo, e as circumstancias da antiga Escola não tinhão permitido dar-

-Ihesi). 
E esperava que, num futuro mais feliz, se desfizessem raal-enten-

didos entre o Conselho escolar e a Mesa da Santa (!asa {% como impor
tava à utilidade pública e aos progressos da cirurgia portuguesa. 

Não foi esquecido Passos Manuel (\ Depois de enumerar os benefí
cios da reforma, dedicou-lho Assis as palavras seguintes: 

(1) HBUNANI MONTBIRO - Um trecho da história da assistência maternal e 
ín/"aníi7 íio P(3r<o {< Portugal Médico », 1033). 

(2) A Mosa da Santa Casa, quando o Consolho escolar pedm mais salas 
para podor instalar os serviços do acordo com as dísposiçõos da reforma do 
Passos, roprosontou à Rainha, solicitando a romoçSo da Escola para o Hospital 
Militar do S. JoSo Novo, com o fundamento do sor a Escola oxigonto o pertur
badora da boa ordom do Hospital do Santo António (Livro de Registo da Corres
pondência Expedida, 1838-1815, fl. 5, v. o sogs.). 

Entilo, como roforiu o falecido professor Pedro Dias, foram tais as conten
das entro a Escola o a Mosa da Misericórdia por causa do serviço clinico escolar 
<que no anno lectivo do 182J doi.xou do fazer-se o curso do clinica cirúrgica». 
Vid. Pedro Dias-Loco cit. E no TÁvro do Registo Geral, 1825-1838, íi. 66 o 
seguintes, ficaram arquivados documentos reforontos a conflitos entro a Escola 
o a Mosa da Misericórdia. : , , . . . , 

(3; Manuel da Silva Passos nasceu em 1«01 no concelho de Matosinnos, 
freguesia do S. Martinho de GuifCes. À sua memória, erigiram os seus conterrâ
neos um monumento, que foi inaugurado no dia 24 de agosto de 1864 na ala-
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« A fruição de tantos bens, Senhores, deve-se em parto ao Ministro 
Reformador da Instriicçuo WxhUciv, que se faz digno de nossos encómios 
pela maneira piíilosopliica com que llie deu buma nova face. —A poste
ridade em tempo failará do seu nome, como hoje falíamos, sem suspeita 
de lisonja do homem que já nilo vive, do Illustre Theodora Ferreira de 
Aguiar, que levou no enthusiasmo o gosto da sciencia, o o amor sagrado 
da humanidade;—que soube remover obstáculos; desvanecer preconcei
tos;— desfazer intrigas:—forçar o interesse pessoal, e os ciúmes de 
corporação, a cederem ao interesse publico;—consagrar, finalmente, todo 
o seu valimento junto da pessoa do Sr. D. João lí.'', á fundação das duas 
primeiras Escolas regulares de Cirurgia em nosso Paiz», 

Dirigindo-se aos alimos, mostrou quanto importava dedicarcm-se 
com todo o zelo ao estudo das várias disciplinas do curso módico-cirúr-
gico, c rematou assim : 

« Mas não são só conhecimentos, estimáveis alunmos, que esta Profissão 
de v()3 exige;—ella quer que a honreis com caracter nobre, com costu
mes graves, e severos, com a prática de todas as virtudes. —Concliiidos 
vossos estudos, chamados a toda a parte, passando alternativamente do 
Paço do Rei ás hai)itações humildes dos pobres, não seja somente o saber 
que vos faça procurar. — iniciados muitas vezes nos mais intimes segre
dos das familias, sabei avaliar toda a santidade dos deveres que vos são 
impostos.-Os desgraçados que vos fizerem confidentes de suas penas, 
achem em vós hum coração que as escute; —tende para com elles dessas 
palavras carinhosas, que tanto suavisão. —Ao Facultativo não he dado 
curar sempre, mas o Facultativo pode sempre consolar . -De qual das 
misérias humanas o exercicio da nossa profissão nos não tem tornado tes
temunhas?—Quaes são os recônditos do coração do homem, cm que dei
xemos de ter penetrado?-Mais talvez do que a ninguém, a vida so 
apresenta ao Facultativo em toda a sua realidade, com a somma tão desi
gualmente repartida do bens e de males: para elle muitas ilusões desa
parecem.—Admirável philosophia pratica, a que resulta desta observação 

moda do Matosinhos, na margem do rio Loca. Quando começaram as obras da 
doca do porto do LoixSos, passou o monumento para a Avonidn da Kopública 
(Vid. (hm de Ij;ixòes, 1934). Ramalho Ortigno, om 187(J, no livro Praias de Por
tugal disso quo a estátua do ostadista pouco ao parecia com o original, o quo 
vaha muito mais como intoncfio moral quo como obra artística. 
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Monumento a Passos Manuel, em Matosinhos 
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continua de todas as situações em que o homem pode aqhar-se coUocado! 
Admirável estudo iie este estudo perpetuo do homem, que nos impõe a 
nossa profissrio; e que ao mesmo tempo que exercita poderosamente a 
intelligencia, elleva tSo superiormente a nossa alma! — Amai pois a pro
fissão que abraçastes, Senhores; sede dignos delia, e dovor-lhe-heis huma 
feliz, distincta e nobre carreira. 

«Nestes tempos de dissenções politicas em que tantas existências 
silo comprometidas, tantas posições sociaes destruídas, tantas fortunas 
arruinadas, não invejeis os cargos alheios de vossa profissão, que se mais 
rapidamente elevão ao cume da grandeza, também expõem os que as 
percorrem a t&o terríveis catastrophes ! — A vossa profissão estil mais que 
nenhuma ao abrigo de semelhantes contingências. Não está no poder das 
revoluções tocar na vossa independência; todos os partidos vem solicitar 
vossos socorros; concedelos-heis a todos: no campo da batalha o inimigo 
cabido será levantado por vós; e no seio das discórdias civis, não conhe
cereis mais do que a humanidade que soffre! Procurai adquirir maneiras 
delicadas, que asscntão tão naturalmente na mocidade. A urbanidade, a 
verdadeira politica, devem annunciar o homem bem nascido, e de huma 
educação liberal. — Fazei por merecer a amizade dos práticos avançados 
em idade; ganhareis muito na conversação destes livros vivos:—Jinito 
délies achareis a tradição da estima que os jovens cirurgiões, e medicos 
tinhão para com os seus mais antigos collegas; c o respeito que os discí
pulos dedicavão a seus mestres. 

«Jovens alumnos: a estrada que vos indico he a da honra. Segui-a, 
e ella vos procurará todos os gozos interiores que lisongeião o homem 
de bem. E se por ventura hum génio trancendente vier hum dia 
a distinguir-vos, se escriptos dignos da posteridade vos forem inspi
rados, vós tereis direito a huma gloria duradoura. — t'o* foi destruída; 
a republica d'Athenas já nXo existe; mas, Hippocrates ainda hoje he 
o Príncipe da medicina. — O reino dos Árabes na 1 lespanha, aniqui-
lou-se; mas os nomes de Rhazis, de Albiicasiií, ã'Averr/ioeíi chegarão 
até nós.—Séculos passarão sobre os belles tempos da IFollanda; talvez 
o oceano recupere as plagas que tem cedido á líatavia; mas, Boerhaave 
se elevará acima das ruínas da sua pátria. — Precipitão-se impérios 
huns sobre outros ; —grandes estabelecimentos são arrastados em sua 
queda; mas os homens grandes não morrem; desenterrão-se as suas 
obras, como se escavão as bellas estatuas para admiração dos séculos 
vindouros ! » 
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Nao deixou Assis \'az de se referir un seu discurso às jubilavões 
dos lentes. Aludiu particularmente a «hum plano de jubilações para os 
]'rotc8sorcs por servivo anterior», porque era dever de justiça «o Poder 
Legislativo applicar ás Escolas Medico-Cirurgicas, o que a tal respeito se 
pratica na Universidade de fíoimbra; e tanto mais, que tal medida já em 
outro tempo foi applicada aos Professores da antiga Academia de ^[ari-
nha e Commercio desta cidade, hoje Academia Polytechnica. Só assim so 
assegura no futuro huma existência pacifica e honrosa, a quem tem pas
sado a melhor parte da sua vida em tão penosas funções». 

Anos depois, na Gazeta Medica do Porto, do lõ de janeiro do I80O 
(pág. 5), o autor de um artigo intitulado «Escholas IMedico-Cirurgicas», 
o que julgo ser Vicente José de Carvalho O, também se ocupou da 
questilo das jubilações: 

« Um dos maiores inconvenientes, que presentemente tem as escho-
las medico-cirurgicas, para poderem prosperar, ó a mesquinha indiffc-
rença, e desconsideraçílo cora que na ultima reforma das escholas, foram 
tratados os distinctes serviços de seus professores. 

«Jubilar um lente depois de trinta annos de serviços cathedraticos, 
om uma eschola medico-cirurgica, ó o mesmo que querer jubila-lo depois 
do morto. O que mais admira 6 que os patriotas deputados que Hzeram 
a tal lei, eram também professores; porém estavam já jubilados com 
vinte annos, e mio satisfeitos com accrcscentarem a seus collegas mais 
dez annos, poseram-lhc por condiçito de não poderem receber a jubilaçào 
BcnFto aos 150 annos de idade!!! 

« Agora esperamos que os lentes jubilados aos 30 annos, se forem 
deputadas, reformem a lei, accrcscentando mais dez annos de serviço 
aos futuros lentes, para serem jubilados aos 40 annos; tendo setenta de 
idade ! » 

Ora, isto que cm ISÕO Vicente José do Carvalho dizia ironicamente, 
julgando'enunciar um absurdo, é hoje, todavia, pura realidade. V.m pro
fessor, para receber os seus vencimentos de categoria por inteiro S('. se 
pode aposentar, se uma junta hiédica o der por incapaz, ao fim de 
36 anos de serviço! E o limite de idade marcou-se aos TO anos. 

Para N'icente .íosé de Carvalho, semelhante tratamento acarretava 

(1) Como já tonho roforido, croio quo os artigos naquela revista assina
dos por X. stto da autoria do Vicente José do Carvalho. 
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variiulo-s inconvenientes, porquanto «O lente nomeado debaixo da influen
cia de tal legislayão, tratará logo, mais dos seus interessou particulares 
do que dos da faculdade; ficando estes em segundo lugar, como um 
accessorio que lhe dá alguma cousa; a fim de que na velhice se não acho 
sem ter que comer. 

«Os alumnos perderSo pela sciencia o mal merecido amor; vendo o 
pouco que ella aproveitou a seus mestres. 

«Finalmente, a Nação portugueza mostrará ao mundo civiiisado, no 
pouco apreço que dá aos serviços de seus professores, o logar que deve 
occupar na escalla das naçSes illustradas ». 

l'or essa lei, o lente perdia ainda a terça parte do seu ordenado 
quando adoecia, isto 6, quando mais precisava dêlc para seu trata
mento ! ! ! 

Ora, na opinião do Vicente do Carvalho, « tirar a terça parte do orde
nado ao lente que adoece no serviço, é em uma escliola medico-ciríirgica 
alem de uma lembrança mesquinha, uma medida impolitica, e contraria aos 
progressos da mesma esehola. É o mesmo que dizer aos lentes de anato
mia, operações, obstetrícia, e clinica que zelem mais a sua saúde; que so 
não demorem tanto tempo nas autopsias, quando o cadaver for máo, afim 
de não serem multados, se adoecerem, na terça parto do seu ordenado. 

«Como poderá um anatómico estar com prazer sobro um cadaver, 
horas esquecidas, S() afim de obter um exemplar delicado, se se lembrar 
do premio que a nação lho dá por tal dedicação, se adoecer?» 

E parece que na antiga Escola aplicavam a lei com todo o ri^or 
como SC vê do seguinte passo do artigo citado: 

«Outro tanto se fez a outro .substituto (|iic foi reger a 7." cadeira 
todo o anno lectivo; por se achar o lente proprietário com uma fractura 
da perna [era Ferreira Jíraga, que citou este acidente numa oração de 
mjncntia]\ tirou-se ao lente a terça parte do ordenado, segundo a lei; 
o mandando a lei dar ao substituto uma gratificação, não se lhe deu; 
não obstante requerela, e ser o seu requerimento bem informado pelo 
conselho escolar» (i). 

(1) Também Jálio Donis so queixou om carta do 15 do fovoroiro 
do 1809, dirigida do Lisboa ao sou cologa o amigo, prof. Podio Dias (cit. in 
MAXIMIANO LEMOS, Gomes Coelho e os Médicos, 1922): 

. 0 ostado lucra osto ano comigo um dinhoirflo o tenho corto orgulho om 
ponsar que dou ao monstro do de/icit uma doatada que lho ha-do licar do momo-
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E Vicente de Carvalho nao pôde calar a censura c o protesto: 
«Quem assim obra, ignora perfeitamente as leis que regem o cora-

çílo humano!. . . 
«So isto assim continuar, bem depressa veremos scccar os ramos 

mais viçosos da arvore das sciencias medicas; cuja seiva lhe será rou
bada pelos famintos corvos das economias. 

«As sciencias sXo arbustos exóticos muito melindrosos, que para 
darem flores na nossa terra, ó necessário tratalos com muitos cuidados: 
abri"-a-los do frio da indifferença, bafejalos com o hálito do favor, o 
planta-los nos campos da áurea independência; sem os quaes auxilies defi-
nham-sc, estiolíto-se, nuirchão e morrem». 

Nisto c que se enganou. As coisas ioram de mal a pior; as jubila-
ções cada vez mais apertadas, e nenhuma garantia dá a lei aos professo
res quo tiverem a desgraça de adoecer. K, no entanto, a ciência médica 
l)ortuguesa, cm vez de definhar, robusteceu-se; em vez de morrer, vai 
mostrando sempre mais vida o novos alentos. 

Evidentemente que se devem recompensar, como merecem, aqueles 
que honram a pátria com o seu saber, adquirido à custa de muito tra
balho e árduas canseiras. Mas o facto, demonstrado pela experiência de 
tantos anos, ó que o dinheiro só por si nrio chega para se arranjarem 
bons professores e cientistas de mérito. Isto dependo de outros factores 
que não são apenas de ordem monetária. 

E já que tanto se tem discutido vencimentos de professores, e estu
dado mesmo a questão do full time ou tempo integral, para aqueles que 
inteiramente se dedicam á investigação o ao ensino, ó curioso referir o 
quo Vicente de (Jarvalho pensava, há perto de 90 anos, a tal respeito: 

« Na lei da criação das rcaes escholas do cirurgia de Lisboa e Porto 

ria. Diroitos do incrcê 10 O/̂  como professor; 14 O/,, como socrotario; 1/3 como 
doonto, soma tudo porto do 100 mil rois. So a pátria so nflo salva com isto, nRo 
soi ontflo o quo ha do sor dn pátria. Eu a precisar do tónicos o o Governo a 
pôi-mo na modicaçito antiphlogistica! Será influencia do Bispo, o tontar-80 o 
jejum forçado p." nos conduzir á snlva^rio?» 

Um dia, a propósito da prec/iria situaçSo ora quo ficam os professores, 
quando adoecem, falei no assunto a dois ministros que mo responderam que 
muito se havia jA pensado nisso, mas nfio se tinha ainda achado possibili
dade do atender a tSo justa roclnmaçilo, por, a logislar-sc nesse sentido, so tor 
do abranger todo o funcionalismo o poder isso ser causa do abusos, difíceis 
do evitar. 
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em 1825, quando o lente adoecia recebia sempre o seu ordenado por 
inteiro; as faltas que dava como doente nito lho erào contadas. 

«Na reforma das escholas medico-chirurgicas em 1836 os lentes 
eram jubilados aos dez anãos; aos quinze; e aos vinte annos de servido; 
no primeiro caso com uma terça parte do ordenado; no segundo com 
dous terços; o no terceiro com o ordenado por inteiro, vencendo mais a 
terça parte se quizesse continuar. 

«Todos 08 lentes da antiga eschola de Lisboa eram condecorados 
com o habito do cavalleiro da ordem de Christo, alguns eram commen-
dadores da mesma ordem, e todos cirurgiões effectives da real camará. 

«t Era com estes meios que se animavam as artes e se condecoravam 
as escholas de cirurgia e nito nsfixiando-as, e desconsiderando-as, como 
se faz presentemente». 

E depois desta exposiçílo, Vicente de Carvalho preconizava as com
pensações que deveriam dar-se para remediar os inconvenientes apontados : 

"!•"—As faltas que o Lente tivesse como doente nito lhe deviam 
ser contadas ; . . . 

^•° A jubilaçao dos lentes devia ser segundo a lei da reforma das 
escholas mcdico-cirurgicas em 18.3(),.., 

^•° — -̂* 'ente jubilado deveria receber com os effectives o ordenado 
que lhe pertencesse». 

Entendia, ainda, que nem todos os lentes deviam receber venci
mentos iguais, por serem diferentes os serviços nas diversas cadeiras, c, 
por isso, acrescentava uma outra compensaçito na lista : 

'•í-' — IW nas escholas medico-cirurgicas certos professores, que 
pela especialidade das suas cadeiras, não só tom mais trabalho do que 
os outros: como são os lentes da Anatomia, Obstetrícia c clinicas: mas 
também níto tem dias feriados; sendo chamados do noite e a várias horas 
do dia, para casos acidentais; como acontece muitas vozes ao lento de 
Obstetrícia, e algumas vezes aos de clinicas, tanto medica como cirúrgica. 

«A estes lentes se lhes deverião dar ou gratificações pecuniárias, ou 
condecorações honorificas (i), livres de direitos do mercê, ou o que me pare

il) Viconto do Carvalho queria quo os profosaoros, ao fira do corto 
número do anos do sorviv-o, fossem oondocorados o agraciados com as honras do 
cirurgião ou módico da Real Câmara (honorários os do Porto o efectivos os do 
Lisboa). 

A Escola do Porto (o também a do Lisboa) chegou a representar nesto 
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cia melhor, se deverião jubilar cinco annos mais cedo do que os outros 
professores, a fim de receberem mais a terça parte do ordenado nestes 
cinco annos, se quizessem continuar a servir.» 

Pouco depois, a carta de lei de 17 de agosto de 1853 regulava 
as jubilações. .Seriam concedidas, com o vencimento por inteiro, ao fim de 
20 anos de bom e efectivo serviço (e 50 de idade). Continuando, porém, 
o lente a servir, receberia mais o terço do ordenado, e com ele se jubi
laria quando perfizesse .'50 anos de serviço. 

Várias vezes o Conselho protestou contra tentativas de altoraçjto da 
lei sobre jubilações e aposentaçòea, por nocivas para o ensino e injustas 
para os professores. 

Assim, em fevereiro de 1850, enviou à Câmara dos Deputados 
uma exposição acerca do projecto de lei apresentado pelo ministro da 
Fazenda, segundo o qual se aboliam as jubilações ou aposentações por 
serviços e se reduziam as pensões ou vencimentos de reforma por inca
pacidade. E, neste último caso, eram as pensões reduzidas no proiecto de 
forma tSo mesquinha e ridícula que o (.'onselho entendia muito melhor 
nSo se dar pensSo nenhuma, para, ao menos, se poupar ao pais seme
lhante vergonha! 

Efectivamente, acrescentava, «embora se lhe prometta, nada será 
o que muitas vezes terão de receber os reformados, porque essas mesmas 
pensões, tão mesquinhas, para se tornarem effectivas no seu pagamento, 
necessitam 1er cabimento na lei do orçamento annual, e no entanto o 
Professor reformado que vá pedir uma esmola, se puder, ou que se apro
veite da caridade de algum Hospital se lá o quizerem receber, pois que 
neste paiz muitos do seu estofo lá se tem finado. Em quanto o Professor 
piíder servir o Estado, este aproveita-llie os serviços por 10, iJO, ou mais 
anos, retribuindo-lh'os minguadamente ; quando as moléstias ou a idade 
o impossibilitarem de servir, o Estado rotira-lhe essa mesma tenue retri-

scntido, pedindo a medalha do D. Miguel o a graça do sorom os lontos nomea
dos médicos o cirurgiões da Roal Câmara (Vid. SILVA CARVALHO — A Regia 
Escola de Cirurgia de Lisboa, iti «Jornal do Soo. das Sc. Módicas do Lisboa», Janeiro 
do 1926, n.o 4, pág. 237). Em 18 do abril do 1829, Viconto José do Carvalho foi 
honrado com a nomoaçflo do oirurgiSo honorário da Roal Câmara. Roforo o 
Dr. Silva Carvalho quo ora o primeiro lento da Escola do Porto quo rooobia 
esta morcô o quo nosta cidado só um clinico havia recebido tal honra — 
o famoso Manuel Gomos do Lima. 

i 
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buiçílo, e atira-lho com algumas migalhas quando sobejarem da meza 
do orçamento. Eis aqui todo o espirito e letra do projecto. Quereis agora 
saber a razno e justificaçilo de semelhante systema? E que, como se diz 
no relatório, o auctor do projecto entendeu também que a pensão de 
reforma não pode nunca ser igual ao vencimento de actividade que 
obriga a dcspezas que não são indispensáveis fora do serviço. — Nilo 
sabemos quaes essas despezas para os Professores; ao contrario disto 
entendemos que o Professor impossibilitado por idade ou moléstia tem a 
maior as despezas da moléstia, conforto e cuidados que exige semelhante 
estado. Tal fundamento, taes disposições. U peior de tudo porem, Senhores, 
senl que com tal projecto, se elle fosse convertido em lei, nílo haveria Pro
fessor, por mais imposwibilitado que estivesse, que ousasse requerer a sua 
reforma porque nilo havia de querer suicidar-sc; nem tam pouco ('onselho 
Escolar ou Director ((ue houvesse de impôr-jh'a para nào se tomar cúm
plice de uma iniquidade. Semelhantes reformas tornar-se-hiam pois inoxe-
quiveis; e assim, ás mediocridades que a falta de jubilaçòcs havia de intro
duzir no magistério, juntar-se hiam os inválidos que n'elle se conservariam 
com medo da reforma. <Js corpos ensinantes achar-se-hiam deste modo, 
depois de um dado tempo, constituidos exactamente á imagem e semelhança 
do projecto de lei em questito. Se taes silo as vistas do projecto, confessa
mos que elle não podia ser melhor calculado. Por fim o projecto, que por um 
modo tilo injusto, desapiedado e mesquinho trata os Professores, votando-os, 
nas circunstancias mais criticas, á miséria e ao abandono, lembra-se de 
soccorrcr suas famílias. E verdade que também ainda ncjui para tal fim 
exige aos Professores sacriiicios, com os quaes elles poderiam ol)ter em 
algum Monte-pio ou Companhia de Seguros de vidas maiores vantagens, 
mas nisto mesmo ó que está o único e triste mérito deste projecto — exigir 
muito, prometter pouco, e dar ainda menos» (̂ ). 

Anos depois, na sessSlo de 6 de junho de lh>G8, por proposta do 
prof. Costa Leite, e acompanhando assim o brado dos colegas no profes
sorado, resolveu o Conselho representar à Câmara dos Pares contra a 
proposta n." G das apresentadas em cortes pelo ministro da Fazenda e já 
aprovada na Câmara dos Deputados, referente iis jubilaçSes e aumento 
do terço dos ordenados ('); porquanto, tal proposta, estabelecendo injustas 

(1) Livro da Correspondência Ordinária Expedida, 1855 a 1864. 
(*) Em fovoroiro do 1866, seguira outra roproscntnçno para o roi contra o 

projecto do ministro da Fazenda, Fontes Pereira de Melo, a respeito das apo-
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desigualdades e sacrifícios, nSio podia deixar de ter «como consequência 
necessária o affastar do magistério a capacidade e o talento, promovendo 
assim a decadência dos estudos e do ensino». 

Dessa representaçàp, que tem a data de 7 de julho, foram incum
bidos 08 professores Costa Leite e Macedo Pinto. 

Ponderando a influência que semelhante proposta viria a exercer 
sobro a instrução pública, dizia-sc nisso documento: «(.)s ordenados esta
belecidos aos Professores são em si tão minguados que em algumas cathe-
gorias não chegam mesmo para o indispensável A vida; o em outras 
estão ainda longe de corresponder ii importância das iiabilitayões exigidas, 
encargos resultantes do próprio exercício do magistério, trabalho árduo e 
assíduo, c posição social (|ue é necessário manter» (*). 

No entanto, as Escolas encontravam «ainda que não sem difficuldade», 
onde recrutar pessoal idóneo, o Porque alem dos ordenados indicados, a lei 
garantia aos concorrentes augmente do torço do ordenado depois de 20 annos 
de serviço e a jubilação ao cabo de i50 annos ou por impossibilidade de ser
viço. Jubílações e terços eram assim uma indemnisação ainda que mesqui
nha de mesquinhos ordenados». Mas se convertessem a proposta em dis
cussão em lei, se os teiços fossem extintos « o as jubílações dificultadas de 
um modo equivalente á extincção, a consequência necessária c indeclinável» 
seria, na opinião do Conselho, que somente se apresentariam aos concursos 
para o magistério «as mediocridades ou nulidades que não possam obter 
em outra parte collocação o interesses iguacs». 

E alarmados com as perspectivas de um futuro decadente, os pro
fessores preguntavam: «Se na actualidade mesmo com os terços e as 
jubílações, nós vemos muitos professores da Universidade (de todos os 
mais largamente retribuídos) abandonarem os seus logares para occupar 
outras collocações, o que se deverá rasoavelmente esperar se as retribui
ções do professorado forem reduzidas V» 

Lavravam, por conseqiiência, o seu protesto e pediam à Câmara dos 
Pares a rejeição da proposta de lei n." O, que não devia ser aprovada 
«por desigual e injusta para com os professores, e ruinosa il instrucção 

sontaçõcs. A comissSo encarregada do redigir aquele documonto (aosstto de 10 
do fevereiro) era constituída pelos lentos Manuel Maria, Veloso da Cruz 6 Fer
reira Braga. 

(') Ganhavam, então, os domonstradoros SOOSOOO anuais, os substitutos 
400$000, o 08 catedráticos 70û$000. 
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publica e ao credito e dignidade do Estado». Xíto desconhecia, no 
entanto, o Conselho a imperiosa necessidade que tinha o Estado de 
fazer economias e reduzir a despesa pública, nem queria eximir-se aos 
sacrifícios que a salvaçíto da pátria lhe exigia; mas entendia que pri
meiro se deviam eliminar o do orçamento do Estado todas as despczas imi
teis c desnecessárias, vindo depois a reforma e os sacrijicios pessoacsv. 

Em 1885, Ricardo Jorge, no conhecido relatório apresentado ao 
Conselho Superior de Instruçílo Pública, ao mencionar os requisitos eco
nómicos que julgava inadiáveis para o aperfeiçoamento do professorado 
— «elevação d'ordeuados e a fomentayílo d'unia concorrência económica 
nos graus professoraes pre-cathedraticos, de forma a eliminar das cadei
ras aquelies que nílo são dignos de se sentar n'ellas, nem d'auferir 
a respectiva retribuição orçamental»—, aludiu também íi (juestiio das 
jubilações. Mas nessa altura a lei havia já sofrido alterações favoráveis: 
ao cabo de 25 anos de bom e efectivo serviço, o professor podia jubi-
lar-se, nSo só com o seu ordenado, mas ainda com a adiçSo de um terço. 
Desta forma se recompensavam os serviços dos professores e se facili
tava a renovação dos quadros. E Ricardo Jorge acrescentava: 

a Tam somente quizeranios nós que dado o venturoso caso do jubi
lando poder ainda prestar bons serviços, o conselho escholar tivesse a 
faculdade de couvidal-o a permanecer mais cinco annos, não podendo o 
professor eximir-se quando a sua estada na ultima cadeira fosse inferior 
a cinco annoB. Esta disposição mira a um ponto de suprema utilidade; 
dar ao professor o tempo preciso para deixar suceessores hábeis, para 
crear discípulos no bom sentido d'esta expressão, na supposição, é claro, 
que a reforma desejada do ensino medico não deixará mais o professor 
na solidão, sem uma atmosphera sadia d'assistentes que mutuamente 
collaborem nos trabalhos d'uma dada disciplina». 

Com o correr dos tempos meliiorou a última parte, isto é, a partir 
de 1911 têm os professores assistentes que os ajudam, mas piorou a pri
meira, relativa ao tempo de serviço para efeitos de jubilaçSo. 



IV 

Orações de Vicontc (1(̂  ('arvallio. Ferreira Rra^a. 
YeloHo (la Cr az. lUírnardino de Almeida e ('ilinara Sinval 

EM .") de outubro de 1840, de 1841 e de 1842, efectuou-so, segundo 
re/.am os relatórios anuais, a costumada sessiio selene ('), às 

11 horas da inanlin, com o competente discurso pelos professores para 
isso eleitos, que foram Pereira Reis (") e Câmara Sinval (S). 

No dia 5 de outubro de 1843 {*) coube a escolha para pronunciar a 
oraçilo de abertura a Vicente .lose de Cirvalho, que dividiu o discurso 
em três partes {\ Na primeira tratou do estado da Escola e dos melho
ramentos e progressos do ensino médico-cirúrgico no 1'ôrto. Depois, 
referiu as curiosas peças de Anatomia descritiva, patológica e comparada 
que jíl então existiam, bem como alguns exemplares teratológicos, que 
nílo estavam expostos ao público por falta de casa aonde se pudessem 
devidamente colocar; informou que de ferros cirúrgicos (atanto antigos 
como modernos»1 possuía a Escola para cima de 1:140; manequins para 
ligaduras; para obstetrícia «dois manequins, ou bonecos de partos com 
seus fotos, onde so podem fazer todas as manobras próprias a facilitar o 

(1) Vid. Livro das actas, 2° Livro do Eegisto (leral e Dim-io. 
(8) Vid. as actas das sessões do 29-VII-1840 o .S1-VIM841. 
(3) Vid. aaotadnsesstto do30-VJI-1842. 
(*) Era 2 do outubro foi afixado na Escola ura aviso do toor seguinte: 

cPor ordora do Consolho escolar se faz sabor que no dia 5 do corrente raez do 
outubro, pelas 11 horas da manhnn, lia do tor legar a abertura da Escola Mcdico-
-Cirurgica do Porto, a cujo acto podertto assistir todas as pessoas, q se aprosoa-
tom cora a decência devida > (3." Livro do Registo Geral, fl. 37). 

(5) Vid. Arquivos de História da Medicina Portuguesa, 1915, pág. 107. 
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parto, nas variadas posiçCíes que o feto oferece»; escolhida colecçíío de 
instrumental obstótrico (̂ ), bem como uma cadeira de Stein, na qual as 
parturientes podiam «achar as posições mais favoráveis para com mais 
facilidade poderem sofrer o dificultoso acto da parturiçílo». Graças tam
bém ao zêio do professor Sinval, liavia já na enfermaria de partos um 
livro de registo de grande utilidade para a estatística obstétrica, no qual 
se assentavam as informações mais importantes referentes às niSis e aos 
recém-nascidos. 

O observatório meteorológico nSo pudera ainda montar-se por falta 
de local apropriado; no entanto, possuía a Escola uma preciosa colecçíío 
de instrumentos para tal fim, alguns dos quais únicos no pais {% 

Vicente de Carvalho mencionou, depois, variada aparelhagem para 
uso da Farmácia e da Física, l^ma bela pilha galvânica, a um magnífico 
microscópio solar acromático com o qual se pode observar a circulaçílo 
do sangue dos peixes e os infusórios dos diversos líquidos, com um 
microscópio composto do melhor autor», e ainda uma boa máquina pneu
mática, com uma pequena máquina eléctrica de cilindro. 

^lencionou as brilhantes e arrojadas operações praticadas, desde 1^30, 
pelo insigne cirurgião, seu discípulo, António Bernardino de Almeida. 
Nào esqueceu uma elogiosa referência à maneira como ensinavam na 
Academia Politécnica as disciplinas do Química, Botânica, Física e 
História natural. E terminou a primeira parte do discurso, dizendo que 
a Biblioteca da Escola possuía mais de 2:000 volumes, entre os quais 
algumas obras de merecimento. 

Na segunda parte, explanou a origem da Régia Escola, descreveu a 
seasSio solene da sua inauguraçílo, com a presença do bispo da Diocese, 
«os mais distintos eclesiilstícos, as autoridades civis e militares, toda a 
nobreza da cidade», numa sala especialmente cedida pela Santa Casa, 
ricamente ornada, e em que «as murtas, os louros e as flores matizavam 
o chílo e embalsamavam os ares; a música, uma escolhida orquestra 

(l) Em sessSo do 29 do julho do 1844, foram nomoadas três comissOoa para 
a confecção de inventários. 

(?) No relatório referente a 1859-1860, leio a seguinte inforrançffo: «Os 
alumnos dos doua últimos nnnos do curso tcom preleoçOes do Demonstrador do 
Medicina, nas duas ultimas opochas do oiino lectivo, sobre o uso dos instru
mentos, machinas o apparelhos physico-mcdicos, e de Meteorologia; e a prática 
conveniente destes objectos, com applicaçlto á Medicina>. 
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colocada em um coreto em uma sala imediata, vinha de vez em quando 
entreter c divertir os numerosos convidados que em cardumes se reu
niam, espalhando a alegria desta funçílo pelos contornos destes arredores 
qne se achavam apinhados de gente de todas as classes D (̂ ). 

E dedicou uma palavra de gratidílo e saiidade à memória dos quatro 
lentes até à data falecidos: Alexandre de Sousa Pinto, Bernardo da Fonseca 
Gampcflio, António Josó de Sousa o Joaquim ImScio Valente, cujos nomes 
<ficaram para sempre escritos nas paredes desta Escola, que tantas vezes 
refletiram para seus discípulos a luz do seu saber, engenho o arten. 

A terceira parte do discurso foi dedicada aos alunos. Disse-lhes que 
08 elementos do saber cirúrgico, «os quatro pontos cardeais da esfera da 
sciencia e arte cirúrgica», silo: a Anatomia (para cujo estudo a Escola 
oferecia três anos), a Fisiologia, a Patologia e a Medicina operatciria 
(«que representa o poder executivo»). SRo eles «que marcam na carta 
cirúrgica as latitudes e longitudes em que se acham as outras posições 
que a Arte domina, egualmento respeitAveis e necessárias». 

E quais os motivos que devem obrigar os alunos a estudar? Em 
primeiro lugar, o dever; «o cumprimento da honra e dever ó sempre um 
prazer para o homem probo; e a sua maior felicidade consiste na satisfa-
çiïo que seu coraçíTío sente, quando desempenha as obrigações que a sua 
consciência lhe ordena». 

O segundo motivo é o prazer que as ciências naturais oferecem a 
quem as cultiva. E exaltou, a-propósito, as belezas do estudo da HotSnica, 
da Geologia, da Mineralogia, da Zoologia, etc. r i . 

(1) < Importou a fosta om 107$925 rois, pois ao mandaram distribuir muitos 
convites, alugarnm-so onzo lustres om quo so gastou om cora 2$760 rois, 268 ca-
doiras, armou-so a sala o construiu-so um palanque para a orquestra > (Vid. 
SILVA CARVALHO — ̂  Régia Escola de Cirurgia de Lisboa, in <.Tornai da Sooio-
dado das Sciencias Medicas do Lisboa », 1926). 

(2) A-propósito da Anatomia o Fisiologia comparadas disso: «O estudo da 
Fisiologia é som duvida muito agradável, porém estudar um orgfto ora toda a 
sua escala orgânica, segui-lo dosdo o sou estado rudimontário o do pobreza 
em uns sores até ao do prosperidade o do riqueza ora outros, vê-los ora uns ora 
ocupando o primeiro lugar o sondo Rei, ora ter o último o sor vassalo, até quo 
finalmente é condenado ao ostracisrao, eraigrado fora da sua pátria, doserapre-
gado sera nada fazer, sem nada obrar! Esto estudo, senhores, é maia do que 
agradável, é admirável». 

Já om 1839, Assis Vaz, na sua oraçtto, recomendava aos alunos: cLancomos 
também olhoa indagadores sobro oasos diflorontos animais, cujo estudo oaclaroco 
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Além disso, todo aquele que se dedicar ao estudo das ciências naturais, 
afirmava Vicente de Carvalho, nunca se sentirá só nos sítios mais desertos. 
E juntando, ainda, a tantas vantagens « o prazer da feliz tranquilidade, o 
prazer do santo ócio que gosa o homem estudioso, quando emprega o tempo 
que lhe resta das suas obrigações na contemplação destas belezas, compa
rado com o desassossego e frenesi que sofrem aqueles que devorados pelos 
caprichos das pequenas ambiçòes se fazem escravos dos corifeus dos par
tidos, comprando á força de baixezas aquelas mesmas distinções que os 
denunciam», então, Vicente de Carvalho julgava «ter provado a vantagem 
que tem sobre estes o homem aplicado, o qual semelhante á industriosa 
abelha colhe nas flores da sciencia o puro nectar que lhe adoça a vidn, 
e o reparte depois generosamente por toda a humanidade». 

Um terceiro motivo, finalmente, menos nobre e mais vulgar, deveria 
obrigar os alunos a ser hábeis na sua profissão: os próprios interesses. 

E rematou os seus conselhos à mocidade estudiosa, mostrando-lhe 
u preço da virtude, da moral o da modéstia, pois entendia, como o célebre 
Kempis, que avale mais ter pouco talento com modéstia do que possuir 
muita ciência com vã estima de si mesmo» (̂ ). 

Em 1844, na comemoração anual da inauguração da Escola, falou 
Ferreira líraga acerca dos primores da arte médica (¾ tomando para tema 
do seu discurso a frase de Hipócrates — « Medicina omnium equidem 
artium praeclarissin)a est». 

Exaltou o trabalho de todos os professores no ano que findara, em 
que «se teve a todo o peito a sciencia médica» e em que se ensinara 
apara fazer boa e de fructo a lei, o não para simples cumprimento; por
que a Escola comprehendeo e possuio-so de imniensa grandeza da cathe-
chése neste século d'illustraçao e progresso scicntifico, em que o magistério 
superior não é descançada jubilação, mas laborioso gymnasio». A posse 

a nossa ostruotura», mostrando assim bom conhocor o valor da Anatomia com
parada. Vojo quo na sossSo do conaolho do 80 do julho do 1842, entro os livros 
escolhidos para prémios dos alunos, figuram, para os da 1." cadeira (Anatomia), 
08 seguintes: CARUS—Ânatomie comparée, o MBCKBL—Anaiomie Générale, des
criptive, oto. Para os anos lectivos de 1845 o 184G, foram escolhidas a obra do 
CARUS e a Anatomia do CRUVBILUIBR. 

(1) Pareço que o discurso do Vicento do Carvalho agradou muito ao 
selecto auditório (Vid. Gazela Medica do Porto, n." 38, de outubro do 1843). 

(2) Vid. Gazeta Medica do Porto, T. iir, 1845. 
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de unia cátedra «incumbe dia e noite d'estudos; que o mestre 6 o pri
meiro dos discípulos, e decuriilo da turma aprendiz». 

Muito gostaria de ver os trabalhos das ( 'línicas estampados num 
Anuário Mddico-Cirúrgico, « publicaçílo tilo desejada, pelo muito que 
fazia aos usos gerais da arte, em dar voga e circulaçílo do riquíssimo 
pecúlio d'observaçoes memoráveis, esquecido e estéril, em quanto jacente 
no archive da Secretaria; e pelo muito que importava á gloria e nomeada 
da eschola, cujo pregão podia ser». 

Insurgiu-se contra o decreto de 20 de setembro daquele ano que 
regulava o ensino e o exercício da profissrio médica (*), pois, se exigia 
aumento de preparatórios, nSo atendera às reclamações das Escolas do 
Lisboa e Porto quanto à falta de concessilo do grau acadómico em (Cirur
gia e íi odiosa restriçiXo de proibir aos seus alunos o exercício livre da 
arte de curar. 

Dirigindo-se aos alunos, incitou-os a nutrirem a aspiraçilo de ocupar 
um dia as cátedras escolares. E, para isso, «de muito antes de penetrar 
o vestíbulo escholar, des meninos, 6 o preceito do patriarcha, dirigireis 
neste sentido, a vossa preliminar instrucçílo de conhecimentos philoso-
phicos, e gramniaticos; das lingoas recommendo-vos muito particular
mente a de 1 foméro, para beberdes na fonte, a largos tragos, o jorro das 

(1) Manuel Maria da Costa Leito, na oraçSo do 1857, roforiu quo a CiVmara 
dos Deputados, na sossSo legislativa do 1844, chegou a discutir o aprovar uraa 
proposta do lei, om que oram atendidas aquolas reclamações, o se concedia o 
grau era Cirurgia, o o exercício livre da arte de curar aos alunos das Escolas 
Médico-Cirúrgicas; porém não tendo podido, por falta do tompo, passar osta 
medida na Câmara dos Pares, fora o governo autorizado a fazer a reforma da 
instrução pública, o apareceu o decreto do 20 do setembro de 1814. 

Esto decroto estatuía, no art. 147.°, quo os alunos, para a matricula no 
primeiro ano, deviam apresentar certidão do aprovação om Aritmética, princí
pios do Algebra, Geometria olomontar, e Trigonometria, o do Física e Quimica. 
No art. 148.", para a matrícula no segundo ano, certidão de aprovação om Ana
tomia e Fisiologia comparadas, o Zoologia. No art. 119.°, para a matricula no 
torcoiro ano, certidão de aprovação em Botânica o Fisiologia vegetal. 

E Manuel Maria comenta: «D'esté modo ficaram desattendidas as justas 
reclamações de uma classe quo tantos serviços tom prestado ao paiz, o anulla-
das as provisões da lei votada, excepto na parte quo augmontou os preparató
rios aos alumnos das Escholas, dilHcultando-lhes por tal modo o ingresso 
n'allas, quo bem parecia havor n'aquollo decroto o ruim propósito do as extin
guir». 
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nascentes medica e philosophica; Hippocrates escreveo neste idioma o 
único livro que não envelhece; e Aristóteles e Platílo; construir bem 
lingoa grega e latina ó ponto cardeal da primeira educação medica; c no 
explendor actual da sciencia ató faz pejo ignora-las; a ingleza, a allemã 
encerrão tamanho potosí scientifàco, e litterario, que se não pôde perder, 
sem grande perda; obrigai-vos da utilidade, se a lei desobriga». 

Da mesma forma so manifestava Ricardo Jorge -ÍO anos mais tarde 
no seu magnífico relatório de 1885. Queria nos programas de ensino 
secundário o estudo do latim, porque nesta língua existem os grandes 
livros da Medicina lusitana e estranjeira, e do grego «que tem para 
o medico uma importância especial por causa da sua nomenclatura, 
e que lá por fora está mesmo em favor ao passo que entre nós 
vive miseravelmente despresado». E das línguas vivas entendia que 
devia ser exigido não só o francês e o inglês, mas também o 
alemão: «não mais sejamos servos humildes da sciencia franceza, e 
saibamos beber nas proprias fontes a preciosa substancia da sciencia 
allemã». 

O mesmo professor, quarenta anos depois, no prefácio de «Júlio 
Deniz 6 a sua obra» do Egas Moniz, teve ensejo de salientar quanto lá 
fora, no miuido médico, se aprecia a cultura humanista, tida como um 
predicado de realce. 

Veloso da Cruz foi o orador escolhido para a abertura do novo ano 
lectivo, a qual se efectuou a O de outubro de 1845. 

Expôs, em traços rápidos, a evolução do ensino médico em Portugal o 
apreciou as várias reformas sucessivamente decretadas. 

Parece que o véllio mestre, que ensinava Eisiologia e Higiene, vendo 
o brilho com que se professava a Anatomia na sua Escola, e quanto 
apreciavam o valor e o esforço de Vicente .losó de Carvalho e de Ber
nardo .Joaquim Pinto, sentiu a conveniência de chamar a atenção para a 
utilidade dos estudos fisiológicos. 

Falava na reforma do Marquês de Pombal, nos Estatutos de 1772 e 
na pequena conta em que a (Jirurgia era tida na Escola coimbrã: «Causas 
diversas conspirarão para este máo resultado: por um lado velhos hábitos 
e preconceitos lhe ncgavão consideração; por outra parte a pouca exten
são, que, por circunstancias inhérentes á localidade, a Cniversidade dava 
aos estudos anatómicos, privava aos cirurgiões de conhecimentos, que 
constituem uma das bases da sciencia do homem, não a única, como 
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errada, e talvez acintosamente por vezes se tem dito, e ainda em nossos 
dias se apregoa; mas indispensável para uma boa parto da ^Medicina, e a 
que mais aproveita para a arte operatória. Assim, doando ao Paiz a Tni-

I versidade de Coimbra grandes médicos, nSo formava operadores». 
Tinha muita razão, sem dúvida. E se pudesse vir a este mundo, 

contente ficaria, de-certo, ao ver os grandes virtuoses do bisturi exalta
rem o valor que em (Jirurgia desempenham os conhecimentos de Fisio
logia, disciplina de que êle era catedrático. 

A sessfíio da abertura das aulas em 184(3 realizou-sc a õ de outubro, ao / 
meio dia ('). A oração de sapientia reeitou-a o lente da H." cadeira, António ^ 
Bernardino do .\lmeida, «o qual desempenhou esta missão de uma maneira 
digna, o que muito satisfez o numeroso auditório que o escutava «. Por fim, 
conferiram-se os prémios «àqueles alunos que foram julgados os mais.bene
méritos ». Mas foram galardoados apenas os alunos de Anatomia, consoante a 
deliberação do conselho na sessão de ;50 de julho, porque «os lentes das outras 
cadeiras accordarão em não dar prémios, attendendo a que não tinhão podido 
formar um verdadeiro juiso dos alumnos por causa da interrupção dos estudos 
no fim do anuo em razão dos acontecimentos políticos, que tiverão lugar; 
achando-se a primeira cadeira n'uina posição excepcional, por que acabou os 
compêndios, e é no anno de repetição que dá os prémios » ('̂ ). 

A Escola, a-pesar-de pobre, teve de fornecer, por ocasião da Junta, 
ferros cirúrgicos para laqueações, os quais deviam servir a bordo dos 
vapores de guerra; para o Hospital Militar foram duas malas de couro 
cheias de instrumentos e parece mesmo que a Escola esteve a saque, 
pois, na sessão do 4-111-18-18, se leu um ofício do governador civil do 
Porto, datado do 3 de fevereiro, «pedindo relação dos objectos de valor, 
ou dinheiro extorquido á Escola no tempo da Junta» (3). 

Arquivo aqui, como nota curiosa, que nesse ano (sessão de 3 de fevereiro 
de 1840) foi apresentado um requerimento dos alunos com o pedido de « que o 
conselho escolar, ii immitação da Escola de Lisboa, auctorisasse o sêllo pen
dente nas cartas Medico-Cirurgicas. Depois d'alguma discussão, se venceo que 

(1) O Nacional, n.» 161 de 6 do outubro do 1816 o Arquivo de Historia de 
Medicina Portuiuesa, 1917, pág. 96. 

(2) Foram designados para prémio da 1." cadeira: CARUS — Amíomia com
parada e CRUVBILHIBR — Anatomia discriptiva. 

(3) HBRNÀNI MONTEIRO — Orige7is da Cirurgia Portuense, pág. 225. 

file:///lmeida
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principiasse a pôr-se o sêllo pendente nas cartas Medico-Cirurgicas, passa-

das por esta Escola» o que «a côr da fita fosse vermelha e amarella» (̂ ). 

(J) Caitano do Azevedo votou que a fita fosse só vermelha. 
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No ano seguinte a sessíto solene realizou-se, mas nilo houve oração 
fie sapientia, cuja falta se sentiu, segundo referiu O Nacional (l). 

Foi Câmara Sinval quem, na abertura solene das aulas em ã de 
outubro de JH4H, falou ao «respeitável corpo cathedratico, estimáveis 
hospedes, e prosados alumnos de uui e outro sexo». K o seu trabalho 
lê-Bc nSo só com grado, mas ainda com proveito, pois é uma boa página 
de história. Depois de render o merecido tributo de aplauso à Sociedade 
das Ciências Mídicas da Lisboa, entre cujos instaladores se contava, 
aludiu aos esforços de (íomes de Lima, para se organizar no Porto uma 
nssociaçilo análoga, citando as Academias Cirúrgicas que se chegaram a 
fundar, embora tivessem vida efómera. Entrando propriamente no assunto 
do seu discurso — louvar a ciência, nilo em abstracto, mas personalizada 
no grande mostre que foi o discípulo de Pedro 1 )ufau, Manuel ( 'onstâncio, 
— teceu o panegírico do notável professor lisbonense, cognominaudo-o de 
Parco português, de restaurador da ( "irurgia em Portugal. K foi de pre
ferência à galeria cirúrgica procurar o seu herói, porque na lOscola do 
Porto, «no moio dos seus estudos comuns, o elemento cirúrgico forma a 
feiçilo predominante, e característica delia». 

Sueedem-se as indicações biográficas referentes ao insigne mestre do 
Anatomia o à dedicaçUo de Constâncio, que estabeleceu na sua aula, nUo 
só para maior proficuidado do estudo, «mas ató para torná-lo agradável», 
o excelente sistema do ensino mútuo (̂ ), «que já era praticado em Portuo'al 
(escreve Sinval), ao menos na sua base f.nidamontal, isto ó, a graduação 
dos conhecimentos, muito antes de proposto em 1-'rança pelo Quaker 
Lancaster (do qual hoje tem o nome) em 17ÍKS»; c assim, «ensinavam 
os discipulos mais adiantados os diversos ramos de anatomia aos prin
cipiantes, e serviam de examinadores os que já sahiram approvados. 
(Jada discípulo fazia successivamento exame de cada parte da anatomia, 
e sem ser approvado nSo passava adiante. As dissecções para a liçîïo 

(1) Na sessão do 29 do julho do 1847, o Consolho rosolvou, por proposta 
do Bernardo Pinto, que os lentos substitutos pudessem sor nomeados oradores 
para o discurso anual do abertura. Mas do um incidente quo surgiu nosta 
sessSo resultou nfto havor oraçfto do aapientia no dia da abertura das aulas-

(8) Foi esto método tambóra posto om prática na Escola do Porto, doado 
a sua fundação, por Vicente do Carvalho (Vid. HBRNÂNI MONTBIHO — O pro
fessor João Pereira Dias Lebre, in * Arquivo de Anat. o Antrop.», cit. 
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oram preparadas pelos discipulos debaixo da direcção dos que já sabiam 
a fundo a materia; de modo que cada lição sobre o cadaver era um conti
nuo exame não só dos que tinham preparado a dissecção, mas também 
dos que a ella se adia
vam presentes, e assas 
adiantados para pcde-
rem conhecer as partes 
sobre que eram inter
rogados». 

E Constâncio, no 
desejo de tirar a Cirur
gia po r tuguesa «da 
servidão do olicio nie-
chanico onde jazia des
terrada, para a nobreza 
da arte liberal que de 
juro e herdade lhe per
tencia», conseguiu que 
tossem mandados por 
conta do Estado aos 
centros es t ran je i ros , 
onde a ( / i ru rg ia se 
apresentava mais flo
rescente, «não sinipli-
ces e s t u d a n t e s , que 
tendo apenas saudado 
a sèiencia do limiar do 
templo , mal podem 
estar aptos a penetrar 
os mysteries do seu 
sanctuario; mas cirurgiões jil feitos, e destes os mais beneméritos» (̂ ). 
Ealava-se numa reforma do ensino e para virem depois a ser mestres 
dessa nova escola, lá vão aperfeiçoar-se, para Londres, Francisco .Toso 
de Paula, Manuel Alves da (Josta liarreto, e António de Almeida; e, 

^^fu^ £^^^^rz^ .^Çe-e^ /:íC^^_ c^íÁ^^y»*^ 

(1) Roynaldo dos Santos, a-propósito do cirurgião António do Alraoida, 
oscrovo: «Nunca é demais insistir (até quo um dia so tiro toda a liçfio que 
encerrara) no fruto desses pensionatos quo silo a glória do reinado do D. Maria I 
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para Edimburgo, Jacinto José Vieira, António iCaria de Couto, Cle
mente dos Santos Monteiro, Pedro Cardoso e António Lopes de Abreu ('). 
Partem, estudam, regressam. Uns a reforma gorou. E neste ponto, 
Sinval deixa transparecer o seu génio oratório, declamando, ao refe-
rir-se à decepção sofrida por Constâncio: «Dizia aqui um poeta, tjue 
fadando-o o Cóo a estremoso amante da Cirurgia, nílo bastavam acções 
d'affccto, incumbiam-lho finezas do paixão; porque o padecer ó o carac
terístico do fino amar». E imediatamente dil a explicação da lamentável 
ocorrência nestes termos: «Mas a verdade histórica explica o facto pela 
tão incomprehensivel quanto ingenita difticuldade da maior parte dos 
governos a pôr por obra a politica desta maxima — proteger sábios é 
atinar com o melhor modo de conservar reinos». 

E Sinval terminou o seu discurso, formulando um voto: «Desei'ava 
(|ue nos paços das duas Escolas iledico-Cirurgicas do reino se inaugu
rasse o busto de Constâncio, coroado pelo gónio da Cirurgia portuguesa, 
com tal ou semelhante inscripção na base — HIC AMES DICI PATER 
ATQUE PRINCEPS!» 

Em 5 de outubro do IS-iH, voltou a ocupar a tribuna Vicente do 
(Jarvalho, o qual dividiu o seu discurso em três partes. Na primeira, expôs 
as ideas que, no estado da ciência do tempo, se deviam ligar à palavra 
Cirurgia. Na segunda, descreveu as qualidades que devia ter o cirurgião 
e as moléstias que, sendo puramente cirúrgicas, precisavam de trata
mento médico. Finalmente, na terceira faiou sobre a origem e progressos 
da Escola e salientou os serviços que n nação ela vinha prestando. 

No ano seguinte, porém, a abertura da Escola revestia maior impo
nência e mais importante era ainda o significado da cerimónia. 

o da regência de D. Jofto VI, o sobretudo dos homens quo os inspiraram : Sea
bra da Silva, Pina Manique, Manuel Constâncio e os Sousa Coutinho8>. (RBY-
NALDO DOS SANTOS —O Cirurgião Aíitonio de Almeida e a Selembrizada de 1810, 
in « J. da Soo. das Sciôncias Médicas de Lisboa>, Janeiro do 1926, n." 4). 

(1) Vid., a esto propósito, Luiz XAVIKU DA CO&TA— Documentos relativos 
aos alunos que de Portugal foram para o estranjeiro estudar Belas-Aries e Cirurgia, 
com protecção oficial, nos decénios finais do século XVlll, in < Arquivo Histórico do 
Portugal», 1937, Lisboa. 
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A abertura solene das aulas eui 1850 e a inauguração 
(lo retrato de Teodoro Ferreii'a de Aguiar 

O dia 5 de outubro de ISãO foi para todo o corpo catedrático «um 
dia de gala, o muito jubilo» (>) e para a Escola «uni dia de 

triumpLo» (̂ ). A ceriuKjnia, que principiou à meia hora da tarde e ter

í minou às duas, assistiram o bispo da Diocese, o governador civil, o 
presidente da ('Amara, o presidente da Relação, o provedor da ^fiseri

córdia, o director da Politócnica e, ainda, o Conde de Ferreira, Fran

cisco Brandão de Melo, e Passos José, consoante ficou consignado na acta 
respectiva. Os convidados, segundo informou Vicente de Carvalho na 
sessSo do <S de outubro, retiraramse muito satisfeitos, e aquele lente, 
na sua qualidade de director, agradeceu a todos os membros do conseliio 
os esforços e bons serviços prestados, afimde que a abertura do ano 
lectivo se fizesse com a pompa que a cerimónia revestira. 

■ A Vicente Josó do Carvalho, «zeloso e solicito director, que entíto 
geria os negócios escolares, nada escapara » para abrilhantar a sessílo ; 
« todas as repartiçSes estiveram patentes, e convenientemente collocados 

(1) A armaçílo da Escola importou dosta voz om 10S720. Só na sossSo do 
conselho do 25X18Õ4 ao resolveu quo para a sala dos actos so oomprassom «os 
adereços nocossários para os dias solomnos, de maneira quo so escuso o alugal'os ». 

Gastaramso para a sessflo de 1850, 600 rois om saibro para a fronte da 
Escola; comprararaso oordOos o borlas para os ropostoiros; duas bacias; um 
armário novo; quatro peanhas para os esqueletos; pintaramse vários objectos 
o 03 livros do prémios importaram em 44Sõ'lU rois (Diário, fl. 262 o sog.). 

(8j Vid. a oraçtto académica do Furtado Galvfto (outubro do 1851) o « Gazeta 
Médica do Porto», do outubro o novembro do 1850. 

b 
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O expostos 08 objectos, que as compõem e guarnecem. Divisavase em 
todos 08 membros d'esta corporaç<ão mais viva a expressão da sua vida 
collectiva; tinhase como accendido em todos elles um sentimento do 
reacção contra algum grande inimigo». 

Correra voz de que, por inútil, a Escola seria extinta, e logo Vicente 
, , ^ ide Carvalho ('), que a estremecia «como filha sua muito amada», pensou 

'"em tornar bem manifestos e visíveis o esforço dos mestres o o valor do 
estabelecimento que dirigia. Resolveu, pois, que, no dia da abertura das 
aulas, a sala de anatomia e o gabinete particular de dissecção se conver

tessem em salas de exposição «de preparados anatómicos, e peças palho

lógicas as mais variadas», cuidando êle próprio no devido arranjo e clas

sificação de todos os objectos (̂ ). 
«Fora um nunca acabar descrever as riquezas scientificas» que ali 

se encontravam, diznos J . C. Mendes, acrescentando, ao referirse aos 
trabalhos de Vicente Josó de Carvalho: «A espécie humana nas suas 
différentes raças, nas suas, tão diversas, aberrações, era um apertado 
campo para as suas tarefas; — esqueletos d'animais i^) foram preparados 
com uma perfeição e delicadeza que revelam o génio eminentemente 
cirúrgico, a destreza e pericia correndo parelhas com a capacidade e ins

trução. Se juntarmos a isto a paciência que demandam estes trabalhos, 
não poderemos ser taxados de lisonjeiros dizendo do actual Director da 
Escola que ó elle um desses homens raros, para quem a sciencia não ó 
somente sciencia, mas uma missão, um sacerdócio» (••). 

(l) <A sua elova(;ão á dignidade do Director ora 11 do Julho do 1849 
(diznos Furtado GalvSo) ncrisolou ainda mais, so ora possível, o amor, quo 
sorapro tovo a osta Escola, para cuja glória o prosperidade tanto contribuirá. 
No cumprimento do novo encargo nSo podia oxcodorso om zolo o onorgia>. 

(2j Entro outras muitas poças, ali so viam: 9 esqueletos do individues do 
diferente sexo o idade; 1 esqueleto de ura preto; 2 esqueletos do mulheres 
raquíticas, vinto o tantos fotos, conservados om alcool, «alguns délies notáveis 
pela sua extrema pequenez», um exemplar do ciclopia, outro do lábio leporino, 
um útero grávido, de termo, «com ruptura perto do collo no acto da parturi
çllo>, saindo a cabocla do foto pela ruptura, etc. 

(3) Menciona: esqueletos do foca, urso, macaco, paca do Brasil, tatu, 
toupeira (oferecido por Sinval) o cisne, bem como «um cérebro do boi ossi
licailo>. 

(■*) Ferreira Braga, na sua oraçito, roforindoso a êstc facto, disso: «sSo 
muito assignaladas as poças olferccidas agora, qual presente om dia do annos, 
pelo actual Director, prototype da vocaçSo cirúrgica». 
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As restantes peças eram de 
Joaquim Pinto, e teve, tambóni, 
nardino de Almeida, «nem outra 
cousa era d'esperar do insigne 
operador, do lionicm, para quem 
taes trabaiiios foram a base do 
pedestal em que hoje está collo-
cado» ('). 

Na resenha publicada por .1. 
C. Mendes na a (.iazeta .Médica do 
Porto», lê-sc que o um dos objectos 
igualmente curiosos no seu género, 
e que mostra uma paciência exem
plar a-par-da muita perfeiçíio artís
tica é— 1 esqueleto do feto de três 
mezes, preso a uma carta de jogar 
de que occupa os dous terços em al
tura. Tinha três pollegadas d'alto e 
pesava três oitavas e vinte gritos ». 
Este histórico exemplar, com a 
legenda escrita pelo punho do pró
prio Vicente Josó de Carvalho, 
ainda hoje se conserva no Museu 
o vem mencionado no catillogo 
de 19J7. 

O orador, naquele dia de 
gala, foi Ferreira Jiraga, «mal 
recobrado de perigosa e consu
midora doença; e de pouco ferido 
de dolorosa fractura». 

O seu trabalho deixou a 
melhor impressão no selecto audi
tório. «As primeiras notabilidades 
do pessoas de todas as classes, c 

r-idas ao lente de Anatomia, Bernardo 
uma boa parte nos trabalhos A. ]}er-

Esqueleto de ' fe to de trêslmeses, 
preparado por Vicente J. de Carvalho 

da cidade eterna, um grande numei'o 
cathegorias, professores e homens do 

(1) Roforindo-80 a Bornardino do Almeida, dizia Ferreira Braga: < \\ da 
nona cadeira quo direi? Pronunciar o nomo do lonto do Clinica cirúrgica, bas
tava—ó como dizor, quo todas as operações difïiocis, temerosas, delicadas se 
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letras ouviram com uma profunda attençílo esse discurso recheado das 
mais acertadas considerações sobre a historia do ensino medico nas 
escolas, e sua actual organisação. As questões intimamente ligadas a esta 
organisação, como da preeminência d'uma sobre outra classe de faculta
tivos igualmente habilitados, a da suppressão da escola do Porto, e a da 
projectada reforma retrograda das duas escolas em beneficio de Coimbra 
foram tratadas com um rigor lógico, um fogo de imaginaçíio, ou uma 

' poezia de sentimento tal que calou a convicçSo na alma de todos». Ainda 
bem que assim foi. Ao falar no ensino médico na escola portuense, 
«apresentou uma galeria dos professores, e por tal modo se houve, que 
níLo ó possível confundir os seus retratos, tilo experimentada e segura é a 

i mSo que os desenhou». 
Patenteia as riquezas da Casa: «copioso Arsenal d'instrumentos ana

tómicos, operatórios, e obstétricos: de maquinas e apparatus de physica, 
e chimica. — Apparelhos cirúrgicos (os poucos que faltam esperam-se); — 
Biblioteca escolhida; do muito valor pela qualidade, e já numerosa: — 

, 0 Gabinete e Jluseu anatómico». Todavia, tudo amontoado num pequeno 
espaço, comprimida a Escola nas acanhadas dependências que podia ceder-

j-lhe o Hospital e, mesmo assim, a custo e a medo, porque, cheia de apreen
sões, a IMesa da Santa Casa receava que os mestres quisessem dominá-la 
e espoliá-la. «Causa desgosto e pena (continua Ferreira Braga) ver coa-
cervadas, quasi em monte, tantas maquinas, o apparelhos mal collocados, 
menos bem aproveitadas para o uso didáctico, e ató deterioradas, com 
grave prejuízo do ensino, e da fazenda publica. A livraria 6 juntamente 
sala das Congregações, Secretaria, estancia de peças anatómicas e patho-
logicas, de maquinas &c; nem para o nosso dia do grande gala, para a 
festa do anno podemos desocupar esta sala; mas aparamentou-se, porque 
vinham honrar-nos — tão eminentes Personagens—os amigos da sciencia 
e das letras, os filhos da Escola e da arte». 

Voltando-so para os alunos, Ferreira ]íraga mostra-lhes o valor 
da arte módica. « E qual seu preçoV ouvi — aplicar-vos, com todos 
os brios, ao estudo das différentes disciplinas escolares, exercitar-vos 
com afervorado zelo em todas as praticas operativas, distender o talento 
á força de cultura, converter pelo habito o trabalho em gosto, cumprir 

omprohondom no Porto, por ura Filho dilecto dosta Kaohola, a cujo groraio ora 
pertence: <hic est filiug metts dileclus, iti quo complacuiy. Km França, Inglaterra o 
Allomnnha o bisturi nSo corta melhor >. 
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as obrigações pelo amor da sciencia, nSo pelo preceito, ou temor do 
castigo. . . O século também ó para inteligências vigorosas, enérgicas, 
e progressivas; os imbellcs, e ociosos não esperam gozar na molleza as 
homenagens e favores da sociedade. A prosperidade vai pertencer ao 
traballio; neste movi
mento activo de civi-
lizaçiío, que arrebata 
todas as massas, com
pete ii classe medica a 
vanguarda: tudo nos 
convida aos máximos 
esforços para vencer 
as muitas difficulda-
des, que obstruem a 
carreira scientifica; a 
um espirito, obstinado 
na indagação da ver
dade, nenhum obstá
culo ó assaz poderoso 
para o desanimar: As 
cousas árduas c lustro
sas se alcançam com 
trabalho e fadiga, 
cantou o I fomero Por-
tuguez: hoje as fontes 
publicas da sciencia 
jorram a b u n d a n t e 
mente ; bebei sôfregos ; 
a nação tem os olhos - , ^ y^"— V, g/*^ //k-^yt ^ 
iitos em vós, não des- ' / v ^ ^ e o 
mintaes sua giande 
expectação; e os vossos Mestres também, a cujas cadeiras algum dia suc-
cedereis, a este tão assignalado posto, ao summo sacerdócio; aprimorai-
vos, não escureç^aes o esplendor da Eschola que vos educou». 

Zelosos mestres, que tão dedicadamente lutaram peio engrandeci
mento da nossa Casa e pelo aperfeiçoamento do ensino! 

Mas, naquele dia de tanto júbilo, o corpo catedrático quis mostrar 
ainda a sua gratidão e prestar homenagem a Teodoro Ferreira de Aguiar, 
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í Cirurgirio, c valido de D. Joíto 6.° e que moveu este monarcha a decre
tar a instituição das Escliolas de Lisboa e Porto». 

E por isso, terminada a oração de Ferreira Braga, levantou-se Sinval, 
e de pó — recitando oní frente do retrato do Teodoro de Aguiar, que nesse 
faustoso dia se inaugurava, uma ode dedicada à memória do cirurgiSo-mor, — 
representava, no dizer de J. C. Jlcndcs, a aliança da literatura com as ciên
cias : « pareciam duas irmãs de mãos dadas concorrendo ambas a uma festa D : 

<Avo, Arquiatro! Primevos, sucodontos 
Da, quo som ti nSo fora, alma Academia, 
Votada em Cale do Eâoulápio às artos, 
To saudamos. Qual horói, quo triunfo, 
Musa da história, me darás por ôsto?...» 

Bem merecia Teodoro essa homenagem da Escola. Foram efectiva
mente, como contou 
Vicente de Carvalho 
(discurso de 1843), 
«a generosidade e o 
amor que tiniia à sua 
arte» os primeiros ele
mentos da formação 
das Escolas de Cirur
gia de Lisboa o Porto. 

E s t á v a m o s em 
1825. Era necessário 
criar duas Escolas do 
Cirurgia que, segundo 
as próprias palavras 
de Teodoro Ferreira 
de Aguiar, « servis
sem de comportas k 
aluvião de cirurgiijes 
que se formavam nas 
provindas, para não 
invadir a Nação». 

Poróm, ao reino 
estava falto de meios, 

a cirurgia pobre, a medicina rica. Como se poderia fazer tal milagre? 
O sr. Teodoro Ferreira de Aguiar aproveitou uma feliz circunstancia da 

Teodoro Ferreira de Aguiar 
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qual soube tirar grande partido. Tinha naquele tempo sido preso pelo 
Intendente Geral da Policia uni dos principais contratadores de tabaco: 
ôstc acontecimento tiniia indisposto Kí-rei contra aquela corporaçrio; 
achava-se preso ha muitos dias na cadeia do Limoeiro, ninguém havia 
que ousasse pedir ao soberano a ordem da sua soltura. Lembraram-so 
então do homem que tinha com o soberano mais intimidade c este fez o 
milagre, não só do ser imediatamente solto, mas que o contrato do tabaco 
fosso dado aos mesmos contratadores por mais três anos. 

«Foi então que esta respeitável corporação, querendo agradecer ao 
Sr. Aguiar um tão grande beneficio, ofereceu uma grande soma ao amigo 
do Sr. D. JoSo VI, a qual rejeitando-a insinuou o Contrato que a ofe
recesse a El-Rei para criação das duas Escolas de (íirurgia, e. que ele 
esperava que o continuassem a fazer anualmente emquanto estivessem no 
contrato para o que liie oferecia a sua protecção. 

« Ambas as propostas foram aceites o as Escolas Reais de Cirurgia 
de Lisboa e Porto foram criadas. A oferta que o Sr. Teodoro Ferreira de 
Aguiar releitou era de dez contos de reis, foi esta mesma quantia que 
foi oferecida para a criação das Escolas com a promessa secreta de ser 
continuada. Imitou Hipocrates rejeitando as riquezas d'Artaxerxes D (*). 

Por isso, Sinval, diante do retrato que se inaugurava, aludindo a 
Gste epis()dio, dizia: 

«Como a Lnpoyronio um rei o ama, 
Como Lnpoyronio Klo rcfloto 
Do monarca o afecto sobro essa arte 
Mais quo todas humana, bomfaaoja, 
Quo por braz.to professa. O Franco Arquiatro 
Doacerra os cofres seus o dota cm parto 
A Escola do Paris, o a A[onsi)olionso; 
Sous cofres fecha o Arquiatro Lusitano, 
E no dom quo rofusa, primoroso, 
Dá património inteiro ù nova Escola 
Que no Tojo avultou, surgiu no Douro >. 

Eis 0 motivo do reconhecimento dos lentes da velha Escola tribu
tado à memória do ilustre cirurgião-mor. E jií Assis \'az, no discurso 

{') Teodoro Ferreira do Aguiar nfto ao limitou a esta gonorosidado, já digna 
do todo o louvor o ologio. Foi ùlo que dou o plano do organizaçSo das duas liscolas, 
quo Bompro protegeu até morrer (Vid. A. DA SILVA CARVALHO — A Regia Escola 
de Cirurgia de Lisboa, in «Jornal da Sooicdado das Ciências Médicas>, 1926). 
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recitado em 7 de outubro de 1830, sentidamente dizia, ao contemplar as 
paredes nuas da sala onde se realizava a sessílo: « J á que nossos olhos nílo 
encontrão neste recinto, consagrado pelo reconhecimento publico, o busto, 
o retrato d'Aguiar, desse Lapejjronic Portuguez, renove-se ao menos seu 
elogio em todas as nossas solemnidades; e quem tanto mereceu da pátria, 
e da humanidade, pelos progressos que fez ganhar á Cirurgia Portugueza, 
tenha transmitida a sua memoiia aos mais remotos vindouros!» 

Porém, só na sessilo do conselho escolar de 13 de outubro de 18 i8 
foi resolvido, «se mandassem tirar copias» dos retratos dos lentes fale
cidos desde a criação do estabelecimento, «para fazer coUecção na 
Escola » e que se procurasse igualmente obter o de Teodoro de Aguiar i}). 
E, assentando-se na sessão seguinte, por proposta de Sinval, que os retratos 
fossem pintados a óleo, assim teve início a galeria de quadros que guar
neciam as paredes do salão da antiga Escola (^). 

Pôde, finalmente, Assis Vaz ver satisfeito o voto formulado na ses
são solene de 1839. E, da boca do colega Sinval, ouvem, em 18õO, os 
professores, na abertura das aulas, o elogio devido à nobre resolução de 
perpetuarem, por tal forma, a memória do grande cirurgião-mor (^: 

cBonoroéritos sois, Doconto Grémio, 
Anto n pátrio, a sciôncia, o a humanidade, 
No recinto escolar inaugui-ando 
Do AGUIAR ilustro a imagem veneranda». 

Progrida a Escola, notabilizcm-se cada vez mais seus mestres e seus 
discípulos, mas seja recordado sempre o homem benemérito, protector da 
Cirurgia em nossa t e r ra : 

«No longo curso. 
Do novas águas so enriqueça o rio. 
Chegue a mar, mil campinas fertilizo; 
Mas nunca esqueça a rafio que, apenas fonte, 
Da serra o fez nascer >. 

(') Vid. HBUNANI MONTEIRO— Origem da Cirurgia Portuense, pàg. 225-226. 
(2) NSo osqnocoram também os professores o soberano quo assinou o 

alvará da criaçflo das Escolas o, assim, na scssSo do 9-1-1819 resolveram com
prar o retrato do D. Joflo VI. 

(3) Vid. <0 Nacional» n.°229, do 7-X-18Õ0, ondo voio publicada a compo
sição poética do Sinval, o quo se reproduziu a pâg. 121 dos «Arquivos do His
tória da Medicina Portuguesa», 1917. 
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Está patente, diante de todos os olhos, o retrato do cirurgiao-mor, 
mas a tela níto consegiio reproduzir o que naquele varílo ilustre mais 
digno ó de ser fixado: 

< Poudo íi pintura 
O aoinblnnto do horoi copiar nn tela; 
Sou espirito grnndo, alma cxcolonto, 
Só o retrata bora aquolo Feito. 
Dar-lho ronoino eterno é privilégio 
Das Aonias irmSs, que únicas sabem 
O segredo do tintas que nfto raorrom». 

Para sempre as geraç3es deverão, olhando para o retrato de Teo
doro de Aguiar, relembrar os assinalados benefícios que prestou e à sua 
memória tributar a homenagem de gratidíío a que tem jus. Bem pede 
Sinval inspiração às Tágides, companheiras de seus anos juvenis : 

«Mas que! . . . vacila a voz, o entorpecida 
Errados tons a mSo extrai da l i r a . . . > 

E , entSo, quere Sinval que o grande feito de Teodoro de Aguiar 
seja cantado pela juventude académica, porque a essa cumpria divinizar 
o herói luso: 

< Do alta opopcia na canora tuba 
Reaoo o nomo seu, envolto om glória, 
Emquanio os rios pnra o mar correrem, 
Emquanio no universo houver memóría> ('). 

Fora, por isso, realmente de festa aquele dia 5 de outubro de 1850 
e podiam ter os velhos mestres a consciência tranqiiila por bem haverem 
cumprido o seu dever, mostrando quanto era injusto falar-se na extinçSo 
de um estabelecimento de ensino que tantos e tiio relevantes serviços 
vinha prestando à cidade e ao pais (^). E, assim, «numa justa defoza 

(1) Vid. < O Nacional > o « Arquivos de História da Medicina Portu
guesa >, cit. 

(8) No relatório do 1801-1862, na parte referente ao ensino da Cirurgia o 
Farmácia no Porto, lê-se: 

< Os progressos geralmente conhecidos que estes ramos da Medicina tem 
experimentado, desde alguns annos, devidos nflo só A benéfica influencia das 
reformas litterarias de 1836, 1844 o 1854, mas som duvida também, ao zelo, espe
cial dovoçAo e assiduidade com que cada um dos lentos em particular, o om 
gerol o conselho desta Escola tem desempenhado os deveres quo a lei lhos 
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contra uma tentativa aleivosa», a Escola «abriu os seus cofres; manifes
tou as suas alfaias, o seu tliesouro: o o mui distinto orador, que cntJlo o 
foi, fez ver a todas as luzes que eiia satisfazia aos seus compromissos; e 
tinha em si os elementos necessários para nSo desmerecer do conceito e 
boa opiniíío, que soubera ganhar» (̂ ). 

Podiam, pois, estar os ânimos serenos que nada conseguiria derrubar 
aquela árvore que tanto crescera e tSo benéfica sombra ia espalliando à 
sua roda. A Escola, de-facto, na alegoria de Sinval, 

cConi rnór cultura, ó hojo arvoro grande, 
Do cujos ramos pondo harta riqueza 
Do pátria ilustrnçílo, podor, o glória; 
E quo dos ventos quanto mais batida, 
TSo mais forto raiz estendo o aferra». 

Ç Acreditara-se com o esforço, a dodicaçílo, o saber de seus mestres e 
\ com o valor dos seus discípulos, e já em 1839, como belamente exprimiu 
N Assis Vaz, a Escola sobretudo mostrava, «não sem orgulho secreto», os 

distintos alunos que tinha formado, «podendo dizer como a Miío dos 
Grachos: eis aqui minhas riquezas; eis aqui meus oiiiamentosv. 

Eram, efectivamente, os seus alunos, como dizia Vicente de Carvalho 
na oração de 1849, quem havia para a Escola alcançado «os bem merecidos 
créditos de que gosa, em Portugal o reinos estrangeiros»; eram os hábeis 
operadores nela diplomados « os que fazem a sua verdadeira gloria, a qual 
nem a invejosa mediocridade, nem as mesquinhas ambições académicas, 
nem as inexoráveis economias financeiras, poderão jamais destruir». 

Todavia, a esses alunos, assim bem preparados, negavam, a-posar-
-das repetidas instâncias do conselho (¾ diploma cirúrgico especial, os 

impõo, continuam a manifestar se evidentomonto na poricia e proficiência dos 
facultativos que n'oUa tom bebido a instrucçSo o ganhado titules muito honrosos 
para si o para a scionoia. Isto mesmo é attostado o garantido pelo bom merecido 
credito que a maior parte d'elles tem adquirido na clinica civil o nos legares ou 
situação a que a lei o as circunstancias os tem chamado». 

(J) Vid. a oraçSo académica do Furtado Galvfto, em 6-X-1851. 
(2) Vid. LUIZ DB PINA — Médicos e Cirurgiões. A Demanda do Grau 

(cRevista do Guimarães» 1932). 
No projecto do Regulamento, onviado para Lisboa em 1 de dezembro 

de 1838, o conselho escolar propunha, no Art. 5.°: «Aos alumnos depois do 
terem frequentado o Curso regular da Escola Medioo-Cirurgica do Porto o de 
haverem feito o Acto grande, ao lhes conferirá o grau do Bacharel em Cirurgia, 
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graus de bacharel o de doutor em Cirurgia (¾ contrariamente ao que 
sucedia em Coimbra, onde se dava, conjuntamente com o grau em í l ed i . 
cina, o grau em Cirurgia, e, no entanto, podia « assegurar-se sem contra-
diçilo, que pelo maior número de cadáveres, mais extensa variedade de 
casos clinicos, e de operações cirúrgicas D, deviam «os alumnos das Esco
las de Lisboa e Porto ficar sendo superiores aos de Coimbra, nesta parte 
da ar te de curar» (^). 

Sim. Em Coimbra, escasseavam os doentes, e, tanto para o estudo 
da Anatomia normal como patoh'igica, escasseavam os cadáveres, « indis
pensáveis meios d'instruçào medica; porquanto estampas, preparados, 
injectados, valem, no que valem, meramente para recordaçílo » (Ferreira 
Braga, discurso de IS44). 

A Escola do Medicina de Coimbra não tinlia «dúvida alguma em 
dar o gráo em Cirurgia áquelles que nunca praticaram nenhuma ope
ração d'esta arte a níto ser alguma sangria; porem duvidando muito que 
as Escolas de Cirurgia possão dar o gráo em Cirurgia, sendo n'ellas o 
ensino d'esta sciencia feito com mais extensão e com mais perfeição de 

o qual sorú declarado na Carta, mencionada no artigo 123 do Docroto do 29 
do Dozombro do 1836> {Livro de Registo da Correspondência Expedida, 1838-1845, 
fl. 70 V. o aegs.). 

Na acta da sossflo do B-XII-1849, iô-so: 
«Portaria circular do Ministério, om 21 do Oubr.° ultimo consultando o 

Conselho Escolar acerca das roprosontações om que se pede a concessão de 
grão do Bacharel, a favor dos alumnos das Escolas Medico-Cirurgicas de Lis
boa o Porto; para se trotar dosto assumpto foi nomeada uma comissSo composta 
doa Snrs. Vicente Josó do Carvallio, Francisco Velloso da Cruz, Antonio Fer
reira Braga o Antonio Bernardino d'Almoida». Na scssfio de 21 foi <lida o appro-
vada a consulta ao (íoverno, a respeito da concessiio do grào do Bacharel>. 

Vid., também, os discursos do Veloso da Cruz e Costa Leito na abertura 
das aulas, em 1845 o 1857. 

(1) Vid. a reproaentaçSo dos alunos da Escola do Porto aos Deputados da 
Naçflo, in «Gazeta Medica do Porto», n.° 201, o o projecto do loi apresentado por 
Magalhftis Coutinho, para a elovaçfio das Escolas do Porto e Lisboa à categoria 
de Faculdades do Cirurgia (na raosma llovista, n.° 265). A Faculdade de Medi
cina, om 1852, e o claustro pleno da Universidade do Coimbra, no ano seguinte, 
protestaram contra ôste projecto (Vid. Prof. Lopus MAHTINS — A evolução do 
ensino da Higiene na Escola do Porto nos últimos cem anos. Porto, 1825). 

(2) Discurso do Assiz Vaz, em 183S), cit., o Exposição enviada à Eainha 
om 2 do dezembro do 1833, acompanhando o aludido projecto do Regulamento 
{Livro de Registo da Correspondência Expedida, cit.). 
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que na Escola de Medicina de Coimbra, aonde 080 sendo faculdade nSo 
devia dar gráo. 

«Acresce a isto, que a Kscola de ^ledicina de Coimbra se julga 
muito superior ás de Cirurgia no ensino das disciplinas theóricas, o que 
6 verdade; assim como também o ó o serem-lhe as Escolas de Cirur
gia muito superiores no ensino dos exercicios práticos, o que ninguém 
hoje duvida» (*). 

Em vílo clamavam os lentes da modesta Escola portuense? V îam, 
tristemente, rolar os anos sem que tosse atendida a sua grande aspira^-ilo? 
Que importava? Altivamente, Sinval, na ode de LSõO, a que venho alu
dindo, afirmava que a sua Escola 

«Nem já careço do laurel mais nobre, 
Quo é preguntarom naturais o estranhos, 
Nfio podendo do pasmo acrodità-lo, 
Porque nilo tom laurel?! (î). 

Findo o acto académico e depois da visita às diferentss repar
tições da Escola, Assis Vaz, como de costume, ofereceu aos colegas e 
amigos um almoço em sua casa. Fizeram-se variados brindes, e rema-
tou-08 o governador civil, Cons." Lopes de Vasconcelos, que brindou 
pela prosperidade da Escola, protestando fazer em benefício dela tudo 
quanto estivesse ao seu alcance. Efectivamente, todos concordaram que 
era preciso alargar as dependências do estabelecimento e, como refe
riu «O Nacional», não viessem falar na pobreza do tesouro, porque 

(1) holação das Eicolas de Cirurgia e de Medicina, in «Gazeta Medica do 
Porto>, n.° 190, do 80-XI-1489, pág. 362 (artigo assinado por X., quo julgo ser 
Viconto José do Carvalho). 

(2) A esto facto já so havia roforido Viconto de Carvalho no discurso do 
ano anterior: «Alguns habois facultativos estrangeiros, quo tora visitado esta 
eschola e proximamente o ilustre Dr. lliberi [ora o médico assiatonte do indi
toso rei Carlos Alberto] se admiram do que uma oschola com tanta porfoiçíto 
organisada, nSo queira dar os gráos em cirurgia aos scua alumnos, dando-se, dia 
o mesmo Snr., nas outras naçOos em oscholaa aonde os alumnos nflo tom tantos 
preparatórios. O favor com que maia se accenie o engenho, não o dá a Pátria nào, diz 
o nosso poeta. 

«Na nossa torra dá-se o gráo em cirurgia a quem nSo pratica dosta arte 
nenhuma operação; o rouba-so aos que praticara todas as oporaçOos; negando-so 
assim a esta oschola a honra o premio o favor quo as artes criSo, como diz o 
nosso Poeta.. .> 
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qiiem desbaratara qiiatrocentos contos ctn edificar o teatro de D. Maria 
(por não falar em milhares de desperdiciosj não j^odia dizer que 
não tinha um pouco de dinheiro para preparar uma casa decente 
e capaz, na qual sa jnidesse acomodar um dos estabehcimentos mais 
úteis do pais. 

Cheia de brilho c de elevação decorreu, pois, a festa de abertura 
das aulas em 1850, cujo significado e alcance acabo de expor aqui. 

Infelizmente, no ano imediato, a (j de outubro, já nilo foi assim ale
gre a abertura das aulas i^i. E como podia sê-lo? A alma da cclebrayílo 
faltava ali. Falecera, havia três meses, na madrugada do dia 4 de julho, 
Vicente José de Carvalho. E Furtado Galvão, orador naquele dia, termi
nou o seu discurso, a que voltarei a aludir, recordando esse «aconteci
mento do dor, e de lucto», e traçando a biografia do ilustre finado. 

Um ano depois, sofria a Escola novo golpe. A 6 de julho de 1852, 
iis 2 horas da noite, sucumbia Ikrnardo Joaquim IMnto. 

E Pereira Reis î i no discurso recitado em 5 de outubro, na aber
tura das aulas, e do que só permitiu que fosse publicada a biografia de 
Bernardo Pinto, recordou as qualidades que distinguiam aquele professor 
e o que a Anatomia portuense lhe ficava devendo (^): 

«(Quantas vezes o vimos nós abandonar os interesses clínicos, esque
cer as horas da refeição, disfarçar os seus padecimentos, desprezar até 

(') Ntto houvo distribuição do prémios aos alunos, om virtude do terom 
sido dispensados os oxaraos por decreto de 20 de maio, após o triunfo de Sal
danha. 

, (8) Vid. «Gazota Medica do Porto >, 30-X-1852, o * Arquivos do História 
do Medicina PortuguGsa>, 1915, pág. 176. 

(3) Segundo informa «O Nacional» do ()-X-18õ2, a oraçSo de Sapieniia 
constou do duas partos; a primeira foi o panegírico do Bornardo Pinto o a 
sogunda «foi quasi toda paronetica; o snr. Reis pondo dionto dos olhos dos 
alumnos os augustos o diíiiceis deveres quo impOo o sacerdócio da medicina, 
admoestou-os a quo se oraponhossem deveras para so tornarem dignos do tfto 
honrosa profissão ». 

Estiveram expostos ao público *a bibliothoca da oschola, quo já é do uns 
poucos milharos do volumes; a cdllecçSo do instrumentos do oporaçõos o par
tos, do quo ha muita riqueza; o musou do anatomia normal o pathologica, que 
consta do muitas peças, o algumas delias raras; o gabinete do physica o mais 
oiHoinas». Pona ora, porém, quo a mesquinhez da casa nSo desse capacidade 
€para todos ai|uollo8 objectos ostarom mais oonveniontomonto collocados» e 
que até alguns, como os instrumentos do física, estivessem a dotoriorar-se. 
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a sua saúde para com o seu apurado escalpelo seguir um filete nervoso 
até às suas últimas rauii-
ficações, para fazer uma 
delicada injecção de vasos 
linfáticos, para patentear 
o ccmplicado e tenuis-
simo aparellio da audi
ção (para . . . sim) para 

tómico, essa colecção de 
fetos em todns as idades 
intra-uterinas, essa mul
tidão de curiosas peças 
de Anatomia patológica, 
e ôsses formosos exem
plares de anatomia com
parada ! )' 

No curto espaço de 
um ano, perdia a Escola 
dois g r andes mes t r e s , 
educados na Escola lisbo
nense e que no Porto con
tinuaram «o ensino da 
Anatomia levado ao 
ponto a que o levantara 
Manoel Constâncio no 
Hospital de >S. José». 
Foram eles «mestres be
neméritos e homens do 
honra, que muito vene-

^ 

rados e queridos ilustram 
de maneira perdurável o quadro glorioso formado pelos anatómicos por
tugueses de todos os tempos» (i). 

(1) AUGUSTO DA SILVA CARVALHO — Carla» de Vicente José de Carvalho a 
António Pedro Cardoso («Arquivo do Anatomia o Antropologia>, vol. xii, n.° 1, 
1928, pág. 5). 



V I 

Orações díi Furtado Galvão (1851) (; Manuel Maria (1857). 
As "crenças doutrinais,, da Escola 

PHEGUNTAVA Fiirtado GalvSo no exórdio do seu discurso de 1851 
((5 de outubro), rcferindo-so à Escola do Porto: «Viverá solta de 

principies, que a dirijam; sem theoria, a que aspire; sem methodo, que 
siga? Andará ella, andaremos nós todos aqui, á mercê, e na pista só dos 
visinhos para servilmente os imitar-mosV» E ao entrar, propriamente, 
no assunto da sua oração, cnuncia-o, interrogando: «A Escola Jíedico-
Cirurgica do Porto professará algum credo scientifico? D'esté modo 
entendo eu epilogar os pontos, sobre que, vos disse ha pouco, havia de 
chamar a vossa attenção. E, com effeito, esta phrase, quo apresento sob 
a forma interrogativa, vem a importar es t 'outras=A Escola ^Icdico-
Cirurgica do Porto professará algum methodo? algum systhema? alguma 
theoria ? = Mas eu espero de interrogativa, como está a phrase, poder 
convcrtella n'uma verdadeira proposiyílo; e dizer assim = A Escola 
Medico-Cirurgica do Porto professa um credo scientifico». 

Começou por definir cada um daqueles termos, método, sistema, 
teoria, em curta digressão pela liistciria da J[edicina, para concluir, res
pondendo à interrogação inicial: «Os Professores d'esta Escola têm sido 
o são eclécticos na sciencia, á maneira de Boerhave; e eclécticos na arte, 
como Sydenham. Na sciencia acceitam todos os factos bem averiguados, 
todas as leis bem deduzidas; e tomando aqucllcs e estas, como outros 
tantos pontos do partida, prosseguem, guiados pelo methodo inductive, na 
acquisição de novos factos, que levem a um systhema de realidade natu
ral, e a uma theoria de verdade scientifica. E na arte praticam os dogmas 
da inducção, mas depois de sanccionados pela experiência; e applicam as 
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verdades praticas do empirismo, mas regidas pela rasílo: governam o 
dogmatismo pelo empirismo, e o empirismo pelo dogmatismo». 

Defendeu a seguir, calorosamente, o eclectismo, que «joeira todas 
as theorias propostas; despreza o que nellas é falso o corrupto; recolho 
o que acha bom e silo: E esta Escola, hasteando a bandeira deste Eclec
tismo, vai na estrada, que mais breve a levará ao sanctuario das leis 
orgânicas o vitaes; e assumiu, d'esta arte, a única posição, que domina 
todo o horisonte scientifico, e que mais directamente tende a confundir 
n'um só, o dominio da sciencia e o dominio da arte». E como factos em 
que sua opinião se baseava, citou Furtado (íalvão os «escriptos, prelec-
çSes, e de mais actos escolares, que podem traduzir as ideas e opiniões dos 
Professores; e veem-se confirmados nas clinicas». E não obstante «as ten
dências peculiares, que possam inclinar os Professores d'esta Escola, uns 
mais para o physico e orgânico; e outros mais para o metaphysico e. espi
ritual», na cadeira do magistério «t todos os Professores discriminam a 
verdade da conjectura, e a conjectura da hypothèse, qualquer que seja a 
doutrina, que elles analysem: em nenhuma das theorias conhecidas reco
nhecem autocracia; nenhum délies fez preito e homenagem. Na clinica 
desapparecem as mesmas tendências peculiares; abrem mão de tudo, que 
não ó verdade pratica; esquecem a divergência das Escolas, a diversidade 
dos principies; recorrem e valem-se unicamente do que 6 evidentemente 
doutrinal e pratico». Tais eram as «crensas Doutrinaes» da Escola. 

Creio bem que o assunto escolhido para tema desta oração foi dado 
por uma pequena polémica travada no ano anterior, na «(Jazeta Jledicu 
do Porto», a propósito de um artigo de João Ferreira da Silva (Jliveira, 
intitulado «Do ensino e profissão medica» (n.*" 195 e 196, de 15 e 28 
de fevereiro de 1850 e reproduzido nos n."" 262 e 26;í). Aquele pro-

j fessor, para emitir também parecer sobre um tema que então tanto se 
' discutia (}), preconizando a necessidade de uma reforma, em que se aca-

(1) Na « Gazota Medica do Porto», do 31 do janeiro do 1850, Viconto .Tose do 
Carvalho (quo assina o artigo apenas com um X., o já om trabalhos anteriores 
disso 03 motivos que mo levara a esta suposiçilo) protestou contra a proposta do 
extinçílo da escola portuense, fundindo-so, como alvitrava o cEáculápio», as três 
escolas numa só colocada om Lisboa. Entendia quo ao poderia extinguir a do 
Coimbra, reduzindo as trôs escolas <a duas grandes escholas: uma do cirurgia 
collocada em Lisboa, e outra do medicina situada no Porto», dividindo-so por 
estas duas os lentos do Coimbra, indo para Lisboa os da socçilo cirúrgica e para 
o Porto 03 da socçSo médica. Achava quo Lisboa era local mais apropriado porá 
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basse com a anomalia de existirem «duas classes de facultativos, ambas 
com estudos iguaes, e todavia desiguaes perante a lei», o que originava 
rivalidades, desairosas à profissão o por vezes prejudiciais aos doentes, 
apresentava remédio para o mal, votando apela unidade da sciencia e da 
arte; por uma só classe de facultativos». Curso igual para todos, e espc-
cializa^ião ulterior: «Quero que o ensino seja absolutamente o mesmo em 
todas as Escolas; que este ensino abranja todas as partes da arte de curar; 
que se habilitem todos para tudo e que depois, na pratica, se deixo á ' 
vocaçrio intima de cada um, ou ás circumstancias externas em que elle se 
achar collocado, o dediear-se esto ás operações, aquoUe aos partos, outro 
ás doenças d'olhos, outro á reducçílo de fracturas e luxaç3es &c.». 

Mostrcm-sc a todos os alunos, escrevia .ioSo Ferreira, « todos os " 
caminhos que podem seguir; deem-se a todos provisões para a jornada; 
o depois ó cntregal-os a Deos, c á sua ventura». Porque, se algumas 
criaturas já nascem, trazendo dentro do si vocacSo marcada que as pode 
levar à celebridade, a verdade 6 que, dizia êle, «o homem, as mais das 
vezes, deve o que é, antes ás circumstancias externas em que se achou 
collocado, do que ao seu talento; sito dous factores ambos importantes, 
mas aquclle, por via do regra mais importante que este». Citava, em 
abono da sua asserção, vários exemplos e terminava: «A uma ave não 
basta ter azas para voar; c-lhe preciso á roda de si ar, onde possa apoiar 
as azas; uma planta para produzir fructo, não basta ser fecunda do si; 
ó preciso que seja fecimdada pelo Polhu)^. 

Vot isso, as habilitações deviam ser as mesmas cm todas as Escolas, 
e depois _.« o talento que cada um tiver, e as circumstancias em que se 
achar collocado, decidirão do ramo a que elle se ha de dedicar mais 
especialmente» ('). 

uma Escola do Cirurgia pelo facto do sou hospital ter quatro vezos mais doontos 
quo o do Porto. E ora do opinifio quo a Cirurgia dovia tor oscola própria, sepa
rada da Medicina, com graus acadómicos idõnticos, para quo pudessem melhor 
prosperar, cntto obstante as anastomoses que sous dilVorontos ramos tem cora a 
arvoro das scioncias módicas >. Votava pelos titules do 4.° ano, do cirurgiões 
quartanistas ou do 2." classe, »a íim do poderem ir para as torras pequenas 
supprir a grande falta que nollas ha do medicos o do cirurgiões quintanistas». 

(1) Também já havia dito Ferreira Braga no discurso do 1844: <As Es-
cholas devem sor Modico-chirurgicas completas, para formarem Modicos-chirur-
giõos poríoitos; ordeno a lei assim; a difforonça do talento, o applicaçSo, estabo-
looorá inevitáveis gradaçOos». 

6 
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E não lhe viessem objectar contra a unidade dos estudos módicos 
com o argumento de que aumentariam, assim, as tendências que os cirur
giões já tinham para se dedicarem mais ao tratamento do moléstias inter
nas, o que podia conduzir à decadência da Cirurgia. 

Se 08 cirurgiões também tratavam de clínica interna, obedeciam 
nisso apenas àquela regra de economia política, de «que a quantidade do 
género no mercado tende sempre a equilibrar-se com a procura d'esse 
género». 

Depois, entrando na análise das três Escolas portuguesas, con
cluiu que em Coimbra, realmente, havia predomínio da parte médica 
sobre a cirúrgica, mas que tanto em Lisboa como no Porto o curso 

i'era perfeito c completo, de medicina e cirurgia, sem predomínio das 
' partes cirúrgicas sobre as médicas, ao contrário do que geralmente se 
. afirmava. 

Até aqui, tudo ia muito bem, e talvez todos os colegas portuenses 
estivessem de acordo, lias .loilo Ferreira quis ir um pouco mais longe 
e demonstrar que entre as Escolas portuguesas, se nào havia diferenças 
essenciais na sua organização, também as não havia no sistema científico 
professado em cada uma delas, pela simples razão de nenhuma ter «sys-
tema seu próprio». As nossas Escolas, tal como a de Córdova na Idade-
-ilédia, não criaram um sistema de i\[edicina, apenas explicavam e 
comentavam sistemas alheios: «Nas très Escolas portuguesas, as dou. 
trinas que se professam não são suas; senão um pallido reflexo das dou
trinas professadas na Escola de 1'aris». 

E sem sistema seu, as Escolas limitavam-se «a commentar os 
compêndios, que foram escriptos ou por professores da Escola de 
Paris, ou por quem seguia as doutrinas délies». E continuava: «Nos 
nossos institutos d'instrucçao superior faz-so o mesmo que nos nossos 
armazéns de modas; está-se sempre á espera Ao .figurino, que virá de 
Paris» ('). 

Ora, em resposta ao artigo de João Ferreira, acudiu imediatamente 

(1) Muito3 nnos depois, om 192õ, qiinndo n Íncola do Porto celebrou o 
centenário da sua crinç.lo, o Prol'. Tingo do Almeida, na coníorôncia sobro 
«A ovoluçSo da Clinica Médica>, afirmou também: «A Escola do Porto, na 
caminhada do século que tem do vida, sofreu a inHuôncia poderosa, senSo 
exclusiva, do movimento médico operado cm Françaj;. E ainda: «na Medicina 
Portugal foi o ó tributário da medicina francesa >. 
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Sinval com uma carta, que se inseriu no n.° 197, de 12 de março (') 
porque «a increpaçcão publica, ein termos, ao homem publico nunca devera 
passar incontestada». \'inlia, pois, defender a sua Kscola e a si próprio: 

«Queira V. S." honrar (escreve) com a sua visita a sala da Clinica 
do partos na Escola, c ahi verá actualmente uma liemorrhagia puer
peral e uma ophtalmia purulenta dos recem-nascidos tratadas, esta, pelo 
methodo do Weller o aqucila pelo do Robert ('J'homas) que creio não 
serjío figurinos de Paris. Entíío terei o gosto de lhe fazer ver observa
ções do metroperitonitcs puerperaos tratadas pela essência de tcrebcn-
thina; methodo de Hrenan, 1'ayne, e Magoe; todos tão francczes em pátria 
como em doutrina. ]•] note-so que quem levou d França a luz desta pre
ciosa acquisição ique o 6 na minha opiniãoi foi um portuguez, o meu 
fallecido amigo c contemporâneo na eschola de Lisboa, o Snr. Simão 
Josó Fernandes; c se Paris a aproveitou logo, o Porto não lhe ficou 
atraz; pois que em quanto Chomel e Cruveilhier ensaiavam alli aquellc 
agente (seja-me licito citar a minha iuimilde pessoa a par do nome de 
tão illustres varões) a igual estudo mo dava eu aqui sem que tivesse 
noticia do trabalho dos professores parisienses por se não achar ainda 
publicado, como V. S." poderá verificar, confrontando as datas. Venha 
V. S.» e verá com os próprios olhos. Avexa-mc esta allegação detalhada 
que poderá parecer d'ostentaçao. Venha c verá que n'aquella enferzuaria 
conhece-sc imi pouco mais de mundo que Paris; e reformará, espero-o, 
a sua injusta sentença». 

A seguir à carta de Sinval, João Ferreira publicou algumas pala
vras, afirmando que não tivera intenção de ofender ninguóm: «Eu não 
fallei particularmente de nenhum medicamento, nem de nenhum lente; 
fallei, em geral, de Doutrinas e Systemas da medicina; disse que 
nenhuma Escola portugucza tinha Doutrinas, e Systema seu próprio. 
Esta these sustonto-a ainda; e senão, diga-me S. S." qual ó o Systema 
IMedico da Escola do Porto, da do Coimbra, ou de Lisboa». 

Veloso da Cruz saiu também à estacada, porque .loão Ferreira dei
xara escapar no seu artigo um período que aquele julgou ofensivo para 
a Escola de Aiontpcllior, onde se doutorara. 

() colega, com efeito, afirmara que a lOscola de Paris «6 mais 
materialista, c os estudos práticos são ahi cultivados com muito rigor, 

(l) A que 80 seguiu outra no n." 198. 
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O vantagem», o a Escola de ^[ontpollier, «fiel .is tradições do illiístro 
JUrthez, imprime nos seus estudos o cunho da metliapliysica, c as suas 
contemplaçítes remontam-se tão alto, que ás vezes, perdem-sc nas escuras 
regiões do mysticisme». 

Veloso da ( 'riiz leu e pasmou ! Pois se João Ferreira enriquecera o 
idioma piltrio, «vertendo nelle o livro da Pcr2)etuidadi', dou dogmas fun-
damentaes da medicina, que é um dos mais bellos florões da brilhante 
coroa, quo guarnece a Kscola de Montpellier, e que revela em todas as 
suas paginas o espirito d'aquella Kscola, de cuja c chefe o illustre 
Lordat!» 

E Veloso da Cruz {}) tez a defesa dessa Escola, u depositaria da 
Arca Santa de Cós, cujos mandamentos cila tem comcnt.ado e ainjjliado 
com o assiduo labor de 7 séculos», e na qual se doutorara cm IS.'!;): 

« Por não revolver o passado lembrarei somente alguns contemporâ
neos doa quaes tive a honra de ser discipulo=-Lordat, Delpech, Anglada, 
Lallemand, ('aizergucs, Dugi'S, Proussonnet, Serre, ]vi])cs, c Perard. = 
Tma Escola, que reúne capacidades desta ordem não tem (jue invejar 
a qualquer outra, e por isso nílo receia a confrontação. — As lições 
de Lordat, o Tratado das moléstias reputadas cirúrgicas de Delpech, 
a Toxicologia geral d'Anglada, as Indagações auatomo-pathologicas de 
Lallemand, as observações clinicas de Caizcrgues, o Tratado de Partos 
e a Physiologia comparada de Dugrs, os trabalhos clínicos de Ikous-
sonnet e de Serre, e as diversas publicações de Uibes c de i?erard sno 
outros tantos monumentos elevados il gloria da Kscola de Montpellier». 

NSo me parece, pois, dada esta polémica entre os lentes, il('>gico 
concluir (|ue fora ela quo fornecera o tema a Furtado (ralvão para o 
seu discurso, no (|ua!, para levantar a Hscola jiortuenso, quis demonstrar 
que cia não se limitava a imitar servilmente os vizinhos, mas professava 
também um credo científico. 

(írande parte do discurso de l'\irtado (íalvão, como de costume, foi 
ocupada por uma série de conselhos aos alunos. ^rostrou-Ihcs a beleza da 
profissão e os deveres a que são obrigados os médicos. E, prevendo o 
grande papel social da Medicina, disse: «'i'enho fé de (|ue virá tempo, 
em que as luzes medicas serão consultadas c attendidas para a confecçíío 

(l) O Dr. Silva Carvallio, noa Médicos e Curatideiron (Lisboa, 1917), diz quo 
Veloso da Cruz fora chofo do Clinica médica no Hospital do Saint Eloi do 
Montpollior. 
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das nossas leis c regulamentos. Se algum de vós vingar essa época, 
tereis por certo meditar importantissimas questoens: a alienação mental, 
e especialmente a monomania; a moralidade dos meios preservativos da 
syphilis, e d'outros, que possa reclamar o tratamento de varias molés
tias; a populaçSo nos suas relações com o casamento, e institutos de 
beneficência; o casamento nas suas relaçoens com o divorcio e polyga-
mia; aa classes operarias nas suas relayoens com o tempo e direcção do 
trabalho, e aptidão para elle; a criminalidade nas suas relações com a 
phrenologia; a educação physica e moral &c. são outros tantos objectos 
em que deve intervir a sciencia medica, para serem convenientemente 
regulados». 

Folheando as actas, ficamos a saber que em 5 de outubro de 1853 
subiu à tribuna académica o lente do Operações, Caitano de Azevedo, 
e em igual dia do 1854 ocupou aquele lugar o lento da 7." cadeira, 
António Fortunato Jlartins da Cruz (') que no ano seguinte, a 13 de 
outubro, faleceu (-). Foi o lente de Anatomia, Luiz Pereira da Fonseca, 
que proferia a oração de abertin-a em õ de outubro de 1855, e ó natural 
que traçasse no seu discurso o elogio do João Ferreira da Silva Oliveira, 
falecido no dia 14 de agasto. 

No ano imediato devia ter sido a tradicional oração recitada, na 
solenidade de 6 de outubro, pelo lento Luiz António Pereira da Silva, 
eleito, por unanimidade, na sessão de 29 de julho. 

j\[as, que eu saiba, nenhuma destas orações foi jjublicada. 
Foi, ])oróni, ^lublicado o discurso proferido em 5 de outubro de 

1857 pelo lente Manuel Maria da Costa Leito (̂ ) que principiou a sua 

(1) <0 Brnz Tisana > (6-X-183á) informa quo houvo grande concorrência, 
quo presidira Assis Vnz (quo oforocou o costumado almoço) o quo o discurso, 
«pola orudiçílo o amonidado>, fora por todos elogiado. < A Concordia» do dia 7 
acrosconta quo depois do discurso inaugural houvo distribuïçito do prémios 
aos alunos José Alvos Moreira do Barros, José Joaquim Lopos Cardoso o JoSo 
Poroira Dias Lcbro. 

(2) O sou retrato, da galeria da 1'̂ aculilado, foi pintado o oferecido ;'i Escola 
pelo lonto substituto do Arquitectura da Acaciomia do Bolas Artes, flannel Josó 
Carneiro (Vid. a acta da sossSo do 2S-Vn-1856). 

(3) MANUICL MAIUA DA COSTA LHUTU — Orarão inaugural recitada tia Eschoía 
Medico-Cirúrgica do Porto, na sessão solemne da abertura do anuo lectivo de IS'n, 
Porto, 1857. 
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oraçXo, historiando a criaçílo das Régias Escolas c apreciando a reforma 
de Passos, de 1836, para depois se referir às modificações que deve

riam introduzir-se no en
sino, sem esquecer os cursos 
de Farmácia e de Parteiras, 

l^lou na furando aspi
ração de verem a Escola em 
casa própria, a construir no 
t«rreno que já possuía, para 
assim poderem arrecadar e 
expor convenientemente os 
livros, o armamentário cirúr
gico e a então já rica colec-
ãço de preparações anatómi
cas. Kegosijou-se com a. boa 
harmonia que chegara a esta-
belecer-se entre a Santa Casa 
e a Escola, achando que não 
era menos digno de menção 
e agradecimento a franqueza 
com que a mesma Mesa, da 
.Santa Casa concedera « a per
missão de conduzir directa
mente do deposito d'agua do 
hospital, para o theatro ana
tómico, a (|uantidade neces
sária aos usos da Eschola», 

o que se fazia até então com muito trabalho e incómodo, e com muita 
perda de tempo (̂ ). 

Pois se a iígua, como verifiquei folheando os livros do ar
quivo, era trazida aos canecos, o que acarretava grande despesa (*) 

•'O^.i-^-afn,^»^ í^í.-<^<;i^^;::='íí.-<:Q 

(1) A rosoluçSo (la Santa Casa foi participada à Kscola om ofício do 
22 do agosto do 1857. E logo a 2G o director, .'Vssis Vnz, enviou o compo-
tonto agradecimento ao provedor, Conselheiro António Roberto do Oliveira 
Lopes Branco. 

(2) Um vintém cada caneco, como se consigna nos livros do despesa da 
Escola. 
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c graves e incalculáveis prejuízos para o regular funcionamento dos 
serviços!!! (^). 

1'arto do discurso foi ocupada pelo elogio fúnebre de Sinval, o 
verdadeiro criador da Obstetrícia na Escola portuense, e de Furtado 
GalvHo, verdadeiro criador da Secretaria; organizou as suas diversas 
repartições, «o deu-lhes a ordem e regularidade que a nossa reforma 
de 183() llie prescreveu, como o attestam o estado do archive, a escrip-
turaçilo de contabilidade, o processo de folhas, e sobretudo a ordem 
e classificaçiïo da bibliotheca em um catalogo, que, com quanto não 
seja perfeito, como era para desejar, tem contudo o merecimento de 
ser o primeiro, e como que o inventário da riqueza da Eschola n'esta 
parte do seu material» (^). 

(1) Anos dopeis, voltou n água a faltar, pelo quo o dirootor reclamou om 
oficio do 14 do sotcmbro do 1868. 

(Î) Assis Voz, ao onu morar os progressos foitos pela Escola dosdo 1825 
até 1839, salientou a Biblioteca, iiostos termos: 

< A Escola cotisoguio quo da Biblioteca Publica desta Cidade, viesse huma 
parto das obras sciontiíicas, doadas pelo immortal Duque de Bragança, formando 
assim o núcleo da sua livraria. Sua Augusta Filha tem ordenado quo igualmente 
so noa entreguem, além dos duplicados cm medicina, o sciencias accessorias, os 
quo também houvossom om Historia o Littoratura Portuguoza, bom como om 
Philologia. 

€ Assim, Sonlioros, a nossa livraria, já Jioje ofloroco huma escolhida col-
IccçSo. Esto nnno so enriqueceu olla com muitas obras modernas; o alguns 
Professores mesmo lho tom foito valiosos donativos. — Collocaçílo motho-
dica destas obras, tilo necessária, o tflo favorável no estudo o ás indagações 
littorarins: — cathalogos dos A. A., o matérias, redigidos com cuidado, o oxac-
tidSo, augmentnrino por corto o valor do somolhanto deposito; nada disto 
porem, por falta do coramodidado, tom podido ató agora reali/.ar-so. — Obtido 
este local, destinado tambom para sallSo d'Actos, teremos huma Livraria 
regular, quo frequentada continua, o diarimonto pelos Professores, poios Alum-
nos, o pelos práticos da Cidade, ministrará, como convora, meios de estudos 
variados, o appropriados a todos os géneros do instrucçSo, do que a Arto do 
ourar pode ser objec to . 

J á om 1837 o conselho ponderava às instâncias superiores, a-propósito da 
reforma do Passos, (juo <o prompte provimento do Mostres para lições o exa
mes; o extensão do local para trabalhos anatómicos, o biblioteca» eram «os dois 
mais urgentes objectos» que reclamavam «promptas providencias» (1° Livro 
de Eeyisio Geral (1825-2838), Eis. 77 v. e 78). 

Vid., a-propÓ3Íto do progressivo dosonvolvimento da Biblioteca da Escola, 
o catálogo o sou suplemento, coordenados polo prof. .T. A. Pires do Lima. 
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E, aludindo ;i circunstância de Furtado Galvão ter sido um dos fun
dadores e colaboradores da «fiazeta Jtedica do Porto», lamentou que na 
segunda cidade do país faltasse um jornal cientilico «que muito lustre 
daria á classe medica». 

Como de costume em orações desta ordem, Costa Leite dedicou a 
última parte do discurso aos alunos, a quem deu variad( s conseilios: 
«Niïo useis, nem permittaes o emprego de remédios secretos, porque 
não podeis julgar d'aquillo que não conheceis; c, todas as vezes que 
vos seja possivel, preferi os medicamentos baratos aos caros, os indí
genas aos exóticos». 

Recomendou a boa priltica de todo o médico possuir um registo dos 
seus doentes: 

«Um dever importante para os medicos é ter jornal exacto dos 
doentes de que tratam; para satisfazer a este dever, convém que vos 
habitueis a escrever todos os dias, A hora de mais repouso e tranqui-
liidade, a historia exacta dos doentes que tiverdes visto, assignalando 
particularmente n'esse registo clinico as mudanças que sobrevierem, 
e as reflexões que vos suscitaram àcêrca da origem e tratamento, 
e sobretudo a respeito dos meios postos em contribuição para debellar 
a moléstia. Imitando d'esté modo a líoerhavc, lloffmaim, Stoll, e Lentin, 
chegareis a possuir um tiiesouro d'expcriencia propria, em cuja col-
lecção de factos encontrareis um excellente manancial para a vossa 
instrucção». 

E não se esqueceu, tambt'm, de recomendar aos futuros Esculiipios 
que fossem armazenando forte dose de coragem para sofrerem mais tarde 
os desagradáveis efeitos da ingratidão dos homens. Ouçamos o aviso: 
«ilas, ponjue a vossa vida inteira ó consagrada ao estudo da seiencia, 
para ser immolada ao aliivio da humanidade, não espereis galardão e 

^ recompensa condigna, que remunere os sacrifícios do vosso ministério: 
)t̂ ' contai o mais das vezes com a ingratidão e calumnia dos homens, impia 

' moeda com que a propria amizade cpie d'antes foi, paga os serviços, (juc 
não tiveram a fortuna d'um feliz resultado! Não vos illudaes com as 
honras e homenagens que vos rende o espinho da dôr, o amor da vida, 
c o receio da morte; no momento do perigo elevar-vos-hão altares, 
e de joelhos vos pedirão a vida; passados, porém, os perigos e riscos 
da moléstia, restituir-vos-lião a iVirma humana, com todas as suas imper
feições, e aproveitarão toda a occasião para se descarregarem do peso 
da gratidão (jue vos deverem, e os opprime, j:l diminuindo o valor dos 
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VOSSOS serviços, já imputando-vos os limites que a natureza tem posto 
à vida humana». 

So foi sempre assim! iîem dissera Joito Ferreira (*), a-propósito de 
Assis Vaz: «para os corações generosos e benóficos o seu maior galardão 
dá-llio a propria consciência de terem praticado o bem. O 2>'>'<Í^>ÍÍO da 
viHude (': a propria virtude ». 

(1) «Gazeta Medica do Porto, t(*)mo iii, 1845, pág. 103. 
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Orações de Macedo Tinto (1858), José Frutuoso (1800) 
e Agostiiilio do Souto (i8fô). 

Estudos de História da Medicina portuguesa 

NA sessão solene da abertura das aulas em 5 de outubro de 1858 
apareceram os lentes «vestidos pela primeira vez com as togas 

marcadas na Ley». 
Orador, foi o prof. Jlacedo Pinto (• c 2), que teve de compor a sua 

oração académica «durante a convalescença de uma febre gástrica, em 
curto prazo de tempo, e com o único intuito de satisfazer ao dever cscho-
lar, que não dá publicidade ou impressão de semelhante cscripto». 

No ano anterior, na sessão de 16 do julho, o Conselho, aprovando a 
proposta lida, pela segunda vez, pelo prof. Luiz António Pereira da 
Silva, resolvera pedir autorização para se usarem na Kscola do Porto os 
uniformes decretados para a Kscola do Lisboa no dia 1." de outubro de 
1850 (3). E na reiinião de 5 de julho de 1858 aomeou-se uma comissão, 

(1) cGa/.etn Medica do Porto», março o abril do 1800 (págs. 65 o 97). 
(2) A. r . MACICUO eiNTO— Oração inaugural recitada na Eschola Medico-

• Cirurgica do Porto, na sessão solemne da abertura do anno lectivo de 1858-18Ô9. 
Porto, 1860. 

(3) O dooroto vom publicado no <Diário do Governo» do 15 do outubro 
(io 185C: 

Art.° 2.° — O uniformo paia o serviço escolar constará do toga do 15 preta 
com alaraares na parto anterior, gorro do mosmo ostofo, gravata branca, cinto 
do sotim preto com borlas do seda da mosraa cor, meia do seda preta, e çapato 
com íivola dourada. 

Art." 3." — A composiçilo do fardamento para solomnidadoa publicas será | 
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«composta dos Srs. Veloso, Almeida e Fonseca para mandar fazer as 
togas de todos os lentes por modello apropriados ('). 

Ki-los, precisamente três meses depois, a 5 de oiituliro, já com os 
seus uniformes a darem maior iniponência à solenidade da abertura das 
aulas (2). 

Macedo Pinto principiou por falar na necessidade, para o médico, 
dos estudos primários e gerais, que constituem prcpara^;ao a outros estu
dos, ou antes, «uma acquisição de insti-umentos intellcctuacsv, que devem 
«poderosamente concorrer para as acquisições scientificas e especiaes a 
que elle se propõe». Igualmente necessários ao professor o alunos para 
que o ensino resulte profícuo. «Õ Professor, seguro de que ó comprclien-
dido, dará toda a liberdade ao cur.so de suas operações intellectuaes, 
e entre o que ensina e o quo aprende se estabelecerá aquella communi-

o soguinto: Farda direita do panno azul com silvado do folhas c landes do car
valho bordados a ouro na gola o nos canhões, gravata o coloto branco, calça 
azul com uma lista do galflo do ouro do largura ordinária nas costuras lato-
raes, chapoo armado guarnecido do plumas brancas o espadim. 

(1) Vid. HKRNÂNI MONTEIRO — OWí/fns da Cirurgia Portuense, pág. 227. 
(2; Ko moio das ílamantcs vestimentas universitárias mundiais não fazem 

má figura as togas modestas das Escolas Módicas i)ortuguesas, na opinião do 
Ricardo Jorge, quo podo apreciar a beleza do vistoso cenàiio na solenidade 
comemorativa do centenário do Pasteur, celebrado em junho do l!)23 no amplo 
anfiteatro da Sorbona: «Aspecto original e inédito o da vasta sala om quo so 
alastra pelas bancadas o tapeto negro da multidflo, todo ontrossachado de mati
zes variegados — as vestimentas universitárias, onde nos gorros, nos debruns, 
nas romeiras o capelos llorosccm a purpura o o ouro, o arminho o o sotim, o 
todas as coroa emblemáticas das gomas, o verde do esmeralda, o amarelo do 
topázio, o azul do salira o o ro.\o do ametista. Que variedade pitoresca no tesoi
rado, no tecido o no tinto; mas no fundo sempre a veste talar, o cunho eclesiás
tico impresso no magistério ancestral, guardado tradicionalmonte como nos 
hábitos monacais. Dissora-so a ressurreição d'uma festa antiga do igreja, como 
a do jubilou do Sant'Iago na Basilica do Compostela, quando os peregrinos, os 
magnates o os sacerdotes do toda a cristandade vinham boijar a romeira de 
prata do apostolo do Ocidente. 

« A garnacha das nossas Escolas Médicas nogroja nas espáduas do Prof. 
Aníbal Bettencourt o nas minhas, sem outra cambiante que a da asa do corvo. 
Nora por isso ó monos bela na sua austera modéstia, sem recames iriados. Mais 
uma vez obtém sucesso de vista; os meus amigos o camaradas aclamam risonhos 
o palmeiam ao ver-mo enfronhado na toga, e até as damas, apreciadoras doa 
onfoitos do pregueado, dos alamaros e das mangas, confeição maior que as daa 
insípidas robes da moda». 
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(Ifidc de trabalho, aquella simultaneidade de acção mental, que 6 indis-

^jh^Cf<^rx-i'<' i^-t^-'rf'^i/i^f-K» w''^lKÍ-r^,<,C^o i,^ 

pensavel ao ensino, ou que, pava o dizer com mais exactidão, constitue 
cila mesma o projjrio ensino». 
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Entendia o prof. Macedo Pinto que, para o módico, a instrução geral, 
ou literária, devia compreender no conhecimento das linguas antigas 

o modernas [do grande 
superioridade como meio 
de cducayiïo, sobretudo 
o latim ò o grego], que 
com o estudo da lógica 
e pliilosophia geral [«os 
grandes e poderosos Í'«S

trumentos da intelliijcn

cííí»], da historia c gco

graphia [que considerava 
ornatos intellcctuacs], c 
da arithnictica, geome

tria, e introdueçào á his

toria natural dos três rei

nos constituem os estudos 
prej)aratorios. Segui r 

scliào depois os estudos 
scientificos, ditos auxi

liares, a saber: as ma

thema t i ca s puras , as 
scicncias pliysicochimi

cas e a historia natural. 
Só depois d'estes conhe

cimentos é que o alumno 
80 devo julgar apto para 
estudar e aprofundar as 
seiencias medicas». 

Km seguida, o ora

dor refer iu , sueinta

■ '̂vWvi.iA^* rJ^ytv^ rSe. tt^^a^^J^ OfS^^SC mente, como a Escola 
tinha ministrado, no ano 

de 1H5718Õ8, o ensino nas diferentes cadeiras, dizcndonos que o canleter 
da Escola portuense era «ecléctico na sciencia e na arte«, o que no ensino 
dela sobresaía «o caracter prático e positivo que os professores se esfor

çam por imprimirlhe, dando do mào quanto possivel á polemica c a dis

cussijes metaphysicas e transcendentes, que, alóm de consumirem muito 
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tempo, ordinariamente mais servem para empecer c transviar a pratica 
da arte, do que para a guiar e auxiliar. Finalmente o génio ou especia
lidade cirúrgica, que deve caracterizar, c como que constituir a essência 
d'esto Instituto, ó mantido, promovido, e rccommendado pelos professores 
a seus alumnos; o 
desenvolvimento dado 
aos estudos anatómi
cos, aos da medicina 
operatória, o aos da 
clinica cirúrgica assaz 
assim o demonstram». 

Na segunda parte 
do discurso, dirigindo-
-80 aos alunos, tra(,'ou, 
« em breve e resumido 
quadro», a utilidade, 
nobreza e prerogativa 
da prolissao médica, 
prevenindo-os, con
tudo, de que tal car
reira, so bem que bri
lhante, « também tem 
pungentes espinhos, 
acerbas decep^ines, c 
grandíssimas diflicul-
dadcs c pro vaciles». 

Quanto à deba
tida questão « da divi-
sílo c pi'ceminencias 
entre a medicina e a 
cirurgia, só propria 
dos tempos do obscurantismo ou dccadenciada arte», já então (acrescen
tava Macedo Pinto) era reputada « anachronica pelas luzes do século, c 
pelos espirites illustrados: pai-a estes não ha, nem pode haver medicina 
sem cirurgia, nem cirurgia sem medicina; porque ambas ellas não são 
mais do que uma só o mesma sciencia, occupando-se do mesmo objecto, 
e dirigindo-se ao mesmo íim». 

Em 5 de outubro de 1U5'J, a orayão foi recitada por Andrade Gra-
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maxo, professor mais votado para tal fim. Nilo consegui, porém, encon

trar qualquer referência, por onde possamos ajuizar do assunto versado 
naquele trabalho. 

Felizmente, na «Gazeta Medica do Porto», pjlgs. 289 a oOií, vem 
estampada a oração do sapicntia lida, a õ de outubro de ISliO, pelo 
prof. José Frutuoso Aires de Gouveia (Jsr)rio na solenidade da abertura 
das aulas ('). Eata orayilo creio quo podo roputarse valiosa, pois, tomando 
para tema as palavras do grande Zacuto: — Fructttosa est hintoriœ uti

litas in mcdîcd faculkite, et nonnisi plnris facicnda —, ( íouveia Osório 
pretendeu, referindose à História da ]\[edicina Portuguesa, «fazer enxer

gar fi mocidade, que na nossa Escbola cultiva a sciencia, quão vasto e 
feracissimo ó esse campo, quão productiva e gloriosa será a colheita 
para aquclles que se dedicarem déversa a arrotealo». Resumidamente, 
enumerou alguns períodos da nossa hist()ria médica, citando os nomes 
c as obras daqueles que mais a enobrecem e não esquecendo as louváveis 
tentativas de (íomes de liima, Sá Matos, 1'into de Almeida e Josó Maria 
Soares para tornar conhecida a nossa história médicn. K convencido de 
(pie «a ^[edicina Portuguesa tem um passado tão brilhante, que não devo 
temer a comparação com paiz nenhum», terminou por pedir à mocidíido 
académica que estudasse os livros dos nossos antepas.sados, «não só por

que nelles encontrariam satisfação para o amor pátrio, mas também por

que achariam profundamente verdadeiro o dito do nosso Hippocrates lusi

tano:— Friicluosa est histooitr ittilitas in medica facilitate, y>. 
Não foi lançado em vão o apelo do velho c erudito mestre. Anos vol

vidos, um distinto aluno da Escola do Porto, mais tarde professor dela, 
_•%/■ ^laximiano Lemos, votandose inteiramente iupielo género de estudos, 

escrevia a l[ist('>ria da .Medicina Portuguesa, fundava uma revista da 
especialidade e traçava magistrais biografias de Amato, Zacuto, Ribeiro 
Sanches e outros mais, conseguindo deste modo, como disse a pena auto

(1) Presidiu à soasSo o prof. Rois polo irapcdimonto do director, prof. Assis. 
Antes da oração, foi lido o relatório anual, o depois proclamados os prémios 
distribuídos aos alunos, entro os quais figurava Júlio Denis na õ." o IJ^ cadeiras 
(.Medicina operatória o Patalogia intornn). 

O prof. Aires do Gouveia Osório fora eleito, por escrutínio secreto, ora 
sosefio do 30 do julho, na qual também o Consollio rosolvou que na solenidade 
da abertura das aulas o secretário losso o relatório dos trabalhos do ano íindo, 
a enviar às instâncias superiores. 
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rizada do vienense ^fax Xcubiirger, renovar a antiga fama que a Lusi
tânia gozava nas coisas da .Aíedicina. 

A Escola portuense outros cultores tem tido da nossa histciria médica, 
como Assis Vaz, Carlos Lopes, Pedro Dias, Ricardo Jorge e Joíto de 
i\[eira, para citar apenas os mais categorizados. 

Não SC cuide, poróm, que si') a partir de Aires do (iouveia c que 
foi a atcnçíto dos mestres chamada para estudos e ensino da História da 
Jledieina ('). Níto! Aires do Gouveia particulariza, e o seu patriótico 
apelo refere-se apenas a trabalhos de hist()ria médica portuguesa, que 
urgia empreender para honra nossa e ghuia de nossos antepassados ilus
tres, o para que se não continuasse por mais tempo a desconhecer «nos 
Anais da Medicina os títulos, porque muitos dos nossos antecessores alli 
apparecem ! » 

Nao tínhamos ainda iniciado, 6 facto, indagaçfíes valiosas acôrca dos 
grandes vultos da ^Medicina pátria; todavia, o ensino da história médica 
universal, embora dado com o pouco desenvolvimento a que os programas 
obrigavam, — reiinida, como estava, esta disciplina à Patologia e 'J'cra-
pêutica internas, constitiu'ndo uma si'i cadeira (7," cadeira) — foi sempre 
ministrado aos alunos da Escola portuense, se não desde a sua criayão 
em IH25, pelo menos desde a reforma de Passos, cm 1830, como já tive 
ocasião do demonstrar em comunicação apresentada, em 1932, ao Con
gresso luso-espanhol para o avanço das ciências (2). 

No dia da sessão solene de 18()(), esteve em exposição o teatro 

(1) Polo relatório roforento ao ano lectivo do 1859-18G0 o mapas o ostatis-
ticaa quo o acompanhnvnm, soubo que a Biblioteca gastava nnualmonto 300$000 
o póssuia ontSo 5:110 volunios, entro os quais muitas obras do autores clás
sicos ostranjoiros, tais como as do Hipócrates, Galono, Paracolso, Coiso, Parou, 
llarvoy, llallor, Boorhavo, otc, o, do autores portugueses, as do Amato Lusi
tano, Valosoo do Taranta, Zacuto Lusitano, l i . da Fonseca, Castro, Cha-
roisso, T. R. Voign, otc. 

Era 18G0-18G1, os volumes subiram a 5:183; no ano imediato a 5:332. 
Em sossfio do 30 do julho do 1855, o Conselho determinara, por proposta 

do Sinval, quo so comprassem, para a biblioteca da Escola, as obras do Medicina 
«escritas om portuguoz quo so tom publicado, o nflo hajflo na Escola>. 

(2) HKKNÂNI MONTKUSO — Evolução do ensino da HistóHa da Medicina m 
Escola do Porto {<Portugal Médico», n."" O o 10 do 1932). 

Vid., também, Luiz DB PINA — L'enseignement de l'Histoire de la Médecine au 
Portugal etparticnlicrement à Porto (* Archoion>, vol. .xiii, Paris, 1931). 

7 
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amit(')inico, «onde se viam diversos modelos do corpo humano natu-
raes e cm cera. Kntro estes últimos contava-se imi das três princi
pais cavidades: cabeça, tórax e abdomen» quo viera de Franya naquele 
ano (1). 

No dia 5 de outiiltro do ano seguinte, o teatro anatómico também 
esteve exposto ao público c a sala, scf^undo informam as gazetas (^), 
«estava adornada cum damascos e cheia de espectadores». 

O seeretário, .losé Alvos Aíoreira de Barros, consoante a resolu(;rio 
aprovada no conselho de '30 do julho de IHiiO, leu o rclati'irio do movi
mento da Escola no ano (pie findara e em seguida, « subindo á tribuna 
recitou a orayão de sapicntia, que versou sobre o estado da cirurgia e 
progressos que tem feito no andar dos tempos». 

Km II) do outubro do 1H()2, o tradicional discurso foi proferido pelo 
substituto da secyão cirúrgica, Agostiniio António do Souto (•>). 

Principiou por falar, de modo geral, sobre Ciincia, passou depois 
a mostrar o valor o progresso da Mcdicind, e tratou, en» seguida, da 
« indole, do caracter e das necessidades do ensino c estudo na csc/iohi 
mcdico-cirurgica do Porto», que desde a sua fundação mostrou decidida 
preferência pelos estudos tócnicos, e o maior empenho em lho conferir 
o conservar «preeminência cirúrgica». K lembrou a conveniência de se 
introduzir no curso módico o ensino e trabalhos de Histologia, l'"isiologia 
experimental, Electroterapia e dar maior amplitude ao programa de 
algumas disciplinas que deveriam constituir cadeiras autónomas, t a s 
como, Medicina legal, Ifigieno pública c Anatomia patoli'igica. E aten
tando na ol)jeci;ão que se poderia opor — conseguir o aluno vencer no 
curto prazo de cinco anos, a sobrecarga de trabalho dessa reforma 
rcstdtante—-, entendia (pic a dificuldade se I'csolveria, se as disciplinas 
ficassem harnninica e metodicamente distribuídas pelos cinco anos do 
curso o se se atendesse a (pie no estudo escolar é impossível transmitir 
ao aluno «mais que a iniciação dos elementos da sciencia, com os quaes 
vá apto para ulterior estudo da especialidade, (|uc se lho offerecer, ou 
prefira : — a estudar, propriamente. < hi por ou t ra . . . — que se lhe ensine 

(1) « O Coramoroio do P o r t o , do 6 do outubro do 1860. 
(2) lUm, do 7 do outubro do 1861. 
(') AuosriNHO ANTÓNIO DO SOUTO — Discurso lido aos .'> de outubro dr Isdã 

em sessão sidnmie de aherlwa do Curso Medico-Cirúrgico de 1803-1863 na Kítvhola 
Medico-Ciruii/ica do Porto. Porto, 1872. 
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a estudar com metliorlo, por nílo poder scnito aprender a e s t u d a r . . . » 
Bastaria, pois, combinar os programas e dirigir o ensino, de forma a 
iiabilitar o aluno a «proscguir só os estudos preteridos á sua escolha «. 
I)c contrário, nJïo chegaria uma vida inteira para o estudo profundo do 
uma S('i especialidade médica, competentemente apurada ('). 

E, na verdade, como exprimiu Toulouse, a predisposição para conhe
cer 11 mais importante do quo o pniprio conhecimento. 

Depois, o prof. Souto, na sua oray.ão, fôz o elogio da Cirurgia o 
disse que ela não exigia «S(') e apenas o conhecimento exacto da oi-gani-
sayão, e disposições orgânicas, mão liahii, exercitada o segura; bons ins
trumentos o sentidos apurados, agudos e subtis; necessariamente exige 
grande saber medico o artístico, e tal que nunca poderá ser bom cirur
gião quem não fur bom medico, c hoje excellente artista, e artitice». 

Terminou Agostinho do Souto o sou discurso, prestando homenagem 
ao falecido professor Luiz Antímio Pereira da Silva, lento de l-'isiolo-
gia, cu_'o retrato, pintado por Almeida Santos, já no dia da sessão figu
rava na galeria dos retratos dos lentes falecidos. 

Também na sala, toda decorada de damasco (-), apareceu naquele 

(1) .Torgo Vincent, prosidonto da boncmérita InatituíçSo Rockofoller, disso 
om 1923: 

«A idea do ensinar ao estudante do medicina tudo o quo há conliccido 
sobro a saúdo o a doença, ó, bem cntondido, absurda. .lá so queixam do que 
abusamos das suas forças o quo nSo lho deixamos tempo para pensar por si-
-mesmo. Todos concordam quo o curso médico, para o jovem aluno, n.to deveria 
tontar fornecer um ensino completo, mas ostabolocor os princípios fundamentais 
dos conliooimontos o da técnica, inspirar ao aluno o espírito sciontílico, o croar 
nolo'o sentido da obrigaçíto social >. (GEOROK ViNCKNr — Tji Fondation liockefd-
ler. Coiiiptc-rendits de l'oeuvre accomplie en 1922, New-York, 1931). 

E PATiiAui/r, oscrovendo sôbro o valor educativo da Anatomia, disso que, 
nosto sentido, TJAnalomie est et restera toujours la science fondamentale qui doit être 
à la base des études médicales, parce quo soulo ollo donne une méthode do travail. 
Acquérir uno méthode do travail ost, coramo le reconnaissent les psychologues 
et les pédagogues, tels Gustavo Lo Bon, William Jaraos, oto., le vrai but do 
''outo éducation. Go doit être lo but do tout éducation soiontifiquo surtout, qui a 
pour object de mettre l'élévo en possession do techniques qui lui porracttont un 
travail personnel, lo seul utile à l'exercice de sa profession et au progrès de la 
science>. («Paris Médical>, 9-X1I-1922). 

(2) Segundo informa <0 Commoroio do Porto > (9 o 11 do outubro), na 
secretaria «estavam em conveniente disposiçSo todos os apparolhos cirúrgicos 
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dia O retrato de D. 1'edro V, que o corpo catedrático por proposta do 
director, Assis Vaz (sessão de õ-XII-lSlil i, por ocasião do falecimento 
de tíío querido soberano, mandara pintar para ali ser colocado, cm come
moração da visita que o finado Uei fizera à Escola no ano anterior (i). 

Em 5 do outubro do IHtíí), depois do secretário (prof. Agostinho 
do Souto) haver lido a resenha do relati'irio a enviar às instâncias supe
riores, discursou o prof. ( >livoira J iarros. 

E em idêntico dia do ano imediato, ocupou a tribuna o prof. Lebre, 
tendo tambóni o prof. Souto procedido pròviainente à leitura do resumo 
do relatório sobre as principais ocorrências do ano lectivo (jue findara. 

da cachola, o bem nssim os instrumentos o nppnrelhos novos, do quo ultima-
monto fez acquisiçflo, para operações cirúrgicas o obstétricas. 

< Apparecou tambom o novo apparolho do inhalação do Jódo do Chartroulo. 
«Sobro uma mozn, viam-so os instrumentos quo a oschola comprou para o 

sou observatório, o sfio entro outros: luneta do longa mira; thermomètre do 
maxima o minima, o um laryngoscópio. 

»A oschola toz tambom acquisicSo do muitos vidros para conaorvai,:flo do 
poças d'anatomia om alcool, o do muitos novos livros para a sua biblioteca. 

< O teatro anatómico catava aborto, o alli so oxhibiam muitas peças anató
micas, artificiaes o naturaes>. 

(') Vid. HBRNÃNI MONTBIRO —Origens fia Cirurgia Portuense, cit., pág. 22G. 



VIII 

A oração do Josó Carlos Lo])es (1805) o a inaiijiiiraçao 
do Palácio do ('ristal 

G UAÇAS, cm grande parte, aos esforços e k contribuição financeira do 
lento Ferreira IJraga, crguera-se no Porto o Palácio de Cristal ('), 

inaugiirando-se ali, em setembro de ISlíã, uma exposição magnífica (2). 
E por alusões a estes factos que o prof. Josó Carlos Lopes — «homem 

adorável pelo formoso talento, pela sedução da palavra, pela simpatia do 
caracter, e emfim pela erudição literária — espirito friplice de scientista, 
de artista e de humanista» (•'; — principia a sua oração de aber tura {% 

(•) A construçRo do Palácio, inaugurado cora n oxposiçfío intornaoional 
do 1865, constituiu uma <arrojndissíma omprêza do quo Forroira Braga, o Vis
conde do Vilar do Allon o F. Pinto Bessa foram ii verdadeira alma > (Vid. Catá
logo (la Exposição Histórica do Porto (junho do 1934), organizada por Pedro 
Vitorino o A. do MagaUifloa Basto. Porto, 1935). 

(}) € O Cirurgião Braga, como se dizia n'aquella cidade, pensava muito na 
construcçílo d'um Palácio de Crystal no Porto, onde as nações estrangeiras 
viessem abraçar-so om certaraons iadustriaes e artísticos, por meio do oxliibí-
çfio dos seus produotos, dos sous artefactos, das suas obras primas. Para roalisar 
o sou pensamento, ompcnhou-so muito para que so fizesse aquella obra gran
diosa, facilitando todos os capitães do que podia dispor. Por ocasiilo da abertura 
do Palácio do Crystal foi ollbrecído a Ferreira Braga o titulo do Visconde, que 
elle nSo acceitou>. (Vid., pág. 435 do vol. ii da obra Portugal. Diccionario historicoí 
hiographicù, bibliographico, heráldico, chorographico, numismático e artístico. Lisboa, 
1906) >. 

Sobro o Palácio do Cristal, vid., também, o vol. v da citada obra, pág. 962 
o seguintes. 

(3) RicAHDO JoRGB — Camilo e Antonio Ayres, pág. aiAX. 
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que nuo foi publicada, mas cuja leitura devo à gentileza de seu filho 
e de seu sobrinho, Dr. Josó Carlos Lopes o Dr. Fernando do Jlaccdo 
Lopes, aos quais exprimo aqui o meu agradecimento ('): 

«Xão longe desta Fscola, ali no templo alevantado ao trabalho 
que produz o que fecunda, ainda se nSo calaram os hinos que os 
dedicados obreiros do progresso entoaram ao Deus Criador da nossa 
tjpoca ». 

Exalta o valor da indústria e da ciência, pois «unidas uma á outra, 
no mais fraternal amplexo, nrio poderia, em verdade, sublimar-se a indus
tria, que executa, sem a seiencia, que inventa». K esta verdade, que a 
histiíria evidencia, busca o orador exemplificar, valendo-so de uma pro
fecia célebre do Ampere: 

« Animava-o ainda exuberância de vida quando, em pratica fami
liar, dizia a seus discipulos o hoje chorado professor: « X.ão tardará 
muito vosso pensamento poderá galgar com rapidez o espaço que. vos 
separa da Inglaterra».—Ao ouvir isto, aventurou-so um dos discipulos 
a perguntar ao Jíestre qual era a razão por que a Seiencia, tendo o 
poder de operar esse milagre, o n.no realizava de pronto. — Porque? 
respondeu tranquillamentc o insigne mathematico, porque falta quem 
execute o que a Seiencia inventou, porque ainda não appareceu o homem 
que ha-de fazer o cabo, que deve atravessar o estreito. — E a profecia 
realizou-se, Snrs.! — A industria acudiu ao brado da Seiencia; e, con-
centrando-sc em si, e sem poupar fadigas, converteu-llic o desejo em 
realidade. — Fcz-so, com effeito, o cabo; imergiu-se no seio das aguas 
até tocar o fundo do mar, e hoje, como bem o sabeis, o pensamento 
vôa mais veloz que o vento entro as margens que distanceiam as duas 
poderosas rivaes. — Seiencia e arte, não ha contesta-lo; são irmãs que 
se auxiliam incansáveis». 

Mas, sem tempo para desenvolver o tema cm toda a sua ampli-

(') Na acta da sossSo do 2 do novombro oxarou-ao quo o prof. Mnnuol 
Maria da Costa Loito, «londo trechos do Discurso d'nbcrtura da Escola Modico-
-cirurgica do Lisboa, notou singularidades irregulares, quo a Escola dovia con
siderar. Então o Conselho sob proposta do alguns do sous membros decidiu 
quo, sondo o nogocio do pondorncSo, fioasso para um Conselho ospocia), quo 
o Ex.™" Sr. Consolhoiro Director convocaria convoniontoraonto». Nfîo encon
trei ultoriormonto roforûncia ao caso. O discurso íôra pronunciado polo lonto 
António Maria Barbosa. 
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tilde, restriíif^e-se a considerar a marcha paralelamente crescente da 
indústria e da higiene pública, ramo dos conhecimentos mc'îdicos (jiie 
de mais perto se cinge à indústria, «por isso que mira á conservação 

da saúde», a qual é «para as classes industriosas mais, talvez, do 
que para ((iial(|nor outra, a alegria, a felicidade e a ri(|ueza». 

Aplicando à Kscola, sempre [)rogrcssiva, o mote gravado na fachada 
do l'ahîcio de Cristal, escreve: «J5em longe de se mostrar indiferente 
ás evoluções que de dia para dia se operam na Sciencia o que novas 
feições imprimem :l arte de curar, a Kscola Mcdico-ÍJiriirgica do 1'orto 
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tem sempre, pelo contrario, acompanhado de tîïo perto quanto Ih'o teem 
permitido os meios ao seu alcance, os melhoramentos realizados em esta
belecimentos mais que ella favorecidos da fortuna. 

«Folheiem os anuais da sua historia os que tomarem por j^ra-
tuita a asserção que acabo do aventar; julguem-na, como se devem 
julgar as arvores pelos seus fructos os que sentirem o animo desafo
gado de paixões; relembrem-se, emfim, da infância d'ella os que já 
viviam nesse tempo, e, comparando-a com a virilidade que hoje ostenta 
vigorosa, não nos acoimem de orgulhosos se lhes dissermos abertamente 
que bem podcriamos gravar também no frontão do nosso templo o mofo 
— Progrediorï). 

Aos estranhos, que com sua presença acudiram a honrar a festa da 
abertura das aulas, Josó Carlos Lopes aplica-lhes «o GaudcMes saluta-
mtts hosj)itcs noutros do tabernáculo da industria», e saúda todos os 
alunos, louvando aqueles que ali se encontravam para «receber o fructo 
saboroso do trabalho a que se deram no pretérito anuo lectivo — dulcR 
post labor ami). 

Passa em revista algumas das aplicações úteis da higiene, buscando 
provas «ao terreno ainda ensopado em sangue das epidemias e ende
mias» ou recorrendo «ás différentes profissões e aos melhoramentos que 
do dia para dia vão soffrendo as nossas industrias». 

Fala de moléstias, tanto cpidómicas, como esporádicas, que, muito 
frequentes outrora, foram «gradualmente desapparecendo ao sojjro da 
civilização»: o tifo, a lepra, a peste, as bexigas, que na Idade-.Média 
dizimavam povoações inteiras. 

Kra noutros tempos endémico em Paris e na Holanda o escor
buto, que depois se extinguiu (jiiando se tomaram convenientes medidas 
higiónicas. 

Refere-se ao paludismo em Portugal, quo dizimava os habitantes de 
Coina, povoação que desprezava por completo as regras da iiigicne na 
cultura dos arrozais, ao passo que iVlcácer do Sal, Alcochete, Palmela, 
Cesimbra, Azeitão e Alcoentre se haviam tornado salubres e ricas por 
terem escutado os princípios de higiene pública. 

Ora, conhecendo-se «as condições de formação e propagação dos 
eflúvios que se evolam dos pântanos», propiuiha o orador que, imitando 
a Inglaterra, devíamos extinguir os antigos paúes e obstar à formação 
de novos, para, assim, meliiorarmos «a terra c por ela a atmosfera, pre-
veniado-se ou atenuando-se por essa forma os efeitos ainda muito para 
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recear das febres palustres» (i). Esperava o auxilio do j^ovêrno para se 
levar esta obra a bom termo. 

Aludo, em seguido, aos progressos da higiene naval, militai-, urbana, 
alimentar, ele. E diz-nos que a missão do médico higienista sobressai 
providencial sobretudo no que interessa o bem-cstar das classes pobres. 

E volta a aludir à Exposiyão Industrial que no Palácio havia pouco 
se inaugurara: 

« As maravilhas crescentes da industria, criando, boas ou más, novas 
condições higiénicas, são como que as molas que imprimem à higiene o 
movimento. — 1 )ois exemplos apenas para vos esclarecer a asserção. 

a Assim é que um dos melhoramentos, ultimamente realizados em 
Portugal, os caminhos de ferro, deu o ser a não pequeno número de 
questões higiénicas». E deste modo se criou «uma higiene especial, que 
até então não existia, e que hoje vigia, sentinela desvelada, sobro os que 
se empregam nos diferentes misteres das vias férreas», 

« Entre as artes que o progresso da scicneia felizmente modificou, 
avulta ainda a douradura dos metais. — ( )ra os que dão a esta profissão 
jil não estão como dantes expostos de continuo aos acidentes mercurials. 
E, neste ponto, nisto louvor se deve às belas e bem conhecidas invenções 
de liuoLZ e ELKINQTON, magnificamente traduzidas nos productos que 
il nossa Exposição manda o Sr. Christofle, em cujas mãos de dia para 
dia estão a depurar-se». 

Realça o valor do «médico da saúdo», em seu entender «suma
mente mais útil que o da doença», por ser «maior o poder daquele pre
venindo, que o deste curando o mal». 

Não querendo, pois, que os princípios da higiene apenas se ensinassem 
nas Escolas de ^Icdicina, folgaria vc-los professados em todas as grandes 
instituições, sem excepção dos colégios, onde se bebe a primeira educação. 

E termina, falando nas esperanças do futuro, com as palavras do 
professor de Higiene de Coimbra, \)i: .^[acedo Pinto: 

(1) Também Júlio Donis, quatro anos antos, om 18G1, na dissortaçSo inau
gural, roforindo-80 ao impaludismo, cujo agonto produtor o transmissor so dos-
conhocia, oscrovou: «Umalngôanum clima quonto ó um foco torrivol o constante 
do infocç.lo, tais sSo as Pontinaa na Italia; num clima temperado tornara-so 
principalmonto nocivas durante o estio o outono; num clima frio quasi nfio 
oxoroom acçSo prejudicial. Sobro as margons das lagoas da Sibéria vive o mnlti-
plica-so uma robusta jJopulacSo». 
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«A Tligiene nacional, quando mellior apreciada, e exercida por pessoal 
competente, tornará menos frequentes as epidemias, menos graves os sens 
insultos, e nulas as suas causas; e, melhorando as condiçòcs materiais e 
morais dos povos, tornando menos frequentes as moléstias esporádicas 
e os crimes, concederlhesá vida mais larga, e saúde mais robusta)». 

Por tudo, pois, Josó Carlos Lopes remata, optimista: «Do estado 
do presente o do passado podemos concluir que a higiene fará no futuro 
a felicidade do género iiumano». 

Niío é para admirar que aquele professor se deixasse inlluenciar, ao 
escrever o seu discurso, pela abertura da Kxposiyào ludustriul com ((uc se 
inaugurou o Palácio de Cristal, pois foi um acontecimento notável que deu 
brado dentro c fora do país ('). Antes dela, com efeito, houvera apenas as 
exposições internacionais de Londres i ISf)! e ÍSltí)—a primeira das (|uais 
no Palácio de Cristal, propositadamente edificado em llyde Park, depois 
transferido para Sydenham e há pouco destruído por inn incêndio — o de 
Paris (IHãã), no Palácio da Indústria, nos Campos Klísios. Alóm disso, a 
iniciativa de se inaugurar o Palácio com unia exposição internacional 
partira do seu colega Ferreira Braga, que se comprometera, perante os 
receios que se levantaram, a sacrificar todos os seus haveres, hipotc

'í candoos, para se conseguirem os fundos necessários (). 
«O Commercio do Porto» do dia 19 de setembro, dános idea do 

alvoroço com que a cidade acolheu tão grandioso empreendimento. 
A inauguração fora na véspera. De Lisboa, viera a família real, 

vieram ministros, vieram os grandes do reino. Naquele faustoso dia, 
pela 1 hora da tarde, 1). Luiz, a Rainha D. Maria Pia, D. Fernando 
e o Infante D. Augusto, saíram do paço e dirigiramsc, em carros des

cobertos, para o Palácio de Cristal, acompanhados pelos ministros da 
J^'azenda (Fontes Pereira de IMelo) c das Obras Públicas (Conde de 
Castro) e sua comitiva. 

A Rainha, que dois anos antes, no Porto, tanto brilho dera a nm 
baile na iiôlsa (•'), «trajava vestido de glacé côr de rosa, guarnecido de 

(!) HKUXÃNI MONTEIRO —/1 inauguração do Palácio de Cristal («O Com
morcio do Porto», do 28 do dezembro do 1932. 

■t (2) Vid. Breve esboço histórico do Palácio de Crystal Portuense. Porto, 1890. 
(3) Vid. 08 artigos do Dr. Magalhães Basto jiublicados no < Commorcio 

do Porto», do dezembro do 1932. 
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rolos de sctim branco o folhos; capa de custosas rendas de Inglaterra; 

o 
o 

T3 

O 

colleirinho e mangas igiiaes; chapéu branco, guarnecido de rosas e flores 
miúdas. Ao pescoço trazia o broche e brincos da coroa e um brociíe 
concha». 
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D. Luiz vestia a farda de almirante; ao peito, a gran-cruz e 
comenda da Turre e Kspada, o tosão de ouro pequeno de Kspaniia, a 
Legião de IFonra, as comendas de S. .Uauricio e S. Lázaro, da Jarre-
teira e outras. 

D. Fernando vestia a farda de marechal do exórcito e o J nfanto 
D. Augusto a de major de lanceiros. 

Acompaniiemos a cerimónia brilhantíssima. 
O aspecto da nave central do Palácio era deslumbrante. O trono 

armara-se no topo, junto da plataforma do ('n-gão, e durante o trajecto 
dos Reis, desde a escadaria da entrada, uma orquestra, composta de 
cento e tantos professores c acompanhada pelo ()rgão, tocou o hino real. 

Uma vez sentados os régios visitantes sob o docel de veludo roxo, 
com ornatos dourados, o vice-presidente da comissão, prof, l'erreira 
IJraga, leu uma alocução de boas-vindas, na qual começou por exaltar o 
valor da ciência e condenar as guerras, na ingénua crença de que povos 
civilizados nunca mais viriam a sacrificar, em semelhantes tragédias, 
ouro e vidas: 

«Nossos maiores outr'ora por seus aventurosos descobrimentos e 
façanhas militares muito dilataram o vosso império; Iiojc, porém, genti
lezas d'armas menos se prezam, porque taes tropheus gottejam sangue, 
exhaurem a vida e as faculdades do povo; agora cada nação aporfia em 
invadir e conquistar as suas rivaes com as armas do in-ogresso, alu
miando com os lumes da seiencia». 

Depois, Ferreira IJraga — que, ao encerrar-se a Exposição, seria 
agraciado por D. Luiz com a gran-cruz de Sant'Iago, pelos «relevantes 
e excepcionalissimos serviços» prestados (̂ ) — aludiu às palavras do saii-
doso 1). Pedro V, que dizia ser o Porto o primeiro em todas as iniciati
vas úteis e fecundas, infeliz liei, que já não plde assistir à conclusão 
da obra cujos trabalhos alegremente inaugurara, no dia ;> de setembro 
de 1861, assinando, ano meio do calorosas aclamações», o auto que lhe 
apresentara o lente da Escola, Dr. José l'^rutuoso Aires de Gouveia 
Osório, do conselho fiscal da Sociedade (̂ ). 

A Ferreira Praga respondeu D. Luiz, que afirmou constituir o 

(1) Vid. Breve esboço histórico do Palácio de Crystal Portuense, cit. 
(2) Vid. Breve esboço histórico do Palácio de Crystal Portuense. VCrto, 1890. 

Dovo a leitura dôsto opúsculo, da autoria do Condo do Samodflos, à gentileza do 
Dr. Pedro Vitorino. 
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cspectílculo que presenciava uma grande glória o uma bem fundada 
csperan(;a para Portugal, c em seguida visitou-se o magnífico certame, 
por entre os sons majestosos do ôi-gtío e da orquestra. 

A galeria da nave estava engalanada com bandeiras de todas as 
nações que figuravam na exposição; no alto das colunas, viam-se rótulos 
elípticos com inscrições alusivas aos diversos países ali representados, 
tiradas dos Lnshidas e de outras obras de poetas nacionais; ao cimo, 
sobre o trono, cercadas de trofeus, as armas portuguesas, e aos lados as 
iniciais dos nomes do Rei o da Raínlia; na orla da plataforma do órgilo, 
quatro estíUuns do monumento a Camões, expostas por \'ítor liastos, 
representando Fernão Lopes, Pedro Nunes, João do Barros e Jerónimo 
Côrte-Real, e que produziam, ali colocadas, diziam as gazetas do tempo, 
o mais belo efeito. 

A Família Real, depois de tudo examinar, retirou pelas o horas da 
tarde. No recinto do Palácio e na rua era extraordinária a multidão; 
houve a clássica salva de 21 tiros, muitos vivas, muita alegria, c visto
sos cobertores de damasco, de cures variegadas, a adornarem as janelas, 
pejadas de espectadores. 

Como não havia de ser grande o regosijo? Dizia a Associação 
Comercial na sua mensagem: «Todo o povo entra com enthusiasmo no 
festim: c as classes operarias encontram alii mais do que as alegrias do 
momento, luminosas lições para o futuro se lhes abrir mais risonho » (}). 

Na vóspera—que íôra domingo — houvera no Paço recepção que 
durou da 1 às 3, e na qual várias mensagens de felicitação foram entre
gues ao Rei, congratulando-so todos pela honra excepcional quo ao Porto 
concediam I). Luiz e D. Fernando. 

Lá estava tambóm, a cumprimentar os rógios hóspedes, uma deputa
r ã o da Escola Jlódica. Agradecendo a presença dos soberanos à «festa 
esperançosa intentada no Porto para glorificação da industria», entregou, 
por seu turno, uma mensagem do felicitações, datada de 1-t de setembro 
c assinada por Assis Vaz, Pereira da Fonseca, (iramaxo. Oliveira Bar
ros, Ferreira Braga, Costa Leite, .Alacedo Pinto, Bernardino de Almeida, 
Gouveia Osório, c pelos substitutos Lebre, Carlos Lopes, Pedro Dias 
c Souto. 

No salão do paço, em cima de uma cadeira, entre D. Luiz e a 

(1) <0 Commoroio do Porto», tio 19 do setembro do 1865. 
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Senhora D. j\[aria Pia, dava a mão a beijar «com gracioso gesto» o 
príncipe D. Carlos, de dois anos de idade, que trajava vestido de rendas 
de Bruxelas, forrado de seda côr do rosa, c ostentava a grau-cniz dns 
três ordens da Torre c Espada e respectiva comenda, 

O principe viera «entro os risos infantis escutar as vozes de um 
povo que tem sido tào liei o sincero amigo da dynastia de Hiagança» (') 
e, para agradecer, por graciosos acenos do mílo, as saiidayõis do povo 
quo delirantemente o aclamava, o menino de cabelos de ouro fieqiienteH 
vezes chegava às varandas do paço. 

H foi este mesmo povo que em 1008 . . . 
Mas nílo admira, nem deve causar espanto. II;i muitos anos, um 

notável escritor nosso, Slaniicl Bernardes, atentando na inconstância do 
mundo, avisava: «Se alguém visse, de um ponto eminente, todas as 
mudanças (pie, no mundo, se sucedem no espaço de meia hora, que 
admirado iiearia de ver a fúria com (pie esta roda se revolve!» 
E aponta: «eis ali pede esmola quem há pouco foi rei; acolá tiram a 
outro a mão do cajado, para lhe meterem o sceptro». Pois que pensaría
mos nós «ver na roda senão voltas, ou no mundo senão mundo, isto é, a 
inconstância e vaidade V» 

Mas a Escola Módica, ao avizinhar-se a inauguração do Palácio, para 
se poupar ao pouco airoso desar de se ver avcxada quando tivesse de ser 
visitada 2'or cstraiKjcIros na ocasião da auspiciosa Exposiifio Interna
cional mostrando que nem lugar capaz 2}0ssuía 2J(i'ra exibir as riquezas 
que á custa de Ímprobos esforços e sacrijicioa soubera accumular, solici
tara ao governo subsídio, que lho foi concedido (portaria de 8 do maio 
de ISOa), graças ao qual se puderam, ao menos, alindar as mesquinhas 
instalações que possuía no ângulo nasceute-sul do Hospital de Santo 
António c dispor o material, já copioso, por forma apropriada c con
digna. 

()s lentes, divididos em comissões, trabalhaiam com entusiasmo, 
sacrificando as próprias férias grandes, e a Kseola apresentou-se, na 
devida altura, aformoseada, com aparência mais louç'i e decente^ che
gando a imprimir-se catálogos das peças dos nuiseus de Anatomia nor
mal e [)atológica, dos instruQientos do arsenal cirúrgico, dos aparelhos 

(') Da monsagom ontroguo pola Associação Comoroial. 
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de Física c Química, c das substâncias medicinais do gabinete de Maté
ria médica (*). 

Ainda por motivo da exposição, vários mellioranicntos se fizeram 
na cidade, para o que a Câmara expropriou, para alargamento da 
Rua do Paço, uma porção de terreno da cerca dos Extintos Carmelitas, 
que, desde 1852, pertencia à Escola (̂ ). 

Eis rememorado o acontecimento que alvoroçou o Porto e o País 
em setembro de 1865, o narrada a repercussão que teve na vida da 
antiga Escola Médica (̂ ). 

(1) Víd. o relatório anual roforonto a 1805-1808 (cópia nos livros do arquivo 
da Faculdade); o nota 2 da pág. 4(i do meu estudo «EvoluçSo do ensino da Medi
cina operatória na Escola do Porto ». 

(2J Vid. a exposição enviada polo director ao ministro do Reino em 18 do 
outubro do 1867. A Câmara nogou-se a pngar n indemnização do õOOSOOO devida 
à Escola pela porcSo do terreno expropriado, quantia quo o Conselho queria 
receber para a empregar em melhoramentos na biblioteca. Várias vezes a Escola 
reclamou, mas em vSo (Vid. o oficio do 8-VII-1870 dirigido ao Ministério da 
InstruçSo Pública). 

(3) D. Luiz voio ao Porto assistir ao oncorramonto da oxposicSo, o o corpo 
catedrático dirigiu-lho, por tal facto, em 1-II-1860 uma mensagem de saildacSo. 
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Oração (lo PIHIVO Dias (ISGd). Criação de um ••Próiuio ana
tómico,,. Oração de Eduardo Pimenta (1871). Oração 
de Costa Leite e elogio de Assis Vaz por Aii-es 
de (íonveia (1S72). Orações de Rodrií>ues Pinto (1870) 

e Antunes Lemos (187()) 

EM ISGG, o Conselho escolar escolheu o prof. Pedro Dias, aimla 
oiitrio lento substituto das cadeiras de Medicina, para pronunciar 

a oraçílo de swpùntia, que nao chegou a publicar-sc ('). O Prof. Maxi
miano Lemos, na biog-rafia que traçou daquele seu colega, transcreveu as 
impressões que o primeiro director do Hospital permanente do Porto, 
A. Gomes do Vale, deixou anpiivadas no Escoliastc Medico, de 31 de 
outubro do mesmo ano: 

«Assunto bem escolhido e eruditamente tratado, linguagem tersa, 
estilo fluente e por vezes elegante, ornavam o extenso discurso, no ((ual 
o esperançoso professor buscou essencialmente fazer a histiiria da cirur
gia portuguesa, desde o domínio árabe que êle esclarecidamente capitu
lou de civilizador em todos os ramos do saber humano ató os nossos 
d i a s . . . A história da cirurgia portuguesa pareceu-me com efeito estar 
ali minuciosamente estampada, como me não lembra vê-la escrita em 
parte alguma; sentindo, se o autor nílo der maior publicidade h sua eru
dita oração, eutrogando-a ao prelo, que a classe médica, e sobretudo os 
alunos das escolas módico-ciriirgicas, fiquem de futuro privados de tão 
útil subsídio da historia da ]\Iedicina pátria». 

(1) A BOSsSo roalizou-80 no dia 5 do outubro. O rohitório niiual foi lido 
polo socrotàrio interino, Dias Lobro. 

8 
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De relance, aludiu k velha questão do grau do bacharelato aos filhos 
das escolas, o terminou por deixar «resvalar, sob a fornia eloquente 
e urbana, um queixume veemente contra o autor do princi|)ioB que pro
curava amcsquinhar a Escola. Aparte «a avaliaçílo sintética doutrinal», 

Gomes do Vale confes
sava que essa parte final 
da ornçûo fôia «a mais 
eloquente dela, e a que 
mais impressionou o au
ditório». 

E que, mandara o 
fiovêrno, pela portaria 
de () de julho de 18'i6, 
consul ta r o Conselho 
sobro a conveniência do 
trnnsforniiir a Escola 
i\Ié(lieo-Oirúrgica do 
Porto em Escola de 
Cirurgia c Farmácia./ 
() Conselho em longa 
exposi(;ào, aprovada em 
sessilo de 20 do janeiro 
de 18()7, protestou ener
gicamente contra o sa
crílego atentado, como, 
passados quatro anos, se 
exprimiu Costa Leite na 
oraçílo de sajjientia, a 
que, em breve, aludirei-

Pois, querendo-se 
reduz i r a Escola do 

Porto «a proporções acanhadas e rachiticas», francamente se podia pensar 
e dizer que ou os reforniadorea se haviam arrependido «dos passos dados 
no caminho do progresso que trilhavam», ou, então, pretendiam demons
trar «que o género humano está fatalmente condcnniado a girar perpe
tuamente no circulovicioso do edificar, para destruir». 

Porque, se a carta de lei de 20 do junho do IBlitj reconhecera |Í 
«a inconveniência da divisão do ensino dos conhecimentos medico-eirur- ' 
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_ gicos, tanto como o direito quo os íilhoa da Escola do Porto e Lisboa 
linliaiu d'exercer a medicina)) en» todos os seus ramos, a pretendida 
criação de uma Faculdade de (Cirurgia, «com a rcstricção imposta na 
practica, nilo teria 8Ígnificaç<ão alguma do vantagem, 8i.-i'ia a ncgayíio da 
Lei que o paiz applaudiu, e festciou, fazendo justiça As Escolas Medico-
•Clrurgicns, e nào poderia íinalmcnto deixar do < onsiderar-se senào como 

>• um passo retrogrado iio caminho do progresso» ('). Da mesma forma, 
entendia o ConscUio inconveniente criar escolas menores de cirurgiões 
ininistrantos, porque «a sciencia do curar ó una e indivisível» e se ora 
fílcil ao legislador decretar a ciiaçào de escolas de meios médicos e 
nioios cirurgiões, o que lhe seria absolutamente impossível, era fazer 

i;Com que houvesse moios doentes e meias doenças. Todavia, a-pesar-do 
voto contrário do Conselho, tais cursos restabelecerara-se por decreto 
de 22-VJ-1870. 

Em 5 de outubro de 1867, de IBtíS e de 1869, as orações foram 
proferidas, respectivamente, pelos Professores Ferreira lîi'aga, ]\rigncl 
Augusto Cósar de Andrade e Ilídio do Valo, depois de ser lido pelo 
secretário. Gomes Coelho (Júlio Deniz), o relatório dos acontecimentos 
escolares. 

No ano de 1867, como ocorrência triste, alóm das tentativas de 
transformação da Escola iMódico-Cirárgica em Escola de Cirurgia e Far
mácia, houve o falecimento de Moreira de Barros no mês do agosto^ a 
que noutro capitulo aludirei. 

Pôde, no entanto, o Conselho registar, com satisfação c louvor, a 
criaçíão de um «Prémio anatómico)), instituído pelo prof. Lebre e que, 
segundo julgo, foi o primeiro prémio de iniciativa particular instituído 
na nossa Fscola para galardoar o mérito e a aplicaç.ão dos alunos. Dado, 
anualmente, cm livros ou instrumentos cirúrgicos, no valor do deziiito 
mil reis, seria conferido ao aluno (pie no fim dos trabalhos lectivos apre-

(•) Vi.l. n E.xpusiçílo citada no Lirro dn CoiTcspniitkiicia Reservoda, elabo
rada polo prof. Costa Loito. Nesto dooumonto podiain-so condições para tornar 
prático o oxporimontal o onsiiio do algumas disciplinas, como fisiologia c aiia-
toinia patológica, bom como avimeiíto do númoro do substitutos, a-iira-do so 
podorom criar cursos do ospocialidadoa (moléstias do ))oIo, do olhos, sifiliti-
caa, otc). Nflo foi osquocido o onsitio da Farmácia o mostrava-so a nccossidado 
do aumentar as habilitações cioiítificas dos farmacêuticos. Costa Leito, na oraçfio 
do Sapieníia do 1873, reproduziu parto dosta exposiçSo, como adianto voremos. 
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sentasse a niellior preparação anatómica, dentre as previamente eeco-
lliidas por iini júri especial. Tal disi)osiçrio, além de incentivo para os 
alunos, concorreria a «aiiginciitar os elementos de estudo futuros enri
quecendo (8 gabinetes o museus anatómicos, fontes abundantes de util 

ensino medico». 
Como desculpa da 
ufania, talvez 
pouco modesta, 
com que se regis
tava o aconteci
mento no relat(irio 
anual, o Conselho 
apontava a neces
sidade que tinha 
do tornar conhe
cidos algims ser
viços ({ue fazia 
a Ivscola a bem 
da ciência e da 
humnnidadc,^ «se 
não para obter 
premio por elles, 
pelo menos para 
conjurar inimerc-
cidas penas com 
que por vezes 
mais ou menos 
declaradamente 
se tem visto amea
çado». 

E curioso referir que cm julho de 18GS o Conselho enviou uma 
representação contra as determinações dos artigos 10." o 11.° do decreto 
de 22 de agosto de I860, que ordenava que os candidatos nos concursos 
aos lugares do magistério superior fossem em todas as liç3es interroga
dos por dois ou três membros do júri. Porque, a discussão sustentada entre 
os candidatos e os próprios juizes, «sobre de ser de pouco alcanço é, na 
opinião do Conselho, sujeita a grandes inconvenientes». Excita o turba os 
Ânimos, quebra a serenidade dos espíritos, presta-se a interprotaçí5es apai-

J^a^ t/llè^£.<^oS^^í:<a!</' ,^<i^i:*^=«N 
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xonadas por parte do público que assiste às provas. E, por isso, o Con-
sjllio, não com o intuito de se furtai' ao traljallio, mas por entender que 
tal disposição da lei, « sobre mostrar-se na pratica de pouca utilidade 
para afferir o merecimento dos candidatos, colloca em geral o Jury em 
condições pouco favoráveis il importância e responsabilidade da niissílo 
que lhe está conliada», pedia ((ue, a bem do ensino, se revogasse o 
decreto naquele ponto. 

O discurso de Oliveira Monteiro, em .") de outubro de IS7<t, «versou 
sobre as vantagens da medicina e do adiantamento a qae tem chegado» ; 
e como prova do progresso dêsto ramo de ciências, o orador apontou a 
lOscola JIódico-( Cirúrgica, que, nascendo humilde, soubera ergucr-se ao 
elevado lugar em que jil nessa altura se encontrava, e lhe permitia hom-
brear com os estabelecimentos de igual natureza do País. Dirigindo-so 
aos alunos, recomendou-lhes que continuassem a conservar o bom nome 
que, à custa de muito estudo e de muitas fadigas, tinham conseguido 
grangear os iilhos da Kscola, e terminou pelo elogio do falecido director, 
Dr. Francisco de Assis e Sousa Vaz, c do lente António Ferreira 
liraga (i). 

Na sessão de õ de outubro do 1871, a oraçSo de Sapicntia foi 
recitada pelo lento substituto do Cirurgia, Eduardo Pereira Pimenta, que 
dividiu o seu discurso cm duas partes (^): «a 1." destinada il exposição 
resumida da historia da medicina, attendendo não tanto ás datas chrono-
lógicas, como ao apparecimento dos variados systemas que tiveram voga 

_na sciencia e á influencia (pie manifestaram sobre o seu adiantamento, 
empenhando todos os esforços para fazer d'elles uma critica desapaixo
nada; a 2." parto reservada ao estado actual da sciencia, dando conta do 
espirito philosophico que inspira a epocha presente e inventariando suni-
mariamente todos os recursos de que hoje dispõe o thesouro medico». 

Ocupou-se largamente desses pontos e fê-lo, na opinião de quem o 
ouviu, «em phrase eloquente e amena, e de modo que captivou plena
mente a altenção do auditório». Referindo-se à Escola Jlêdico-Cirúrgica 
do Porto, de quem se ufanava de sor filho, disse que i pelo seu espirito 

(1) Vid. «O Coraraoroio do Porto», do 6 do outubro do 1870. 
(8) Vid. <0 Commoroio do Porto >, ilo G do outubro do 1871. 
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eminentemente jinUico, pelo gosto dos estudos anatómicos, que inspira 
aos sons discípulos, colioca-os cm condi(;r!e.s de sentirem predilecção pela 
cschola orgânica, mas niio os deixando ignorar ((iianto diz respeito ao 
lado especulativo da sciencia, liabilita-os a formar mais tarde uma opi
nião sua, baseada no estudo e experiência, ou mutuada de aiitlioridades 
estranhas. 

« AUiidiu de passagem ii organização tcchnica d'aqnclle estabeleci
mento, dizendo que o curso de patliologia geral viera preencher uma 
lacuna que ha muito se sentia no ensino ('). Acrescentou, ainda com refe
rencia ;'i eschola, que eram de subido valor as habilitações que ella con
feria aos aluimios; que se aventava tal asserto, o qual na sua bocca 
poderia parecer immodeste, por quáí-i reverter cm louvor próprio, con
sistia a sua justificação em que, tendo subido ao profci^sùrado ha anuo o 
meio somente, nada lhe cabia da gloria conquistada, sendo-lhe apenas 
licito manifestar o desejo o firmo vontade de cooperar com todas as suas 
forças para que aquella instituição não desmerecesse do que tem sido, 

liantes, apesar da pouca attcnçào que tem merecido aos governos e dos 
poucos recursos de que dispõe, pois nem casa propria possue, continuo 
mais viçosa e forte, se 6 possível. 

«Dirigindo-se por uliimo aos alumnos, disse que não procuraria exci-
tar-lhcs os brios, nem envidaria esforços para inspirar-lhes o sagrado amor 
da sciencia; que o longo tirocínio escolar por que passaram antes de chegar 
a sentar-se n'aquelles bancos deveria ter-lhes ensinado a gravidade dos 
deveres que tinham a cumprir, e se ainda agora podiam csquecel-os, não 
seriam as admoestações que os levariam ao bom caminho; que tendo come
çado, continuando, ou estando para acabar o seu aprendizado medico, 
sabiam que sem porfiado estudo não se consegue adiantamento n'unia 
sciencia tão difficil e ao mesmo tempo importante como ó aquella, de que 
tanta vez depende o bem estar presente e futuro das famílias; que deviam 
ter meditado já sobre a responsabilidade que impõe ao clinico o encargo 
de cuidar da existência do um seu semelhante; que conheciam do ante-mão 
a caridade que ó precisa para vencer a repugnância instinctiva que certas 

(1) A Patologia geral, professada ora curso separado doado 1869 por oapon-
tA,".ca docisSo dns escolas, quo o confiaram grntuitamoiito a Bubstitutoa, só foi 
crgiiidn à categoria do caMeira ospecinl pela carta do lei do abril do 187G (Vid. o 
incu traballío sobro a Evolução do ensino de Historia da Medicina na Escola do 
Porto, in <Portugal Módico»). 
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floenças asquerosas inspiram; que não eram alluios li ncccss-idade de um 
comportamento exemplari.-siino, do uma eondiicta illibada no tracto intimo 
que iam ter com a sociedade inteira; que tiniiam assentado igualmente 
{jçuardar segredo inviolável a respeito das multiplicadas confidencias, quo 
a cada passo lião-de receber; que se tinliam disposto [)reviamente a ser 
generosos e desinteressados, nào fazendo da prática de curar uma pura 
especulação, mas ainda com o propósito firme de a encarar como um 
mero sacerdócio; que so esforçavam em fim para adquirir a força de alma 
precisa para encarar a sangue frio e sem ressentimento todas as contra-
dicções e desgostos que a vida clinica acarreta, necessariamente, e que 
se julgavam capazes de uma abnegação a ponto de sacrificar sem hesi
tação a propria vida pela alheia, sem ideia de reconiponsa; pois se pen
savam assim e eram capazes de levar a cffeito os seus pensamentos, 
assoverava-lhes que eram verdadeiros medicos, que a humanidade os 
abençoaria e poderiam justificar o epitheto de divinos quo outr'ora obti
veram alguns clínicos que se avantivjaram notavelmente na arte de curar. 

«Concluindo, disse que terminara o seu discurso por uma congratula
ção que o encheria de prazer, se não fosso obrigado a conimemorar aconte
cimento algum infausto que desde a abertura do anno passado cnluctasse a 
escola. Que infelizmente a rrovidencia decidira de outro modo e depois de 
tantas perdas repetidas em pequenos intervalles, ficara o pessoal docente 
privado de mais um membro, cu'a falta sentiu e lastimanl por largo tempo, 
a do Sr. Joaquim rJuilherme Gomes Coelho, fallecido no verdor dos annos, 
apagando-se aquella intelligencla, que tanto se elevava á concepção ávida 
e severa apreciação dos mais difficcis problemas da medicina e seiencias 
accessorias, como devaneava com graça, quando pintava ao vivo as paixões 
tão poéticas e regradas da vida dos campos, (^ue alguma cousa, porém, 
ficara d'elle, o exemplo da maxima illustraçào alliada com a maxima 
modéstia e as obras com que enriqueceu a litteratura contemporânea, o que 
fará que nunca seja esquecido nem o homem, nem o author » (i). 

(1) Quando Eduardo Pimenta fêz concurso, oncontrava-so Júlio Donis 
na Ilha da Mndoira. 13 em carta, do 1 do dezembro do 1860, di/.ia o escritor 
ao ])rof. Carlos Lopos: < Acabaram nhi os concursos o entraram dois colegas 
novos. Dous os veja ontrnr! Uo Monteiro BSO boas as iiiíbrmaçõos quo mo dá 
aqui o meu companheiro do casa Piros Marques. O Pimenta é um excolcnto 
rapaz », 

E foi esto « exoolonto rapaz » quo dois anos dopois veio a traçar o elogio do 
colega quo a tuberculoso ttto codo vitimara. 
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Findo O discurso, o prosidento, Costa Leite, procedeu íi distribuiçito 
dos prémios aos alunos. 

Refere o prof. ^Maximiano Lemos (') <jue Aires de Gouveia voltou, 
depois de 18(}(), u ocupar a tribima acadóuiica jjara proiuuiciar nova 
oração de sdpieMia, que reputa o melhor dos seus trabalhos históricos, 
a Noticia biixjnvphicn ão Conselheiro Francisco d'Assis Sousa Vaz, 
acompanhada de Notas históricas acerca do ensino da Cirurgia no 
Porto (^). Nilo é, poróm, rigorosamente exacta a informaçílo. Com efeito, 
em 1872, em õ de outubro, a orayrio de sapientia foi recitada pelo direc
tor, Conselheiro Manuel Alaria da Costa Leite, para tal incumbido em 
sessíio de 27 de julho. Kiu seguida, 6 que o prof. ( louveia Osório leu 
o elogio histórico do falecido director, professor Assis Vaz, cumprindo, 
assim, a promessa feita diante do cadáver do seu colega, no dia dos 
funerais, junto do jazigo: aPrometti que n'um dia como o de hoje, e no 
seio desta corporação — dia e corporação que lhe eram caríssimos — 
pagaria mais pensado tributo á sua memória». 

Aludiu o prof. Gouveia Osório ao precário estado da instrução 
cirúrgica no nosso país e em especial no 1'ôrto, antes do século xix, o 
apontou alguns factos referentes ao ensino desta matéria entre nós. 

Traçou a biograKa de Assis Vaz (^), acompanhando a evolução do 
seu espírito, narrando quais os seus estudos o trabalhos, cargos que exer
ceu e distinções com que foi honrado. Falou na sua nomeação para lento 
da Regia 1'̂ scola, no seu doutoramento em Paris (para ali emigrado 
em 1829 por motivos políticos), e no papol que desempenhou na epide
mia de cólera, em 18;$2, na capital da l^Vança. Analisou em seguida 
os serviços prestados por Assis dei)0Í8 de regressar à pátria, em 1834: 
trabalhos na Fscola Médico-Cirúrgica e na clínica civil e hospitalar, em 
que deu sempre provas de incontestável perícia. 

Apontou 08 artigos escritos por sua pena erudita e salientou as suas 
beneméritas campanhas, sobretudo a favor dos engeitados: 

(1) MAXIMIANO LEMOS — Cami/o e os Médicos (cArquivos do História da 
Medicina Portuguesa>, 1916, n.° 5, 10 do outubro). 

(2) Joí^É FiiucTUOso Avitus DB GoDvflA Osóitio — KoUcia biographica do 
Conselheiro Francisco d'Assis Sousa Vaz o Notas históricas acerca do ensino da Cirur
gia no Porto. POrto, Typographia Lusitana, 1873. 

(3) Vid. SILVA CARVALHO — A Medicina Romântica. 
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«Pode tlizer-so affoutamontc que a iiiivior parte dos melhoianicntoB 
que se tecin rcalisado n'esta cidade lorani devidos, uns á sua inieiativa, 
outros á activíssima cooperaçíío, com que ajudou muitas pessoas que se 
oníponliavam em conseguir o mesmo fim. 

«Asylos, cemitérios, mercados, fontes, passeios, caminhos, limpeza 
publica, para-raios, finalmente quasi que ní\o lia assumpto do Hygiene 

I publica, que o Dr. Assis não procurasse melhorar ou implantar na nossa 
i, terra. Procurao a historia do nosso primeiro passeio, do primeiro cemité

rio, do primeiro mercado, o primeiro asylo d'infancia, emfim estiidae a 
cvoluyão do nosso progredir depois de 1834, e sempre o encontrareis no 
posto que vos indico, umas vezes s6, o muitas acompanhado de outros 
cidadãos illustrados, igualmente zelosos de realizar o mesmo empenho». 

Em 1>̂ -Í8, «um incomniodo teimoso, inhérente a uma fractura que 
soffreu obrigou-o a conservar-se de cama durante mezes, com o que 
muito penou o seu génio inquieto. Ainda assim occupou a sua activi
dade intelectual em dictar, e escrever sobre certos assumptos, publicando 
em vários periódicos uma sório de artigos acerca de hygiene». 

/ No ano imediato, trai ou Assis, com o seu colega António Fortu-
í nato Jlarfins da Cruz, o desditoso Rei Carlos Alberto, que se acolhera a 
\ esta cidade, onde faleceu a 27 de julho, e (jiumdo o intendente da casa 

do falecido monarca pediu a conta dos honorários, «Assis e Fortunato 
responderam que estavam remunerados com a considerarão e apreço, em 
que foram tidos por S. 'SI Carlos Alberto, e que pediam para cada um, 
como única memoria, uma das suas pennas d'escrever, o que logo lhes 
foi enviado com uma obrigantissima carta» (̂ ). 

Foi Assis nomeado director da Escola em 1851, após a morte do 
' Vicente Josó de Carvalho e, a-pcsar-de jubilado em 1854, continuou a 

dirigir o estabelecimento a que tanto queria, mostrando-so sempre «severo 
no cumprimento dos seus deveres, escrupuloso nos negócios que lhe esta
vam commettidos, pontual e digno no desempenho das suas obrigações». 

Assis trabalhava constantemente, escrevendo sempre, mesmo «depois 
que a mão direita se lho paralysára». Tempo chegou, poróm, «em que 

(l) PKDIU) VirouiNO— Doença e morte do Rei Carlos Alberto, in < Arquivo 
do História da Jlodicina Portuguesa», 1024. Reforo om nota, a pág. 40, quo junto 
com a curta as îinada polo ])iíncipo do Carignan, om nomo do roi Vítor Xlanuoli 
fora enviada, a cada um daquolos facultativos, uma caixa do oiro com esmalto 
nzul, ondo se viam om relevo as armas da Sardenha. 
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appareceram bem nianifentos siĵ maes do amollecinionto cerebral», até qtie 
a sua vida se apagou cm O de abril de IS To, hs cinco lieras da manhã. 

«1 ornou lucto a Escola, e prantearam a sua falta todos os seus 
parentes e amigos; o collegas o doentes, que receberam de suas mitos, ou 
de sua boca o bálsamo da cura, ou os conselhos da experiência, todos o 
proclamavam um medico dintinctissimo, como os seus concidadãos, que o 
viram dedicado ao bem-estar da republica, o acclamam cidadão prestante». 

FJ o prof. Gouveia Osório acrescentou, refcrindo-sc a Assis Vaz e k 
solenidade daquele dia: 

«Quem o não recorda cm dias, como o de hoje, alegre e animado 
pela celebração do anniversario d'um novo anno <|ue se inaugurava, sau
dar todos o.s collegas, chamar todos os amigos, c depois d'csta solemni-
dade receber uns c outros em sua casa, o no meio d'cnthusiasticos brin
des infundir alentos, levantar ânimos, o communicar a todos aqucUa 
actividade, e aquoile impulso d'uma solida intelligcncia?» 

Antes, porém, do lento Gouveia Osório 1er a biografia de Assis Vaz, 
pronunciou Costa Leite o discurso de abertura ('). 

Na sua oração {% desjjcdida n testamento talvez da sua vida pro-
fissional, Onsta Leite historiou as modificações que sofrera o ensino 
médico nas escolas do Porto e Lisboa, desde a sua criação, dizendo que 
essas modificações foram a conseqiiéncia inevitilvcl das transformações 
sociais por que desde aquela época havia passado o país (leis de 5 o 29 
de dezembro do ISaii, 20 de setembro de 1«44, 12 de agosto de 1854, 
cartas de lei de 24 de maio de ISO,-], de 20 de jimho do mesmo ano e^ 
portaria de 22 de outubro de 1869). As duas escolas, poróm, vinham ', 
lutando «desde a sua origem, com gravíssimas difficuldades, e á tenaz ; 
opposição que tem contrariado o seu completo desenvolvimento só teem 
podido resistir pela convicção que existo da sua necessidade, que calou 
profundamente na consciência geral do paiz». 

Sentia-sc a necessidade do uma reforma do ensino médico que o uni
formizasse e desenvolvesse, segundo as aspirações do movimento científico 
da época, assinalado na sua carreira por numerosos e nipidos progressos. 

Reduzir o número das escolas ou amesquinhar-lhes o Timbito do 

(I) Vid. «O Uommorcio do Porto>, du O do outiil)ro do 1872. 
(») Xílo 80 ))ublicoii. Possuo cópia por nmiivel doforència do SLMI filho 

Sr. Dr. Gaspar da Costa Loito, a quem deixo consigaado aqui o inou ngrndcci-
monto por osta o outras gentilezas com quo roo tem distinguido. , 
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ensino, dissia Costa I.eitc, seria viciar o exercício da arte de curar, 
consentindo a criação do facultivos ignorantes, o que nos levaria ao 
obscurantismo de outros tempos. 

A este propósito, mencionou que o conselho da Kscola ]\r6dicoCirur

oica do Pr.rto tiniia feilo constantemente sentir ao governo nos seus rela

tórios de fim de ano c em v.írias representações quais as necessidades 
do ensino médico para pôlo a par dos países que nos podiam servir do 
modelo; que em consulta de 2 de janeiro de 18(57, respondendo à portaria 
que o mandava ouvir, como aos outros corpos docentes do reino, sôbie as 
reformas ((ue conviria intruduzir nos diferentes ramos do ensino médico e 

'; especialmente sobre a conveniência de transformar a Escola :\I6dicoCiriir

■ gica do Porto em Escola de Cirurgia e Fariniícia, submetera o mesmo con

" solho escolar à consideração e apreciação do governo um plano completo 
de reforma, cujas bases eram a conservação das três escolas existentes, 
dotandoas coui os melhoramentos que o estudo da ciência aconselhava e 
exigia, o rei)elir a inculcada transformaç.ão «como um sacrilege attentado j )f 
de mesquinhas ambições, de monopólio e de restrição imposta» à Escola, i 
« situada na segunda cidade do Reino, a rainha das províncias do norte 
do paiz, que tanto se ufana de a possuir, como 6 ciosa de a conservar». 

Notou que não eram de mais para o nosso país três escolas de medicina e, 
para corroborar esta esserçào, apontou o exemplo da França, que tendo, nos 
seus desastres da guerra francoprussiana, perdido a Kscola de Estrasburgo, 
tratava de fundar outras e melhorar as que possuía, não obstante íicarlhe 
cerceado o seu território; e mostrou a desproporção entre a população do 
nosso país e o número de facultativos, comparativamente a outros países. 

Fêz também o pararelo da densidade da popidação entre as cidades 
' de Lisbon, Porto e (timbra, e destes dados e da consideraçiio de que as 

escolas médicocirúrgicas situadas a 30() (luilómetros do distância uma 
da outra, nas duas mais populosas cidades do reino, encontram na densa 
população que as ocupa e nos seus grandes hospitais condições favoráveis 
ao seu desenvolvimento, não só pelo avultado número de cadáveres para 
o estudo da anatomia, mas sobretudo ainda pelos muitos exemplares de 
doenças, deduziu que a situação das mesmas escolas devia manterse. 

Lamentou que a referida exposição do Conselho, com um plano de 
refornui, estivesse como outras enviadas ao governo, aguardando nos 
arquivos do ministério do reino a acção da mão vigorosa que escrevesse 

jjo ^a< lux no caos da legislação (pie regia a instrução médicoeirúrgica, e 
'manifestou a esperança de (pie esse desejado dia havia de chegar, como 
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resultado invencível do giro fatal da ioda do progresso, o qual não 6 
permitido a fôiyas liiinianas travar a capricho. 

Elogiou a ilustração, sistema de ensino, dedicação e proficuidade dos 
esforços dos professores da líscola do Pôrto. E enumerou os i-ecui-sos de 
que (Ii8|)unlia o estabelecimento para prover ao ensino, tais como os gabi
netes do anatomia normal, comparada e patológica, o gabinete de ma'téria 
módica, o arsenal cirúrgico, a biblioteca, o oljservatório meteorológico 
muito acreditado, e o dispcnsat(irio farmacêutico, dirigido pelo Prof. Felix 

- da Fonseca Moura. Lamentou, no entanto, nao dispor a Fscola de espaço 
suficiente para a devida estalaçíto desses gabinetes. 

Aludiu às visitas feitas ao Pôrto por D. 1'cdro U, imperador do 
JJrasil, e pelo liei I). Luiz. Dirigiu, em seguida, aos alunos palavras ten
dentes a estimular o seu zelo e dedicação pelo estudo, exaltando a impor
tância e nobreza da profissão módica. 

A sessão solene de Ú do outubro de 1873 realizou-se sob a presi
dência do prelado da diocese, D. Amórico Ferreira dos Santos Silva, 
que tinha a ladeá-lo, alóm do director da Escola (Costa Leite), o pre
sidente da Câmara (Pinto liessa) e os lentes jubilados Bvrnardino do 
Almeida e Veloso da Cruz. 

Silva Amado recitou a oracSo de saplentiu, « a qual se baseava na 
historia da Jledicina e cidtivação das sciencias desde o 12." século » ('). 

Em 5 de outubro de 1S7-1 foi a oração rotitada pelo Prof. Morais 
Caldas. 

Lê-se n-aO Commercio do Porto» do dia imediato que, tomando o 
orador por tema a importância social da medicina, dividira o seu discurso 
em duas partes, na primeira das quais se ocupou da medicina pública e na 
segunda da medicina privada, terminando por dirigir aos alunos algumas 
palavras de incitamento ao estudo da medicina, para que se pudessem 
mostrar «dignos da mais sublime profissão, que tem por elemento o pro
gresso, e por constante alvo das suas mais elevadas aspirações o bem da 
humanidade». 

Volvidos três anos sôbre a visita de 1). Luiz, e depois de novas e 
repetidas solicitações do conselho escolar, fora o Covérno auloiizado, por 

(') Vid. , ( ) Conimorcio du Por to>, do 7 do outubro do 187ii. 
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carta do lei de 14 de abril de 1.S75, a contrair um empréstimo, até à ^>v^ 
fqiiantia do 30 contos, para editicação da nova Hscola, cuja planta, assi ^ 
I nada pelo arquitecto Joaquim Vaz de Lima, o datada de 12 de maio 
1 daquele ano, encontrei, em 1928, no Arquivo da Faculdade. 
■' Precisamente ao cabo de meio século após a criaçíío da Escola^ 

tinham, por lim, os lentes a certeza de ver realizado o seu grande sonho 
— construírem casa própria. 

Quiseram, por isso, testemunhar a sua gratidão ao Presidente do 
Conselho de Ministros. E assim, no dia õ de outubro, na scss.ão solene 
da abertura das aulas, vemos a presidir à cerimónift o estadista Fontes 
Pereira de Melo e também presente o ministro das (Jbras Públicas, Car

doso Avelino, porquanto, encontrandose nesta cidade, ambos haviam sido 
expressamente convidados ('). 

O director, o conselheiro Manuel Jlaria da Costa íicite, proferiu 
algumas expressões alusivas à presença naquele acto do presidente do 
Conselho e do ministro das Obras Públicas, c em seguida deu a palavra 
ao lente substituto da secção médica, Jlanucl Rodrigues da Silva Pinto, 
que recitou a oração de sapientia. Eis um resumo dela: 

«O sr. Rodrigues Pinto começou por mostrar a proHcuidade de todas 
as congregações e torneios litterarios e scientificos, que assignalam passos 
brilhantes no progresso da humanidade; n'este sentido disse que, se cada 
anno decorrido na existência do individuo significa um degrau, por onde 
vai subindo até a ancianidadc, na vida do organismo social cada movi

mento podo traduzir uma conquista cxplcndida, cada jjliase pôde revelar 
um melhoramento de momentosa importância. Que era respeitável o 
affan com que a humanidade caminiia em demanda do sou escopo glo

' rioso, e que nem o scepticismo ferrenho, nem as intenções protervas con

seguirão jíímais empecer as lógicas e mui justas propensões paia o pro

gresso moral e material. Faltando da historia da sciencia em geral, disse 
que, furtandose altaneiramente aos baldões que poderiam enfraquecer 
a sciencia, erguese pujante no sou luminoso estádio de gloria e verdade, 
e responde aos detractores c inimigos polindo o enriquecendo intelligen

cias e traçando a cada membro da sociedade os direitos e regalias que 
lhe são uma pertença legitima. 

«Que a sciencia no seu berço se restringiu á capacidade d'um só 

(I) Víd. «O Comraoroio do Porto», do G do outubro do 1875. 
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homem ; mas que, aguillioada pela curiosidade e avigorada pela exporieií-
cia quotidiana, so elevara e estendera, dividindo-se em seguida em ramos 
différentes, ficando cada um com o seu dominio c cabedaes próprios. 
Ponderou que todos estes ramos são ligados pelas relações mais intimas, 
e que a medicina, possuindo seus dogmas, lógica e formas scicntificas, 
possuo eoni muitos d'esses ramos os laços mais preciosos. Fadando d'esta 
seiencia, disse que bem cabidos são os elogios que lhe são tecidos quoti
dianamente, pois que mais valiosos são também os serviços que ella espa
lha com mão pródiga por toda a humanidade; que os seus próprios ini
migos se curvam rendidos, implorando os serviços medicos, todas as vezes 
que d'elles carecem, e ela responde, sanando enfermidades, erguendo o 
nivel de organisações abatidas o contribuindo em grande parto para a 
grande obra da prosperidade da familia e sociedade. 

« Depois de muitas outras considerações, tendentes a demonstrar & 
importância do medico na sociedade, traçou o legitimo lugar que à medi
cina oinpete entre os variados ramos das sciencias naturaes, marcando 
os serviços que d'elles recebe e que lhes presla também. 

«N'esta parto foi bastante extenso o chamou especialmente a atten-
ção para as doenças chamadas «dos artistas», o para a educação popular 
em que o medico deve intervir em grande parte. Proclamando a grande 
verdade —que á medicinu compete assentar as bases da philosopliia do 
homem, disse que da influencia da medicina provinham duas summas 
vantagens, consistindo a primeira cm dar leis á educação, e a segunda 
em combater estas fataes aberrações do espirito, verdadeiras alienações 
mentaes, mui communs i;os |)ovos da Europa occidental e que muitas 
vezes se trausniitteni atiavuz do algumas gerações de Insensatos. 

« Fallando, por incidente, do papel do medico legista, disse que este 
collocando-se serenamente junto da justiça, entre a itmocencia e a absol
vição, entre o erro c a verdade, a vida c a morte, — era como que uma 
intelligencia que a justiça associava a si para a allumiar e dirigir. 

«Depois de todas estas considerações, fallou nos magnificos melhora
mentos que hão sido operados nos diversos ramos da medicina, apontando 
também muitos problemas que são attinentes a cada um d'elles o cuja 
solução muito contribuirá para levantar a medicina a um nivel forinosis-
sinio. t'oi esta uma das partes sobre que adduziíi maior somma de consi
derações, merecendo especial menção a physiologia, uin dos ramos mais 
viçosos da medicina dizendo, entro outras palavras, que só em nossos 
dias, ó que aquella seiencia pôde começar a entrever o seu papel bri-
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lliívntc c a pressentir os seus destinos tilo nobres, como realmente não 6 
licito contestar. 

«Depois de discorrer largamente sobre todos estes pontos, concluiu feli

citando 08 senhores ministros pela sua presença áquellc acto tílo solemne, 
c dirigindose aos alumnos da eschola a (|iiem expoz grande somma de con

selhos sobre o modo de se dirigirem como ctudantcH e como medicos» ('). 
Finda a cração de sapieiítia, o director (reza a respectiva acta) agra

deceu no presidente do Conselho de Ministros o tersc dignado honrar com a 
sua presença a solenidade daquele dia, c nuiito principalmente a sua eficaz 
cooperaçFio para que a Kscola iòsse dotada com um edifício próprio; e pediu

Ihc ainda que distribuísse por sua mílo os diplomas aos alunos premiados. 

Foi pela 1 hura da tarde de ò de outubro de IHTG, que, sob a pre

sidência do director, Cíouselheiro iManuel Maria da Costa Leite, se abri

ram as aulas solenemente, com a assistência do Conselheiro Joaquim 
(íonçalvcs :\Iamede, presidente da (íâmara dos Deputados e lente jubi

lado (la l'niveriîidade. 
A oração do sapieutia, recitada polo professi.r Manuel de Jesus 

Antunes Lemos, foi publicada na intigra no periódico A Actualidade, 
de O e 7 do mesmo mês. 

(J orador traçou o quadro dos estudos da Escola nos primeiros tem

pos do seu funcionamento; a predilecção pelos trabalhos anatómicos e 
cirúrgicos, e em Medicina intoi'ua uma « certa veneração pelo naturismo 
hippoeratico, encarnado na Fscola de Montpellier». 

Oâ professores da Escola port icuso foram acompanhando a evolução 
da cicncia médica, procurando «por todos os meios ao seu alcance conser

' var o ensino á altura dos progressos quotidianos da seiencia e da arte. 
Á medida ([ue a anatomia pathologica, a iiistologia e por último a physio

logia pathologica e a pharmacodynamica se foram aperfeiçoando, do sorte 
que do seu conhecimento resultasse benefícios reaes para a medicina pra

tica, a cultura d'ostas disciplinas foi tomando uma amplitude e desenvol

vimento cada voz maior, a ponto de sor indispensável alargar o quadro 
dos estudos, dotando a Escola com quatro novas cadeiras «. 

Não cuidavam, poróm, os velhos mestres senão da função docente, 
>» pondo de lado a investigação, como se tal missão não llies pudesse tam

■1) ViJ. íO Coiiimoicio do Porto, do 7 do outubro do 1875. 
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bém competir: «Deixando ás academias e aos experimentadores de pro
fissão a gloriosa tarefa do alargar o campo da sciencia com novas desco
bertas, a Escola reconheceu sempre que o verdadeiro medico só pode 
formar-se & cabeceira do doente pela observação attenta e conscienciosa 
dos phenomenos mórbidos o por i:<so tem procurado, não só verificar no 
terreno da clinica o verdadeiro valor das novidades scientificas, mas tam
bém habilitar os alumnos a supprir a imperfeição dos sentidos, com o 
thermometro, e sphygmographo, o microscópio e todos os outros instru
mentos preciosos que a sciencia moderna tem posto á sua disposição». 

Enumerou, depois, a sórie de doutrinas e sistemas que infiuíram 
nos progressos da Medicina, demorando-se um pouco mais na importância 
dos estudos de fisiologia experimental, então em pleno desenvolvimento, 
c das relações ou dependência entre a manifestação dos fenómenos fisioló
gicos o das condições físico-químicas determinadas ou determináveis (con
cepção mecânica da vida). 

«Assim como a phv.siologia só poude adquirir uma constituição scienti-
fica definitiva, adoptando os methodos e as doutrinas da mechanica, da phy-
sica, e da chimica, também a pathologia e a terapêutica só serão elevadas á 
cathegoria de seiencias, quando tomarem para base a pliysiologia normal». 

E as consideraçòes apresentadas tendiam a provar «que a /ÍAÍZO-

sophia de Descartes impera sobre a Medicina como sobre todas a seien
cias experimeutacs». 

Azevedo Maia, na abertura das aulas em 5 de outubro de IS77, 
fez «no seu erudito c desenvolvido discurso a historia da arte medica 
e das demais seiencias que se relacionam com ella» (•). 

Depois, Oliveira ílonteiro propôs que na acta se lançasse um voto 
de sentimento pela morte de Alexandre Herculano, «acompanhando esta 
proposta do breves mas eloquentes palavras em que fez a apologia dos 
méritos que notabilisaram o illustre cscriptor». 

As diversas dependências da Kscola estiveram patentes ao público. 

(1) Víd. «O Commcroio do Porto», do 6 do outubro do 1877. 



X 

Reforma do oiisino médico e discursos do Almeida Brandão, 
Urbiiio de Freitas, Miguel Artur e Ricardo Jorge. 
Projecto de reforma de Cilndido de Pinho e Rela

tório de Ricardo Jorge 

COMO vimos, conseguira o Conselho verba para construir casa própria 
na cerca do convento dos Extintos Carmelitas. Todavia, este notá

vel e tão desejado progresso nilo o satisfaz. E assim, ao mesmo tempo 
que se levantava o edifício — sob a inspeeçíío, sobretudo, de Pedro Dias 
— os professores conjugavam esforços para que, concluída a obra, uma 
reforma radical, em que fossem remodelados e ampliados os quadros das 
disciplinas e do pessoal docente e auxiliar, lhes permitisse introduzir no 
ensino módico a necessária base experimental. Alóm disso, querendo dar 
maior amplitude e eficiência aos trabalhos das clínicas, urgia conseguir 
do Governo liospital privativo ou, por mais fácil, da Misericórdia mais 
espaço no Hospital de Santo Ant('inio. 

Neste sentido foram orientados vários relatórios anuais, bem como, 
no todo ou em parte, os discursos de Almeida BrandEo, Urbino de Frei
tas, Miguel Artur e Ricardo Jorge. 

Cabe mencionar aqui, muito especialmente, o projecto de reforma 
de 1881, de que foi relator Cândido de Pinho, e o esplêndido relatório 
apresentado, em 188Õ, ao Conselho Superior de Instrução Pública pelo 
prof. Ricardo .Torge, trabalho notável, em que desassombradamente se 
punham bom patentes os defeitos c insuficiências do ensino médico 
então ministrado e se indicavam os meios adequados para remediar tSo 
grande mal. 

Simultaneamente e com idêntico critério, o consagrado químico 
9 



130 A ABERTURA SOLENE DAS AULAS 

Ferreira da Silva (e devo citá-lo aqui pela acção que os seus estudos e 
o seu exemplo tiveram na organização do trabalho laboratorial nos pró
prios domínios da iledicina) tambóm mostrava, pela palavra e pela 
escrita, quanto era necessário «fazer sahir o ensino da senda acanhada 
o estreita dos livros, e estudar a natureza em si mesma», pois só assim 
poderia chegar o país a possuir um número suficiente de investigadores 
que concorressem «para a rehabilitação scientifica da nossa pátria» (i). 

Recordemos tão louváveis esforços. 

Almeida Brandão (̂ ) quis mostrar no seu discurso, em 5 de outubro 
de 1878, que a organização dos estudos médicos em Portugal era defi
ciente o que se estava longe de atingir o estado das nações mais adian
tadas, importando, pois, averiguar a razão do atraso e pedir com instân
cia uma reforma que nos erguesse ao nível científico da Europa culta. 

Aludiu ao sistema da liberdade de ensino, e às disciplinas que con
viria introduzir no curso médico, sem esquecer as especialidades, o que 
naturalmente acarretaria um curso mais demorado. E nos preparatórios 
propunha que se ensinasse não a física, a química e a história natural 

(1) Vid, € Revista da Sociodado do Instrução do P o r t o , v. r, 1881, 
pàg. 313 o Bogs. 

(2) O discurso do Almeida Brandflo foi publicado no «Commoroio Portu-
guez> do 7 do outubro o bastnnto tempo depois, em 1913, impresso om folheto, 
do que na Biblioteca da Faculdade se guarda um exemplar. 

A oraçSo vem precedida do algumas palavras (cujo autor eo ntto indica), 
de quo transcrevo aqui parto: <Annos houve em que ostas orações nSo esta
vam á altura da significação quo tem a denominação scientitioa. Tratavam 
mais da parto administrativa do estabelecimento e do cumprimentos banaes á 
mocidade académica do que do movimento escolar o scíentitico. 

< Agora ouve-ae, tanto n'esta Escola como na Academia Polytecnioa, a 
voz auctorizada da sciencia. 

«Na Polytécnica ensaiou este systema, geralmente seguido em cguaos 
estabelecimentos estrangeiros, um dos mais formosos talentos da geraçSo nova, 
o Snr. José Joaquim Kodrigucs do Freitas, quo com as biographias de Ricardo 
Cobden o do Franklin soubo despertar na mocidade académica o amor do 
estudo e da gloria >. 

N5o ó inteiramente justo, porém, o comentário. Vimos, por exemplo, que 
muitos anos antos, Sinval, na Escola Médica, seguira já esse critério, traçando, 
na sua oraçflo, a biografia do grande Constâncio, que ofereceu à mocidade como 
modelo a imitar. 
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gerais, mas nas suas aplicações à Medicina, convindo, pois, professar 
aquelas disciplinas nas próprias Escolas Jlódicas. 

«O que nos falta ó trabalho scientilico bem organisado, de modo 
que os alumnos cheguem a servir-se do microscópio com perfeição expe
dita, a fazer experiên
cias, a profundar a ana
lyse chimica, etc,, com 
segurança de principies, 
e lucidez de conheci
mentos». 

Remédios para o 
mal? Quais os melho
ramen tos a introduzir 
numa reforma V 

aVinha a ponto 
appellar agora para os 
brios particulares. Nilo 
damos este recurso por 
abso lu t amen te estéril; 
pede mesmo a justiça e 
gratidão que nào esque
çamos 08 benemóritos da 
instrução publica, que os 
temos, como sabeis, se
nhores. A Academia Real 
das Sciencias regista os 
benefícios da munificên
cia regia dos monarchas • ,-/ - • 
D, LUÍS e D. Fernando; - ^ - - ^ - íggc. .^^<?. í íC.^:$U ^ . . ^ . . T ; ^ 

da instrução geral bem 
merecem o Conde de Porto-Covo, o Conde do Franco e o estimado Conde 
de Ferreira, que tem nome, jil agora popular e abençoado em todos os 
recantos de Portugal. Mas, tocando-nos mais de perto, por melhor nos 
obriga a resoluç-ão três vezes louvável dos alumnos d'esta Escola, que, 
em memoria do famoso historiador, que em vida se chamou Alexandre 
Herculano, intentam crear um premio annual — o premio Herculano — 
destinado á melhor dissertação medica que n'esta Escola for defendida. 
São tudo beneficies para agradecer, incentivos para louvar, mas não são 
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garantias nem penhor bastante do futuro que precisamos. E seja dito, 
em abono da verdade, que em geral no nosso paiz os opulentos impor-
tam-se bastante com as confrarias, muito com as arcas das misericórdias, 
e pouco ou antes nada com as academias. 

«Niïo temos em Portugal um ministério especial de instruçilo 
publica como teem as primeiras nações da Europa culta, e muito menos 
um directório medico que cuide dos progressos da sciencia, do melhor 
ensino das escolas e das refoi-mas a que a Medicina obriga. Urge, pois, 
que nós (a quem toca a obrigação moral de o fazer) não percamos ensejo 
de pedir melhoramentos para a Escola Medico-Cirurgica do I'orto; mais 
ainda urge que, sem perturbação do actual systema, lembremos um 
plano de reforma». 

Porém, já naquele tempo o dinheiro escasseava: «Sei bem, senho
res, que organisar reforma e pedir ao Estado que a sancione, vale o 
mesmo que solicitar dinheiro para executa-la; e o thesouro nacional 

] (pena ó dizel-o) mal se prestaria a Ião justa requisição». 
No projecto apresentado por Almeida Brandão, pedia-so ao Estado: 

autonomia das Escolas para que formassem «de per si organismos vivos 
e fecundos, por modo que possam regular as suas condiçSes interiores 
pelas exigências do ensino, e progressos scientificos » ; a criação de pro
fessores auxiliares, constituição análoga aos Privat-docenten das univer
sidades alemãs; e estabelecimento de melhores relações entre a Escola 
do Porto e o Hospital. 

E oferecia o seguinte quadro das matérias (jue deveriam, em sua 
opinião, constituir o curso escolar: 

1.° ano —(2 cadeiras) — História natural o Física médica. 
2." ano — (2 cadeiras) — Química médica o Anatomia descritiva. 
3." ano — (2 cadeiras) — RepotiçSo do Anatomia, Histologia o Fisiologia geral. 
4.° ano — (3 cadeiras) — Fisiologia especial o experimental, Patologia geral e 

Anatomia patológica geral. 
5.° ano — (3 cadeiras) — Matéria médica, Patologia médica o Patologia cirúr

gica. 
6.° ano — (4 cadeiras) — Medicina operatória, Higiene, Clínica médica o Clínica 

cirúrgica. 
7.° ano — (5 cadeiras) — Obstetrícia (Clinica obstétrica), Doenças do crianças 

(Clinica respectiva), ItepotiçSo de Clinica módica o de Clínica cirúrgica. 
8.° ano — (6 cadeiras) — Medicina legal e Toxicologia, Doenças de olhos, do 

pelos, do ouvidos (Clinica respectiva), repotiçSo das Clinicas módica, cirúr
gica o obstétrica. 
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Para dar a algumas destas cadeiras novas a conveniente feição 
prática, montaria a Escola os gabinetes e laboratórios indispensáveis, e 
pediria ao Hospital as enfermarias precisas. 

E fique assim provado, rematava o prof. Brandão, «que o Porto, 
sendo o primeiro em todos os úteis commetimentos, na phrase de 
D. Pedro V, o rei sempre chorado, níío foi o ultimo a pedir a reforma 
da sua Escola de Jledicina» (̂ ). 

Em 6 de outubro de 1879 falou Urbino de Freitas sobre «a orga-
nisação dos estudos medicos, á face de um plano geral de educação e 
ensino». Com efeito, o conselho escolar reputava indispensável e urgente, 
pelo que se passava lá por fora e principalmente na Alemanha, refundir 
em novos moldes a instrução primilria e a secundária; criar os cursos 
de física, química e história natural médicas, auxiliados pelo aturado 
exercício nos laboratórios e gabinetes de análise e experiência, museus e 
jardins de aclimação; introduzir o ensino prático de Hsiologia e instituir 
um curso de anatomia geral com trabalhos de microscopia, pois não se 
compreendia uma justa habilitação profissional médica, que não assen
tasse numa sólida educação científica; desenvolver os programas de 
patologia geral, e do anatomia e fisiologia patológicas gerais, como 
introdução necessária ao estudo da patologia especial; dotar a Escola com 
um bom o grande hospital para o tirocínio clínico, de modo a poder exer
cer a instituição poderoso influxo no moio social; e dividir em dois 
cursos distintos a cadeira de higiene e medicina legal, para realizar o 

(1) Dirigindo-so aos alunos, lembrou, com snUdndo, o doavontnrado Folíx 
da Fonseca Moura Júnior, filho distinto da Escola, pela morte arrebatado no 
verdor dos anos. 

Mais tardo, em 1923, o prof. Ricardo Jorge, no Canheuho de um Yagamtindo, 
referiu-8o a este aluno o à sua morto, num artigo sobro Jaccoud, entremeado 
de recordações escolares: «Uma nota característica dos cursos do ontílo era a 
destes competidores dos diplomas azuos o do livros rubricados, distribuídos na 
sessSo solene do abertura. Era calSo estudantosco chamavam-so ursos. 

€ Havia compitas celebres destes animais sábios; tal a de Feli.x Moura o 
JoRo Diogo, quo transitaram o curso num duelo galistico, com partidários acir
rados ontre alunos o professores; tanto esgrimiram quo so esfalfaram, o consu
midos pela refrega titânica, ao cabo do quinto ano, caíram malogradamente 
um após outro na oova> (IÍIOAHDO JORQQ—Canheuho de um Yagamundo, 1923, 
pág. 109). 
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exercício desta última consoante o plano oferecido por nações cultas, 
e de molde a esclarecer os tribunais em numerosas questões de interesse 
social (1). 

E emquanto níío se decretava a desejada reforma, o aluno Plácido 
da Costa, patrocinado pelo professor Antunes Lemos, tentava reger um 
pequeno curso de microscopia e, em seguida, a Escola estabelecia e criava 
dois cursos extraordinários de histologia prática e de doenças do aparelho 
génito-urinário, cujas regências entregava, respectivamente, a Ricardo 
Jorge e Miguel Artur, dois talentosos médicos rccóm-formados, que, por 
decreto do mesmo dia e com Cândido de Pinho, acabavam de ingressar 
no corpo docente e logo criavam, todos três, a «Revista Scientifica», 
periódico que marcou uma época brilhante, embora efémera, no jorna
lismo portuense. 

No ano de 1880, segundo refere o «Commercio do Portei) (de 6 de 
outubro), foi notável o discurso de Miguel Artur da Costa Santos. 

Transcrevo o resumo do discurso, consoante o publicou aquele jornal: 
«A maior parte da oração consistiu em um bosquejo philosophico-

-scientifico, em que o snr. Costa Santos apreciou á face da scieacia 
moderna a maior parte dos systemas. 

«Definiu com frisante vigor de traço o caracter da Renascença, con-
siderando-a menos uma epocha de especulações scientificas do que um 
estádio de observaçílo que elevou a sciencia moderna ao apogeu em que 
ella hoje se encontra. 

«Demarcou com balizas inabaláveis o espirito da sciencia antiga e 
da sciencia moderna, a primeira toda embebida em considerações empí
ricas e a segunda toda positiva, toda baseada no exame dos phénomènes, 
apresentando como exemplo a chimica, na sua phase alchimistica c na 
sua phase posterior ao grande Lavoisier. 

«Passando a referir-se ás sciencias medicas, disse que a anatomia, 
a physiologia e a pathologia se téem desenvolvido quasi por igual para 
constituírem o conjunto da medicina, podendo estabelecer-se a respeito 
d'ellas a seguinte representação geométrica : em cada angulo de um trian
gulo equilátero está coUocada uma d'aquellas sciencias que podem ser 

(1) Vid. URBINO DB FREITAS —4 Escola Medico-Cirúrgica do Porto, 1879-
-1880 («Revista da Sociedade do Instrução do Porto», vol. i, 1881, pág. 92), 
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representadas por circiilos, cujas areas se víto desenvolvendo a ponto de 
quasi coincidirem, perfazendo uuia só superficie». 

Examinou, por fim, as fontes do desenvolvimento da i\Iedicina, ter
minando por apontar como deiicientissimas as que ao tempo havia entre 
nós. Em sua opiniílo, 
a observação cadavé
rica não era tudo, e 
níto devia constituir o 
único objecto de aten
ção no estudo da Me
dicina. 

E deste passo se 
deduz que na Escola 
do Porto, pelo menos 
naquela época, domi-

f'nava ainda o ensino 
.,da Anatomia, cuja tra-
''diçSo honrosa se man
tinha, pois. Assim era. 
Ricardo J o r g e , na 
Carta-Prefílcio, com 
que abro o livro de 
E g a s Moniz, Júlio 
Denis c a sua obra, 
ao a lud i r à Escola 
po r tuense da época 
de Gomes Coelho, es
creve : 

a O ensino da ana
tomia era feito mode-
la rn ien te — não sei 
onde ao tempo nas escolas estrangeiras se fizesse melhor; o a clinica 
cirúrgica era regida por um operador de primeira grandeza, António Ber
nardino de Almeida, figura primacial da cirurgia nacional, que à vontade 
ombreia com António Maria Barbosa. Havia homens doutos, de raro 
brilho no saber e na palavra, como Luiz António e o egresso Câmara 
Sinval com quem Camillo se relacionou desde estudante. Falhavam toda
via, como em outras escolas, os meios de ensino prático para as discipli-

-'^jt-'^-^iHl'' _-í<^:^l..^ y^ tC^ t^L .^^^c^g^r -
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nas constituidas à custa da microscopia e da vivisecçiïo. O ensino tinha 
■ de ser livresco, como hoje pejorativamente se diz, e Gomes Coelho car

|. piase de ter de ir para a aula servir de eco aos compêndios. Ainda 
em 1880, à minha entrada para a corporaçílo, se escancarava a lacuna; 
tomeime do propósito de preenchêla ató onde as forças dum bisonho 
o permitissem, e por esse esfòrço de autodidáctica trabalhei uns poucos 
de anos em histologia e fisiologia experimental, iiitroduzindoas no ensino 
da casa, passado depois para as mãos de Plácido da Costa, um micro

logista hábil desde os bancos da Politécnica». 
Mas, voltando à oraçílo de sapientia, Miguel Artur lamentou (jue a 

organização dos estudos médicos proposta em idêntica solenidade de um 
dos anos anteriores não tivesse eco fora do recinto da Escola, e termi

nou por tecer o elogio de Francisco Veloso da (,'ruz, falecido no dia 23 
de maio daquele ano. 

Na sessão de 5 de outubro de 1881, foi orador Ricardo Jorge, 
então secretário da Escola (̂ ). 

No seu discurso, subordinado ao título O bioplasma e a biodynamica, 
publicado na «Revista Scientifica» (1882), teve em vista apreciar qual o 
rumo que no campo científico deve tomar o espírito humano, e para isso 
principiou por demonstrar a necessidade de se fundar o ensino médico 
verdadeiramente experimental, de fazer com que o frisante depoimento 
da observação acompanhe a par e passo as revelações da ciência teórica. 

Afirmou ser dirigido nesse sentido o projecto de reforma de ensino 
médico, elaborado pelo prof. Cândido de Pinho, cujas palavras, exaradas 
em um luminoso relat()rio, citou para confirmar a opinião que aventava. 

Com efeito, em resposta a uma circular do ministro do Reino, de 
fins do 1880, fora apresentado, com data do O de junho do ano seguinte, 
pela comissão nomeada pelo conselho, um «Projecto para a reforma do 
ensino na Escola JledicoCirurgica do Porto», do qual fora relator o 
prof. Cândido de Pinho. 

Contra a idea do que as escolas de Medicina deviam apenas minis

trar conhecimentos de aplicação imediata, na preocupação exclusiva de 
formar o médico prático, Cândido de Pinho manifestou parecer contrário, 
convencido de que, transportado tal pensamento para o nosso país, pode

(1) Vid. « O Commorcio do Porto », do 6 de outubro de 1881. 
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ria originar uma perigosa ilusSo: «Advogar a ideia de que se pôde con, 
ferir o direito de praticar a mais difficil das sciencias, a individues des-
tituidos da preparacSo scientifica indispensável, é proclamar a mais 
funesta doutrina e procurar impor a um paiz o maior dos vexames, o 
vexame da incompetência adornado com o título legal de capacidade». 

Propunha-sc nesse projecto de reforma que o curso fosse de oito anos 
e que na Escola se ensinassem as disciplinas de Física, Química e Ciên
cias Naturais médicas; que se reduzissem os exames a três (um no fim 
do segundo ano, outro no fim do quinto e o terceiro no fim do oitavo 
ano), acabando com os exames por cadeiras; que se criassem os labo
ratórios necessários para dar o maior desenvolvimento ao ensino prático 
e que se representasse n Mesa da ]\[isericórdia sobre a necessidade de 
abrir todas as enfermarias do Hospital de Santo ^Vntónio aos professores, 
para se poder ministrar aos alunos ensino clínico satisfatório, pois seria 
difícil conseguir-se hospital privativo. 

Além de 15 professores catedráticos, pedia-se a criaçílo de profes
sores agregados, em número de doze, escolhidos em concurso. E toca-
va-se num ponto delicado: «A organização e recrutamento do professo
rado ó uma questão vital para qualquer estabelecimento d'instrucçao 
superior. Não basta assegurar por meio do concurso o preenchimento 
das 'cadeiras vagas. E necessário primeii"o que tudo averiguar d'onde 
é que hade sair o professor, visto que nenhuma das nossas escolas está 
montada nas condições de ser considerada como escola d'aperfeiçoa-
mento ». 

E como era indispensável criar e manter uma atmosfera de activi
dade científica, urgia instalar laboratórios de experimentação e gabinetes 
do investigação, visto constituírem, para professores e alunos, a única 
escola capaz de dar grandes mestres o práticos consumados. De outra 
foraia, o professor ficaria impossibilitado de «acompanhar com passo 
seguro o movimento progressivo da sciencia», e ver-se-ia forçado a 
«mendigar nos trabalhos estrangeiros todo o cabedal intellectual de 
recente acquisição». 

E não esqueceu a proposta de se destinarem verbas para subsidiar 
viagens de estudo a centros estranjeiros, 

O prof. Ricardo .íorge, fazendo também suas as palavras do citado 
relatório, dissertou sobre as «máximas generalisações da sciencia da 
vida». E declarou quais foram as suas ideas directrizes: «demonstrar, 
em face das investigações morphologicas modernas, que a vida é pro-
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priedade d'uma substancia, reduzir a phenomenologia biológica ás con-
cepçSos da dynamica universal e particuiarmeate A recente theoria tur-
bilhonar, ligar a biologia geral ás elevadas espheras da especulação 
philosophica » (̂ ). 

E, citando Kant e David Hume, recordou o célebre filósofo portu
guês Francisco Sanches, cujo desígnio, «ao inscrever na sua bandeira o 
nihil scitur, era fundar uma seiencia solida, purgada de chimeras o 
ficções, livre sempre das abusões escholasticas, do jugo da syllogistica e 
das logomachias da lógica formal. A seiencia, a cognição perfeita das 
cousas, como elle a defenira, derivava da experiência e dos sentidos». 

E Ricardo Jorge terminou o seu discurso com nova alusão ao pro
jecto de Cândido de Pinho: 

í A alta cultura intellectual d'uma nação constitue, desde que as 

(1) Principiou por aludir aos três períodos capitais que destacava na 
curva evolutiva da ciência : 

1.° — A ciência doa indivíduos, com a biologia descritiva, a que a simples 
observação bastou o onde rosplandocoram Lineu e Buffon. 

2.° — A ciência dos órgãos, em que o manejo do escalpelo criou a biologia 
comparada (anatomia o fisiologia comparadas), dando <a chavo biotaxica ao 
grande Cuvier> o contribuindo «para as esplendidas concepçCes da evolução 
darwinista e da phyllogenose haekoliana>. 

3.° — A ciência dos bioolomontos, enunciada por Bichat e que traçou 
«a directriz a toda a seiencia do século», fazendo surgir a anatomia geral e a 
fisiologia geral, graças ao poder do microscópio. 

Víamos, pois, sucessivamente os indivíduos reduzidos a órgSos, os órgSos 
a tecidos, os tecidos a células, o as células ao bíoplasma. 

Entoou Ricardo Jorge um hino ao microscópio que < nos abriu um mundo 
novo» e a Schwann, a quem se devo um novo dogma, «a sua celebro theoria 
cellular». Por isso, quando «em 1878 os sábios do todos os paizes formaram 
um concerto de folicitaçOos em torno de Schwann, a Escola modioo-cirurgica 
do Porto também lá se fez ouvir, dando preito de homenagem a um dos mais 
prestantes obreiros da seiencia». 

Falou na «brilhante e modornissima theoria do bíoplasma», que veio 
coroar uma luta que o orador traçou «nos seus lineamentos capitães e nas suas 
luminosas consequências philosophicas». 

Aludiu aos importantes trabalhos que conduziram à « concepção d'uma 
substancia albuminóide amorpha e homogénea — o bioplasma — como sedo 
ultima e irreduotivel das propriedades vitaos, como a base physioa da vida, 
segundo a oxpressSo frizante de Huxley». E a seguir traçou «o quadro resu
mido das differenciaçõos morphologicas do bíoplasma». 

Entendia Bicardo Jorge quo a vida tinha de ser interpretada à luz das 
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forças civilisadoras derivam era primeira fonte da maxima capacidade 
productiva do homem na esphera moral e na espliera material das suas 
acções, a alavanca mais poderosa de que ella se pôde servir para mover 
o carro triumphal das glorias conquistadas na lucta immaculada do tra
balho para a rehabilitação e prosperidade humana». 

I'] foi precisamente Cândido de Pinho, quem pronunciou em õ de 
outubro do ano seguinte o tradicional discurso (^). 

Em 1883 (5 de outubro) Placido da Costa «discursou sobre o 
estudo da medicina, mostrando as vantagens que d'elle resultam», e dois 
dias depois, principiou a mudança da Escola «para o novo edifieio, pro-

oonoopçõos grandiosas da física moderna, do átomo-dinamismo, o oxpôs a tooria 
turbílhonar do átomo. 

Emquanto ao nível doa conhooimontos humanos, parocia-lho quo a oscola 
positivista, <na3 suas grandiosas conquistas, nSo conseguira olcançar todo o 
torrono a quo dovoria abalançar-so, porque ainda so lho oforoco, como estádio 
das suas lucubraçõos, aquillo quo poderá chamar o incognosoivol. Esto estado 
de coaocSo exercida sobro o espirito precisa sor abolido; ó preciso ntto deixar 
abandonado um campo tSo vasto como aquelle quo falta explorar. A oschola 
positivista, no estado em que actualmente exerce a sua actividade, nos limites 
em que prosontomento cré poder exercer a sua agitaçito cerebral, nSo faz mais 
do que reviver a philosophia de Spinosa, o que ella devo muito breve aban
donar >. 

Era preciso criar «uma metaphysica positivista, certamente bem difíe-
rente da antiga metaphysica banal, que por largos annos entreteve os espíritos 
em uma infructifera actividade >. Era a essa metafísica cquo se devia reservar 
a investigação do actual incognoscível até onde soja possível alcançar >; dela se 
devia esperar «o desvendamento de muitas verdades que actualmente o espírito 
humano abandona como se ficassem fora do sou alcance, mas que em verdade 
dentro do campo da philosophia positiva, tóom muito de apreciável, muito que 
é bem digno do consideração>. 

(1) Diz cO Commercio do Porto> do dia imediato: «depois de se referir á 
discussão que teve lugar na Academia de Murcini, de Pariz, em 1871, analysou 
o estado da cirurgia antes d'aquolla data. 

< Discutiu em seguida o valor da doutrina sopticomica, fazendo uma expo-
siçSo dos progressos realizados sob o seu influxo, e insistindo na obro do syste-
matizaçSlo e coordonaçSo que se opera debaixo da disciplina lógica, que essa 
doutrina criou >. 

A última parto da oraçSo foi, como do costumo, dedicada aos alunos. 
E, certamente. Cândido do Pinho, consagraria algumas palavras à memória 

do professor jubilado, Luiz Pereira da Fonseca, falecido a 22 de maio daquele ano-
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ximo ao quartel do Carmo», começando as aulas a funcionar na casa 
nova (*). 

Já havia, finalmente, espaço para instalaçíío de laboratórios e 
museus; faltava, porém, o remate da tíío desejada reforma do ensino 
médico. As bases para ela apresentaram-se mais uma vez, e então, 
em 18S5, foi ao Conselho Superior de Instruçito Pública que Ricardo 
Jorge, na sua qualidade de vogal da comissão electiva e delegado da 
Escola portuense, dirigiu um brilhante relatório. Depois de passar em 
revista as fases principais da história do estabelecimento, fêz a crítica 
minuciosa da ins
trução médica en
trenós. Estudou as 
condiçOes de vida 
dos professores, na 
sua tríplice função 
pedagógica, selec
cionadora e cienti
fica; es tudou as 
condições de vida 
dos alunos (prepa
ração, exames, fre-
qiicncia, prémios); 
anal isou os pro
gramas dos cursos, 
distribuição de dis
ciplinas, compên-

' dius o instalações laboratoriais e clínicas; e demorou também os seus 
olhares sobre o regime económico e administrativo da casa. E rematando 
tão cuidada observação e dissecção tão meticulosa, comparando o que 
nós tínhamos com tudo quanto vira na sua recente viagem ao estranjeiro 
(sobretudo, a clínica de (Jharcot, em Paris, e os laboratórios de ÍJoltz, 
Hope-Seyler, Kecklingliausen e Waldeyer, em Estrasburgo), no intuito 
de que na nossa terra cada catedrático fosse «um bom mestre traba
lhador, apto e dedicado, cada eschola um centro prestimoso, uma oftícina 
apresentável de educação e ensino», propunha: aumento do vencimentos 

Teatro anatómico 

(1) Vid. < O Commorcio do Por to > do G o 9 do outubro do 1883. 



142 A ABERTURA SOLENE DAS AULAS 

e de dotações; viagens de instruçSo para professores e alunos, criaçSío 
do adjiivato de anatomia e do internato de clínica, de agregados e assis
tentes (de funções temporárias), de novos cursos e cadeiras (anatomia 
topogrílfica, anatomia geral e histologia, medicina legal, e cursos auxi
liares de oftalmologia, de dermatologia e sifiligrafia, de neurologia e psi
quiatria, o de pediatria), de novos laboratórios (química médica, anatomia = 
patológica, bacteriologia, análises clinicas), instituíçíío de trabalhos prá
ticos regulares e obrigatórios como em anatomia (nas clínicas, em medi
cina operatória, higiene e medicina legal, etc.), liberdade de freqiicncia 
nos cursos orais, mas obrigatoriedade nos trabalhos práticos; exigência 
de exame de língua alemã e de exame de admissão para ingresso nas 
Escolas; exames, com provas práticas, por grupos de disciplinas afins 
e não singulares, por cadeiras. 

Em resumo, queria que se dessem às Kscolas condições de desen
volver ao máximo os trabalhos práticos (de investigação, de demonstra-
çSo e de aprendizagem discipular), de educar professores hábeis, devi
damente especializados, e de promover incessantemente as relações de 
mestres e discípulos com os grandes centros do estranjeiro. 

Para o ensino prático apenas dispunha então a Escola do Porto, 
além de um belo teatro anatómico, de laboratórios de Histologia e de 
Fisiologia recentemente instalados, graças aos esforços de Ricardo 
Jorge (̂ ). Urgia seguir o exemplo e criar outros para honra e prestígio 
da Escola portuense. 

(1) O gabinoto do Histologia possuía «uma boa collocçSo do microscópios 
do Swift, Book, Naohot, etc., dosdo o bollo instruraonto com todas as porfeiçOos 
do machinismo, até aos úteis o pequenos apparolhos parn trabalhos d'alumnos. 
A sério doa objectivos ó por cgual copiosa, o enriquecida com objectivos prooio-
808 do PowoU o d'iramorsao homogénea, otc. Do todos os instrumentos para a 
practica do microscópio o das secções o dos reagentes próprios para preparações 
o hiatotintura está o gabinoto guarnecido. As caixas do collocções conteom um 
numero avultado do proparaçõoa (Cole, Bourgogne, otc), ontro as quaos já tigura 
um bom pecúlio trabalhado em casa». 

Já 80 pudera inaugurar a Fisiologia prática, porquo o laboratório rospoctivo 
montara-80 o enriquecera-ao na medida do possível: instrumentos adquiridos 
nas casas Verdin, Gaiffo o Collin, tais como < apparolhos de contençSo, cylin
dres registradores, myographos, tambores inscriptoros o receptores, arsenal eléc
trico completo, etc.>. E como so fizera uma encomenda à casa Edelmann o so ia 
remodelar a sala, o prof. Ricardo Jorge esporava que no fim daquele ano lectivo 
o laboratório se pudosao patentear o dar saída a bons trabalhos expérimentais. 



XI 

o prof. José Frutuoso c a "Sociedade de Instrução do Porto,,. 
Prémios Barão de Castelo de Paiva e Macedo Pinto; 

legado Assis 

EM 1884 fora escolhido para pronunciar a oração de sapientia o 
prof. Gouveia Osório. Porém, não podendo desempenhar esta 

comissão, o Conselho, na sessão de 19 de agosto, nomeou para o 
substituir o prof. Agostinho do Souto, o qual também presidiu à 
sessão, no impedimento do director, Conselheiro Manuel liaria da Costa 
Leite (1). 

Durante uma hora precisa, o Dr. Agostinho do Souto fêz a história 
da Escola, mostrando os melhoramentos por que tinha passado e notando 
aqueles de que ainda carecia. E aludiu aos prémios instituídos pelos fale
cidos barão de Castelo de Paiva e professor Macedo Pinto, dois benemé
ritos do ensino, e ao importante legado deixado à Escola pela irmã do 
finado professor Assis Vaz. 

Jíi noutra oportunidade tive ensejo de fazer a história do prémio 
Barão de Castelo de Paiva, instituído por aquele ilustro naturalista para 
galardoar, todos os anos, o aluno «que mais destreza mostrar nas opera
ções cirúrgicas, ou nas dissecções anatómicas do corpo humano» (*). 

(1) Ao quo diz <0 Coramoroio do Porto >, a solonidado realizou-so no dia 
6 do outubro, pela 1 hora da tardo (Vid. < O Commcrcio do Porto » do 7 do outu
bro do 1884). 

(2j HERNÂNI MONTEIRO — Evolução do ensino da Medicina operatória na 
Escola do Porto, in c Trabalhos do Laboratório do Medicina operatória >. Porto, 
1932, pàgs. 123 o sogs. 
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E em trabalhos anteriores também já aludi aos valiosos legados deixados 
à Escola por D. Rita Assis e i\[acedo Pinto. 

No ano de J88Õ a oracSo de sapientia esteve a cargo do prof. Lebre. 
Nesse trabalho mencionou (}), resumidamente, o desenvolvimento que a 
ciência módica alcançara desde os tempos remotos, destacando com louvor 
os nomes daqueles que com seus trabalhos e investigações mais haviam 
concorrido para o progresso da Medicina. 

Elogiou os seus colegas do corpo docente, nSo esquecendo, nesses 
elogios, os alunos que mais se haviam distinguido pelo seu aproveita
mento e assíduo estudo. 

Referindo-se ao modo como se exercia o ensino, por cadeiras, na 
iíscola, mostrou a necessidade e urgência do uma reforma, apontou a 
maneira como estavam acumuladas as diversas disciplinas, e fez votos 
por que se tornasse efectivo e real o projecto de lei para esse fim apre
sentado na última sessão legislativa, mostrando, ao mesmo tempo, a con
veniência da criação de novas cadeiras. 

Nos dois anos seguintes não se proferiu oração de sapientia, devido 
A doença e morte do prof. Josó Frutuoso, encarregado pelo Conselho 
para desempenhar essa incumbência (2). 

Ao abrir a sessão solene de 5-X-1887, o director (Visconde de Oli
veira), lamentando a perda que a Escola sofrera com o falecimento do 
Dr. Josó Frutuoso Aires de Gouveia Osório, «pôz em relevo as quali
dades mais eminentes d'aquelle prestanlissimo cidadão» (3). 

Na opinião do prof. Maximiano Lemos, o maior serviço prestado 

(1) Vid. «O Coramorcio do P o r t o . 
(2) A acta do 29 do julho do 1886 refere que o orador escolhido foi o 

prof Aires do Gouveia. Porém, n-*0 Commorcio do Porto > de 6 do outubro 
nS.0 80 cita nom so diz so houvo oração do sapientia, mencionando apenas quo o 
director, dopois do declarar aborta a sessão, mandara proceder à leitura dos 
nomos dos alunos distintos. E do cror quo nSo fosso proferido o tradicional dis
curso, pois o mosmo jornal, do 6 do outubro do ano imediato, diz quo aquêlo 
professor, falecido ropontinamonto no dia 23 do agosto, estava incumbido da 
oraçSo do sapientia. So a houvesse proferido no ano anterior, nSo ora natural 
que o Conselho o oncarrogasso do pronunciar outra logo a seguir. 

(3) Continuando a sua brovo oracSo, disse que nSo so pronunciava dis
curso inaugural, porquanto o falecido Dr. Josó Frutuoso, encarregado do o pro
ferir, nSo pudera ser substituído a tempo. 
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por Aires de Gouveia à ciência e actividade nacionais foi a criação, 
em 1880^ da Sociedade de Jnstruçiïo do Porto. Recordemos, pois, em 
breves palavras a actividade daquela agremiação cultural, à qual se 
referiu tambóm, cora elogio, o prof. Ricardo Jorge no aeu livro sobre 
«Camillo e Antonio Ayres». 

A idea de fundar no Porto uma Sociedade para promover c auxi
liar o estudo das Ciências Naturais, e especialmente da Zoologia e da 
Botânica, que tinbam nesta cidade muito solícitos cultores, entre nacio
nais e estranjeiros, deve-se ao naturalista Isaac Newton, que nesses 
estudow ocupava as horas livres do seu emprego no comércio por
tuense. 

Com 08 seus esforços e a coadjuvaçilo da direcç<ào do Palácio de 
Cristal, ali se reuniram em fevereiro de 1880, sob a presidência do 
Dr. .Toso Frutuoso, grande número de pessoas e, depois de demorada 
discussão, resolveram que a nascente instituição <levia ter por objectivo 
promover a instrução geral «com o tim de derramar uma solida edu-
eaçílo liberal por todo o paiz» e aperfeiçoar e desenvolver os métodos 
pedagógicos. 

Aprovados os estatutos, de cujo projecto foi relator .loaquim de 
Vasconcelos, elegeu-se a direcção, ficando no lugar de presidente o 
Ur. José Frutuoso e no de secretário geral Joaquim de V'̂ asconcelos, 
que desenvolveu uma extraordinária e benéfica actividade, como se veri
fica folheando as páginas da Revista fundada pela Sociedade, com o lou
vável e benemérito intuito de difundir todos os conhecimentos que pudes
sem elevar o nível intelectual português ao par do dos povos mais bem 
rlotados. 

Entre os t̂ ócios fundadores contavam-se quasi todos os lentes da 
Fscola JFédica e como sócios eméritos foram logo eleitos .loão de 
Deus, 'J'omaz Ribeiro, Adolfo Coelho, João de Andrade Corvo, José de 
Anchieta e D. (Jarolina Jíichaelis de Vasconcelos, (|ue também honrou a 
Revista com colaboração. 

Jnaugurou-se a Sociedade na noite de 27 de abril de 1880, com 
uma sessão solene — na qual cooperaram a .Vssociação (Comercial e a 
Sociedade Nova ICuterpe — de homenagem aos ilustres exploradores 
Brito Capelo e Roberto Ivens, com a assistência de Serpa Pinto, vindo 
do seu remanso da Beira. As suas façanhas foram festejadas com vivas 
aclamaçCcs, repetidas na noite seguinte durante o banquete oferecido no 
(jrande Hotel do Porto iiqueles três sócios eméritos, que tinham prestado 

10 
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ao país, com suas arrojadas explorações através de Africa, os mais rele
vantes serviços. 

Outro acontecimento notfível que se deve à nascente instituição, 
«em honra da seiencia e para credito do Porto», foi a recepção dos 
membros do Congresso de Antropologia e Arqueologia Preliistórica, cele
brado em Lisboa naquele mesmo ano. Us primeiros nomes da Antropo
logia ficaram inscritos no livro de oiro da Hociedade, na memorável noite 
de 1 de outubro, e o reconhecimento dos sábios congressistas foi exterio
rizado, em frases eioqiientes, por Henri Martin. Essa festa, de carácter 
internacional, passou por ser, depois da exposição de 1865, quando se 
inaugurou o Palácio de Cristal, a mais brilhante que a cidade do Porto 
presenciou. 

Digna igualmente de muito especial registo — e tinlia a Sociedade 
em mira poder, assim, organizar um museu — foi a exposição de História 
"Natural, solenemente inaugurada, no dia do aniversário da Rainha, 16 do 
outubro, com uma sessão, na sala do Teatro Gil Vicente, em que, depois 
das palavras de apresentação do Ur. .íosó Frutuoso, o nosso químico 
Dr. A. .). Ferreira da .Silva, presidente da secção do Ciências fisiológico-
-naturais, exalçou, no discurso de abertura, «a memoria d'aquelles bene
méritos da pátria que, á custa de privações e trabalhos, conseguiram 
fazer alguma coisa para o conhecimento da nossa fauna e flora, e das 
riquezas do nosso solo». 

Na sala dos bilhares do Palácio de Cristal, posta à disposição da 
Sociedade, exibiram-se numerosíssimos exemplares da fauna e flora por
tuguesas e espécimes da sua indústria extractiva — bem como obras 
e memórias de autores portugueses ou de naturalistas estranjeiros sobre 
a história natural do nosso país —, especialmente cedidos por variados 
coleccionadores, empresas mineralógicas, museus nacionais, etc. 

Na exposição, a primeira do género em Portugal, viam-se notáveis 
colecções cedidas por diferentes sócios: de reptis, nacionais e estranjei
ros, de Augusto Luso, vice-presidente da secção de Ciências fisiológico-
-naturais da Sociedade; de criptogâmicas do Porto, de Isaac Newton; de 
íanerogâmicas dos arredores da cidade, de E. Johnston; de aves do 
Porto, de Guilherme Tait; de colibris e insectos, de .José Teixeira da 
Silva Braga; de conquiliologia portuguesa, de Eduardo Allen; de mine
rais e conchas, de .Alanuel José Felgueiras, etc. 

Para o êxito do certame, visitado a '2 de dezembro pela família 
real, concorreram também a Academia Politécnica do Porto e os direc-
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tores dos museus zoológicos de Coimbra iDr. Albino íreraidee) e de 
Lisboa (Dr. iJarbosa du Hccage), do .lardim liotânico da Universidade 
(Dr. Júlio Henriques) e várias autoridades administrativas do pais. 

A Sociedade de Instrução do Porto criou uma biblioteca e abriu um 
gabinete de leitura, que já em fins de fevereiro de 18S1 contava 
58 jornais o revista c perto de 4tll> volumes, quasi todos oferecidos; 
expôs, por graciosa concessilo do reitor do liceu, Dr. Ilídio do Vale, uma 
importante c()lec ;̂ào de modelos do gesso, vindos da Alemaniia para o 
ensino de detenho no referido estabelecimento; féz ouvir no seu seio 
distintos homens de letras e pedagogos (Teiitilo Hraga, Adolfo Coelho, 
Pinheiro Chagas, Consiglieii Pedroso, Agostinho de Sousa, Jlauuel de 
.lesns Antunes Lemos, Leonardo Torres, Hento Carqueja, Marílo d'Astre 
de Landsberg, Joaquim de Vasconcelos, etc.); entregou k comprovada 
competência de Joaquim de \'asconcelos a elaboraçiío de um «Projecto 
de organização do ensino tócnico com aplicação à escola de instrução pri
mária», e coube a Moreira de Sousa apresentar um «Projecto de reforma 
da instrução secundária u. 

Citemos, como belas iniciativas da Sociedade, a exposição de camé
lias em Lisboa, no Salão da Trindade (de 1! a 1;J de março de 1S82): 
a celebração do centenário de Frederico Froebel, e a primeira exposição 
completa, portuguesa, do material do .Jardim da Infância, do ensino ele
mentar profissional e da literatura froebeliana, com uma série de confe-
rôncias alusivas (22 a 26 de abril de 18H2) por .loaquim de Vasconcelos 
e Macedo Araújo Júnior, publicação da biografia de Froebel por Rodri
gues de Freitas e de um relatório com os planos e orçamentos de um 
jardim modelo, pedido oficialmente; a Exposição de Indústrias Caseiras 

^14 de maio a 18 de juniio do mesmo ano), com trabalhos práticos pelas 
rendeiras de Vila do Conde, Viana e Peniche; a Fxposiçíío de Cerâmica 
Nacional í22 de outubro a 2G de novembro) com demonstrações pelos 
oleiros do Porto e arredores, e distribuição de prémios no encerramento, 
e para cuja organização Joaquim de Vasconcelos percorreu o sul do pais; 
a criação, na fábrica de cerâmica das Devezas, do curso de desenho e 
modelação para oleiros, solenemente inaugurado no dia 4 de fevereiro 
de 188.-5 — primeiro passo para a criação nesta cidade, a exemplo do que 
outros povos iam fazendo, de uma «Escola de artes e ofícios», serviço 
de grande alcance para o melhoramento do ensino técnico entre nós, e 
para cabal educação prática do operário—, para cuja realização a Socie
dade organizou, no Palácio, um bazar de prendas (8 de maio de 188;]), 
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solicitando a coadjuvaçUo das senhoras, entre as quais a Rainha D. Maria 
Pia, a condessa de Edla, a duqueza de Palmela e a condessa da Praia-
a exposiçSo de ourivesaria, inaugurada a 16 de setembro de 1883, em 
que figurou a célebre custódia de Belém, sobre a qual Joaquim de Vas
concelos fez, na véspera do encerramento (IS de novembro), uma erudita 
conferência, apresentando um projecto para a sua reconstru^So segundo 
a idea original. 

A Sociedade de Instruçíto do Porto, por ocasiílo do centenilrio do 
Marquês de Pombal (5 de maio de 1882), associando-se às festas da 
comissão académica, publicou estudos especiais, históricos, sobre a época 
pombalina; e em homenagem ao Infante D. Henrique, que soube inspirar 
«a empreza gloriosa do dominio dos mares», propôs a criação de um 
monumento e, conjuntamente, de instituições duradouras de utilidade 
nacional que perpetuassem a sua memória (4 de março de 1882), e, ao 
abrir a subscriçílo para tal efeito, teve a satisfação de logo receber dos 
consócios estrangeiros, Tait e Murat, a oferta do mármore nacional neces
sário para o monumento e do (lovêrno o bronze (Carta de lei de 2G de 
julho) (1). 

'Vtío merit(')ria actividade chamou a atençíio do ^íunicipio e da Junta 
Geral do Distrito, do Rei e do (Jovêrno que reconheceram a Sociedade 
«de poderosa iniciativa para a prosperidade da naçilo». 

Mas nílo tardaram a surgir graves dificuldades. Das sucessivas 
exposições, entraram na posse da Sociedade numerosas e importantes 
colecções cientificas, artísticas e pedagógicas (do Jardim da Infância), 
que dariam, uma vez convenientemente dispostas, um belo museu. Porém, 
por falta do local e espaço, tudo andava disperso: parte depositada no 
Palácio dos Carrancas, por concessão de D. Luiz, outra parte em casas 
particulares, por favor de vários sócios, lí já em janeiro de 1883 a 

(1) A idea da homonagom ao Infante D. Henrique surgiu na Sociedade 
de Instrução do Porto por lembrança do eóoio J. E. Von Hafo, alomSo. Lisboa 
contrariou a iniciativa, surgiram dosintoligéncias, dissolveram-so coraissSes, o 
o ultimaiiim de 1890 veio desfazer tudo. K (|uando em 188f, desaparecida já 
aquela Sociedade, se celebrou, por novos esforços, a comemoraçflo do centenário 
honriquino o, anos depois, se inaugurou o monumento em frente ao Palácio da 
Bolsa, ninguém lembrou a iniciativa da extinta Sociedade do Instruçflo, nem 
citou OM nomos do Von llafo e Joaquim do Vasconcelos, «autor o propugnador 
da celebração do centenário» (Vid. PRDKO Yvtomvio — Iconografia Histórica 
Portuense. Porto, 1932). 
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Sociedade se via impossibilitada do prosseguir com as conferências, por 
ser pequena a sala de que dispunha no Palácio de Cristal. Recorreu 
então ao parlamento, a que, de-facto, a 4 de abril de 18S3, foi presente 
um projecto de lei, assinado por Bernardino Machado, 1'adre Patrício, 
Joaquim António Gonçalves, Licínio Pinto Leite, Gonçalves Crespo, 
Diogo de .Macedo c Wenceslau de J.,ima, para concessíto k Sociedade de 
Instrução do Porto da «area dos terrenos ao nascente do quartel de 
infantaria 10 da mesma cidade, pertencentes ú fazenda nacional, que o 
governo julgar necessária c fizer demarcar». 

Entretanto, «na gloriosa tarefa da educaçiio e da civilização nacio
nal », a Sociedadp csforçava-se por abrir, na nave central do Palácio, em 
abril de 1884, uma grande exposição de fiação e tecidos nacionais, sob 
a presidência e protecção do príncipe D. Carlos. 

Kra necessário valorizar c chamar a atenção do público para os 
produtos portugueses, honrar o trabalho anónimo dos operários e ali
mentar nos filhos a esperança de futuro melhor. 

A «Sociedade promotora da indústria nacional», fundada em 1822, 
trinta anos antes da primeira grande exposição de Londres (.IHõl), depois 
de organizar as exposições industriais de Lisboa de 1838, 1840, 1844 
e 184'J, morrera! Xo Porto, depois das exposições nacionais de 1857 
e 181)1 e da universal de 18155, mais nenhuma se abrira. K nestas cir
cunstâncias, para que não figurassem os nossos produtos apenas em 
exposições estranjeiras (Paris, 1867; Viena, 1873; Filadélfia, 18715; 
e Paris, 1878)^ a «Sociedade de Instrução do Porto» convidou larga
mente 08 industriais portugueses a concorrerem à projectada exposiçílo 
de fiação e tecidos. 

A Sociedade empenhava-se, ainda, em promover uma exposição de 
marcenaria e artns correlativas e em inaugurar, com a presença do 
príncipe D. Carlos, no dia 15 de abril de 1884 (dia imediato ao da 
abertura da projectada exposição de fiação o tecidos), uma escola de 
desenho e modelação aplicada à indústria, com museu de modelos e 
biblioteca de arte industrial, destinada aos operários das várias indús
trias do Porto e seu distrito, e que devia considerar-se como o núcleo da 
futura escola de artes e ofícios, anunciada pela Sociedade. 

Josó Augusto Vieira, no «alinho Pitoresco» (tomo ii, Lisboa, 1887), 
refere-se com o maior elogio às belas iniciativas da «Sociedade do Ins
trução», a a quem o Porto e o paiz devem uma boa parte da sua renas
cença artística, por tantos julgada impossível, em face do longo somno 
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fradesco a que nos tínhamos habituado. O Palácio então, que ella escolheu 
como wéde, devclhe immense; i; desde que a sua Iniciativa ali surgiu, 
que elle se vê concorrido tanto como lugar sagrado, onde as artes e as 
industrias recebem a proteccSo cariciosa da miiltidílo, como casa de espec

táculos, onde toda a gente so diverte». 
O mesmo autor alude, ainda, ao «Museu industrial e commercial», 

in.stalado. ao tempo, no edifício do antigo circo, separado dos jardins do 
Palácio «por uma rua intermedia que se abriu, mas ligado ainda a elles 
por uma ponte de madeira, (pie transpõe a nova rua». K mandava o 
touriste visitar o Museu para conhecer « uma das mais bellas feições do 
Porto» e para «prestar a homenagem do seu respeito e do seu applauso 
ao patriotismo da «Sociedade de Instruçílo», a cuja iniciativa se deve 
este padrão glorioso». 

Mas voltemos ao discuráo do prof, ^[anuel Maria na sessão de 1887. 
Referiuse ao facto de ser aquele o primeiro ano om que se dava cum

primento ao legado da benemérita D. Rita Assis de Sousa Vaz e aludiu 
à projectada mudança, a instâncias do ministro das Obras Públicas, da 
Fiscola para o edifício da Academia Politécnica. 

Já noutra ocasião contei este episódio (•). Km 1887, falouse em 
instalar no edifício da Kscola, recentemente construído, o Instituto Indus

trial, passando a Hscoia para uma parte do edifício da Academia Poli. 
técnica que se transformaria, assim, uma vez eliminado o vizinho e 
«incongruente cazarão» do (!olégio dos (')rfaos, em sumptuoso Paço das 
Escolas do Porto. O Conselho deu parecer favorável, votando apenas 
contra o prof. Lebre, por julgar essa transferência prejudicial, nociva c 
sobremodo emharaçadora do perfeito e cabal desempenho das obrigações 
que por lei eram impostas à Escola. 

No ano seguinte, o Conselho voltou a ser consultado e novamente 
votou a favor da transferência, que reputava de extrema utilidade para 
o engrandecimento do ensino. O teatro anatómico, porém, tinha de se 
construir noutra parte, na cêi'ca do ifospital de Santo António ou em 
terreno vizinho. A Santa Casa protestou energicamente e o prof. Lebre, 
não se podendo conter, insurginse outra vez contra semelhante idea de 

(1) HERNÂNI MONTEIRO — O prof. João Pereira Dias Lebre {<■ Arquivo de 
Anatomia e Antropologia», vol. .xvi, 19331934). 



NA eSCOLA MÉDICO-CIRÚRQICA DO PORTO 151 

«desalojar a Escola Medica, intimando-llie mandado de despejo, e como 
iiEo pode ser abandonada na rua divide-se e fragmenta-se, mandando as 

aulas teóricas para o edifício das Escolas, e o Teatro anatómico para a 
cerca do hospital ou proximidades i . ilas, alóm da disseminaçílo dos ser
viços, ponderava o prof. Lebre no seu parecer os inconvenientes resultan
tes, visto niío haver no edifício da Academia espaço para viveiros de 
animais de experiência e ter a Escola de perder a sua biblioteca e 
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secretaria privativas, que, a dar-se a transferência e a vingar o projecto 
apresentado, ficariam comuns a um e outro estabelecimento. E a opiniílo 
do prof. Lebre venceu c a mudança níto se fôz. 

Creio que em 1888 nRo se realizou a tradicional solenidade. Nilo 
encontrei qualquer referência nem nas actas, nem nos jornais. Apenas 
«O (Jommercio do Porto « do dia 9 de outubro informa que na véspera 
se realizara n abertura das aulas, sem marcação de faltas. 

Em 1889 (no dia (1 de outubro), coube a vez a ^laximiano Lemos (̂ ) 
que falou sobre «O humorismo antigo e o Immorisuio moderno", tra
çando, ainda, no seu discurso a biografia do insigne cirurgiíío António 
Bernardino de Almeida, lente de Clinica cirúrgica da Escola do Porto, 
cujo ensino elevou a grande altura, deixando de si — do seu saber, da 
sua perícia, das suas arrojadas operações — honrosíssima uiemúiia e fama 
imorredoira (2). 

Em 1890 nSo houve sessão solene de abertura (̂ ), a-pesar-do haver 
sido nomeado para ela orador o prof. Roberto Frias (sessílo de 30 de 
julho), e em 1891 efectuou-se a costumada sessílo em 5 de outubro, 
mas nSo se proferiu oraçSo de sapientia (}). 

(1) Víd. *A Medicina Contomporânoa», vol. vir, págs. 380-382, 385-387 
o 393-394. 

(2) MAXIMIANO LBMOB — História do Ensino Médico no Porto e HBRNÂNI 
MONTEIRO — Origens da Cirurgia Portuense, cit. 

(3) Vid. <0 Commorcio do P o r t o do 15 do outubro do 1890. 
(*) Idetn, de 6 de outubro de 1891. 
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Orações de liOpcs Martins, Alberto de Aguiar, Carlos Lima. 
Luiz Viegas. Dias de Almeida e João de Meii-a. 

Legado Nobre 

DUKANTE (juinze anos esteve interrompida a tradiçîto da abertura 
solene dos cursos da Escola .Médica do 1'ôrto ('). 

Neste intervalo, desenrolaram-se acontecimentos de importrvncia para 
a Escola. Criaram-se as cadeiras de Higiene pública (1000), de Histo
logia e do Anatomia topográfica (1'J0Í5), os cursos auxiliares de Prope
dêutica, médica e cirúrgica, e os lugares de chefes de clínica, de pros-
sector de Anatomia e de preparador de Fisiologia e de Histologia 
(1903). Faleceram vários professores (Manuel Afaria da ('osta Leite^ 

(1) No dia 5 do outubro de 1895 a abertura das aulas fèz-so som oorimonial^ 
mas foi prostada, por médioos o ostudautos, carinliosa homonagora ao prof. Pedro 
Dias, por motivo da sua jubilacSo. <0 Commoroio do Porto do 6 do outubro 
descreveu a manifostaçao. Os antigos discípulos dirigiram-so ao consultório do 
Dr. Pedro Dias, na Calçada dos Clérigos o o Dr. Mondes Correia, « o mais antigo 
dos discípulos do mostre querido, alli presentes, disso que se rejubilava por vêr 
os medicos e os estudantes noorrerom de toda a parto a tributar a justa home
nagem » devida ao professor que honrara nobremente a Escola Módica o que 
sempre fora na clinica um verdadeiro modelo, que todos deviam imitar. 

Meses antes, haviam os discípulos e cologas manifestado também a sua 
simpatia o respeito ao prof. José Carlos Lopes, por motivo igualmente da sua 
jubilaçSo. Prestaram, assim, homenagem «à orudiçSo, ao sabor, à santidade do 
coraçtto, ù fidalguia do carácter do um dos vultos mais nobres do professorado 
português> (Vid. MA.VIMIANO LEMOS — História do Ensino Médico no Porto, cit.; 
FERNANDO MACEDO LOPES — O limbo de Pedro Ivo, Porto, 1926; e < Medicina 
Moderna», 1895). 
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íMuardo Pimenta, José Carlos Lopes, Xavier de Barros, JoSo Lebre, 
(Jliveira .^^onteiro e Rodrigues Pinto), jubilarani-se Pedro Dias e Agos
tinho do Souto, e Ricardo .lorge, por lamentáveis incidentes a que deu 
origem a epidemia pestosa de IHDO-IDOO, transitara para a Escola-irniã 
de Lisboa. f'onlieceni-se os frutos da ma;;nífica actividade do ilustre pro
fessor, dentro da Kscola e fora dela, sobretudo na direcção do Labora
tório Aíunicipal do líacteriologia, donde «aíram notiíveis trabalhos seus 
e de seus colaboradores e discípulos (*). 

Ao mesmo tempo, as grandes intervenções ginecológicas de Aze
vedo Maia, no seu serviço de ( 'línica médica, prendiam as atenções de 
médicos e alunos, que aproveitavam os casos cirúrgicos para assunto 
de belas dissertações inaugurais, cuja parte In'sto-patologica se fazia no 
modesto laboratório escolar, a cargo do Dr. Cardoso Pereira, recém-
-chegado do estranjeiro, onde com interesse estudara técnica histológica 
e de análises. 

E antigas aspirações do Conselho, tendentes a dar ao ensino médico 
a imprescindível base de demonstração prática e experimental, aliando 
a clinica ao laboratório, puderam realizar-se, graças ao valioso legado 
do benemérito Bruno Alves Nobre, de que voltarei a falar, a-propósito 
da oração de mpientia proferida, anos depois, pelo prof .Mberto de 
Aguiar. 

Reatou-se em 1904 (15 de outubro) a tradição da abertura solene 
das aulas. O orador dôsse dia, o prof. Lopes Martins (¾ desenvolveu o 
tema que para aquele acto escolhera: «Orientações novas em Biologia». 
Analisou a renovação cientifica operada em tão breves anos, apreciando 
as aplicações práticas, que dela derivavam. .Salientou o papel preponde
rante, no domínio da Biologia, da investigação directa e experimental, 
«educando no critério da observação e da experiência, e elevando-se á 
rigorosa interpretação analytica dos factos», e focou o papel que a Quí
mica e a Física vinham desempenhando para o progresso das ciências 
biológicas. 

«Os trabalhos sobre a tensão de diffusão e os phénomènes de plas-

(1) LopBS MARTINS — A evolução do ensino da Higiene na Escola do Porto nos 
últimos cem anos. Porto, 1925; ALBBRTO DK AGUIAR — A Química no Porto. Porto, 
1925; CARLOS RAMALUAO— A Bacteriologia no Porto. Porto, 1925; HERNÂNI MON
TEIRO — iíetónces sobre o ensino mrlico no Porto («Portugal Médico>, n." 3 do 1937). 

(2) Prof. LOPES MARTINS — Oração inaugural. Porto, 1904. 
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molyee e isotonia; o estudo objectivo da substituíçjlo isodynamica dos 
alimentos; os realisados por Svante Arrliénius sobre a ionisaçHO ou 
dissociaçflo electrolytlca ; a serie de applicação pratica da thermo-chi-

mica, da electro-chimica, 
o da estéreo-chiniica ou 
chimicu no espaço ; a es
pectroscopia biológica; os 
phenomenos, hoje tanto 
em evidencia d'estudo, da 
phosphorescencia e da Ho-
reseencia ; a constituiçílo 
das mui ti pias radiações 
descriptas; a l)iophotoge-
nese ou produção do luz 
pelos seres vivos, etc. : — 
eis outros tantos thomas 
de que teem derivado já 
app l icações de notável 
valia. » 

Falando na invasílo 
da própria psicologia pelo 
método experimental e nas 
excelentes instalações la
boratoriais montadas, para 
investigações dessa ordem, 
na Alemanha, Itália, In
glaterra e Estados-Unidos, 
permitindo estudes psico
lógicos positivos, «pela 
applicaçílo ainda do mé
thode objectivo directo ao 

exame das manifestações do biodynamismo mental», aludiu à impressão 
bem viva que colhera em Berlim, quando assistira, no Instituto l'̂ 'isiolo-
gico da Faculdade de Medicina, às experiências de psicometria eléctrica, 
realizadas, com brilhante prccisílo de técnica, por Siemerling e Waldeyer 
e que mais tarde vira, em grande parte, repetidas em Turim por Lom-
broso e em Londres por llorsley. «Especialmente as pesquisas sobre a 
mensuraçtto da velocidade do pensamento em estados mentaes hygidos. 
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de confronto com psychoses, e ainda nas gradações da emotividade 
normal, são, pela sua nitidez, das mais impressivas que 6 dado vêr-se». 

Essas orientações novas em Biologia, desde o mundo da microbia 
iiltra-microscópica até ao domínio dos tenúmcnos mais altamente diferen
ciados da mentalidade humana, viniiam, no dizer do orador, demonstrar 
esta afirmativa, confirmando, assim, uma inferência de ordem geral: «que 
no progredir scientifico, os factos a que presidia uma rigorosa observação 
ficam, o dominio das acqnisições novas ampliando-se de mais em mais; 
mas as concepções atravez das quaes esses factos se vêem, modificando-se 
com a seriação das noções progressivamente adquiridas». 

A última parte da oração do prof. Lopes ^fartins foi consagrada a 
comemorar os nomes dos colegas falecidos nos últimos quinze anos: Oli
veira liarros, lente de Matéria médica; Rodrigues Pinto, primitivamente 
catedrático de (ílínica médica e mais tarde de Higiene e lledicina legal; 
Costa Leite, que durante largos anos, mesmo após a Jubilação, dirigiu 
a Escola; Eduardo Pimenta, grande cirurgião e grande mestre; Dias 
Lebre, que ocupou durante ;52 anos a cadeira de Anatoinia; Carlos 
Lopes, erudito professor, cuja memória ainda hoje é exaltada; o Oliveira 
Monteiro que, fora do campo do professorado, se salientou nos domínios 
da politica do seu tempo. 

E não esqueceu o prof. Lopes ilartins, no fecho da sua oraçSo, 
elogiosa referência a importantes remodelações das instalações laborato
riais da Escola e à ampliação dos seus museus de ensino (*), cuja parte 
administrativa e técnica correra a cargo do prof. Alfredo de Jlagalhães, 
então secretário interino, que desenvolveu intenso labor, coadjuvado pelo 
prof. Sousa .lúnior. 

Construiu-se o gabinete de Fisiologia, a ligar os dois corpos do 
antigo edifício, e não foram esquecidas instalações para animais de 
experiência; conipraram-sc microscópios; adquiriu-se um aparelho de 
projecção; veio da Alemanha uma boa colecção de frascos para mos
truário de drogas para o ensino da Matéria médica; fêz-se uma galeria 
sobre as estantes da Jiiblioteca; montou-se um laboratório, onde a prin
cipio esteve a Escola de Farmácia, etc. 

A iniciativa do prof. Alfredo de Magalhães se deveram ainda 
outros melhoramentos que muito beneficiaram então o edifício da 

(1) Víd. «O Commorcío do Porto do 15 o IC do outubro do 1901. 
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antiga Escola, permitindo, assim, mais eficientes condiçfíes de trabalho 
e ensino. 

Por este motivo, a cerimónia da abertura das aulas cm 1U04 atin
giu grande imponência e 
as dependências da Ks-
cola fornm visitadas no 
final da sessílo solene ('). 

(> tema que o prof. 
Alberto de Aguiar eseo-
liíeu para a oraçíto de ui-
jniutia na abertura das 
aulas em ii de novembro 
de líXlõ foi o seguinte: 
«Intiueucia da chimica 
cm medicina)'. K falou 
daw divisùcs mais impor
tantes c diferenciadas da 
(|uímicii módica, a saber: 
a (|uímicn biológica, a quí
mica fisiológica e patoli'»-
gica,a semiologia química, 
a química farmacêutica, a 
bromatologia ou química 
dos alimentos e a toxi
cologia ou química dos 
venenos. 

Mostrou (jual o âm
bito o valor do cada um 
daqueles ramos, com o 
fim de — nessa rápida re
vista, em que focou os 

pontos capitais—-«nrio só mostrar o quanto a medicina deve á chimica, 
mas o muito que ella tem a esperar dos seus desenvolvimentos e os 
extraordinários Iiorizontes, que se abrem para a sciencia da vida com 

(1) Vid. «O Commorcio do Porto do 15 o IG do outubro do 1904. 
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08 seus contínuos progressos». Lamentou, porém, que, aparte as apli
cações pr.áticas da toxicologia c da bromatologia, «com tanto êxito 
e honra cultivados entre nós», a química médica ntío fosse versada em 
Portugal, sob nenhuma 
das suas formas científi
cas , em qua lquer das 
nossas Escolas de JFedi-
cina. VJ explicou : « Tal
vez mais á penúria de re
cursos do que ao atraso 
scientifico se deve o nosso 
abandono e o nosso des
prezo pela cliimica l)io-
logica ou suas múltiplas 
applicações; razão tanto 
mais plaunivel, quanto as 
installayòes laboratoriaes 
da actualidade para o es
tudo da chimica biológica 
precisam ser lurgainente 
dotadas para serem pro-
ductivae, taes as minú
cias, rigores e cuidados 
do experimentalismo mo
derno ». 

Felizmente, conse
guira a Escola JFcdico-
Cirúrgica do Porto níto 
ficar estranha a tão in
tenso movimento, « gra
ças á benemerência d'um illustre filho d'esta terra, o fallecido Bruno 
Alves Nobre (}), que legou á Escola 80 contos de reis, com a obrigação 
do olla distribuir doze pensões mcnsaes de 12fSOO0 reis e um abono 
annual de 50-̂ ( (Or> reis, para livros e matriculas, a outros tantos estu-

^/áí .^sr-^ ̂ l^i^*^ 

(1) Falooido om 11 do julho de 1891. Foi sou tcBtamonteiro e inspirador o 
Dr. Loonordo Torres. 
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dantes pobres, até sua completa formatura, e com o direito de applicar 
em beneficio do ensino medico as sobras d'esse avultado legado. Com os 
recursos de estas sobras, a Escola instituia em 1895 cursos auxiliares 
e creava, de collaboraçno com a ^lisericordia do Porto, um laboratório, 
destinado ás applicações clinicas da chimica, da bacteriologia e da histo
logia. Esse Laboratório a que tbi dado o nome de Nobre, em home
nagem ao muniKcente doador, terminou em 100-4 pela sua transferencia 
para a Escola Jledica. . . A despeito dos seus mingoados recursos, nem 
por isso esse laboratório deixou de contribuir para o brilho d'esta 
Escola e para a elcvaçilo do seu ensino, testemunhando em theses, tra
balhos e relatórios a sua utilidade e o seu valor» ('). 

Aíanda a justiça dizer que esse laboratório foi instalado sob a direc
ção do prof. Alberto de Aguiar (jue ali dedicadamente trabalhou, supe
rintendendo em todos os serviços, ató à transferência dele para o edifício 
da Escola. E esse mesmo professor, discípulo dilecto do nosso grande 

(1) Já na sossSo de 17 de agosto do 1892, o Conselho resolvera mandar 
fazer nm retrato grande on um busto do benemérito Bruno Alvos Nobre para 
ser inaugurado « numa sessffo solemne, a que se procuraria dar todo o apparato 
recitando-se uma oraçSo adequada á cerimonia e em que se fizessem mençKo de 
todos 08 bemfoitoros da Escola. Foi escolhido p." orador o aooret." Ricardo 
Jorge >. 

Resolveu-se maia lavrar na acta um voto de louvor e comunicá-lo era men
sagem ao testamenteiro, Dr. Leonardo Moreira LoSo da Costa Torres, <já pela 
collaboraçfio que tomara no testamento de que tanto bom o honra resulta p." a 
Escola, como polo zôlo, rectidfio o benemerência de que tom dado oxhuborantes 
provas na execução das disposições testamentárias; quo esses serviços sejam 
commemorados na sossSo solemne e que so mando retratar o dito testamenteiro 
como prova do apreço om que a Escola tom os seus serviços ». 

Resolveu-se quo à outorga da escritura assistissem dois dos professores 
mais antigos (na acta do Conselho de 24 do agosto de 1892 diz-so que a assina
tura soria no dia soguinto). E na sossSo de 25 de janeiro de 1894 o prof. Lebre 
propôs, e foi aprovado, « quo nas próximas fostas do centenário so celebrasse a 
sessfio solomne do legado Nobre. O secret." (R. Jorge) também propoz e foi 
accoite que se colligissem os livros de medicina portuguesa da Biblioteca da 
Escola ató ao século 18 om estante especial o que d'esso trabalho se oncarre-
gassera os profs. Carlos Lopes o Maximiano de Lemos, publicando-so o respec
tivo catalogo como commemoraçlto do contenário henriquino>. 

Mas, afinal, não chegaram a cumprir-se aquelas doliberaçOes do Conselho 
escolar, a nSo sor coligir om estante especial as obras antigas de Medicina por
tuguesa. 
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químico Ferreira da Silva, criou mais tarde na Faculdade instalações 
laboratoriais para o ensino da Química biológica, a seu cargo. 

Para marcar o inicio dos trabalhos escolares do ano lectivo de 
1906-1907, realizou-se a 
sessão solene no dia lõ 
de outubro, proferindo a 
tradicional oraçào o prof. 
Carlos Lima ('), que no 
decurso do seu trabalho, 
aos a lunos ded icado , 
acentuou «as principaes 
phases do progresso em 
Medicina como demons-
traçílo da importância 
dos es tudos medicos», 
frisando o valor de al
guns dos períodoH mais 
brilhantes da história da 
lledicina, personificados 
pelos nomes de llipi'i-
crates. Galeno, ^'e8lílio, 
Harvey, Bichat, Cláudio 
Bernard e Pasteur. 

No ano imediato, a 
abertura das aulas só se 
realizou no dia 18 do 
outubro, o da oração do 
sajnentla encarregara-se 
o prof. Luiz Viegas {}), 
que aproveitou o ensejo 
para exaltar os beneméritos lentes criadores do ensino da Anatomia 
no Porto, Vicente Josó de Carvalho e Bernardo .loaquim Pinto, finali
zando por traçar a biografia do prof. (Jlemente Pinto, havia pouco 
falecido. 

^ , , ->=^- *^ t--i-<-. / ^ ^ ^ 

(1) Víd., bem como para a oraçSo anterior, os € Anuários da Escola Médico-
- Cirúrgica >. 

]1 
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pj O prof. Viegas, que se entregava já à clinica dermatológica e sifi-
ligráfica, aludindo no seu discurso à «necessidade da especialisaçào nos 
estudos medicos», deu, assim, o tema que no ano imediato o prof. Dias 
de Almeida, pediatra distinto, desenvolveu na sua oração, proferida a 
20 de outubro de 1908. E procurou justificar (como, aliíis, já fizera 
Almeida Brandão em 1878 para algumas delas) a inclu!-ão no ensino 
médico de várias especialidades, tais como : Neuro-patologia e Psiquiatria, 
Dermatologia, Oto-rino-laringologia, Oftalmologia e Pediatria, e acres
centou que de Dermatologia o Oftalmologia já a Escola do Porto ofere
cera cursos especiais aos seus alunos, «regidos espontânea e desinteres
sadamente por distintos professores» ('). Faltava, porém, para estas e 
restantes especialidades, a consagração oficial. 

Anos depois, a Faculdade abriu solenemente as suas aulas. Foi no 
ano lectivo de 11)12-1913, no qual o professor encarregado (na sessão 
de 30-Vn-1912) da oração de sapientui foi João do Meira, que pouco 
depois falecia, perdendo com élo a TTistória da Medicina Portuguesa um 
muito distinto cultor. 

No seu discurso, o malogrado professor quis salientar o esforço da 
Escola que o diplomara, a qual, «desde a sua creação, se antepoz sempre, 
em materia de ensino, ás iniciativas oficiais» (̂ ). 

(1) Vid. RICARDO JORGK — Relatnrio apresentado ao Conselho Superior de 
Insirucção Publica. 1885 ; HEUNÂNI MONTEIRO — Relances sobre o ensino médico no 
Fõrto, cit. 

(2) JoSo do Moira terminou o sou discurso, dirigindo palavras do salidado 
à memória dos três lentos falecidos: Ilídio do Vale, Agostinho do Souto o Aze
vedo Maia. 
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Visitas régias à Escola Médico-Cinirgica do Porto 

SERENADAS as lutas em que a política lançara o país, e decretada a 
reforma de 1836, iniciam os lentes uma campanha tenaz, de que 

resultam sucessivas representações ao Governo, solicitando-se a concessão 
do terreno da cerca do convento dos extintos carmelitas, para ali se 
construir casa própria onde a Escola se pudesse convenientemente alojar. 
E logo em 1838 o prof. Assis Vaz, a quem o Porto tanto ficou devendo, 
consegue que Joaquim da Costa Lima Júnior, considerado arquitecto, 
trace e ofereça ao Conselho a planta do almejado edifício, cuja cópia 
acompanharia a representação que sObre o assunto seria enviada à Rainha 
em abril do ano imediato. 

No momento nada se obteve, ó certo, além da planta. Mas os pro
fessores constantemente reclamam, confiados na justiça do seu pedido, 
sempre no louvável o benemórito propósito de ver progredir o ensino da 
lyiedicina que lhes fora entregue. E não desanimam. 

No dia 29 de março de 1H52—^̂  precisamente 43 anos depois da 
entrada dos franceses e da desgraça da ponte das barcas — na barra do 
Douro afundava-se o vapor Farto, perecendo na catástrofe quasi todas as 
pessoas que iam a bordo ('). A cidade, consternada, cobro-se de luto e, 
em Lisboa, a Rainha, a Senhora D. ilaria 1.1, ao ter conhecimento do 
horrível desastre, manifesta logo a vontade de partir, de visitar o local 
da tragédia (*). 

(1) Vid. PKORO VITORINO — Iconografia Histórica Portuense. Porto, 1932. 
(2) Vid. «O Braz Tisana» do abril o maio do 1852. 
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Eram mrfs as condições da barra do Porto e, por isso, ali freqiientes 
08 naufrágios dos navios mercantes, lanchas de pescaria e outras embar
cações que saiam e entravam pela barra do Douro; grande, tambóm, o 
número de vítimas dessas catástrofes (*). 

Já em 7 de dezembro de 1791 resolvera a Mesa da Santa Casa da 
Misericórdia comprar inslrunientos e máquinas necessárias para restabe
lecer a respiraçíto nos indivíduos aparentemente mortos e sufocados, de 
que tanto havia mister, atendendo a que a muita navegaçilo no rio era 
causa de que frequentes vezes criaturas se afogassem (̂ ). E sabendo-se 
da estada em Lisboa do medico inglês Dr. Diogo liartlelt, convida-
ram-no a vir aqui ensinar teórica e praticamente, com os aparelhos 
modernos que construíra, o método de chamar à vida os que se encontra
vam aparentemente já mortos, (,'ombinarani dar-lhc, durante três anos, 
SOOJ^OOO reis anuais e pagar-lhe os instrumentos e a viagem de Lisboa 
ao Porto. 

O referido doutor chegou a esta cidade em i de fevereiro de 1792 
e a 24 de outubro do ano seguinte combinou-se que desse as lições, tanto 
especulativas como práticas, no Hospital Real às segundas o quintas de 
tarde, tendo de a executar a sua proíição praticando também experi
mentalmente nos animaes que forem capazes para semelhantes opera-
çoens» (3). 

O restabelecimento da respiraçílo nos indivíduos aparentemente mor
tos andava então a preocupar os espíritos. Algumas obras se publicaram 
em Lisboa, nas quais se ensinavam os socorros a administrar aos afoga
dos, desde simples cócegas, com uma pena, dentro do nariz e garganta, 
até ao emprego da máquina fumigatória para introdução de fumo de 
tabaco nos intestinos, nariz e boca, operação que podia simplificar-se, — 
num barco no alto mar, — insuflando o fumo de tabaco nos intestinos, 
por meio de dois cachimbos unidos, «dos quais introduzindo o cannudo 
de hum no anus com precaução, para o não ferir, se assopra o fumo pelo 
outro». 

Foi a 7 de janeiro de 1828 que a Junta da Companliia dos Vinhos, 

(1) Víd. «O Coramorcio do P o r t o do 22, 28 o 24 do novembro do 1934, 
(2) Pina Maniqno o a Acadomia das Ciências do Lisboa, no século xvm, 

tinham tomado providências idênticas (Vid. SILVA CARVALHO — O culto de 
S. Cosme e S. Damião, pág. 335). 

(3) HERNÂNI MONTEIRO — Orígens da Cirurgia Portuense. Porto, 1926. 
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como administradora das obras da barra, representou à Infanta regente, 
solicitando a aprovação do plano, que remetia, de um estabelecimento 
para salvar as vidas aos naufragados. 

Aprovado o plano (resoluçflo régia de 21 de abril), lançaram-se os 
alicerces da Real Casa d'Asilo dos Náufragos em agosto desse ano e 
terminaram as obras mais essenciais em 31 do abril de 1831. A planta, 
traçou-a o arquitecto Joaquim da Costa Lima. A casa ficava situada na 
praia de S. Joílo da Foz, à entrada da barra do Porto i}). 

No edifício havia uma enfermaria com duas camas, um quarto com 
roupas (cobertores, lençóis, toalhas, capotes, ílanelas c escovas para 
fricções, etc.), cozinha, gabinete para o fiel do Asilo, e a sala das 
máquinas (com máquina eléctrica, aparelho de insuflações, instrumental 
para traqueotomia, borrachas elásticas, tubos para enemas, etc.), com um 
dispensatório farmacêutico. 

Perto do Asilo, ficava um barracão com o barco salva-vidas, cons
truído por modelo vindo de Inglaterra, um bote, três macas de lona, 
uma barquinha de madeira, e, para comunicaçrio entro os navios naufra
gados e a praia, dois obuzes de bronze, de diferente calibre, fundidos na 
fábrica de arcos de ferro da Companhia, além das competentes balas, 
cordas e lantornetas. 

Havia um médico de partido com o ordenado de 200ji>000 anuais, 
um cirurgiílo com SOáOOO e um fiel com 144^51000. 

O estabelecimento durou até julho de 18.^2, funcionando por diver
sas vezes. E foi arrematado, em hasta pública, em 23 de Junho de 1842. 

A máquina eléctrica foi para a Academia Politécnica e variado 
instrumental para a Escola Médica, cujo Conselho, em janeiro de 18Õ8, 
neste sentido oficiara ao administrador geral do Porto (¾). (J resto desen-

(1) Vid. «ExposiçSo do estado actual da Ronl Casa d'Asylo dos Náu
fragos que Sua Magostado Fidoliaaima, o Senhor D. Miguel primeiro, mandou 
erigir em S. JoSo da Foz do Douro, íi entrada da Barra da Cidade do Porto, 
debaixo da inspecção da illuatrisairaa Junta da Administração da Companhia 
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro». Porto, 1832. 

(2) Por lembrança do Bernardo Joaquim Pinto (sessão de 13 do janeiro 
do 1838) foi resolvido oficiar ao administrador geral do Porto, a solicitar que 
entregassem k Eacola as máquinas, instrumentos o diversos utensílios perten
centes ao extinto estabeleci monto «Salva-vidas», constantes da seguinte rolaçfio, 
arquivada a fl. 4 v., do Livro de Registo da Correspondência Expedida, 1838-le4õ: 
duas máquinas para introdução do ar com todas as suas pertenças; novo esoo-
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caminhou-se. « Assim acabou — escreveu o Dr. Assis Vaz — um tflo 
importante estabelecimento, todo consagrado a socorrer a humanidade 
no mais aflictivo transe da vida! Assim acabou o primeiro estabeleci
mento deste género em Portugal)». 

E o dr. Assis, em trabalho que publicou, pedia às autoridades com
petentes o restabelecimento do asilo, com recursos do cofre das obras da 
barra, por ser esta a repartição que erigira o primeiro. 

Pouco depois, desgraçadamente, por ocasião do naufrágio do vapor 
Porto, muito se sentiu a falta dêsto humanitário estabelecimento. E nesse 
mesmo ano do 1852 se instituiu a Real Sociedade líumantárin, que 
levou o Governo a comprar a casa do salva-vidas, entflo convertida em 
hospício de náufragos, administrado por aquela sociedade, pelo governa
dor civil e pela Câmara {}). 

No dia 15 de abril de 18o2, para uma digressão às províncias do 
Norte, a Família Real, acompanhada pelos marechais duque de Saldanha 
e da Terceira, deixa a capital, embarcando, às 7 horas da manhã, no 
Terreiro do Paço, no vapor de guerra português Terceira, em direcção 
a Vila Franca. 

Visitando várias cidades do percurso, entre as quais Coimbra, che
gam no dia 28 aos Carvalhos e ali pernoitam. Atravessando o rio Douro 
na galeota da Intendência da Marinha, desembarcam, finalmente, no Porto 
08 régios visitantes — com toda a solenidade, na manhã no dia 29, belo e 
de muito sol—no cais da Ribeira. Armara-se ali um pavilhão, onde são 
dadas as boas-vindas c entregues à Rainha, pelo presidente da Câmara, 
as simbólicas chaves da cidade, que ali estavam numa salva, sobre um 
bufete, a-pesar-de já nSo existir a histórica porta, demolida em 1821 (2). 

vas para fricções; duas soringns do estanho; uma caixa de folha com seis nlgà-
lias do goma elástica; uma máquina para fumigações; uma maca para fumi-
gaçOos com duas corrotSs do latílo; cinco faca;*, quatro garfos o cinco colheres; 
uma caldeira do forro; um lampiSo do vidro; duas macas para cadáveres; uma 
costa do arco; duas canastras; trezo tigclos brancas; dozo pratos; um vaso 
branco do drogas; uma grande mesa do oostanho; uma tina para água; soto gar-
rafos o uma botija; trôs copos pequenos do vidro; uma caixa para carvfio; 
dez cadeiras com assento do palhinha; dois bancos do onoôito; uma meia 
cómoda. O oficio tom a data do 24 de janeiro do 1888. 

(1) Vide «Portugal, Diccionario Histórico, Chorografico», etc., vol. m. 
(2] Informoçtto dada polo Dr. Podro Vitorino. 
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Forma-se logo luzido cortejo. Do pavilhíío até à carruagem, vai a 

Família Real debaixo do pálio, a cujas varas seguram os vereadores. 
Para a carruagem, sobem a Rainha e seu filho D. Luiz, que fora casti-
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gado a entrar no Porto sem esporas ('). O Rei D. Fernando e o Príncipe 
D. Pedro seguem a cavalo. 

Por sobre ervas e flores aromáticas, do que todas as ruas do per
curso estão juncadas, ao longo de janelas ornadas de ricas e preciosas 
colchas, ao som dos repiques dos sinos de todas as igrejas, o corteio 
avança pela rua de S. Joílo, Largo de S. Domingos e rua das Flores, 
Feira, Porta de Carros, Praça de D. Pedro, rua das Hortas, rua do 
iVlmada, Campo a Quartel de Santo Ovídio, ató ao largo da Real Capela 
da Lapa, onde se apeiam os régios visitantes. Sobem, debaixo do pálio, 
a escadaria do templo, à porta do qual os aguardam o bispo e compe
tente cabido. 

Findo o Te-Dcum, entoado ali, junto do coraçíto de D. Pedro IV 
retoma o cortejo a sua marcha, pelas ruas da Boavista, Cedofeita, Prín
cipe e Rosário, ató ao Palácio dos Carrancas. 

O povo do Porto estava entusiasmado e radiante, por ver dentro de 
seus muros «a Augusta Filha do grande Pedro» e sua família. 

Constando, entiïo, que Suas INÍajestades visitariam a Escola Médica, 
nomeia-se no dia 28 — para tratar do arranjo das máquinas e instrumen
tos, caso a visita se fizesse — uma comissSo, composta pelos professores 
Bernardino de Almeida, o exímio cirurgião do que o Norte justamente 
se orgulhava, ]\[anuel Maria da Costa Leite, mais tarde visconde de 
Oliveira, e Luiz António Pereira da Silva, considerado por Ricardo 
Jorge Jiomcm douto, de raro brilho no saber e na palavra. 

Dois dias depois, a 30 de abril, o corpo catedrático, que compare
cera à recepçílo no Palácio dos Carrancas, manifesta a sua jubilosa con-
gratulaçíto pela fausta visita dos Reis e dos Infantes à cidade invicta, 
entregando à Senhora D. Maria II uma mensagem, à qual a Soberana 
respondeu em termos deveras gentis (̂ ). 

Em 5 de maio, uma portaria dirigida ao director, Assis Vaz, fazia 
saber que a Rainha, «querendo dar aos estudantes da Escola Medico-
-Cirurgica do Porto uma deuionstração da sua benevolência por ocasiilo 
de vir a esta cidade» o atendendo a que os estudos haviam corrido 
com toda a regularidade, determinava que se considerassem findos os 

(•) Inforraaçno dada à família do Dr. Podro Vitorino pelo almoxarife 
Jo5o Caitnno Ha Silva. 

(8) Vid. HBIINÂXI MONTEIRO — O Prof. João Pereira Dias Lebre (« Arquivo 
do Anatomia o Antropologia >, cit.). 
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trabalhos lectivos do ano e ficassem dispensados os exames ('). Era um 
perdão de acto, para juntar ao concedido no ano anterior, após o triunfo 
de Saldanha (*). 

A Escola recebeu 
a anunciada visita dos 
Reis e dos Príncipes 
às 3 horas da tardo de 
19 de maio, e «para 
]\[emória de sucesso 
tSo honorifico » nesse 
mesmo dia se [avrou 
acta especial da sessiïo 
extraordinária t^), a 
que a s s i s t i r a m os 
lentes Assis Vaz, filho 
do curso de Cirurgia 
do Hospital da ilise-
ricórdia, depois douto
rado em Paris, grande 
protector da infância 
desvalida, apóstolo da 
higiene do velho burgo 
6 benemérito do en
sino ; António Fortu
nato Martins da Cruz, 
grande clínico, antigo 
membro da comissão 
sanitária nomeada por 
ocasião da epidemia da cólera de 1832, um dos médicos assistentes do 
infeliz rei Carlos Alberto, cavaleiro de S. :Maurício da Sardenha, e das 

D. Fernando com seus filhos e noras 

(1) Os estudantes da Escola Médica também entregaram uma monsa-
gom k Rainha, podindo-lho, cpois quo o braz5o mais ilustro dos Monarcas ó o 
serem protectores das scioncias», que fôaso a protectora da Escola, o quo a 
Sr." D. Maria II prometeu fazer (Vid. «Braz Tisana> de 3 do maio). 

(2) Vid. IIKKNÂNI MoNTBiuo — O Frof. Juão Pereira Dias Lebre («Arquivo 
do Anatomia o Antropologia >). 

(3) Vid. HBBNÂNI MONTJSIKO — Origens da Cirurgia Portuense, cit. 
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Ordens da Torre e Espada o da Conceição; Veloso da Cruz, doutorado 
em Mompilher, antigo primeiro bibliotecário da Biblioteca Pública do 
Porto e, na opiniào de Ricardo Jorge, digno de ser aproximado do legen
dário Teodoro Ferreira de Aguiar, pela generosidade o elevação com 
que se bouvo quando D. Rita Assis, que vivia em sua casa e de quem 
sua família foi berdeira, manifestou desejo de fazer testamento e legar 
à Escola grande parte da sua fortuna; Pereira da Silva, que repartia o 
tempo pelos seus alunos, pelos seus livros e pelas suas flores, e a quem 
se deve a publicação do primeiro jornal português de borticultura, espe
cialidade em que adquiriu superior competência; Furtado Galvão, verda
deiro criador da secretaria da Escola, cujas diversas rejjartições organi
zou, e fundador, com Pereira da Silva e João Ferreira, da bela «Gazeta 
Medica do Porto»; Caitano de iVzevedo, zeloso professor, que, por morte 
de Vicente de Carvalho, recebera a pesada herança da regência de Ope-
raç3es; António Bernardino de Almeida, inegualável no manejo do bisturi; 
o parteiro Costa Leite, que viria a suceder a Câmara Sinval, na regência 
de Obstetrícia, e a Assis Vaz, na direcção da Escola; o anatomista Pereira 
da Fonseca, introdutor, no Porto, da anestesia cirúrgica, e o afamado 
clínico Ferreira Braga, cujos esforços e contiibuíção financeira tornaram 
possível, como noutro capítulo dissemos, a construção do Palácio de Cristal. 

A visita devia ter sido favorável à Escola. Os Reis impressiona-
ram-se, de certo, com o que viram e ouviram, pois já na sessão do 
31 de agosto começava a raiar a esperança de que se transformaria a 
aspiração do Conselho —ter casa própria — em realidade. Infelizmente, 
porém, só bem mais tarde isso aconteceu. 

Foi lido naquela sessão, com efeito, um ofício do governador civil 
do Porto, datado de 27, em que se convidava o director a assistir k par
tilha da cerca do extinto convento dos Carmelitas, partilha realizada no 
dia 30 do mesmo mês, e da qual resultou ficar reservado para a Escola 
o angulo da cerca formado pelas faces do sul e poente, com duzentos 
e dez palmos na sua maior extensão de leste a oeste e trezentos e oitenta 
e cinco de sul a norte. Concedido o terreno por decreto de 20 de outubro 
de 1852, o Conselho, em sessão de 2 de dezembro, incumbiu os profes
sores Furtado Galvão, Costa Leite, Pereira da Silva e Pereira da Fon
seca de tratarem da competente vedação e de pedirem a Joaquim da 
Costa Lima, director e lente de Arquitectura da Academia Portuense de 
Belas Artes, que levantasse a planta de um edifício para acomodação da 
Escola. Mas não tardaram a surgir dificuldades. 
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No ano seguinte, o administrador do 3.° bairro remetia o auto de 
posse do terreno (oficio lido em sessão de 30-VII-18y3) e em 3 do janeiro 
de 1855 nomeava-se nova comissão, composta pelos lentes Ferreira Braga, 
Pereira da Fonseca, Costa Leite, Furtado GalvSo e João Ferreira, para se 
encarregar do pro;ecto do edifício, pro;ecto que, em sessão de 1 de março 
de 1856, foi presente ao Conselho, oferecido pelo referido arquitecto. 

Agora, jil tinha a Escola terreno e planta. Faltava-lhe, porém, a 
verba necessária para proceder à edificaçíío da casa. Continuava o Con
selho, portanto, a pedir. . . e a esperar. 

Chega o ano de 18(>0 e em novembro, para assistir à abertura 
da Exposição Agrícola, no Campo da Torre da ^larca — solenidade 
efectuada na tardo do dia 21, — acolheu jubilosamente a cidade do 
Porto o Koi D. Pedro V o os Infantes D. Luiz e D. João, que no 
dia 18 haviam partido do Lisboa, na mala-posta, acompanhados pelo 
ministro do Reino, marquês de Louló ('). 

Nesse mesmo dia 21 houve recepção no Paço, a que não faltou o 
corpo catedrático da Escola iíódica. 

No dia seguinte, às 11 horas, os Infantes visitaram novamente a 
Exposição, e depois do meio-dia, acompanhados pelos marqueses de Fica-
Iho e de Louló, saíram, com o Rei, em direcção ao Hospital da Miseri
córdia, cujas enfermarias percorreram, examinando tudo detidamente e 
com muito interesse. Informa «O Commercio do Porto» de 23: «S. ^I. 
dirigiu palavras de benevolência e conforto a alguns doentes, aproxi-
mando-se dos seus leitos e tanto El-Rei como os sereníssimos Infantes 
provaram das comidas preparadas para os enfermos». Em seguida, pas
saram à Escola Médica, onde os estudantes os saiidaram com entusiás
ticos vivas (2). 

(1) O cerimonial da rooopçtto foi idêntico ao que já rofori por ocasiSo da 
vinda ao Porto da Kainha, Sr.» D. Maria II, cm 1852 (Vid. «Braz Tisana», 
novembro do 1860). 

D. Podro V, tal como fizera sua MSi, à chegada ao Porto dirigiu-so, pola 
uma hora da tardo, «á Lapa para orar junto do jazigo do coraçío do seu avô>. 
No trabalho do Dr. Podro Vitorino, já citado, reproduz-so um esboço, h pona 
o a lápis, do Francisco José Eezondo, reprosoatando D. Podro V ojoolhado ante 
o jazigo do coraçfio do avô. 

(2) No dia 24, sábado, á noito, D. Podro V, inosporadamonte, visitou as 
cadeias da ItelaçSo, quo lho foram franqueadas polo carcereiro. Ouviu súplicas 
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O Rei, «sempre solicito em promover o meliioramento das letras e 
das seiencias», entrou em todos os gabinetes e repartições da Escola, 
informou-se «de todas as condições c necessidades do ensino, assim como 
dos melhoramentos que tem experimentado e daqueles de que ainda carece 
e é susceptivel», e o Conselho teve o desvanecimento de presencear que 
a D. Pedro nílo foi desagradável o estado em que viu esta parte da ins
trução pública na cidade do Porto. Quis conhecer as condições do local 
em que funcionava a Escola e examinou com especial atençílo as plantas 
do edifício em projecto, avaliando j)or essa ocasião a Justiça com quõ o 
Conselho Escolar expusera ao Governo a urgente necessidade de levar a 
efeito a construção dessa obra no terreno já para esse Jim concedido; 
e tamMm o Conselho Escolar teve (i satisfaçSo de ver, como ficou exa
rado no relatório referente ao ano lectivo de 18(50-1861, quo D. Pedro V, 
querendo dar mais uma prova do seu amor j^elas ciências, chamara sobre 
o assunto a atençílo do ministro das Obras Públicas, igualmente desejoso 
de tomar sob o seu cuidado a autorização e realização das obras, 

r Animado pelo interesse que manifestara o Rei, decidiu o Conselho 
(sessão de 1-XII-18()0) mandar tirar cópia da planta para o edifício da 

1 Escola e remetê-la ao Governo com o projecto de contratos. 
Desgraçadamente, o Rei falecia no dia 11 de novembro do ano 

seguinte, pouco depois de ter assistido, no Porto, ao lançamento da pri
meira pedra do edifício do Palácio de Cristal (3 do setembro de 1861). 

Na sessão de 5 do dezembro, em que foi lido um ofício do gover
nador civil marcando os dias de luto pela Jiiorte do Soberano, por pro
posta do director, prof. Assis Vaz, considerada urgente, deliberou unâni-
mente o Conselho escolar que se mandasse tirar, ao natural, o retrato 
de D, Pedro V, para se colocar em lugar apropriado da Escola, em teste
munho de saiidade pelo falecido monarca, que em todos os seus actos 
oficiais e particulares se mostrara sempre solícito no derramamento da 
instrução pública e engrandecimento das letras pátrias e para que, 
deste modo, a sua memória e a honra da sua visita no dia 22 de 
novembro de 1860 ficasse permanecendo na tradição deste estabeleci
mento de ensino. 

do presos, entro os qunia se contava o célobro José do Telhado, o quando entrava 
num doa quartos inferiores, encontrou Camilo, a quom disso: «Sinto muito vir 
pesBoalraonto conhocô-lo a osta casa; então, tom escrito muito?> (Vid. <0 Braz 
Tisana >, cit.). 
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O retrato, que nSo pôde tirar-se «ao natural» por níto haver, 
sequer, na Escola lugar para colocaçíto de quadro de tão grandes dimen-

D. Pedro V 

sSes, foi pintado por Pinto da Costa e apareceu pela primeira voz no dia 
da sessílo solene da abertura das aulas, em 11 de outubro de 1862, jun
tamente com o retrato, pintado por Almeida Santos, do lento Luiz Antó
nio Pereira da Silva, falecido no dia 9 de fevereiro daquele ano. 
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NSo admira que oa filhos das Escolas ilódico-Cirúrgicas de Lisboa 
e Porto tivessem a maior venerayílo pela memória do ilustrado soberano 
que, meses antes da sua morte, firmara a lei de 2-í do abril de 18G1, 
referendada pelo marquês de Louló, «diploma de alto espírito do justiça, 
cuja proposta inicial se deve ao ilustre professor da Escola de Lisboa 
dr. Tomaz do Carvalho, e que veio libertar as Escolas Mód.-cir. da 

i absurda di8pos>'ç~io Jcr/al que proibia a entrada no magistério da secção 
\̂̂  médica destas Escolas aos seus próprios diplomados» ('), 

Nâo abandonam os lentes a idea de ter a Escola casa própria. Ven-
tila-se o assunto em repetidas sessões do Conselho. E em 1870 (portaria 
de 11 de julho) é autorizada a Escola a levantar um edifício interino 
para instalaçito do teatro anatómico, bem como para construir na cerca 

S do antigo convento v;irias dependências provisórias. Todavia, a autori-
zaçílo não vinha acompanhada de verba para tais obras. 

E, assim, chegamos ao ano de 1872, em que recebe a Escola a 
visita do Rei de Portugal e do Imperador do Brasil. 

Consoante vejo referido na oração de sapientia, proferida na soleni
dade da abertura das aulas, em 5 de outubro de 1872, o director, 
Manuel Maria da Costa Leite, aludiu às visitas que D. Pedro I I e 
D. Luiz haviam feito a esta cidade no ano lectivo que findara, dizendo 
que o primeiro se tinha dignado visitar a Escola. 

Efectivamente, o Imperador do Brasil chegou ao Porto no dia 1 de 
março de 1872, hospedando-se no Hotel do Louvre, na esquina da Rua 
do Triunfo e Rua do Rosário, c ali deu recepção, às 7 horas, como refere 
«O Commercio do Porto» do dia 2. Foram cumprimentar S. M. o director 
e alguns lentes da Escola Médico-Cirúrgica o, em nome dos brasileiros que 
no Porto freqiientavam os cursos superiores, foi entregue a D. Pedro II 
uma mensagem de saiidação pelo estudante de engenharia .Manuel Rodri
gues de Miranda Júnior e pelos estudantes de Medicina Manuel Lopes San
tiago e Francisco Lourenço da Fonseca Júnior. 

A visita à Escola efectuou-se no sábado, 2 de março. Nesse 
dia, de manhít, o Imperador, acompanhado por Andrade Corvo e pelo 
marquês de Ficalho, foi a Vila Nova e à Serra do Pilar, e, no regresso. 

(•) Vid. Prof. LopBS MARTINS — A evolução do ensino da Higiene na Escola 
do Porto nos últimos cem anos. Porto, 1925. 
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vÍ8Ítou O Hospital e a Botica da Misericórdia, bem como a Escola 
Médica, «onde entrcu em uma das aulas e tomando assento em 
um dos bancos dos alunos, assistiu á prclecyão do lento da respec
tiva cadeira, o Sr. Dr. Josó Fructuoso xVyres de Gouveia Osório». 

Quando D. Pedro II entrou, 
o professor Aires de Gouveia in
terrompeu a prelecção, levantou-
-86 e disse «que nos Annaes da 
Escola Medico-Cirurgica do Porto, 
na memoria dos alunos presentes 
e particularmente na d'elle pro
fessor, íicaria para sempre gra
vada a lembrança da visita do 
augusto monarcha do Brasil. De
pois d'esta manifestaçílo, pediu o 
Sr. Ayres de Gouveia licença 
para continuar a sua prdecçào, 
o que fez fallando da historia da 
Medicina legal o do seu exercício 
em Inglaterra, França, Prussia e 
Portugal. 

« Sua Magestado demorou-se 
cerca de um quarto de hora a o. Pedro li 
ouvir o distincte professor» (̂ "1. 

Dali píissou à Academia, Instituto Industrial, etc. 
Nesse mesmo dia, D. Pedro visitou tambóm o grande Camilo, visita 

que Maximiano Lemos descreveu na sua obra Camilo c os Medicos. 
Nao admira que se empenhasse tanto em conversar com o notável 

(1) Viagem doa Imperadores do Brasil em Portugal, Coimbra, Imprensa da 
Univorsidado, 1872, paga. 112-113. 

ísosta mosma obra, a pág. 213, lê-so quo D. Podro II, om Uoiínbra, assistiu 
a uma aula do Fisiologia especial o Higiene privada, do 2.° ano, cadeira regida 
pelo Dr. Bernardo António Serra do Mirabeau. Estava a concluir a sua liçflo o 
estudante Viconto Urbino do Freitas, «natural do Porto, o qual fallou sobro 
phonoraonos nutritivos». Como so sabe, este aluno veio a sor professor na 
Escola do Porto. 

A leitura da obra acima referida, dovo-a ù gentileza do Sr. Dr. Gaspar da 
Costa Leito. 
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escritor o ilustrado soberano, que, anos volvidos, a 15 de novembro 
'l de 1889, deposta a dinastia, exilada a família imperial, ao apartar-se do 
:, Brasil (*) num dia trágico de revolução, sem tempo de preparar-se, sem 

" sequer haver estado na sua residência habitual, de S. Cristóvilo, «nao 
cuidou de levar em sua bagagem jóias, coisas de uso intimo ou valor 
venal, documentos que lhe pudessem ser úteis na viagem e no desterro», 
mas, tudo deixando e nada exigindo, tào sòmentu pede, e assim parte 
sereno e resignado, que lhe tragam do l^etrópolis um livro, precioso e 
querido, Ox Lusíadas, «a honra incorruptível de Portugal», como cha
mava o lente Câmara Sinval à obra imortal de Camões. 

E o venerando anciFlo, no belo dizer de Afrânio Peixoto, «mar 
em fora, a Pátria se sumindo na distancia, sem mais lar, sem mais 
nada . . . » , parte «já consolado de todas as provações, levando Os Liisia-
das, confidentes do amor e da fó, e por isso, eternamente, o abençoado 
poema do ideal». 

Passava das 2 horas da tarde (juando D. Pedro JF, acompanhado 
pelo barão de Itaúna c pelo Dr. Forbes, de S. Lázaro, se dirigiu a casa 
de Camilo, onde também se encontrava o poeta Alexandre Braga. E, ali, 
conversaram animadamente durante cerca de uma hora, sobre literatura 
portuguesa e brasileira. 

Terminada a visita, o Imperador encarregou o Dr. Forbes de lhe 
comprar todas as obras do insigne romancista, bem como Os Fidalgos 
da Casa Mourisca do malogrado Gomes Coelho (Júlio Deniz), falecido 
seis meses antes. 

A-pesar-de Costa Leite, no seu discurso não aludir ù visita de 
D. Luiz, nSo há dúvida que o Rei esteve também na Escola, como se 
diz na representação que lhe enviou, em 1874, o Conselho escolar: 

«Quando, há dois annos, a invicta cidade do Porto teve a honra de 
receber a Vossa ^Magestade no seu recinto, dignou-se Vossa Magestade 
visitar esta Escola, o reconheceu a inteira verdade do que dizemos e, 
sempre solicito pela boa administração dos negócios públicos, prometeu 
Vossa jNIagestade que se interessaria por dar remédio a um estado de 
cousas tão damnoso á instrução publica. Convencido de que não é pos
sível adiar por mais tempo a realização d'uma obra tão necessária, vem 
o Conselho escolar representar a Vossa Magestade para que haja por 

{') Vid. AFRÂNIO PEIXOTO — Ensaios camonianos. Coimbra, 1932. 
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bem mandar procoder á edificação d'uma casa apropriada para se alojar 
a nossa Escola. Tem este Estabelecimento um terreno qiic lhe foi cedido, 
onde se podem fa
zer convenien te 
mente as constrnc-
ções precisas. Por 
uma portaria de 1.1 
do julho de 1870 
obteve também a 
Escola autorização 
para ahi se proce
der a construcçries 
provisórias; alguns 
t r aba lhos foram 
encetados, mas a 
falta de meios faz 
com que se não 
possa tirar maior 
provei to d 'essa 
auctorização. Junto 
a esta representa
ção vae uma planta 
c o rçamento das 
obras necessárias e 
verá Vossa Jíages-
tade que com a 

' quantia de trinta 
c o u t o s de r e i s , 
aproximadamente, 
se pode obter um 
edificio com as 
condições mais im
p o r t a n t e s p a r a 
satisfazer ás urgências do ensino da medicina no estado actual da 
seiencia». 

D. Luiz, acompanhado pela Rainha, Senhora D. Maria Pia, pelo 
príncipe real D. (Carlos e pelos infantes D. Afonso e 1). Augusto, chegara 
a esta cidade no dia 25 de junho de 1872, e aqui, alóm do muitas visitas 

12 

El-Rel o. Luiz 
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que fez, assistiu à inauguracSo do caminho de ferro do Porto ao Minho. 
No dia 26 houve recepção no Paço, à qual compareceram o director e o 
secretário da Escola Jlédica. 

Finalmente, volvidos três anos sobre a visita de D. Luiz, e depois 
de novas e repetidas solicitações do Conselho escolar, foi o Governo 
autorizado, por carta de lei de 14 de abril de 187õ, a contrair um 
empréstimo, ató à quantia de 30 contos, para edificação da nova ii 
Escola, cuja planta, assinada pelo arquitecto Joaquim Vaz de Lima 
c datada de 12 de maio daquele ano, encontrei, em 1928, no arquivo 
da Faculdade. 

Agora, precisamente ao cabo de meio século após a criaçílo da 
Escola, tinham, por fim, os lentes para a realização do grande sonho — 
construírem casa própria — terreno, planta e dinheiro.. . 

E querem manifestar o seu júbilo, o seu agradecimento ao Chefe 
do Estado. A ocasião era propícia. Inaugurando-se na manhã de 20 de 
maio de 187õ o caminho de ferro do Porto a Braga, vieram presidir 
à cerimónia D. Luiz, a Rainha D. Maria Pia, D. Carlos e D. Afonso, 
acompanhados pelo presidente do ministério. Fontes Pereira de Melo, 
ministro da Fazenda, António de Serpa, das Obras Públicas, Cardoso 
Avelino, e da Marinha, Andrade Corvo. 

O director da Escola, acompanhado pelo secrotário, foi cumprimen
tar a família real à estação das Devczas, e todo o corpo catedrático 
compareceu à audiência particular, concedida pelo Rei, a quem os pro-

^ fessores queriam agradecer a confirmação do decreto, autorizando o 
'I Governo a levantar um empréstimo para a construção do edifício para 
i a Escola. E tendo ainda D. Luiz convidado o prof. Costa Leite para 

jantar, na qualidade de director, o Conselho votou unanimemente, em 
sessão de 2 de junho de 1875, que se consignasse o seu reconhecimento 
por tantas atenções recebidas. 

E querem, ainda, os lentes testemunhar a sua gratidão ao presidente 
do conselho de ministros. Por isso, no dia 5 de outubro, na sessão solene 
da abertura das aulas vemos a presidir à cerimónia o estadista Fontes 
Pereira de Melo e também presente o ministro das Obras Públicas, 
Cardoso Avelino, porquanto, encontrando-se nesta cidade, ambos haviam 
sido expressamente convidados. 

Finda a oração de sapientia, proferida pelo lento Rodrigues Pinto, 
o director. Costa Leite (reza a respectiva acta) «agradeceu ao Presi-



NA ESCOLA MÉDICO-CIRÚRQICA DO PORTO 179 

dente do Conselho de Ministros o ter-se dignado aumentar com a sua 
presença a solenidade deste dia, e muito principalmente a sua eficaz 
cooperaçiío para que a Escola fosse dotada com um edifício próprio; 
pediu-lhe ainda o favor de distribuir por sua mão os diplomas aos alunos 
premiados, ao que S. Ex." de boa vontade se prestou». 

Começam entJlo as obras, sob a fiscalização do mencionado arquitecto 
I Joaquim Vaz de Lima; várias vezes, porém, se interrompem por falta 

de verba, e só em 1883, em outubro, a Escola se instala, ao fim de uma 
luta de cinqiienta anos, no novo edifício, depois visitado pelo Rei D. Car
los e, mais tarde, por seu filho, D. ¾[anuel. 

No dia 23 de novembro de 1801, que foi domingo, inaugurou-se, 
no Palácio de Cristal, a Exposiçílo Industrial, com a assistência do Rei 
D. Carlos, da Rainha, a Senhora D. Amélia, e do Príncipe herdeiro, 
D. Luiz Filipe, «uma formosíssima criança de olhar doce e inteligente, 
que retribuía as saiidações com um sorriso encantador». 

Era a primeira vez que D. Carlos vinha ao Porto como Chefe do 
Estado. Ocupava então o cargo de presidente da Câmara Municipal o 
lento da Escola Médica, Dr. António de Oliveira Monteiro, que no dia 18 
aguardava em Campanhã, bem como os seus colegas da Escola, os régios 
visitantes, com os quais jantou nesse dia. 

Quando os soberanos se apearam, era tal a multidão, diz «O Com-
mercio do Porto», que D. Luiz Filipe, fazendo a todos a continência 
militar, teve de atravessar a gare ao colo do conde de Sabugosa. 

No dia 19, às duas horas e meia, houve recepção no Paço, à 
qual compareceram o director, secretário e lentes da Escola Médica. 
A esquerda de D. Carlos estava a Rainha e à direita o Príncipe que 
trajava vestido azul turquesa com peito de rendas. 

Cena idêntica se presenceara naquela mesma sala de recepção em 
setembro do 18(íõ. Mas nesse dia, que já noutro capítulo recordei (̂ ), era 
D. Carlos o menino que se via em cima de uma cadeira, entre seu Pai 
e sua Mãi, dando a mão a beijar com gracioso gesto. 

Havendo notícia de que seria a Escola visitada pelo Rei (̂ ), o 

(1) Vid., também, A inauguração do Palácio de Cristal («O Comoroio do 
Porto >, do 28 do dezembro do 1932). 

(i) No dia 20, com a assistôncia do Roi o da Rainha, roalizou-so na 
Câmara uma SOSBSO solene para distribuição dos prémios « Camões >. O primeiro 
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director convocou o Conselho para se resolver a maneira condigna de 
receber o Chefe do Estado o o secretário leu, na sessílo de 2'ò de 
novembro, o projecto de alocução, que foi aprovado. 

A anunciada visita efectuou-se no dia 24. Os professores, devida
mente togados, receberam o monarca à entrada da Kscola e no salão 
nobre, o director, visconde de Oliveira, leu a referida alocução, na qual, 
como sempre, se lastimavam os lentes das diminutas dotações orçamen
tais: ((Desventuradamente, os progressos científicos e docentes têm-se 
multiplicado tão em desproporção com as restrições orgânicas e orçximen-
tais, dentro das (piais toliiidaniente vive esta instituição, que cumpro 
afirmar a sua insuficiência hoje, <juo o neto de seu fundador vem em 
tão louvável peregrinação conhecer das mais urgentes necessidades 
públicas D. 

D. Carlos, respondendo, agradeceu o acoliiimento dos professores e 
prometeu empregar todos os esforços para o engrandecimento e prospe
ridade da Escola. Depois, percorreu todas as dependências, renovou, à 
saída, os seus agradecimentos ao Conseliio escolar e inaugurou o livro de 
honra, traçando no alto da primeira página o seu nome: 

o edifício achava-se sem adorno algum o as aulas prosseguiram 
logo que D. (!arlos se retirou. 

Passados 17 anos, foi honrada a lOscola, a .10 de novembro de 1908, 

daqueles prémios coubo no nliino Adolfo do Azevedo Souto, filho do lonto dn 
Escola, Dr. Agostinho do Souto, que estnva presente. 

O prémio, uma moeda do ouro do lOSOOO, foi entregue por D. Carlos, o a 
Rainha entregou o respectivo diploma o o livro Oa heróis do trabalho, do GastSo 
Tissandier, traduç.lo do lonto da Escola, Dr. Ricardo Jorge. 

Quando, no dia 23, a Rainha, a Senhora D. Amélia, visitou o Hospital, 
prpguntou ao prof. Azevedo Maia, a quem felicitou pelo ôxito das suas inter
venções, se no Porto existia internato para os estudantes, o scndo-lho dada 
resposta negativa, disse: <K para sentir, pois quo os internatos afio da maior 
utilidade o a sua existência torna-so hojo cxtromaraonto necessária». 
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El-Rei D. Carlos 

com a visita do último Rei de Portugal, o desventurado D. Manuel II, 
a quem sangrenta tragódia fizera subir ao trono meses antes. 

Na mensagem de boas-vindas, lida no salão da Kscola por Morais 
Caldas, já se falava (hil 30 anos!) na {nsufictmcia da casa e se pedia 
edifício e instalações hospitalares que pudes
sem assegurar maior projicuidade ao esforço 
docente dos professores. Era, afinal, a repeti-
tição de reclamações, havia muito formu
ladas. 

Assim, merece registo que já no relatório 
referente ao ano lectivo de 1879-1S80 (há 5S 
anos!), o Conselho escolar, no desejo de dar 
aos alunos melhor habilitação profissional, acen
tuava a grande falta do principal instrumento 
do seu trabalho — um'bom e amplo iiospital, 
cuja administração tócnica lhe fosse confiada. 
E acrescentava: 

«Que o hospital é indispensável ao ensino, demonstra-o a simples 
consideração de que o doente ó o principio e o fim de toda a sciencia 
medica; e que este deverá ser o primeiro passo a dar, affirma-o ainda 

o esclarecido exemplo da Allemanha, onde a 
i-eforma do ensino medico. . . principiou por 
mostrar-se valiosa e necessária na organisação 
do ensino clinico. E a extrema urgência ó pal
pável, se atteudermos a que toda a observação 
c analyse effectuadas anteriormente, bem como 
todas as interpretações mais ou menos prová
veis que sobre ellas assentem, não previnem o 
alumno contra as numerosas e constantes diffi-
culdades da clinica: — ha n'esta uma observa
ção e analyse proprias, ha mesmo processos 
de raciocinar inteiramente novos; e urge obter 
todos estes elementos porque silo elles os que 

immediatamente servem aos destinos do medico. Não ó fácil, o ó funda
mentalmente prejudicial, illudir necessidades de tal momento. A satis
fação que se liies deve dar, plena c immediata, impõe-se ainda justificada 
pelo estado decadente, em que entre nós se encontra o serviço hospitalar, 
e todos os effeitos que d'elle derivam para o nosso bem estar social. 

D. Manuel II 
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Mais bem preparadas e melhor garantidas as condiçSes do nosso desen
volvimento phisico, a nossa vida moral e intellectual tomará a direcçSo 
do que fatalmente vae desviada» (̂ ). 

Afirmações feitas há mais de meio século. Todavia, ainda hoje a 
Escola do Porto continua a esperar por esse tiío necessário hospital. 

Finda a leitura da mensagem, agradeceu D. Manuel as saudações 
do Conselho e confessou sentir-se bem naquela casa de trabalho e de 
estudo. Em seguida, percorreu as salas de aula, a biblioteca, etc., diri
gindo preguntas acerca dos diferentes instrumentos que ia vendo. 

Pcdiram-lhe, por fim, que assinasse o livro de honra. E o jovem 
Monarca, na primeira página, sob a assinatura de seu infeliz Pai, como
vidamente escreveu: 

Pouco depois, na fúria com que a roda do mundo se revolve, o Rei 
seguia para o exílio. E a Escola Módico-Cirúrgica do Porto continuava 
a sua alta missiío transformada em Faculdade do Medicina. 

(1) Já om fovoroiro do 1838, na roprosontaçSo enviada à Ilainha, a-pro-
pósito do mal-ontendidos com a Mosa da Santa Casa, prcguntava o Conselho: 
«Pois uma Escola Modico-Cirurgica aorá objecto extranho a um Hospital? NSo 
é porventura um Hospital a parto maia essencial para ura oatabolccimento do 
aomelhanto natureza?» {Livro de Registo da Correspondência Expedida, 1838-1845, 
fl. 5 V. o aegs.). 
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Onde repousara os nossos mortos 

G OMEMOHOU-SE, no mês de abril de 1937, o centenário da notável 
reforma de Passos Manuel, pela qual a modesta Régia Escola 

de Cirurgia do Porto, fundada em 1825 por D. JoSo VI, se transformou 
em Escola Módico-Cirúrgica. 

Oomo sentida homenagem à veneranda memória dos criadores do 
ensino médico nesta cidade, procuramos saber onde repousam os seus 
despojos mortais (̂ ). 

Na enumeraçSo que vamos fazer, começaremos pelos professores que 
regeram a 1." cadeira, Anatomia. 

1.» — Vicente José de Carvalho — Lente exemplar de Anatomia e, 
depois, de Medicina operatória, faleceu, quando desempenhava, com inex-
cedivel dedicaçílo, o cargo de director da Escola, na madrugada de 4 de 
julho de 1851, vitimado por uma lesíío do coração e grossos vasos, como 
a autópsia, feita por Luiz Pereira da Fonseca, julgo eu (̂ ), confirmou (̂ ). 

(1) Vid. . 0 Comorcio do P o r t o , do 1, 4, 7, 11 o 18 do abril de 1937. 
(í) Vid. Catálogo do 1865, pág. 36. 
(í) Vid., in cGazota Módica do P o r t o , n.° 232, do 15 do agosto do 1851, 

o Esboço de Elogio do Snr. Vicente José de Carvalho, por JoSo Ferreira da Silva 
Oliveira. < Coração — Do dobrado volume, devido á maior espessura das paredes 
das cavidades esquerdas (nas direitas nenhuma altoraçtto) ; válvulas sigraoideas 
OBsificadas; a crossa da aorta também osaifioado, o sobretudo dilatada; for
mando um oylindro de seis pollegadas de circunferência, ostroitando-so todavia 
na sua descida; somelhantomonto ostava dilatada e ossificada a aorta, até a 
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O coração deste benemérito professor, muito dilatado e com dois aneu
rismas saccifornies da aorta, {juarda-se carinhosamente no actual Insti
tuto do Anatomia ('), transferido em 1927, a meu pedido e f^raças à 
gentileza do prof. Sousa Júnior, do I\[useu de Anatomia patológica, onde 
se encontrava. 

No dia seguinte ao do falecimento, ao anoitecer, sem que ninguém 
os convidasse, estavam à porta do morto, na rua de Fernandes Tomaz, 
quasi todos os módicos, cirurgiões e farmacêuticos, residentes nesta cidade, 
«e muitas outras pessoas que espontaneanjcnte acompanharam a pro
cissão fúnebre, até á igreja do Santo Ildefonso». O féretro foi conduzido 
à mão pelos lentes da lOscola e o cadáver do saiidoso mestre ficou sepul
tado no adro daquela igreja. 

Quiseram, porém, prestar condigna homenagem à memória de quem 
tanto ilustrara o ensino médico portuense. Para honrar o nome querido 
e respeitado de Vicente de Carvalho, a justiça não se fêz esperar. 
Três meses depois, a 9 de outubro, vVntónio Ferreira Braga, António 
Bernardino de Almeida e Luiz Pereira da Fonseca, comissionados pelos 
amigos, colegas e discípulos do falecido professor, compraram no cemi
tério do Prado do Repouso «um terreno de dez palmos de comprido e 
seis de largo para construir um jazigo in 2^erpetuum á memoria do 
finado» Ĉ ). E o ;axigo n." 13 da secção 27.", para o qual se trasla
daram, em 4 de julho de 1852, à noite, os restos mortais do venerando 
Mestre (3), 

O féretro, conduzido em carro fúnebre, acompanhado por uma sege, 
onde iam os lentes que formavam a comissão, era aguardado, no Prado 
do Repouso, por muitos colegas o amigos do morto, os quais assistiram 
à cerimcmia de tochas acesas. Entoadas as orações do ritual, o caixão foi 
encerrado na sepultura, em que so erguia o monumento, «que consta 

ooliaca, o só ossifioada dnqui para baixo, ató so bifurcar nas ilíacas primitivas; 
artérias inominadas, o principio da carótida, o subclávias um pouco dilatadas 
o ossiflcadas om alguns pontos; sanguo, quo estava represado no oorncSo o noa 
grossos vasos, nSo se tinha coagulado; o pela cor, parecia antes venoso quo 
arterial ». 

(1) Vid. HKKNÂNI MONTEIRO — O Prof.'ssnr J. A. Pires de Lima. Porto, 
1027; Evolução do ensino da Medicina operatória na Escola do Porto, in .Traba
lhos do Laboratório de Medicina Opertória», Porto, 1932. 

(2) Livro n." 1 do Registo dou Jazigos. 
(3) Vid. « Braz Tisana », do 5 do julho de 1852. 
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de um pedestal de mármore, e sobre elle, uma urna funérea, emquanto 
se n~io apronta o busto do defunto, de mármore, que ofereceu o sr. Fon
seca, prof, da Academia Portuense de Belas Artes», assim informava o 
jornal «Braz Tisana». À cerimónia presidiu o director interino, Ferreira 
Braga, e não se proferiram os discursos que se esperavam dos lentes 
Bernardino de Almeida e João Ferreira da Silva Oliveira, «porque 
ambos elles faltaram constrangidamente àquele acto»; o primeiro por 
estar doente, o segundo porque «motivos particulares ponderosissimos lhe 
vedavam entrar naquelle cemitério» ('). 

2." — Bernardo Joaquim Pinto — Dois anos depois, no dia 11 de 
dezembro, com idêntico cerimonial, era recebido no Prado do Repouso (*), 
também trasladado do cemitério de Santo Ildefonso, o cadáver do sucessor 
do Vicente de Carvalho, o lente Bernardo Joaquim Pinto (•''). 

A G de julho do 1852, às duas horas da noite, na sua casa da 
rua Formosa, Bernardo Joaquim Pinto, — que precisamente um ano 
antes, a 5 de julho, na sua qualidade de lente decano, presidira na 
igreja de Santo Ildefonso às exéquias de Vicente de Carvalho e rece
bera a chave do caixão, —sucumbia «aos estragos, ás desordens de um 
pequeno calculo biliar», diagnóstico confirmado pela autópsia, a que 
procederam Ferreira Braga, Pereira da Fonseca, Manuel JLaria da 
Costa Leite e João Ferreira da Silva Oliveira. A peça retirada na 
autópsia — canal colódoco com um cálculo biliar, de 15 mm. de diâme
tro, retido a 19 mm. do duodeno (*) —, guarda-se no Museu de Ana
tomia patológica. 

A-pesar-de liernardo Pinto (informa o » Nacional») deixar determi
nado no testamento que queria ser sepultado no Repouso, e o seu funeral 
sem acompanhamento, sem aparato algum, os colegas entenderam que 
não lhe deviam fazer menos do que tinham feito a Vicente de Carvalho. 

(1) O jazigo o o ooraçtto do Viconto José do Carvalho foram reproduzidos 
lias «Origons da Cirurgia Portuense», cit. 

(2) Vid. <0 Braz Tisana >, do 13 de dezembro do 1854. O jornal <A Con
cordia», do 13 do dezembro do 1854, diz que a trasladaçSo se íizora no dia 10, 
domingo. 

(3) Livro n.° 1 do Registo de entradas de cadáveres nos jazigos, 11. 80. Aqui 
vom mencionado que o termo da trasladação se lançara no Livro .1.° de Óbitos 
e Enterramentos, a fl. 506, n.° 5:150. Todavia, neste livro, nesta folha o com esto 
número, foi lançado o tôrmo da inhumaçSo de outro cadáver. 

(4) Vid. Catálogos de 18G0 o 1865. 
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O féretro, da casa do finado até à igreja, foi conduzido à míío pelos 
colegas Veloso, Sinval, Caitano de Azevedo, Pereira da Fonseca, Martins 
da Cruz, Costa Leite, Joito Ferreira e Macedo Pinto, ae acompanhado 
de grande numero dos seus amigos e varias pessoas de distincçSo, entre 
estas os snrs. governador civil interino, officialidade e commandantes 
dos corpos [pelo facto de Bernardo Joaquim Pinto ter sido comandante 
do batalhão académico, em 1828, e capitSo dos Voluntários da Rainha 
na Ilha Terceira], directores e lentes das Academias» (i). O cadáver 
ficou sepultado no cemitério de Santo Ildefonso, depois dos colegas lhe 
haverem dito, pela boca de Câmara Sinval, o último adeus (2). E resol
veram que ficasse ali depositado, emquanto se não concluisse um mau
soléu no Repouso, para onde seria trasladado. 

O terreno, de dez palmos de comprido e cinco de largo, onde se 
construiu o jazigo, foi ad(juirido gratuitamente, em 16 do novembro 
de 1854, pelos professores Ferreira Braga, Veloso da Cruz, Bemai^ 
dino de Almeida e Luiz Pereira da Fonseca (*). É o jazigo n.° 24 da 
4.* secçíío (n," 29 da numeração antiga). 

3'° — Luiz Pereira da Fonseca — O terceiro professor de Anatomia, 
Luiz Pereira da Fonseca, ao qual se deve a coordenação e publicação do 
primeiro catálogo do Museu anatómico da Escola, bem como as pri
meiras anestesias gerais pelo éter feitas no Porto, para o que chegou 
a construir um aparelho adequado, faleceu (e já então estava jubilado 
havia bastantes anos) no dia 22 de maio de 1882. Em seu testamento 
determinava (diz-nos «O Commercio do Porto») que queria ser sepul
tado no cemitério da Lapa, onde possuía jazigo, e que seis pobres para 
ali conduzissem o seu cadáver. 

E, de-facto, no dia 23, depois dos responsos rezados na igreja dos 
Extintos Carmelitas, ficava a dormir o último sono no jazigo n.° 84, 
6." secção, 1." divisão, do cemitério da Lapa, aquele consciencioso pro
fessor, que fora condecorado com a medalha de bronze, algarismo n.° 4, 
das campanhas liberais, pela parte activa que tomara, quando ainda 
aluno da Escola, nas lutas contra o absolutismo. 

(1) Vid. «O Braz Tisana>, do C o do 10 do julho do 1852, o «O Nacional> 
do dia 9. 

(2) O mesmo periódico, do dia 12, inseriu o discurso do Sinval. 
(3) Vid. Livro n.° 1 do Registo das Escrituras das Vendas de Terrenos para 

jazigos do Cemitério do Prado do Repouso, fl. 4. 
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4," — João Pereira Dias Lebre — O professor Lebre, de quem muitos 
dos médicos actuais foram ainda alunos, faleceu, vitimado por uma nefrite, 
em 18 de julho de 1900, ao meio-dia, na sua casa da rua dos Bragas, n." lõO. 
Os colegas compareceram, no dia 20, na Escola, pelas seis horas da tarde, 
para, depois de togados, assistirem aos responsos que se rezaram na igreja 
dos Terceiros do Carmo. O cadáver de tão zeloso professor ficou encerrado 
no cemitério privativo da Ordem do Carmo, em Agramente, em jazigo de 
família (n.° 19, da secçiïo n.° 3), onde se lê, gravada na pedra, como única 
legenda, a palavra Nihil — a lembrar, assim, a todos nós que, ali, 

« a glória, 
O sonho, a vida, a luz... tudo so some» (i). 

5." — Luiz de Freitas Viegas — O professor Luiz Viegas — que 
sucedeu, na regência de Anatomia, ao professor Carlos Lima, feliz
mente ainda vivo — distinguiu-se, no exercício da clínica, como derma
tologista e sifilígrafo do altos méritos. Faleceu, na sua casa da Avenida 
da Boavista, na quarta-íeira, 29 do fevereiro de 1928, às 10 horas da 
manhiï, após crudelíssima tortura. 

No sábado anterior, recebera a inesperada noticia de que seu filho 
Jorge quasi síibitamente falecera, em Viseu, e o pobre pai, preso no leito 
com uma crise cardíaca, nem pôde sequer despedir-se do íilho que estre
mecia, dizer-lho adeus, dar-lhe o derradeiro beijo. E em breve o seguiu. . . 

A morte de Luiz Viegas — meu mestre e meu amigo — revestiu-se, 
pois, de um aspecto profundamente dramático e os funerais imponentís
simos traduziram bem o sentimento de todos aqueles que, do templo da 
Trindade até à sua última jazida, em Agramente (jazigo n." 146 da 
secçito N, da Ordem da Trindade), acompanharam, de alma enlutada, 
o cadáver do malogrado professor (̂ ). 

Vejamos onde estîîo sepultados os professores que regeram a 
2." cadeira. Fisiologia, criada pela reforma de 183G, por desdobra
mento da 1." cadeira. 

(1) Voja-80 a biografia quo publiquei no Arquivo de Anatomia e Antropologia. 
(i) HKUNÂNI MONTEIUO — Professor Luiz Viegas (« Ilustraçílo Moderna >, 

março do 1928). Vid., também, o número do novembro, com a noticia da homo-
nagom prestada pola Faculdade ii memória do prof. Viegas. 
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1-° — Francisco Veloso da Cruz, doutorado pela Faculdade de Medi
cina de Montpellier, para onde emigrara após os acontecimentos políticos 
do 16 de maio do 1828, e onde ocupou o lugar do chefe de clínica no 
Hospital de Saint Eloi, exerceu o cargo de primeiro bibliotecário da 
Biblioteca Pública desta cidade. Foi nomeado professor da cadeira de 
Fisiologia, transforiu-se, anos depois, para Patologia interna, e faleceu 
no dia 23 de maio de 1880. No dia imediato rezaram-se os responsos 
na igreja da Lapa, em cujo cemitério ficou o cadáver depositado, até 
ser trasladado, em 20 de setembro de 1907, para o jazigo n.° 234 da 
secçHo IG, em Agramonte, onde hoje se encontra. 

O prof. Veloso da Cruz tem o seu nome ligado a uma obra alta
mente benemérita. Foi êle, com efeito, quem redigiu em 1877 o regula
mento do valioso legado Assis, deixado à Escola Médica do Porto por 
D. Rita Assis, em cumprimento dos votos mais caros de seu falecido 
irmiïo, o lente Assis Vaz, para que se pudesse efectivar o que este 
ilustre professor projectara realizar, « tendente á propagação c ao aper
feiçoamento dos conhecimentos medicos em Portugal » (i). 

Referindo-se a êstc legado, escreveu o prof. Ricardo Jorge, no 
seu belo Relatório de 1885, as seguintes palavras que merecem ser 
relidas hoje: 

«Cabe aqui gravar em relevo n'esta serie de beneméritos o nome 
do Dr. Francisco Velloso da Cruz, também finado professor da nossa 
Eschola, como um exemplar d'abnegaçSo e honra. Acolhera-se a irmã 
d'Assis juncto do medico Velloso e do sua Ex.'"» familia que a cobriram 
de carinhos, enchendo de felicidade os últimos anos da santa velha, que 
lhes correspondia com um amor de mae, e como tal lhes legou a sua 
fortuna. O Dr. Velloso, que desventuradamente a precedeu no tumulo, 
não só não contrariou a santa intenção de D. Rita Assis, no sentido do 
legado á Eschola, como a estimulou dignamente a inseril-o no testa
mento, levado do mesmo affecto pela memoria d'Assis e da mesma 
devoção pelo enaltecimento da medicina nacional. Talhou quem sabo, 
elle mesmo o quinhão a ceder á Eschola, que attingirú nada menos 
da terça parte da fortuna total, e encarregou-se da redacção escru
pulosa do regulamento testamentario. Ao passar pelas suas mãos, a 

(1) O tostaraonto do D. Rita Asais bera como o Rogulamonto do legado, 
foram publicados no «Commoroio do Porto > do 4 de novembro do 1883. 
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iniciativa d'Assis fecundou-se e. alargou-so; porque talvez nos planos 
do extincto director da Eschola não fossem tam alto as vistas protec-
tivas do desenvolvimento do ensino. 

«Honra ao homem nobilissinio que, por esto rasgo de generosidade 
e pela elevação do seu propósito beneficiador, merece ser approximado 
do legendário Theodore Ferreira d'Aguiar». 

Por isso, quando na sessão de 7 de novembro de 1883, o director deu 
parte ao Conselho do falecimento daquela bondosa senhora, o prof. Oliveira 
Monteiro propôs que os falecidos lentes Assis Vaz c Veloso da Cruz fossem 
proclamados beneméritos do ensino da Escola e que se dessem aos seus 
retratos os lugares de honra na galeria do salão nobre, com uma placa 
comemorativa dos seus serviços à instrução pública, e o prof. Rodrigues 
Pinto lembrou, ainda, que na sala das sessões do Conselho se colocasse o 
retrato de D. Rita Assis. E assim efectivamente se fez (̂ ). 

2." — TAIÍZ António Pereira da tíilva, muito erudito e com vastos 
conhecimentos de matemática e teologia, era nu'dico do Hospital da Trin
dade c sucedeu a Veloso da Cruz na propriedade da cadeira de Fisio
logia. A ele se deve a fundação do primeiro jornal de floricultura que se 
publicou em Portugal. Era um espírito tão curioso que chegou a montar 
em sua própria casa, na rua da Boavista, um observatório meteorológico. 
P'aleccu no dia 9 de fevereiro de 1862, à meia-noite, e os responsos reza-
ram-se, no dia 11, na igreja dos Clérigos. Não consegui ainda averiguar 
onde repousam os seus restos mortais. 

3." — Josá de Andrade Gramaxo — O grande clínico Andrade Gra-
maxo, que nos primeiros anos da sua carreira docente regeu a cadeira 

. de Fisiologia, faleceu no dia 2 de março de 1921, no Hospital da Lapa 
desta cidade, de idade muito avançada, pois breve completaria 95 anos. 
Ao dizer-lhe o último adeus, o director da Faculdade, prof. Jlaximiano 
Lemos, afirmou que só a eloqiiência de Ricardo Jorge podia fixar a 
figura inconfundível de quem fora uma glória do professorado portuense 
e da medicina nacional. E acrescentou : « Não assistimos apenas aos fune
rais de um homem; parece-me que assistimos ao desaparecimento da 
antiga Escola Jledico-Cirurgica, e por pouco não celebramos o seu cen
tenário, honrando uma das suas figuras mais representativas» (*). 

(1) Os retratos do D. Rita Assis, barilo do Castolo do Paiva o Bruno Alvos 
Nobro vêm roproduzidoa no mou livro Origens da Cirurgia Portuense, cit. 

(2) Vid. « O Commorcio do Porto >. 
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4." — José Carlos Lopes Júnior — O saudoso professor José Carlos 
Lopes regeu Fisiologia até 1879, transitando, entílo, para a cadeira de 
Matéria médica, ondo se conservou até à sua jubilaçSo em 1895. 

O cultíssimo professor, profundamente versado em assuntos médico-
-históricos, faleceu no dia 5 de abril de 1903, às 9 horas da manha, 
vitimado por uma bronco-pneumonia. No dia 6, ao entardecer, foi o 
cadáver trasladado de sua casa (rua da Liberdade, G 7) para a igreja 

o prof. José Carlos Lopes na sua Biblioteca 

da Trindade, onde se rezaram os responsos no dia 7, às Ave-Marias. 
O cadáver, conduzido para o cemitério privativo da Ordem da Trin
dade, em Agramonte, ficou inhumado no jazigo do família (n.° 4õ). 
Enaltecendo as qualidades do extinto, falaram os profs. Morais Caldas e 
Alfredo de MagalhSes (director e secretário da Escola), o sub-delegado 
de saúde, Dr. JoSo Ferreira, e o quintanista Carlos Silva. 

Quando o prof. José Carlos Lopes se jubilou ('), o prof. Maximiano 

(1) O quadro com quo, por ocasíSo da jubilnçSo, o curso do Matéria 
médica brindou o prof. José Carlos Lopes, — no qual o retrato do Mostro está 
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Lemos publicou, em opúsculo, a biografia do ilustre colega, e ali nos diz 
que êle passava a sua vida entre os livros, <tno conforto da sua biblio
teca escolhida e riquíssima», 
vasta sala, forrada de estan
tes, encimadas de quadros e 
gravuras raras, recheada de 
fa ianças e porcelanas da 
índia e do Japão, na qual 
uma palmeira estendia as 
suas largas folhas recortadas. 

Pois foi na livraria — 
aposento da maior predilec
ção do Dr . José Car los 
Lopes —que esteve exposto 
o cadáver, envolto na toga 
de professor, e lá se encon
t r ava aquela palmeira a 
cobrir piedosamente, com as 
suas largas folhas recorta
das, o corpo inanimado do 
mestre (̂ ). 

5.° — António de Aze
vedo Maia — Este professor, 
de Fisiologia passou, em ãoa:^;Z:~^^ '0^^,,.^^^^^ ^c^z^ 
1887, a catedrático de Clí- cJ 
nica médica. Mas foi como 
Operador, sobretudo no campo da Ginecologia, que se notabilizou (^). 
Faleceu (já então jubilado) no dia 2 de maio de 1912. Oa responsos 

rodeado pelos retratos de todos os alunos — foi gontilraonte oferecido oo Museu 
do História da Medicina polo filho do saiidoao professor, o Sr. Dr. José Carlos 
Lopes (a quem sou devedor de penhorantes atonçCes), quando a Faculdade, om 
abril de 1937, comoraorou o centenário da reforma de Passos. 

(1) Vid. cO Commercio do Porto» do 7 o 8 do abril de 1903; MA.XI.MIANO 
LKMOS — Camilo e os Médicos o História do Ensino Médico no Porto; o o artigo do 
Clemente Pinto na cMedicina Contemporânea» de 1903. 

(2) TEIXEIRA BASTOS — Prof. António de A/.evedo Maia («Anuário da Facul
dade de Medicina do Porto, 1911-1912), o MAXIMIANO LBMOS — História do Ensino 
Médico no Porto, cit. 
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rezaram-se no dia seguinte na igreja do Carmo e o cadáver lepousa em 
Agramente, em jazigo de família (n.° 598, da secção 24."). 

6." — Vicente Urbino de Freitas — Este professor, em novembro 
de 1887 tomou posse da 11." cadeira (Higiene e Medicina legal), vaga 
pelo falecimento do prof. Aires de Gouveia Osório. Porém, o Conselho 
resolveu colocar na I I . " cadeira o prof. Silva Pinto, e transferir para a 

8." cadeira (Clinica médica) o 
prof. Azevedo Jíaia. Ficou, 
pois, Urbino de Freitas colo
cado na 2." cadeira (Fisiolo
gia). Adquiriu, como é sabido, 
triste celcbiidade. Quando fale
ceu, estava, havia muitos anos, 
exonerado do cargo de profes
sor e longe do pais. 

7." — António Plácido da 
Costa — O prof. Plácido da 
Costa ocupou a cadeira do 
Fisiologia desde 1894 até ao 
seu falecimento, a 5 de junho 
de 1916. E conhecida a sua 
predilecção pelos trabalhos de 
His to logia c a sua grande 
competência na especialidade 
do Oftalmologia, como o ates
tam 08 trabalhos que publicou 
sobre a especialidade e o in
vento do queratoscópio, curioso 

instrumento que as grandes clínicas oftalmológicas estranjeiras conhecem 
e empregam. 

Os funerais do saiidoso professor realizaram-se na tarde de 7, na 
igreja da Ordem Terceira do Carmo, e o cadáver foi sepultado em Agra
mente, em jazigo de família (n." 389, da secção 1.*). 

Como salientou o director da Faculdade, prof. Cândido de Pinho, 
nas palavras proferidas no cemitério, o prof. Plácido era tão zeloso e 
cumpridor dos seus deveres que durante 34 anos de vida docente nâo 
dera uma única falta. 

^^^c<SAo (Aj7^^~=t 
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Antes da reforma de Passos Manuel, estudava-se na 2." cadeira: 
llatéria médica, Farmácia e Higiene. Depois da reforma, desdobra-
ram-se alguns ensinos, e a i5.* cadeira ficou, então, constituída por 
História natural dos medicamentos, ilatéria médica e Farmácia. Cor
responde à actual cadeira de Farmacologia. 

Vejamos, dos professores que sucessivamente a têm ocupado, quais 
08 falecidos. 

1." — Francisco Pedro de Viterbo — No discurso pronunciado por 
Ferreira Braga no dia da abertura das aulas, em outubro de 18Õ0, — 
sessão memorável, em que Vicente de Carvalho, então director, expondo 
ao público as riquezas do modestíssimo estabelecimento, acumuladas à 
custa dos esforços e da abnegação dos velhos lentes, calou os rumores 
inimigos da sua extinção — encontramos a seguinte referência a Fran
cisco de Viterbo, que tinha falecido, na sua casa, junto a Massarelos, no 
dia 29 de novembro de 1848: «Ao despedir-se da terra, ainda cogitava 
no futuro augmente escholar, legando-llie terreno para o Horto botânico». 
Efectivamente, o finado professor legava à Escola, em seu testamento, 
o para o mencionado fim, a sua propriedade da rua da Restauração. 
Todavia, como se intentasse uma questão judicial, que foi vencida pela 
parte contrária, a Escola não chegou a receber o legado ('). 

(Js responsos por alma do prof. Viterbo rezaram-se na Real Capela 
da Lapa na noito de 30, e a eles assistiram os lentes c alunos da Escola, 
o governador civil e seu secretário geral, alguns juízes da Relação, etc. 
O cadáver ficou sepultado na própria igreja da Lapa, donde mais tarde 
passou, com muitos outros, para o cemitério da Irmandade. 

(1) Continuou, porém, a Escola a iiitcrossar-se por conseguir um Jardim 
Botânico, chegando a pensar (sesaSo do Conselho de 2-1X-1863) no antigo Largo 
da Cordoaria, já entSo Campo dos Mártires da Pátria, para esse íim. Dôsto 
modo 80 poderiam satisfazer as necossídndos do ensino, tanto da ICscola como 
da Politécnica. 

Para o ensino prático da 3." cadeira, possuía o gabinete do Matéria médica 
algumas centenas de frascos com as principais o mais importantes substâncias 
usadas na Medicina e podia o respectivo lento socorror-se também do llcrbário 
da Escola o do Jardim Botânico do cidade, que continha muitas plantas Medi
cinais (Vid. Relatório roferento ao ano de 1859-18G0). 

Para o Herbário da Escola, havia o Dr. Francisco de Sales Gomes Car
doso, lento da Academia, encarregado da regência de Botânica, cedido os exem
plares que tinha om duplicado. 

13 
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2." — José Pereira Reis, que depois da reforma do Passos Manuel 
fora colocado na propriedade da 8." cadeira (Clínica módica), transitou, 
quando morreu Viterbo, para a 3." cadeira, onde se conservou ató à sua 
jubilaçSo, requerida em 18(54. 

Foi clínico de grande fama nesta cidade e acérrimo propugnador da 
vacina. Jluito bom fêz a diversas casas de caridade, às quais legou a 
maior parto da sua fortuna. 

Como refere um seu biógrafo. Pereira Reis, em 1846, fora injusta
mente preso e mandado sair do Porto, por ordem da .Junta revolucio
nária, voltando só depois de restaurado o (iovêrno de D. alaria II. 

Pereira Reis, muito amante das Caldas de Vizela, naquelas termas 
passava os meses de verXo, na casa que ali possuía, e cuja rua tem boje 
o seu nome. 

Faleceu, com 78 anos, no dia 11 de janeiro de 1887, à noite, b os 
responsos rezaram-se, na noite de 13, na igreja da Lapa, de cuja Irman
dade era o n." 6:654. 

Durante a cerimónia, o silêncio da igreja foi cortado pelo cbôro con
vulso de Andrade Gramaxo, que não pôde conter a sua dor pela morte 
do mestre e do amigo (̂ ). 

Está sepultado (jazigo 109, seccSo õ.", divisSo 1.") no cemitório 
da Lapa, onde o prof. Josó Carlos Lopes proferiu, em nome da Escola, 
o elogio fúnebre do saiidoso colega (°). No jazigo encontra-se gravada, 
numa placa de ferro, por baixo do nome de Pereira Reis, esta singela, 
mas significativa, inscrição: Miseris siicitrrerc discehat, que bem licou 
ali, a lembrar-nos a sua grande bondade e dedicação pelos pobres. 

3." — Joào Xavier de Oliveira Barros — Este professor, de extrema 
bondade, era tio do dr. Júlio de Matos. Faleceu no dia 3 de maio de 1891 
e os responsos rezaram-se no dia seguinte na igreja do Terço. O cadáver 
foi inhumado no cemitório da Irmandade da Lapa, no jazigo do seu 
colega, dr. António Fortunato Martins da Cruz (secção 2.", jazigo õ, 
divisão 1."). 

4." — José Carlos Lojies Júnior — Jil nos referimos a este professor, 
a-propósito dos catedráticos de Fisiologia. 

(•) InforraaçSo dada polo jirof. Ricardo Jorgo. 
(2) Dovo esta informaçSo à gentileza do mou ilustro amigo, Sr. Dr. Josó 

Carlos LopcB. 
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5." — Ilídio Aires Pereira do Vale — Regeu a cadeira de ÏMatéria 
medica desde 1895 ató à sua jubilnçjío cm 1907. Kntão, retirouse para 
Valença do Minho, donde era natural, e ali faleceu, vitimado por um 
ataque de angina pectoris, em 14 de junho de 1910. Nos modestos fune

rais, realizados no dia seguinte, fêzse representar a Escola, que, pela 
boca do prof. Tiago de Almeida, exprimiu o seu pesar pelo desapareci

mento de um professor que exercera com brilho variados cargos e, como 
deputado, trabalhara em várias reformas da instruçíto pública. 

6." — Josá Maria de Oliveira —■ Este professor que tentou, embora 
já bastante doente, efectuar trabalhos de Eaimacologia experimental, e 
dar ao ensino desta disciplina orientação moderna, faleceu na sua casa 
da rua de Camões, no dia 8 de março de 1934. No dia seguinte reza

ramse os responsos na igreja dos Extintos Carmelitas e ó cadáver ficou 
inhumado no cemitério de Agramente, no jazigo n." bú'2, da secção 21.". 

Desde que se criou, pela reforma de 1836, a 4." cadeira (Patologia 
e Terapêutica externas) ató aos nossos dias, ocuparamna quatro profes

sores, dos quais faleceram os três primeiros. 
1." — António Ferreira Braga, a quem muito deve o Palácio de 

Cristal c a ExposiçJlo Internacional de 1865, como já recordei em capí

tulo anterior e num artigo publicado, há tempos, em «O Commercio do 
Porto», sucumbiu, três meses depois de Assis Vaz, no dia 9 de julho 
de 1870, às duas horas e meia da tarde, na Quinta do Allen, na rua do 
Freixo, «depois de uma operação, que por muito tempo o fez sofrer 
atrozmente» ('). No dia seguinte foi o cadáver enterrado no cemitório 
do Prado do Repouso, no jazigo n." 30, do segundo canteiro, da nume

raçfïo primitiva. E o actual G, pegado à sepultura de Bernardo Joaquim 
Pinto. 

A campa onde repousa Ferreira Braga ó, por sua expressa deter

minação, modestíssima o sem o menor adorno. 
No cemitório falou, em nome da Escola Jlódica, o prof. Jlanuel 

INIaria da Costa Leite. Tenho nas minhas mãos, por gentileza de pessoa 
amiga, que me proíbe revelar seu nome, o texto do discurso escrito pelo 
punho de seu autor. 

Neste documento diz o saiidoso professor que o seu colega Ferreira 

(1) Vid. «O Commorcío do Porto», do 10 do julho do 1870. 
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Braga fora-«o iniciador e colaborador de quasi todas as cmprezas úteis» 
que durante os últimos cinqiienta anos se haviam fundado no Porto. 

Diplomado numa ópoca em que a lei exigia reduzidas habilitações, 
Ferreira Braga votou-se ao estudo e ao traballio e assim adquiriu grande 
competência. Familiarizou-se com as línguas grega, latina, francesa, inglesa 
c alemã e, do posse desta preparação, estudou filosofia e dialótica, bem 

como os cliissicos módicos de todas 
as épocas e de todas as escolas. 
Desta forma, ficou armado de só
lida e variada erudição. E Jlanuel 
jMaria referiu ainda, no elogio fúne
bre, que Ferreira liraga associara 
o seu nomo «a todas as cmprezas 
de melhoramentos para esta terra, 
porque o mote da sua bandeira era 
o «progresso», e não descançou 
enujuanto não escreveu em carac
teres de bronze o seu querido Pro-
grcdior no Palácio de Cristal!» 

2." — Ilídio Aires Pereira do 
Vale — Já nos referimos a esto 
professor, a-propósito dos lentes do 
Jlatéria médica. 

3.° — António Joaquim de 
Morais Caldas—Clinico de larga 
clientela, muito perito em cirurgia 
das vias urinárias, esto professor 

antes de transitar, em lí^7(), para Patologia externa, ocupou, durante 
dois anos a 10." cadeira. Anatomia patológica. Faleceu, na casa do 
Saúde da Ordem Terceira de N.* S.* do Carmo, onde a doença o obri
gara a internar-se dias antes, a 27 de julho de 1914. Repousa no cemi
tério do Bonfim. Não quis flores no seu coval; mas, como referiu o seu 
sucessor, prof. Carlos Lima, teve melhor — o orvalho das lágrimas sin
ceras e as bênçãos dos corações agradecidos Q). 

, £ > - - ^ ^ # ^ ? < ^ 

(1) CARLOS LIMA 
-Cirúrgica», 1914-1915). 

Pro(. Morais Caldas (c Anuário da Escola Módico-
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Antes da reforma de Passos ^lanuel, Medicina operatória e Obste
trícia constituiam uma só cadeira, de que foram proprietários Joaquim 
Inácio Valente (ató 1833) e Vicente Josó de Carvallio. A reforma cindiu 
a cadeira em duas: õ." cadeira (Medicina operatória) e 0." cadeira 
(Obstetrícia). 

Enumeremos os catedráticos do Jíedicina operatória : 
1.° — Joaquim Inácio Valente, natural de Lisboa, segundo cirurgiiïo 

militar reformado, e membro da Junta sanitária, faleceu no Porto, na 
rua de Cedofeita, no dia 7 de dezembro do 1833. Segundo comunicou o 
director a António Joaquim Farto, sucumbiu «depois de 11 dias de 
moléstia, que começando por um violento e agudissimo ataque da bexiga, 
passou a um reumatismo geral, e terminou por um pleuriz, sendo bal
dados todos 08 esforços da arte, o diligencias de seus amigos». 

Pela consulta do Livro de Óbitos, da freguesia de Cedofeita, vi que 
foi sepultado no Cemitório da igreja desta freguesia i}). 

2.° — Vicente José de Carvalho — Já foi mencionado a-propósito dos 
lentes do Anatomia. 

3.°—Caitano Finto de Azevedo — Cirurgiiïo do Hospital do Terço, 
faleceu, na rua do Moinho de Vento, n." 31, com 73 anos de idade, no 
dia 23 de setembro do 1869, às 9 horas da noite e foi sepultado no dia 
seguinte no cemitório da Lapa (catacumba n.° 140 da 2." secçílo). Seu 
iilho, Joaquim Pinto do Azevedo, preparador do Anatomia patológica da 
Escola, está sepultado na catacumba n.° 119. 

4.° — Pedro Augusto Dias — Este professor, módico do Hospital de 
S. Francisco, interessava-se muito por estudos bibliográficos e históricos, 
como demonstrou em várias publicações de valor. Depois de jubilado 
em 1895, viveu ainda o prof. Pedro Dias 36 anos, «repousando a sua 
fresca velhice do sábio antigo, honrada e considerada, no recesso da 
amada livraria e nas moitas floridas do seu eremitério de Paranhos» 
(Ricardo Jorge), onde todos os anos, no dia do seu aniversário, o iam 
cumprimentar os médicos do Porto. Faleceu, vitimado por uma bronco-
-pneumonia, justamente ao findar o ano de 1931, no dia 31 de dezembro, 
cerca das 11 horas da manhã. Ficou sepultado no cemitório da Lapa, no 
jazigo perpétuo n.° 116 da 8." secçSo. 

(1) Vid. IIBRNÂNI MONTEIRO — Evolução do ensino da Mediciíta opera
tória, oit. 
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5." — Eduardo Pereira Pimenta — Roferir-me-ei a esto professor 
quando tratar dos catedráticos do Clíaica cirúrgica. 

0." — Agostinho António do Souto — Aludirei ao prof. Souto a-pro-
púsito dos lentes do Partos. 

7." — Clemente Joaquim dos Santos Pinto — O prof. Clemente Pinto, 
de grandes aptidões cirúrgicas, desviou-se para a política, e como deputado 
foi o relator do projecto de lei para a criaç<ão das cadeiras de Histologia 
e Anatomia topográfica, dos cursos de Propedêutica médica c cirúrgica, 
dos lugares de chefes de clinica, de prosector do Anatomia e de prepa
rador de Fisiologia e Histologia (maio de 190.¾). Prestou relevantes ser
viços à « Assistência Nacional aos Tuberculosos » e à « Liga Nacional 
contra a Tuberculose». 

Vitimado pela tuberculose, faleceu em Lisboa (ocupava o cargo.do 
reitor do Liceu Central) no dia 5 de fevereiro de 1907, às três horas 
da tarde. Kstá sepultado num dos cemitórios da capital. 

O ensino de Partos foi separado de Jlcdicina Operatória em 1836, 
pela reforma do Passos Manuel. Vejamos onde estilo sepultados os pro
fessores da cadeira entSo criada, 6." cadeira. 

1.° — José Gregório Lopes da Câmara Sinval — O primeiro profes
sor de Partos, e que muito se interessou pelos progressos do seu ensino, 
bem como pela educação das parteiras, no que prestou, sem dúvida, 
assinalados serviços, foi Câmara Sinval. Muito ilustrado, extraordinaria
mente versado nos clássicos portugueses e latinos, Sinval, um dia, largou 
o fórceps «para envergar a batina e manejar no púlpito as disciplinas, 
n3o menos difíceis, da doutrinação evangélica». Os seus sermões publi-
caram-se depois da sua morte, com um prefácio, altamente elogioso, de 
Camilo, que tambóm se matriculou, em 18Õ0, nas cadeiras do Dogmática 
e Jloral, criadas nos liceus, em 1840, por Rodrigo da Fonseca Magalhães. 

Na Introdução aos Sermões de Sinval o nos «Esboços de apreciações 
literárias», Camilo aludiu nestes termos à doença e morte do amigo: 

«No penúltimo ano da sua vida. Camará Sinval disse-mo que ia a 
Lisboa a despcdir-sc das suas antigas ami>;adcs, se alguma existisse ainda 
com vida ou com memoria. Não sei que toque de morte lhe amarelecia o 
aspecto naquele dia! Como que haviam rodado quinze anos pesados de 
dores sobre o pescoço alquebrado do homem, que se inclinava á sepultura ! 
Perguntei-lhe de que sofria: disse-me quo era o coração o receptáculo do 
veneno que o havia de matar. 
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í Voltou de Lisboa, após breve ausência. Perguntei-lbe se encontrara 
os amigos da mocidade. 

« — Uns mortos, outros velhos de inspirarem maior compaixSo que os 
mortos, outros desgraçados para fazer maior dor que os mortos e que os 
vellios. Não mo pude ver em Lisboa. Aquelas ruinas c que me abriram 
os ollios. Eu nunca devia ter hl i d o ! . . . Morreria cedo se não fugisse. 

« . . . E Gamara Sinval, desde a sua volta de Lisboa, transHgurou-se. 
As intercadencias de contentamento nunca mais volveram. O amor ás 
glorias do púlpito jil lhe não achou coração para o alv^oroço. As musicas 
sagradas, o convidativas das armas entusiastas, compungiram-no. Revelou 
o perigo de sua doença, e o presagio de breve termo com um mutismo 
extraordinário. Apertava a mão do amigo, e dizia: «Isto vai acabar». 
A mim me disse poucos dias antes da sua morte: aJil mal sinto o bater 
do coração». 

Outro amigo informou que vários desgostos deviam ter apressado a 
morte de Sinval: 

«Grandes dissabores particulares, que nunca manifestava, talvez, 
pelo seu caracter probo, se bem que austero e reservado, o levaram á 
sepultura mais cedo talvez do que promettia a sua bella construcção 
orgânica» (*). 

Quando pressentiu o seu fim próximo, queimaria — diz-nos Camilo 
— grande parte dos seus manuscritos e, dos que se salvaram, ficou depo
sitário o Dr. Veloso da Cruz, seu colega e «amigo muito do coração» (̂ ). 

Não o esqueceu no testamento, para lhe pedir um favor (coadjuvar 
em tudo que pudesse, juntamente com o tipógrafo António Josó da Silva 
Teixeira, a sua única e universal herdeira e testamenteira) (̂ ) e para lhe 
deixar, por esse trabalho, uma recordação — duas obras impressas, «quaes 
elle escolher», da sua livraria. 

(1) Víd. cBraz Tisana >, do 14 do abril do 1857. 
(2; Diz o «Escholiasto Módico», do 30 do abril do 1857 quo, ontro na 

compoaiçOos inóditaa quo doixou, (iguravnm aonctos, odos o um drama histó
rico, o informa ninda quo ficara tambóm inédito um Tratado do Partos, cujo 
manuscrito havia mostrado <a alguns dos sous amigos, o que talvez om brovo 
fosso dado á estampa, so a morto nfio viosso antecipar o tributo a uma oxis-
toncia, do quo ainda tanto havia a esporar!» 

(3; A sua prima, com quem vivia, D. Emília Mó, quo também ao costu
mava assinar com o nomo do Emília Augusta da Câmara Sinval, lilha legitima 
do sou tio e padrinho, Lourenço José Rodrigues Mó, natural do Lisboa. 
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Fez as suas disposições a 15 de março, nove dias antes do faleci
mento. Doente, custando-lhe escrever, ditou as suas vontades a Josó 
Pinto de Araújo Carneiro, leu, depois, o que este escrevera e assinou. 
Passou o testamento para as mãos do tabelião Bento Luiz do Vale, que 
viera, com as testemunhas (i), a casa de Sinval, na rua do Príncipe (¾ 
onde o encontraram no quarto, deitado na cama, «com moléstia, porem 
em todo o seu perfeito juizo e entendimento». 

Morreu pobre, mas viu amigos fiéis em volta do seu leito de agonia 
e «todas as demonstrações de sincero cliristão solemnizaram as suas der
radeiras horas», escreveu Camilo, que, mais tarde, contradizendo-se (̂ ), 
chegou a afirmar que Sinval, falto de lógica, era materialista e ateu ! No 
testamento. Câmara Sinval deixou bem declarado: «sou catholico e acre
dito em todos os Dogmas o JEisterios, que crê e ensina a Igreja de Roma». 

Câmara Sinval faleceu no dia 24 de março de 1857; o cadáver foi 
autopsiado {*) e o coração, com o pericárdio consideravelmente espessado, 
guarda-so no Museu de Anatomia patológica {% 

(1) Como consta do registo do testamento o sua aprovação (livro 15 doa 
Registos de Testamentos, fl. 41), no quarto do Sinval roUniram-so, além do tabo-
lifio, as tostomunhas: José Joaquim Eatovos Mosqueira, da rua do Passo do Car
regal, Francisco José do Abreu, da rua do Príncipe, José dos Santos Coelho, da 
rua do Passo do Carregal, António Dias Júnior, da rua dos Quartéis da Torro 
da Marca, o José Pinto de Araújo Carneiro, da rua das Congostas. 

(2) No testamento, Sinval diz morar na rua do Principe. Nos livros do 
Arquivo da Ordem do S. Francisco diz-se que morava na rua da Rainha, 173. 
Morou, do-faoto, em tempo nesta rua, como ora muitas outras, pois a sua resi
dência mudava com extraordinária frequência. Assim, residiu na Praça dos 
Ferradores, 20 (<Athleta>, do 1839, n.° 31), na rua do Pinheiro, 23 {Idem, do 
mesmo ano, n.° 223), na rua das Virtudes, 9, do lado fronteiro ù fonte das Taipas 
{Idem, de 1841, n.° 188), em Campanha do baixo («Periódico dos Pobres no 
Porto>, do 1841, n.o 132), na Praça de Santa Teresa, 4 (Idem, de 1842, n." 83), 
na rua da Rainha, 9, j unto ao Senhor do Olho Vivo (< O Nacional », do 19-XI-184G). 

(3) Vid. <0 Vinho do Porto». 
(í) Na autópsia encontraram, segundo a informaçSo dada por < O Coramer-

cío do Porto», «uma lesSo do coraçío, com aderência à pleura, o desta íis 
costelas e dontro da pleura 40 o tantas onças do pus». O «Braz Tisana», porém, 
diz-noa que o pua se encontrava dentro do pericárdio. 

(5) Informa o «Commercio do Porto» do 26: «Por diapoaicSo testamen
tária do finado, foi o sou cadaver vestido com o uniformo do tenente coronel 
do batalhão académico organisado em Lisboa cm 1833». Eoforo Maximiano 
Lemos, citando a oraçSo do Costa Loito, que Sinval, por ocaaitto da entrada do 
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O cadáver do distinto professor, consoante desejo expresso no testa
mento, foi dado à sepultura no dia 25 de março, às Ave-Marias na 
capela dos Terceiros de S. Francisco (^), de cuja Ordem era irmão (^). 
A catacumba foi comprada, por 50,-5000 réis, pelo amigo íntimo do finado, 
António Gomes de Jlorais, «para perpetuar melhor a sua memoria, inci
tando desta sorte os fieis, que ali casualmente hajam de ir, a que se 
lembrem, vendo o seu nome inscrito naquela lapide, de orar pelo eterno 
descanço da alma de tíío prestante varão, como única remuneração dos 
muitos e valiosos serviços, que durante a vida prestara á humanidade 
aflita» (^). 

E ali repousam os seus restos mortais, há 80 anos, debaixo daquelas 
abóbadas, na catacumba n.° 55 da capela de N." S / das Dores, onde fui 
descobrir, gravado na lousa, o nome do velho lente que tantos sermões 

exército libertador om Lisboa, a 24 do julho do 1833, foi despachado cirurgiSo-
-mor do 2.° batalhão nacional lixo, dosomponhando o cargo por todo o tempo 
da guorra civil, o quo om 1836, por ocasífio da rovoluçtto do sotombro, foi des
pachado comandante do batalhiio académico quo so organizara. 

A págs. 978-979 do vol. vi da obra Portugal cit. (Lisboa, 1912), lê-so: «Foi 
coronel do batalhão académico». E ainda osta informaçSo: «Dos sous scntí-
montos liboraos dóra já provas cm Lisboa, quando publicou om 182G, um Epi-
nicio aos officiaes do batalhão de cnça lotes n.° (!, nma folha do improssõos; o duas 
poesias quo recitara na installação da Sociedade Patriótica Lisbonense em 1836». 

Podo sor que Sinval podisso quo vestissem o cadáver com o roforido uni
forme. Mas nada dispôs neste sentido no testamento. No entanto, ó provável 
que deixasse, fora do testamento, quaisquer declarações, pois Camilo também 
informou quo Sinval lizera «disposições do quem podo apenas dispor do quo é 
immortal, o fica sempre memorando aos legatários o coração do amigo». A quom 
deixaria o coraçRo? Aos seus colegas da Escola? 

(1) NSo houve convites. Na ausência do director, Assis Vaz, recebeu a 
chavo do caixão o prof. Pereira lieis. No número de 27 do março do «Commer-
cio do Porto», vêm publicados, na Integra, os discursos recitados nos funerais 
pelo prof. Moreira do Barros e polo estudante do 3." ano José Guilhermino do 
Araújo Veiga o Galaria. 

(2) Consultando o Arquivo da Ordem Terceira do S. Francisco, gentileza 
que penhorado agradeço, soube que Sinval, foi admitido, gratuitamente, para 
Irmflo da Ordem (n.° 27:227) em 19 de outubro do 1851. 

E no Livro 2° de Óbitos, íl. 272, vorso, n.° 78, rogistou-se: «O N. C. í.' José 
Gregório Lopes da Camará Simbal (sic), Lonto da 6.* Cadeira da Escola Medico 
Cirúrgica do Porto, mor na Rua da Rainha n.° 178, Froguezia do Cedofeita: 
Falleceu em 24 do março de 1857, e foi Sop.''o no nosso Cemitério». 

(3) Vid. «Braz Tisana», do 14 de abril de 1857. 



202 A ABERTURA SOLENE DAS AULAS 

pregou nos púlpitos portuenses e tanto cuidou nos progressos do ensino 
da (obstetrícia entre nós. 

2." — Manuel Maria da Costa Leite — O segundo professor da cadeira 
de Tartos foi Manuel Jhr ia da (Josta Leite (Visconde de Oliveira) quo 
durante muitos anos dirigiu a Escola com superior competência e dedi
cação. Faleceu, com 8;5 anos de idade, no dia ]8 de setembro do ISOíí, 

na sua casa da rua das Virtu
des, 7. Os ofícios de corpo pre
sente celebrarani-se no dia 21, 
íis 10 horas da manhã, na igreja 
da Lapa, para onde o cadáver, 
vestido com a toga do lente, fora 
trasladado na véspera, íi noite. 
Ficou inhuniado, no cemitério 
da (Jrdem, no jazigo de família 
(n." 103, da secção 5.", da 1." 
divisão). O barrete foi oferecido 
à Escola, e o director, dr. Wen-
ceslau de Lima, declarou que 
seria guardado como relíquia 
pertencente a um dos vultos 
que mais serviços haviam pres
tado àquele estabelecimento. De-
-facto, foi o barrete guardado 
dentro de uma redoma, sobre 
unia poanha, e assim o che
guei a ver no gabinete do di
rector da Faculdade, cm cima 

de uma estante que encerrava as obras antigas de Medicina portu-

Coração de Câmara Slnval 

Na Faculdade consorva-se ainda, devidamente encaixilhada, a lan-
ceta de que se serviu, em 1840, Costa Leite, juntamente com Pereira 
da Fonseca, para cortar as carótidas na embalsamação do inditoso liei 
da Sardenha, Carlos Alberto. 

O prof. Costa Incite também muito se interessou pelos progressos do 
Palilcio de Cristal, de cuja assembleia geral foi presidente. Em momen
tos críticos da vida do Pahicio, o ilustre professor animou e auxiliou os 
que procuraram melhorar o estado financeiro da respectiva Sociedade. 
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Amante do progresso da sua terra adoptiva (era natural de Barcelos) 
colaborou na fundação de empresas, bancos e companhias, concorrendo, 
assim, para o fomento financeiro do Porto. 

Era um convicto liberal e tiniia a medalha das campanhas da liber
dade, algarismo n.° 5, por haver tomado parte nas lutas políticas de 1828 
a 183-1, o que lhe acarretou prisões e perseguições. Em 1833, para evitar 
a forca, fugiu da cadeia e homiziou-se na Ponte da Barca, e cm 1834 
tomou parte na jornada de Napier, organizando uma guerrilha, à frente 
da qual entrou cm Barcelos. 

3." — José Joaquim da 
Silvd Amado — Silva Amado, 
que sucedeu a Costa Leite, 
muito pouco tempo ocupou a 
cadeira de Partos. Logo no 
ano seguinte so transferiu para 
a Escola de Lisboa, o na capi
tal faleceu no dia 11 de julho 
de 1925. 

4.° — Agostinho Antón io 
do Souto — O prof. Agostinho 
do Souto ocupou, de 1807 a 
1874, a cadeira de Clinica 
cirúrgica, da qual transitou 
para a de Obstetrícia, onde 
se conservou ató ]898. Neste ano passou a reger ^Icdicina operatória, 
e jubilou-se cm 1900. Entílo, informa o saudoso historiador Maximiano 
Lemos, retirou-se para a Eigueira da Foz, «de onde raras vezes 
volvia a visitar a terra em que tantos anos vivera o onde era geral
mente estimado». Ali se extinguiu a 11 do fevereiro de 1911, «no meio 
da familia que o respeitava e amava». 

õ.° — Cândido Augusto Correia de Pinho — O prof. Cândido de 
Pinho, que sucedeu a Agostinho do Souto, regeu a cadeira do Obste
trícia ató ao seu falecimento. Finou-se, na sua casa na Foz do Douro, 
no dia 13 de fevereiro de 1919. Os responsos rczaram-se na manhã do 
dia 17 na igreja da Trindade e dali foi o cadáver trasladado para o 
jazigo do família, no cemitório de Fornos, concelho de Vila da Feira, 
terra da sua naturalidade. 

r-^^ÍTT^ 
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Chegou a vez de falarmos nos falecidos professores que regeram 
a 7." cadeira (Patologia interna). 

Um grupo de professores na quinta de Cândido da Pinho 

1.° — Francisco de Assis e Sousa Vaz — O prof. Assis Vaz, a quem 
a Escola e a cidade tanto devem, e cujo nomo ficou perpetuado num 
valioso legado à Escola, faleceu na madrugada de ti de abril de 1870, 
na sua casa do Campo dos Milrtires da Pátria, G5, vitimado por um 
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amolecimento cerebral. Depois dos responsos na igreja dos Extintos Car
melitas, ao sor ílado k 
sepultura, no cemitório 
privativo da Ordem do 
Carmo, em ,\granionte 
(jazigo n." H)), o cadá
ver do benemérito pro
fessor, proferiram pa
lavras de saudade os 
colegas Josó Frutuoso 
e António Bernardino 
de Almeida (̂ ). 

(Jomo consta do 
Arquivo da Ordem do 
Carmo, da qual Assis 
Vaz era irmão, o ter
reno para o jazigo foi-
-llie g r a t u i t a m e n t e 
cedido por deliberação 
da Jlesa da Ordem, u 
It) do abril do ISlií). 

No jazigo, como 
homenagem de sua.s 
irmãs, que também 
ali repousam, vc-se, 
sôbrc um pedestal, o 
bus to , togado, do 
prof. Assis, de que 
uma rep rodução foi 
oferecida à Kscola por 
João Joaquim Correia 
de Lacerda (2). 

Na galeria dos j^^i^^ ^^ ^^ .̂̂  ^^^ ^^ Agramente 
bemfeitores da Ordem 
do Carmo figuram os retratos dos profs. Assis Vaz e Pereira Reis. 

(1) * O Commorcio do P o r t o , do 8 o 9 do abril do 1870. 
(2) Vid. Regisio da Correspondcncia ordinária expediia, 18G1 a 1874, fl. 206. 
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2.° — António Fortunato Martins da Cruz, bacharel formado cm 
^Matemática e Jícdicina pela Universidade de Coimbra, ocupou, prece
dendo concurso, o lugar de substituto da «faculdade de mathematica da 
academia de marinha e commercio do Porto» (decreto de 30 de janeiro 
e carta régia de 17 de fevereiro de 1835), de que foi exonerado por 
decreto de 19 de outubro de 183G, por se ter recusado a jurar a Cons
tituição de 22, proclamada pela revoluçSo de setembro (̂ ). Concorreu em 
seguida a uma vaga de substituto da secçSo Jíédica da Escola JLédico-
Cirúrgica. Este professor, abalisado clinico, amigo de Alexandre Her
culano o que fez parte da comissiiío sanitária nomeada cm 1833 para o 
estudo do «combate da epidemia da cólera», muito pouco tempo ocupou 
a cadeira de Patologia interna, porque, adoecendo, jubilou-se, e pouco 
depois, a 13 de outubro de 1855, faleceu. 

Está inumado no cemitério da Lapa, cm jazigo de família (jazigo 
n." 5, da secção 2.", divisão 1."), no qual também se encontram, como 
dissemos, os restos mortais do prof. Oliveira Barros. 

Por ocasirio do memorável cerco do Porto, António Fortunato foi 
um dos fundadores da «Associaçrio da Sopa Económica», benemérita 
instituiçílo que matou a fome a muitos desgraçados {% 

3.° o 4." — Francisco Veloso da Cruz e José de Andrade Gra-
maxo — Já foram mencionados a-propósito dos professores de Fisio
logia. 

5-" — António de Oliveira Monteiro — O prof. ()liveira Monteiro, 
que desempenhou variados cargos políticos, encontrava-se em Lisboa, a 
exercer as suas fimçõcs de par do reino, quando adoeceu. Retirou-so 
para o Estoril em procura de alívio para os seus padecimentos e ali 
faleceu a 6 de julho de 1903. O cadáver foi sepultado num dos cemi
térios da capital. 

t>.° — José Dias de Almeida Júnior — O prof. Dias de Almeida, 
distinto pediatra, faleceu no dia 22 de janeiro de 1919 e está sepultado 
no cemitério do Prado do Repouso (jazigo 573, da 38.» secção). 

(') «Annuario da Academia Polytoohnioa do Porto, anno lectivo do 
1877-1878. 

(2j Vid. Encyclopedia Portugueza Illuslrada, publicada sob a dírccçSo do 
MAXIMIANO LBMOS, vol. viii, pag. 821, o Luz SOUIANO — Historia ilo Cerco do 
Porto. 
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Passemos a enumerar, os falecidos professores que regeram a 
8." cadeira (Clínica médica). 

1." — Bernardo Pereira da Fonseca Campeão — NSo sabia o prof, 
^[aximiano Lemos se era exacta a data do falecimento do prof. Cam
peão, escrita por baixo do seu retrato na galeria da Faculdade: 16 de 
janeiro de .1834. É exacta. Por informação que muito agradeço ao 
sr. dr. Silva Carvalho, sabe-se que 
o prof. Campeão, ferrenho absolu
tista, se retirou do Porto depois 
da entrada das tropas de 1). Pedro 
e faleceu naquele dia em Santa
rém. Está sepultado no cemitério 
do Jlarvila. 

2° — Francisco de Assis e 
Sousa Vaz — Jlcncionado entre os 
lentes de Patologia interna, foi no
meado quando a reforma de Passos 
criou esta cadeira, separando a 
Patologia da Clínica. 

3." — José Pereira lieis — Já 
referido anteriormente. 

4." — Januário Peres Furtado 
Galvão — Autor de um tratado de Higiene, que foi adoptado para com
pendio nas Escolas Jlédicas de Lisboa e Porto e na Universidade de 
Coimbra, escreveu, ainda, um Tratado elementar de Medicina Legal, do 
que publicou apenas o primeiro volume em 1855. Faleceu a 18 do junho 
de 1857, cm Crijó, «na quinta do sr. llraga» ('). 

5." — António Ferreira de Macedo Pinto — O benemérito professor 
Jlacedo Pinto (̂ ), que não esqueceu a sua líscola no testamento, faleceu, 

(1) Vid. < O Commercio do Porto, do 23 do junho. 
(2) António Forroira do Mncodo Pinto, filho do Manuol Forroira do Macodo 

Pinto o do D. Maria do Dous Pinto, nasceu om 20 do junho do 1810, na fregue
sia do Sondím, concelho do Taboaço, distrito do Vizou. 

Aproveito do «O Commercio do Porto» do dia 11 do fovoroiro daquele 
ano alguns dados biográlicos quo completara os quo o professor Maximiano 
Lemos nos deixou na História do Ensino Médico no Porto. 

Cursou a Faculdade do Medicina na Universidade de Coimbra onde se 
diplomou em 1836. Foi módico do hospital militar e do partido municipal do 
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jíl jubilado, na manha do dia 9 de fevereiro de 1879. Depois dos respon
sos, no dia 11, na igreja da Trindade, seguiu o cadáver para Taboaço, 
onde foi inumado em jazigo de família, em cumprimento de disposições 
testamentárias. Quis que o funeral fosso sem luxo nem ostontaçjlo e que 
amortalhassem o cadáver na toga de professor. 

«O Commercio do Porto» do dia 12 publicou na íntegra alguns 
períodos do testamento, escrito poucos dias antes da morte. Ao despe-
dir-so da terra, Jlacedo Pinto confessa que Deus, a humanidade, a pátria 
e a família, tinham sido os grandes e sagrados princípios, cuja adopção 
e simpatia sempre sentira gravadas em seu corayílo, o para as quais a 

Bragança do 1837 a 1818, o ali colheu ob3orvaçõos motoorológicas, algumas das 
quais (roforontoa a 1812) foram publicadas no «Jornal da Sooiodado das Scion-
cias Módicas do Lisboa>. Exorcou o cargo do administrador do concelho da 
mosma cidade, de julho a sotombro do 18IG. Foi por duas vezos procurador da 
Junta Gorai do distrito do Bragança o por duas vezes substituto do juiz de 
direito. 

No mosmo distrito exorcou o lugar do delegado do Conselho do Saúdo 
Pública do Roino, do 1838 a 1818. 

Como informa o prof. Lopes Martins (obra jà citada), o prof. Macedo Pinto 
publicou, ainda, «nos «Anais do Conselho de Saúdo Pública»—ii, um estudo 
sobro Topografia medica e o estado sanitãiio do districto de Bragança, o um outro 
BÔbro revacinação no mesmo distrito —7ÒIÍ/. VI». 

Foi agraciado com o grau do cavaleiro da Ordom do Nossa Senhora da 
Conceição do Vila Viçosa por decreto do 22 do setembro do 181G. 

Era sócio correspondente o delegado da Sociedade das Sdencias Medicas de 
Lisboa dosde 1838, o sócio correspondente do Instituto do Coimbra desdo 1835. 
Foi nomeado guarda-mór do saúdo do Porto, por portaria do ministério do roino 
do 17 de outubro de 1851, lugar quo exorcou até ser despachado, por concurso, 
demonstrador da socçtto médica da Escola Médico-Cúrgica do Porto, por decreto 
do 26 do abril do 1852. Por carta régia do 22 do outubro seguinte foi agraciado 
com o grau de cavaleiro da Ordom do Cristo. Foi nomeado substituto da Escola 
Médico-Cirúrgica do Porto em 1854. 

Eleito deputado às côrtos na legislatura do 1853 a 1856, «aproveitou a 
sua situação política para conseguir que fosso elevada a mesquinha dotaçSo 
da Escola o para quo fosse promulgado o decreto do 13 de abril do 1875, 
autorizando um empréstimo do 80 contos para a conatruçílo dum edifício 
escolar na côrca dos extintos carmelitas» (Vid. MAXIMIANO LEMOS — ffisídría 
do Ensino Málico no Porto). Foi promovido a lonto proprietário da 8.» cadeira 
da Escola Médico-Cirúrgica em 1857, o nomeado vogal efectivo do Conselho 
Geral de InstruçRo Pública, por decreto do 7 de julho de 1859, lugar quo 
nSo acoitou. 
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educaçíío e exemplos que recebera de seus pais, a lição dos bons livros 
e a própria consciência lho mostraram que deviam sempre convergir a 
sua adoração, reconhecimento, e afeições. 

aPesa-me (declarava) de nSo ter amado a Deus com todo o amor 
que a creatura deve a seu Creador; e aos homens, como a verdadeiros 
irmiïos meus, ó a mais sublime manifestação da Divindade sobre a terra. 
— Quanto á pátria e á familia, tenho-as estimado e servido como soube 
e como pude, e não me esquecerei ainda agora d'ellas n'este momento 
solemne em que escrevo a final despedida que j á agora não poderá tar
dar muito a realisar-se. 

Era sócio efectivo da Associação Itidustrial Portuense dosdo 1853, sócio 
ofootivo da Sociedade Agrícola do Distrito do Porto dosdo 1856, sócio corrospon-
donte da Academia Cirúrgica Malhorquina dosdo 1848, mombro titular vitalício 
do Instituto Africano de Paris dosdo 1851, sócio honorário do Circulo Científico 
Alemão dosdo 1860, comendador da Ordem de Nossa Senhora da ConceiçSo do 
Vila Viçosa, por decreto de 15 do dezembro do 1861, fidalgo da casa real por 
alvará do 8 do agosto de 1865, vogal da comissão de bonoficùncia do distrito do 
Porto por decreto do 1 do dezembro do 18C8. Foi agraciado com o titulo do 
conselho, por decreto de 2 de março do 1869 o cora o titulo de visconde do 
Macodo Pinto om 11 do junho do 1874. 

Era membro do conselho do administração o um doa fundadores da Com-
panhia Geral de Crédito Predial Português, dirootor-prosidonte do conselho do 
adrainistraçílo o um dos fundadores da A''ova Companhia Utilidade Pública. 

Estava jubilado como lente da Escola do Porto desde 1872 (decreto de 27 
do agosto). 

Foi um dos fundadores o principal redactor do < Pharol Transmontano >, 
periódico mensal de instruçflo o recreio, quo so publicou em Bragança em 1844. 

Escreveu uma memória sobre a reforma da instruçSo secundária no dis
trito do Tiragança, que foi publicada com o relatório da consulta da Junta Geral 
do mesmo distrito em 1839. Elaborou o projecto de estatutos o relatório da 
Caixa do Credito e Socorros Mútuos da Associaçffo Industrial Portuense em 1854 
o loi um dos principais redactores do jornal da mesma associaçSo. Foi autor do 
projecto de estatutos do Banco Unitto Portuense o estatutos da Nova Compa
nhia Utilidade Pública. Deixou, além disso: Estudos sobre a parte financeira da 
proposta de lei para a coíistrucção das vias férreas ao norte do Douro; vários artigos 
sobre assuntos de Medicina, publicados no € Jornal da Sociedade das Sciencias 
Medicas do Lisboa > e nos «Annaes do Conselho de Saúdo Publica do Reino > o 
diversos relatórios da antiga Companhia ViaçSo, do quo foi director, o da Nova 
Companhia Utilidade Pública. 

Por diversas vezes foi convidado para ministro da Fazenda, importantes 
funções que recusou sempre. 

14 
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«Pertencendo á grande eschola do partido liberal, creio no dogma 
da evolução c progresso da huiwinidade como lei providencial, orgânica 
e moral; e no j)oder ou efficncia da instrucção publica, como uni dos 
mais valiosos agentes d'aquelle progresso. 

«Sendo, pois, innegavel que a instrucçHio popular é elemento essen
cial para o bem da sociedade e o mais poderoso agente para a regene
ração e desenvolvimento pliysico das gerações futuras, e que por ella ó 
que o homem do povo pôde elevar o nivel de sua dignidade e como cida
dão bem conhecer, devidamente apreciar, e melhor exercer os direitos que 
a natureza e a sociedade lhe conferem;—quero na medida de minhas 
pequenas forças concorrer para essa instrucção popular, depositando no 
altar da pátria o meu pequeno obulo. » 

Com este intuito, deixou vários legados: um à fîâmara ISfunicipal 
da vila de Taboaço para fimdar c entreter uma escola de instrução 
primária em uma das povoações do concelho, aonde ainda a não hou
vesse e se tornasse mais necessária; ou então uma escola nocturna na 
própria vila de Taboaço; outro íi mesma Câmara para compra anual 
de livros apropriados para uma bibliotica popular, à qual já Macedo 
Pinto havia dado princípio, enviando-lhe alguns centos de volumes; 
e outro k Escola Médico-Cirúrgica do Porto (2:000,-5000 róis nominais 
em inscrições da Junta de Crédito Público) para constituir um prómio 
— dado em livros indicados pelo próprio premiado — a conferir, pelo 
conselho escolar, era cada ano ao estudante que findar o curso com 
maior distinção ou que melhores habilitações houver adquirido em todos 
08 anos do curso o mais perito se mostrar, principalmente na parte 
cirúrgica dos estudos. 

t).° — António de Oliveira Monteiro — 'Mencionado a-propósito dos 
professores de Patologia interna, cadeira para onde transitou após a jubi-
lação do prof. Gramaxo. 

T-" — Manuel Rodrigues da Silva Pinto — Ocupou a cadeira de 
Clinica ató 1887, data em que transitou para Higiene e Medicina 
Legal. Faleceu no dia 20 de janeiro de 1S95, em Lisboa, e o cadá
ver, como informa o saudoso prof. ^Maximiano Lemos, foi transportado 
para Águeda, sua terra natal, onde ficou sepultado. Do Porto foram 
assistir ao funeral o director da Escola, conselheiro Venceslau de Lima 
e alguns professores. A beira da sepultura falaram, alóm do director, 
o prof. Oliveira Monteiro, o Dr. Albano do Melo e o quintanista José 
Augusto Vilas Boas. 
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Devia ser muito estimado. Alguns amigos e colegas promoveram 
uma subscriçíío para se instituir, na Escola do Porto, um prémio anual 
para o aluno mais distinto da cadeira que regia à data do falecimento. 

8.° — António de Azevedo Maia — Está sepultado em Agramente, 
como já referimos anteriormente. 

9."—Tiago Augusto de Almaida — O saiidoso e benemérito profes
sor Tiago de Almeida, sucumbiu, vitimado por padecimentos cardíacos, 
na sua casa da rua das Valas, no dia 28 de junho de 1936 e o cadáver 
foi sepultado no cemitério de Agramente no jazigo n." 2()1 da secção 12 / , 
donde foi, em abril do ano seguinte, trasladado para o jazigo fronteiro 
(n.° 2:327, da secção 13."). 

A memória deste professor, para quem os alunos eram amigos que 
nunca esquecia, jwrquc faziam parte do seu ser moral, foi prestada, por 
iniciativa da revista «Gérmen», dos estudantes de ]\Iedicina, uma tocante 
homenagem por ocasião das solenidades comemorativas do centenário 
da reforma de Passos ]\[anuel. Xa tarde de 13 de abril de 1937, na 
sala dos professores da Faculdade, foi descerrado por sua viúva, a 
Ex.'"" .Sr." D. Sara Parbosa de Almeida, o busto do saudoso professor, 
trabalho do moço escultor Rui Leal. Nesta singela, mas expressiva ceri
mónia, discursaram o director da Faculdade, prof. Almeida Garrett, o 
aluno Tiago Ferreira, em nome da comissão promotora, o prof. Rocha 
Pereira, actual catedrático do Clínica médica, e o Jlinistro da Educação 
Nacional, Sr. Ur. Carneiro Pacheco, que, em palavras eloquentes, embora 
breves, pôs em relevo o alto significado da homenagem. 

Digamos onde estão sepultados os lentes da 9.* cadeira (Clínica 
cirúrgica): 

1.°—António José de Sousa, que, na sua qualidade de 1.° cirur
gião do Hospital de Santo António, já ensinava Cirurgia antes da criação 
da Régia Escola, foi perseguido e preso por motivos políticos. Quando 
recuperou a liberdade, a doença prostrou-o. L'aleceu, vitimado por um 
cancro do estômago, a 2 de abril de 1837. Não consegui ainda saber 
onde foi sepultado. 

2.° — Atitónio Bernardino de Almeida^0 grande cirurgião António 
liernardino de Almeida, que tanto dignificou a Escola do Porto e cuja 
biografia é bem conhecida, faleceu a 16 de dezembro de 1888. Depois 
dos responsos, rezados na igreja do Terço, foi o cadáver inhumado no seu 
jazigo, no cemitério da Irmandade do Terço, no Prado do Repouso. 



212 A ABERTURA SOLENE DAS AULAS 

A beira da sepultura fizeram breves alocuções: o visconde de Oli
veira, o prof. José Carlos Lopes, o Dr. António José de Sousa e o quin
tanista Cândido Pinto da Cruz ('). 

3." — Agostinho António do Souto — Já nos referimos a este pro
fessor a-propósito dos lentes de Partos. 

4.° — Eduardo Pereira Pimenta, de vasta erudiçSo médica e dotado 
de extraordinária habilidade manual, muito bondoso o querido dos alunos, 
faleceu, vitimado por uma congestão cerebral (e então já havia transi
tado para a cadeira de Operações), na madrugada de 19 de abril de 1898. 
Os seus discípulos prestaram ao cadáver homenagens excepcionais. No 
dia seguinte, às 6 horas da tarde, de casa do morto, na rua do Bomjar-
dim, até à igreja da Trindade e daqui até ao cemitério da Lapa, des
filou numeroso préstito fúnebre, no qual se encorporaram a academia, 
vários colégios e corporações Ĉ ). O caixão seguiu em carreta conduzida 
pelos alunos, coberto com «o estandarte da Escola Médica». No cemité
rio, falaram Clemente Pinto, pelo corpo docente, e João Barroso Dias 
e Cândido Colaço, pelos quartanistas. O cadáver do prof. Pimenta foi 
sepultado no jazigo de José Eduardo Ferreira Pinheiro. Hoje, está inhu-
mado em jazigo de família (n." 90-A, 6." secção, divisão 1."). 

(̂ ) Vid. < O Commoroio do Porto», de 17 o 18 de dezembro do 1888. 
(2) A coroa oforooida polo curso do 3." ano tinha pendente um cartSo 

com um soneto do aluno José Maria do Oliveira («O Coramercio do Porto>, 
do 20 o 21 de abril de 1898). 

Ansiando por conhecer a poesia, escrevi ao Dr. José Maria do Oliveira 
professor do Farmacologia da Faculdade, já ontfio bastante doente. A resposta 
porém, foi uma decepçfio completa: 

« N5o sei uma palavra de tal soneto, nem fiquei cora cópia. O cartSo durou 
mais uns dias que as flores naturais da coroa onde ia proso, mas por fim lá so 
soltou e, como elas, se desfez na poeira imensa que arrasta na sua onda as 
flores, as coroas, os versos, a mocidade, tudo. 

«Aquilo devia ter sido, segundo eu hojo calculo, tentâmon pesado e 
nubloso, feito em troasuado improviso, pelo tuno romântico e pedante que eu 
era ai pelo 1898. Andávamos ontSo a chasquoar de Hugo — os bonifrates! — 
o a imitar por toda a parto a forma enfática o redundante do grande mostre. 

< O meu caro amigo vem falar-me nos versos quo mo aconteceram na 
mocidade! Também eu os queria. NSo para me narcisar nas dosvaliosas e ingé
nuas cousas que escrevi. Mas para acabar do mo inteirar acerca da identidade, 
talvez mesmo da autenticidade, do seu autor, que ou já mal reconheço, e des
confio nfio ser eu mesmo ». 
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As homenagens prestadas pelos alunos foram tâo excepcionais que 

Jí^<.^^ ^ ^ , '^^ Jí^.^ _ 

a família, sensibilizada, ofereceu ao curso de Medicina operatória o 
retrato do pro£ Pimenta. Por seu turno, os alunos ofereceram o retrato 
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à Escola e a sua inauguração realizou-se no dia 21 de maio, em sessão 
milito solene, na qual falaram os profs. Agostinho do Souto, Ricardo 
Jorge, Roberto Frias, Clemente Pinto, Dias de Almeida, o Dr. Eduardo 
de Sousa e os alunos Lopes Fidalgo e Sousa Júnior. Do salão, passaram 

à sala de Medicina operatória, 
onde o retrato, de acordo com 
o desejo dos alunos, foi descer
rado, discursando na ocasião o 
quartanista Joiïo Barroso (̂ ). 
Este retrato encontra-se, actual
mente, no serviço de Clinica 
cirúrgica. 

õ.° — Roberto Belarmino 
do Rosário Frias, professor de 
rara cultura e clinico de larga 
clientela, faleceu no dia 19 de 
abril de 1918, na sua casa de 
Entre-Quintas, vitimado pelo 
tifo exantemático (̂ ). 

Em seguida aos responsos 
na igreja da Ordem Terceira 
do Carmo e depois de have
rem discursado no cemitério o 
Dr. Paulo Marcelino, que repre
sentava o ministro da Instru
ção; Cândido de Pinho, que 
recebeu a chave da urna; Pires 

de Lima, Almeida Garrett, Dr. Garcez e Gonçalves de Azevedo; Fran
cisco Rendeiro, em nome dos alunos da Faculdade de Medicina, e um 
aluno do Instituto Industrial e Comercial do Porto, foi o cadáver do 
prof. Roberto Frias encerrado na catacumba n.° 216 da Ordem do 
Carmo, no cemitório de Agramente, e daqui trasladado, no dia 2 do 

XÀ^^Z^Í 

(>) Vid. A Medicina Moderna, i\.° 54, junho do 1898, o MAXIMIANO LBMOS 
— História do Ensino Medico no Porto, cit. 

(2) "Vid. TicixEiíiA BASTOS — Pro^. Roberto Frias («Anuário da Faculdade 
de Medicina do Porto , 1917-1918), o HBUNÂNI MONTBIBO — iSupfewento à Eis-
tõria do Ensino Médico no Porto, cit. 
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Túmulo do lente José Alves Moreira do Barros 

l^ 
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maio, para a catacumba n.° 57 (hoje n.° 256) do cemitério municipal, 
em Agramonte, onde repousa. 

Dos professores falecidos que regeram a 10.° cadeira (Anatomia 
patológica), temos a registar: 

1." — José Alves Moreira de Barros — Faleceu na casa da Praça 
de Carlos Alberto n.° 26, após longa e angustiosa enfermidade, a 12 
de agosto de 1867, às seis horas da tarde, e seu corpo foi inhu-
mado, no dia seguinte, no cemitério privativo da Ordem do Carmo, 
em Agramonte, na sepultura 57 do canteiro n.° 2, donde os seus cole
gas o trasladaram para o jazigo n.° 4, da secçíío 1.", expressamente 
construído em terreno comprado, a 18 de novembro, pelo corpo cate
drático da Escola (}). 

Devia ser um curioso espirito, estudioso e observador. Pouco depois 
do seu falecimento, o prof. Lebre pediu autorização ao Conselho para 
arrematar, para os gabinetes da Escola, o herbiirio do saudoso colega, 
peças de microscopia e quaisquer outros objectos úteis para o ensino. 

2." — João Pereira Dias Lebre — Já mencionado. 
3.° — Miguel Augusto César de Andrade — Este professor, douto

rado em Bruxelas, faleceu a 12 de janeiro de 1873, e o seu cadáver 
está sepultado no cemitério da Lapa, no jazigo de família de António de 
Andrade (n.° 75, da 4." secçSo, 1." divisslo). 

4." — Manuel de Jesus A^Hunes Lemos, dotado de excepcionais 
predicados docentes, muito estimado dos alunos, faleceu, vitimado por 
uma febre tifóide, com 35 anos incompletos, na sua casa da rua For
mosa, 234, no dia 10 de novembro de 1885. Da igreja dos Congre
gados até ao cemitério de Agramonte, foi o caixão conduzido por 
turnos de alunos da Escola e vários professores e médicos. Na frente, 
seguiam os alunos da Escola Froebel, do Liceu Central, da Acade
mia Politécnica e da Escola Jíédica, com os estandartes cobertos de 
crepes, e após o féretro iam os professores dos diversos estabeleci
mentos de ensino, médicos e amigos. No cemitério, a guarda de honra 

(1) Tanto no jazigo como no relatório roforonto ao ano lootivo do 1866-
-1867 so lê quo Moreira do Barros falecera no dia 13 do agosto. E engano, como 
80 verifica pela consulta dos jornais e do «Livro das Ordena», n." 1, referente 
à Ordem do Carmo, do Arquivo do Oomítório do Agramonte. Faleceu no dia 12; 
no dia 13 foi o seu cadáver dado à sepultura. 
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era feita pelos alunos da Escola ]\[oderna. No cemitério, foi o elogio 
do finado lente feito pelo Dr. Oliveira j\[onteiro, professor da Escola; 
j\ranuel Rodrigues de Jliranda, professor do Instituto Industrial, e pelos 
alunos José Leite de Vasconcelos (5.° ano); Augusto José de Castro 
(1." ano); José Cândido Pinto da Cruz (2.° ano); António Cerqueira Magro 
(4.° ano); João Lopes da Silva j\Iartins Júnior (3." ano); e José Pinto 
Queiroz Magalhíies, aluno do curso filosófico da Academia Politécnica. 

O curso do 3." ano, de 
uma de cujas cadeiras (Ana
tomia patol(')gica) o finado era 
professor, resolveu tomar luto 
por espaço de 20 dias (̂ ). 

O cadáver do malogrado 
professor repousa no jazigo 
n." 111 da Ordem do Carmo, 
em Agramente. 

õ." — Augusto Henrique 
de Almeida Brandão, havia 
já bastantes anos jubilado, fa
leceu, na sua casa de Baião, 
em 16 de setembro de 19ií5 
6 o cadáver foi trasladado para 
o Porto e inhumado em Agra
mente, no jazigo 101, da Ordem 
de S. Francisco. 

A : ^ ^ A Í Í $ W « : „ < . < . ^ * V «iX<..<x<^ ^ / K i J - ^ 

A 11." cadeira (Higiene e Medicina Legal) foi criada em 18G3. 
Ocuparam-na os seguintes professores: 

1." — José Frutuoso Aires de Gouveia Osório, que prestou grandes 
serviços a esta cidade e muito se dedicou a estudos do história da Medi
cina portuguesa, faleceu, repentinamente, na sua casa da Travessa de 
S. Carlos, no dia 23 de agosto de 1887. Ocupava então o cargo de pre
sidente da Câmara Municipal e projectava construir um edifício para os 
paços municipais, a-fim-dc instalar melhor as diversas repartições e pôr 
ao abrigo de incêndio o precioso arquivo. Em seu testamento legou à 

(1) Vid. «O Commoroio do Porto>, do 11 o V2 do novembro do 1885. 
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Escola uma valiosa colecçílo de obras módicas portuguesas, de cuja escolha 
encarregou os seus colegas Josó Carlos Lopes e Pedro Dias. 

U cadáver do prof. José Frutuoso foi inhumado no jazigo n.° 214 
do cemitério privativo da Ordem do Carmo, em Agramente, e mais tarde 
trasladado para Vouzela. 

Dois anos antes do seu falecimento, aquele professor perdera um 
filho, golpe profundíssimo, a que fez alusão Camilo num passo do «Obulo 
ás crianças», transcrito por Ricardo Jorge no livro Camilo e Antonio 
Ayres : 

a Depois de publicada a Procissão dos moribundos^ entrou na dos 
mortos. Abracei-o ha cinco mezes. Cortaram-se as nossas relações ha 
trinta anos. Uma casualidade nos approximou: foi a atracção da infelici
dade. Elle chorava um querido filho morto, e eu um filho que endoude? 
cera, e por sobro essa desgraça lhe fora imposta a de arrastar a vida a 
iinpuxi5es tormentosos de angustias indecifráveis. O doutor José Fructuoso 
soluçava falando-me do seu filho. Não precisava do lagrimas, para expri
mir a falta que fazia a creança que lhe havia sido fonte das suas alegrias 
e devia ser o conforto da velliice. José Fructuoso envelhecera dez annos 
no dia em que perdera o filho. Uma desfiguração assombrosa que devia 
ser a manifestação das minas que interiormente lhe desabavam sobre o 
coração. Conhecia-se-lhe a vontade, o esforço pela vida, porque tinha 
esposa, filhos e irmãos estremecidos. Lidava, trabalhava, escrevia, medi
tava em tudo que pudesse despontar-lhe o espirito penetrante da sua 
inconsolável saudade. A seu favor, contra os estragos da dor, tinha 
duas fibras robustas — a do talento o a da honra. Quando pendia a 
fronte sobre um trabalho literário, estalaram ambas. O seu paroxismo 
foi instantâneo. Não fitou os olhos embaciados na face lacrimojante da 
sua familia [^]. Foi bom. E doce o morrer quando o anjo da morto nos 
ttSo obriga a devorar um grande cálix de agonias. Querido amigo i 
o teu filho espera-te; o meu cá fica, sem a consciência de ter perdido 
o pai» (2). 

(1) A familia onoontrava-so om Vouzela. 
(2) Segundo vojo no Dicionário Portugal (obra cit.), Joaó Frutuoso, antes 

do completar "20 anos, em 1847, no tempo da Junta do Porto, auxiliou a fun
dação do «Ecoo Popular>, «jornal progressista do grande nomeada, om que 
collaborou ao lado dos irmSos Manuel e José Passos >. Partiu dolo a idea inicial 
do doía tabuleiros na ponto de D. Luiz, e insinuou-a em artigo anónimo. Tam-
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Ricardo Jorge, no livro Camilo c Antonio Ayres, alude à reconciliaçîto 
do romancista com o prof. Josó Frutuoso, separados na sua mocidade em 
virtude das críticas acerbas de Camilo ao poema As Commendas, da autoria 
do irmílo António, que muitos anos depois ocupou os mais elevados cargos 
na política e na Igreja, e se notabilizou como orador de raros méritos. 

Ricardo Jorge foi testemunha presencial da patótica cena: 
« Camille, de volta para Seide no comboio da tarde, jantava no res

taurante da estação do Pinheiro com Costa Santos e commigo; .losó Fruc-
tuoso, a caminho da Granja, estava sentado á mesma mesa. Cumpri
mento o antigo mestre e agora meu collega na Eschola Jledica; nisto os 
dois entroolharam-se, reconhecem-se, e, como se uma mesma mola os impe
lisse, erguein-se para se abraçarem efusivamente, de olhos rasos de lagri
mas, balbuciando palavras sentidas, nunca mais passadas pelos lábios dum 
e doutro desde que 37 annos antes os cancellara a inimizade acérrima». 

2." — Manuel Rodrigues da Silva Pinto — Já mencionado a-propó-
sito dos professores de Clinica médica. 

3." — Maximiano Awjusto de Oliveira Lemos — O nosso aaíidoso 
historiador da Medicina lusitana faleceu, na sua casa de Vila Nova de 
Gaia, no dia O de outubro de 1923, vitimado por um tumor maligno da 
língua (1). (J cadáver baixou à sepultura no dia 8, e ficou inhumado 
no cemitério do Prado do Repouso no jazigo n." 312, secçào -48.". 

4." — João Monteiro de Aieim — A-pesar-de colocado, em 1911, 
como professor da 3." classe (Farmacologia), a cadeira que o professor 
Meira regeu foi Medicina legal, já, desde 1900, separada da Higiene. 

bém foi por sua iniciativa tquo so estabolooou na Granja a estacSo do caminho 
do forro, quo muito auxiliou aquolla praia». 

Elaborou, por incumbência do Conselho escolar (aossSo do 22-XI-1877), 
uma memória ou notícia histórica da Escola destinada à Exposiçtto Interna
cional do Paris do 1878. 

Publicou várias poosias om jornais literários o artigos sobro ciência o 
politica, o diversos folhetins (Vid. < O Commorcio do Porto », do 24 o 25 do 
agosto e Portugal, obra cit.). 

(1) "Vid. o livro publicado, om 1923, pola Faculdade, ondo so roíiniram os 
discursos pronunciados, na sossffo do homenagem ao prof. Maximiano Lomos, 
pelos profs. Alfredo do Magalhttos e Ricardo .Torgo, o polo quintanista Aresta 
Branco. E ainda: IIBIINÂNI MONrmmo — Si<;jiemewío à História do Ensino Médico 
no Porto, cit., o ALBBRTO SAAVHDRA — O prof. Maximiano Lemos (« A Medicina 
Moderna», n.° 379). 
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Quando adoeceu, em Guimarííes, dondo ora natural, manifestou o desejo 
de ir para os arrabaldes, para a quinta do uma lia, fronteira à capela; 
vendo-se perdido, quis ir morar em Picouto de Baixo, na quinta onde 
nascera o Pai, o Dr. Joaquim de Meira. Após longa tortura, faleceu 
a 25 de setembro de 1913, e lá repousa onde desejou morrer, «junto da 
modesta ermida e tamanha em nosso amor, tão querida já dos avós, na 

sepultura humilde que o 
vidoeiro ensombra pela 
tarde». E sob o alpen
dre da Capela de Nossa 
Senhora do Bom Des
pacho, lugar do Bom 
Despacho em Gomi-
nhaes (1). 

Nesta sepultura es-
tSo enterrados, além do 
padre ^[eira, o prof. JoSo 
de Jleira, um filho deste, 
de 11 meses, e um irmiïo, 
Josó Meira, que chegou 
a frequentar o 2.° ano 
de Medicina. 

Falta, porém, ali» 
defronte do alpendre, o 
vidoeiro que, já velho, 

tombou derrubado pela fúria dos temporais. Outro o irá substituir (se o 
não foi já), segundo me informou o Dr. Luiz de Pina, a quem devo o 
desenho da capela, feito por seu pai, o Sr. Capitão Pina. 

5." — Manuel Lourenço Gomes — Vitimado por um carcinoma gás
trico, o prof. Lourenço Gomes faleceu, na Casa de Saúde da Ordem 
do Carmo, no dia lõ de fevereiro de 1935, o está sepultado no jazigo 
n.° 663 da Ordem do Carmo. 

^-^¾¾¾ 
Capela onde repousa João de Meira 

(1) Na lapido quo cobro a sepultura lê-so a seguinto inscrição: 

AQUI JAZ 
O PADRE MANOEL JOSE DE MEIRA 

8EMFEIT0R DESTA CAPELA 
Falleceu a 13 de Setembro de 1899 
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De professores de especialidades, temos a referir o falecimento do 
notável psiquiatra Júlio de Matos, cm Lisboa, e do insigne neurologista 
Magalhães Lemos. Este último, grande protector das casas de caridade 
do Porto e de Felgueiras e que deixou o seu nome ligado a uma obra 
benemérita — o Dispensário que hoje tem o seu nome—, faleceu no 
Porto, na casa de sua irmã, na rua da Murta, no dia 23 de julho 
de 1931 e o seu cadáver, depois dos funerais na igreja da Trin
dade, ficou inhumado no cemitério de Agramente, no jazigo n." 398, 
da secção 10.". 

Deixou o prof. Magalhães Lemos a maior saudade, pois toda a sua 
vida se passou na prática do bom e no culto da ciência, como salientaram 
os oradores que no cemitério prestaram homenagem às qualidades do 
finado: prof. Bento Carqueja, em nome da Academia das Ciências de 
Lisboa, prof. Almeida Garrett, pela Faculdade de Jledicina, dr. Baía 
Júnior, como representante do corpo clínico do Hospital do Conde de 
Ferreira, e dr. José do Castro Leal de Faria, na qualidade de presi
dente da Crimara Municipal de Felgueiras, terra da naturalidade do 
prof. Magalhães Lemos, e que muito se honrou, inaugurando, em julho 
de 1937, com muita solenidade, no largo principal, o busto do seu 
ilustre filho. 

Antes da sua promoção a catedráticos, faleceram alguns lentes 
substitutos : 

l-° — Alexandre de Sousa Pinto, mandado em janeiro de 1834 para 
o Hospital do sangue, instalado no Convento de Paço de Sousa, faleceu, 
vitimado por um tifo, em 22 de fevereiro desse ano. Não sei onde está 
sepultado. 

2." — João Ferreira da Silva Oliveira, morador na rua dos Lava
douros (1), cirurgião vacinador da Municipalidade e fundador, com Fur
tado Galvão e Luiz António Pereira da Silva, da «Gazeta Jlédica do 
Porto», faleceu, vitimado pela epidemia da cólera, às 3 horas da tardo 
de 14 do agosto do 1855. Disseram algumas palavras de saudade no 
cemitério do Repouso o lente Câmara Sinval (*), em nome dos colegas, 

(1) L.° do Óbitos do S.to Ildofonso, fl. 208 {i.<' Conaorvatória). 
(*) O discurso do Sinval foi publicado na < Concórdia > do 16 de agosto 

o transcrito por Maximiano Lomos in Camilo e os Médicos. 
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e Nogueira Gandra, pela Associaçllo dos Tipógrafos, da qual o morto era 
médico (1). 

Nestes termos se referiu Sinval às circunstâncias da morte do 
colega: «Corquem-te o mau
soléu nSo já o pálido clarílo 
da celebridade que dílo as 
letras, da reputação que dSo 
as artes — mas sim os raios 
vivos daquela verdadeira gló
ria que é quasi exclusiva par
tilha dos perfeitos ministros 
do templo do Esculápio — 
daíjuela verdadeira glória de
vida à fôrga de ânimo do 
homem que expõe e sacrifica 
a sua vida para salvar a dos 
outros homens». 

Do jazigo da familia Cer-
vães, foi o cadáver trasladado, 
em junho de 1857, para o 
jazigo n.° 2(), da secção 17, 
mandado cons t ru i r por sua 
viúva, D. Gertrudes Carolina 
Cervíles Ferreira (̂ ), em ter
reno adquirido gratuitamente 
em 22 de novembro de 1855. 

3." — Joaquim Guilherme Gomes Coelho (Júlio Deniz), cujas pro
duções literárias todos conhecem e admiram, faleceu, vitimado pela 
tuberculose, na rua de Costa Cabral, n.° 323 (¾ no dia 12 de setembro 

/^,^--^-2^^-^ 

(1) <0 Cotnmoroio do Porto», de 16 de agosto. 
(2) Vid. «O Commoroio do Porto, do 23 do junho do 1857. 
(3) Nos anos do 1866 a 1868, segundo vi nos livros do nosso Arquivo, 

Júlio Doniz morava no Largo do S. Joilo Novo, n.° 25; mas já om janoiro 
de 1869 so registava a sua rosidôncia na rua das Taipas, n." 5. 

Alberto Piraontol fala-nos no quarto do romancista daquola primeira 
morada : 

<Ora ou lombro-mo de ter em 1868 visitado Gomes Coolho na casa om que 
ontfio morava no Largo de S. João Novo. Eatroi para o sou quarto, modosta-
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de 1871, à 1 hora da madrugada, «depois de uma longa agonia de três 

Maternidade de Júlio Deniz 

quartos do hora» (*). Era terça-feira, esse dia agoirento, de que Júlio 
Deniz nos descreve um triste episódio numa das suas poesias (*). 

monto mobilado, o pela ologanto singoloza quo reinava alli, pela regularidade, 
systematica, o pola graciosa disposiç5o dos sous papeia o dos seus livros, rooor-
dava-80 a gcnto subitamonto dos romances do Julio Deniz. 

«Dovia do sor traiçoeiro aquollo quarto para os quo nSo soubossom que o 
mosmo homom absorvia as duas individualidades... > (Vid. ALBKRTO PIMBNTBL 
— Esboço biográfico de Júlio Deniz, Porto 1872. Reproduzido na 15." odiçfto (1913) 
das Pupilas). 

(1) A fotografia das casas ondo nascou o faleceu Júlio Deniz, bem como 
a da sua sepultura em Agramonto podem vor-so na edição de 1910 dos Ine-
dilos <£• Esparsos. 

(*) No Relatório que para Lisboa o Conselho enviava anualmente, lê-se, 
no roforonto a 1870-1871, datado do 1 do outubro de 1871, o registo do lutuoso 
acontecimento : 

« Ao terminar este brovo relatório, nfto podo o Conselho da Esohola Medico-
-Cirurgica do Porto oximir-se ao penoso dever de noticiar a Vossa Magostade 
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Os responsos rezaram-se no dia seguinte, na velha igreja de Cedo
feita c o cadáver ficou sepultado no antigo cemitério contíguo (>). 

Referiu-me o sr. António Leio que, por volta de 188(), ali acom
panhou Ricardo Severo e Rocha Peixoto, no desejo do verem o jazigo de 
Jiilio Deniz. Sumido, porém, no meio dos outros, sem qualquer sinal que 
o evidenciasse, debalde o procuraram. 

E m 20 de agosto de 1888, trasladaram-se as ossadas do novelista, 
e de seu irmSo José, que jazia noutra sepultura do mesmo cemitério, 
para o jazigo n." ÕO do cemitério privativo da Ordem de S. Francisco, 
em Agramente, onde já estava sepultado seu pai, que fora médico do 
Hospital de S. Francisco e irmão da Ordem (*). 

a morto d'ara dos sous mais distinotos mombros, Joaquim Guilhormo Gomo? 
Coolho, víctima d'uraa phthisica pulmonar quo lho atribulou a oxistonoia durante 
os últimos annos da vida. Em quanto a sua saúdo Ih'o pormittiu, foi Joaquim 
Guilhormo Gomos Coelho um professor zeloso, rovolaudo sompro recursos nSo 
vulgares. Poios seus escriptos grangoou ura dos primoiros logarcs entre os cul
tores das letras pátrias; como cidadão, foi ura coraplexc do virtudes, entro as 
quaes realçava uma modéstia natural, quo lho asseguravam a estima e o res
peito de todos os que privavam com ello > {Livro da Correspondência Beservada, 
18G0-1878, íl. 218 e sogs.). Na acta da sossSo de 21 de setembro do 1871 ficou 
exarado um voto do profundo sentimento do Conselho. 

(i) Vid. ALUBRTO PIMBNTKL—(?i(ta do Viaja7iie tia cidade do Porto, 1877. 
(2) Livro de Registo do Cemitério Ocidental (Agramonte). 
Escreveu Maximiano Lemos, iVi Gomes Coelho e os Médicos, quo pouco antos 

do falecimento do Júlio Doniz, seu pai transferira a sua residência para Lisboa, 
para casa de sua nota, D. Ana Gomes Coolho da Silva, ondo raorrou quasi quo 
subitamente, com 83 anos, ora 21 de julho de 1885. E aorosoonta : «Está sepul
tado no cemitério do Agramonte, no Porto, no jazigo ondo já estavam sous 
filhos José e Joaquim». E, poróm, inexacta osta informaçSo. 

Consultando o Arquivo do Cemitério de Agramonte (e aqui deixo con
signado o meu agradecimento ao seu director, Sr. José Rodrigues), vi con
signado num dos livros que o cadáver dou ali entrada no dia 24 do julho do 
1885, três dias após o falecimento, o que fora inhuraado no jazigo n.° 58 do 
cemitério privativo da Ordem de S. Francisco. Também nSo é exacto, como 
verifiquei pela consulta dos livros do Arquivo da Ordem de S. Francisco, gen-
tilmonto facultados, o quo muito agradeço. 

O pai de Júlio Denis, irm5o da Ordem (n.° 24:582), da qual também fora 
módico, faleceu efectivaraonto em Lisboa no dia 21 do julho do 1885. O cadáver 
veio para o Porto, roalizando-so os responsos na Capela de S. Francisco, o dou 
entrada nSo no jazigo n.° 58 era Agraraonte, mas sim no depósito, o só foi tras
ladado para aquêlo jazigo em 30 de outubro do ano seguinte. Em agosto do 1888 
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Ali estilo 08 despojos mortais do insigne romancista e professor da 
nossa Escola em campa humilde e acanhada, cujo tampo do mármore 
apenas algumas heras piedosas guarnecem e v.ão cobrindo (̂ ). 

Um poeta, disse Júlio Deniz, deseja somente na sua campa flores 
e lágrimas: 

tVorto, oh! vortn uma lagrima na tumba; 
Uma lagrima só. Outros dosojam 
Soberbos Mausolóos, ondo so vojara 
Fulgir 03 nomes sous em lottras d'ouro; 
Elle iiSo. Flores o Ingrimas, eis tudo! 
Eis o diadema a quo o poeta asjjiia.». 

Se, porventura, Júlio Deniz, tal como O bom Reitor, na sua 
campa simplíssima, niïo tem j.l quem lance flores c lágrimas, se os 
homens esqueceram a derradeira morada do romancista, ignorando 
talvez que ali, em Agramente, ó que se encontram sepultados os 
seus despojos, não olvidaram a sua memória, nem as obras que nos 
legou. E —■ meio sóculo depois da sua morte, ó certo — a Escola que 
o diplomou e acolheu no seu seio, ao celebrar o 1." Centenário da 
criação da Régia Escola de Cirurgia, por iniciativa do seu director de 
entito, prof. Alfredo de Jlagalhítes, e com a dedicada colaboraçíío de 
ilustres Senhoras do Porto, prestou a Júlio Deniz condigna homenagem: 
cunhouse uma artística medalha, inaugurouse, com a devida soleni

dade, um monumento (̂ ) e principiou a erguerse uma lilaternidade, a 
que se deu, carinhosamente, o nome do egrógio escritor, desse que 
atem como os Santos, um resplendor de ternura e doçura, que silo 
afinal o mel da vida» (3). 

deram ali também entrada as ossadas do romancista o de seu irmão, trasladadas 
do cemitério do Cedofeita. 

Aquôlo jazigo foi comprado, em 31 de outubro do 1886, por D. Ana Gomos 
da Silva, quo julgo ser a neta do Dr. José Joaquim Gomos Coelho, em casa 
da qual, om Lisboa, esto faleceu. 

(1) Numa placa do mármore lêomso duas quadras, subscritas por Soares 
do Passos o dedicadas à memória do irmíio do Júlio Doniz. 

(2) Vid. o livro do homenagem a •lúlio Doniz, publicado pola Faculdade 
em 11)27. 

(3) «CartaPrefácio do Ricardo Jorge>, m Júlio Deniz e a sua Obra do 
prof. Egas Moniz. 
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Bem dissera Eça de Queiroz, nas Farpas: «A terra transformadora 
tem o seu corpo extincto», poróm ao seu espirito vive, ensina, cria 
ainda, 6 immortal na memoria dos homens: suu7n quique — a cada um o 
que 6 seu ! » ('). 

i."—Miguel Artur da Costa Santos, dotado de excepcionais dotes 
de inteligência e qualidades professorais, fundou, com Cândido de Pinho 
e Ricardo Jorge, a «Revista Científica». Pouco depois, arrebatado pela 
tuberculose, falecia a 24 de outubro de 1SS2, em Felgueiras, na casa 
de seus pais (casa do Rabelo). Está sepultado na Capela de Pedra Maria, 
em S. ]\[iguel de Varziela, concelho de Felgueiras, de onde era natural. 

Sabemos onde repousam quasi todos os nossos mortos. E, quando em 
abril passado comemoramos o Centenário da Reforma de Passos, pude
mos ir, em piedosa romagem, visitar os seus jazigos. 

(') Citado o artigo do Eça no estudo do Egas Moniz, Júlio Denis e a sua 
Ohm, Lisboa, 1924. 
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205 e 207 

José Pinto do Araújo Carneiro. 200 
José Pinto Queiroz MagalhSos . 217 
José Pinto Rebelo do Carvalho 

— 20, 27e 31 
José Rodrigues 224 
José dos Santos Coelho . . . 200 
José Teixeira da Silva Braga . 140 
José do Telhado . . . . . 172 
José Vicente Pereira da Concei

çSo o Silva 10 
Júlio Deniz—Vid. Joaquim Gui

lherme Gomes Coelho. 
Júlio Henriques 147 
Júlio de Matos. . . . 194 e 221 

K 
Kant . 138 

Lallemand 84 
Lapoyronie 71 
Lavoisier 134 
Lentin 88 
Leonardo Torres . 147, 159 o 100 
Licínio Pinto Leito . . . . 149 
Lineu 138 
Lombroso . 150 
Lopes Fidalgo 214 
Lopes Martins —75,154,157,174, 

208 o 217 
Lopes do Vasconcelos. . . . 70 
Lordat 84 
Lourenço .Tose Rodrigues Mó . 199 
Luiz (D.), liei do Portugal — lOii, 

108, 109, 112, 124, 131, 148, 
107, 171, 174, 170, 177 o . 178 
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Luiz António Poroira da Silva 
— 31, 32, 85, 91, 99, 135, 1(38, 
170, 173, 189 o . . . . . 

Luiz (D.) Fil ipe 
Luiz Viegas—101, 162 o . . . 
Luiz Poroira da Fonseca — 25, 

31, 32, 33, 85, 92, 109, 140, 
183, 184, 185, 186, 170, 171 o 

Luiz do Pina . . 7 4 , 97, 220 e 
Luiz X a v i e r da Costa . , . 
Luz Soriano  

PAO. 

221 
179 
187 

202 
235 

64 
206 

M 
Macedo Araújo Júnior . . . 147 
Macedo Pinto — G. 51, 91, 92, 94, 

95, 109, 113, 144, 186, 207 o . 208 
Macedo Pinto 105 
Magalhíies Coutinho . . . . 75 
Mngalhíios Lemos 221 
Mngéo 83 
^lanuel II (D.) . . . . 179 o 182 
Manuel Alves da Costa Barroto 63 
Manuel Bernardos n o 
Manuel Constfincio — 62, 63, 64, 

' « o 130 
Manuel G. do Lima . 49, 62 o 96 
Manuel de Jesus Antunes Lomos 

— 127. l;i4, 1(7 o . . . . 216 
Manuel J o a q u i m Alvos Pas

sos 27 o 30 
Manuel José Carneiro . . . 85 
Manuel .losó Felgueiras . . .' 146 
Manuel Lopes Santiago . . . 174 
Manuel Lourenço Gomos . . 220 
Manuel Maria da Costa Leito — 

6, 7, 32, 50, 51, 58, 75. S5, 88, 
102, 109, 114, 115, 120, 122, 
123, 124, 125, 127, 143, 144, 
150, 151, 157, 168, 170, 171, 
174, 176, 178, 180, 185, 186, 
195, 196, 200, 202 o . . . 212 

Manuel liodriguos do Miranda 
Júnior 174 o 217 

Manuel R o d r i g u o s da S i l v a 
Pinto— 125,154, 157,178,189, 
192,210 o 219 

Manuel da Silva Passos —21, 37, 
41,183,193,191,197,198,211o 218 

Maria 1 (D.) 63 
Maria II (D.) — 163, 168, 169, 

171 o li)4 
Maria (D.) de Deus Pinto . . 207 
Maria Pia (D.). Rainha — 106, 

110, 148, 177 o. . . . . . 178 

PAo. 
Marquês do Ficalho . . 171 o 174 
Marquês do Loulé. . . 171 o 174 
Marquês do Pombal . . 59 o M8 
Max Neu burger 1)7 
Maximiano Lemos — 1, 5, 8, 10, 

13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 30, 
■i6, í)(í, 113, 120, 144, 152, 153, 
160, 175, 189, 190, 191, 200, 
202, 206, 207, 208, 210, 214, 
219, 221 o 224 

Meckel 56 
Mondes Correia (Pai). . . . 153 
Miguel (D.) —.5, 10, 13, 11, 15, 

Ui, 17, 25 o 165 
Miguel Artur da Costa Santos 

— 129, 134, 136 o . . . . 226 
Miguel Augusto César do An

drade 7, 115 o 216 
Morais Caldas . . 181, 190 o 196 
Moreira do Sousa 147 
Murat 148 

N 

Napier 203 
Nogueira Gandra 222 

Oliveira Monteiro —7, 117, 128, 
154, 157, 179, 189, 206, 210 o 

P 

Padre Manuel José do Moira . 220 
Padre Patricio 149 
Paraoelso 97 
Parou 97 
Pasteur 92 o 161 
Pathault 9j) 
Paulo Alarcelino 214 
Payno 83 
Pedro II (D.) . . 124, 174 o 175 
Pedro IV (D.) . . . 17, 168 o 207 
Pedro V (D.)100, 108, 133,171o 172 
Pedro Augusto Dias — 7, 8, 10, 

13, 14, 41, 46, 97, 109, 11;!, 
129, 153, 154, 197 o ■ . . . 218 

Pedro Dufau gy 
Pedro Ivo . 153 
Pedro Nunes 199 
Podro Vitorino — 101, 108, 121, 

148, 163, 166, 168 o . . , 171 
16 
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P A G . 

Pina Maniquo 64 
Pinhniro Chngna 147 
Pinto do Almeida 9l) 
Pinto BcsBa 124 
Pinto da Costa 173 
Pires do Lima (J. A.) . 87, 184 c 214 
Pires Marques 119 
Plácido da Costa —134,136,140e 192 
Plaiao 59 
Principe D. Pedro 1(58 

R 
R. da Fonseca 97 
Hccklinghnusen 141 
Kcynnldo dos Santos . . 63 o 64 
Elinzés 44 
líiboiro Sanches 96 
Riberi 76 
Kibes 84 
Ricardo Cobdea 130 
Ricardo Jorgo — 52. 59. 92, 97, 

101, 129, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 141, 142. 145. 154, 
160, 162, 168, 17Ù, 180, 188, 
189, 194, 197, 214, 218, 219, 
224. 225, o 226 

Rita (D.) Assis do Sousa Vaz — 
144, 150, 170, 188 o . . . 189 

Robert (Thomas) 83 
Roberto Frias . . . . 152 o 214 
Roberto Ivcns 145 
Rocha Peixoto 224 
Rocha Pereira 211 
Rodrigo da Fonseca Mognlhaos. 198 
Rui Leal 211 
Ruolz, 105 

S 
Sã da Bandeira 21 
Sá Matos 96 
Sahistinno Arnaud . . 16 o 17 
Sara (D.) Barbosa do Almeida . 211 
Schwann 138 
Seabra da Silva 64 
Serpa Pinto 145 
Serro 84 
Siemcrling 156 
Silva Carvalho — 13. 34. 36, 37, 

40,49,55,71,78,84,120,164 o 207 
Silvestro Ribeiro . . . 24 o 28 
SimSo Josó Fernandes . . . 83 
Soares do Passos 225 
Sousa Coutinho 64 

P A G . 

Sousa Júnior . . 157, 184 o 214 
Spinoea 140 
Stoll 88 
Svanto Arrhcnius 156 
Sydenham 79 

T 
T. R. Veiga 97 
Teixeira Bastos . . . 191 o 214 
Teixeira Mai quês . . . 33 o 34 
Teodoro Ferreira do Aguiar — 

22. 23. 36, 42, 69, 70, 71, 72, 
73.170 o 189 

Teófilo Braga . . . . . . 147 
Tiago Augusto do Almeida — 

82, 195 o 211 
Tiago Ferreira 211 
Tomnz do Carvalho . . . . 17.4 
TomnzRiboiío 145 
Toi quato da Silva Leitão . . 25 

U 

Urbino de Freitas —7, 129, 133, 
134, 175 o 192 

V 
Valosco do Taranta . . . . 97 
Vesálio 101 
Venceslau do Lima — 149, 202 o 210 
Viccnto José do Carvalho —2, 

8. 14. 17. 18. 19.20.22.24,26, 
28, 30, 32, 37, 45, 46, 47, 48, 
49. 53. 54, 56. 59. 62, 64, 6-5, 
66. 67, 70. 74. 75. 76. 77. 78, 
80. 121, 101,170, 183,184,185, 
193 o 197 

Vieira «lo Castro 21 
Visconde do Oliveira—Vid. Ma

nuel Maria da Costa Leite. 
Visconde do Vilar do Alien . 101 
Vítor Bastos 109 

W 
Waldeyer 141 o 156 
Woller 83 
William James 99 

Zacuto Lusitano 96 o 97 



• PAO. ll> — linha 7.» da nota: 

Onde 86 lô Joaquim Albano — devo Icr-so Agostlnlio Albano. 

lUo . Hi, 109, 1G7, 109, 173, 175 o 177: 
Os documentos reproduzidos pertencem à ooleoçSo do Dr. Pedro Vitorino, a quero deixo 

aqui cojisignados os meus agradecimentos. 

PXa. Î9 e 8(i: 
Os documentos reproduzidos nestas pfiginas foram gentilmente cedidos pelo Dr. Gaspar 

da Costa I.oito. 

R i u . 94: 
O retrato do prof. Maceió Pinto dovo-o i amabllidodo do Dr. Vítor do Macedo Pinto. 

PAo. 97 — Acioscouto-se à nota 2.*: 
LUI / , 1)K PINA. — IHuloirc de la Médecine Portugaise. Abréíiê. Porto, 1934 ; O Profemior 

Assis Vaz e a História da Medicina ^«Gérmen», n.» 2. Porto, 193b). 

PAa. 103, 203 o 217: 
Oa retratos reiiroduzidoa foram amilvclmente cedidos pelo Dr. José Carlos Lopes (Filho). 

O retrato da pSg. 103 foi tirado em H< ris, em ltíC4, quando o Dr. José Carlos Lopes escreveu 
a toso para o doutoramento. 

PAo. 111: 
A carta do Dr. António Joaquim de Oliveira Castro devo-a A gentileza de seu sobrinho, 

Dr. Ferreira de Castro. 

1'Ao. 15.^: 
Noite grupo (fotografia do MUBUU do História da Medicina da Faoi Idade do Lisboa), 

vôem-se, sentados, da esquerda i)ara a direita: Viilas (do líarcelona), Ferran, tlicardo Jorge, 
Calmetlo o Cfiniara Pestana. 1! de pó, nos extremos, Soufa Júnior <il csqueida) e Balbino Rogo 
(Ù direita). Figuiam ainda no grupo Cuii, Balimbeni, Frederico Montaldo, etc. 

PAO. 201: 
Neste gru|>o vèem-se os seguintes professores, da esquerda para a direita: Júlio de 

Motos, Augusto Brandão o Maximiano Lemos (8entados\ o Magalhães Lemos, Tiago do Almeida, 
Teixeira líuatos, Carlos Lima, Dias de Almeida, Sousa Júnior, I ires de Lima, Alberto de Aguiar 
o Cândido de 1'inho. 




