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I 

Nos seres vivos, como na materia bruta, uma 
condição necessária de existência é o movimento. 

Desde os astros enormes que giram na vasti
dão do espaço, até aos átomos invisíveis que se agi
tam na mais pequena cellula, tudo está animado de 
movimento. 

Nas sciencias physicas á idêa de força, como 
coisa extranha á materia, é uma idêa caduca. O ca
lor, a luz, a electricidade, o magnetismo, a gravi
tação, a cohesão, a afinidade, tudo isso, emfim, 
que na mechanica se reúne sob a designação de 
forças, não representa senão modalidades diversas 
do movimento da materia: demonstram-o muitos 
factos do domínio da physica e da chimica, as ex
periências de Joule, de Tyndall, de Helmhotz. 

3 
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Ora os organismos vivos fazem parte integran
te do universo, e como taes, estão sujeitos ás duas 
grandes leis da conservação da materia e da con
servação da energia ; elles não podem destruir o 
movimento nem creal-o do nada, como não podem 
crear nem destruir a materia. A physiologia é pois 
um capitulo da physico-chimica, como a chimica 
orgânica é um capitulo da chimica geral. 

Mas nos animaes superiores, no homem sobre
tudo, existem duas ordens de phenomenos que não 
pertencem á materia morta: os phenomenos de nu
trição, que são communs a todos os seres vivos, 
animaes e vegetaes, unicellulares ou pluricellulares; 
os phenomenos de relação, que traduzem uma dif-
ferenciação adiantada das cellulas, uma especiali-
sação de forma e de funeção segundo a lei divisó
ria do trabalho physiologico. Ora, todos estes actos 
que se realisam no nosso organismo, apresentam 
entre si relações estreitas de subordinação e de de
pendência : a cellula nervosa não poderia manifes
tar as suas funeções especiaes de nevrilidade ou de 
conduetibilidade se o movimento nutritivo a não 
reparasse da substancia e da energia gastas na rea-
lisação d'aquelle trabalho. E sem este mesmo mo
vimento a fibra muscular não poderia exercer a sua 
contractilidade, nem o epithelio as suas funeções 
segregante ou protectora. 

Os próprios phenomenos psychologies, que 
se mostram rebeldes a toda investigação experimen
tal, não deixam de obedecer a esta lei de subordi-
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nação das acções physiologicas. E se é certo que a 
theoria atómica, a pedra angular das sciencias phy-
sicas e da physiologia propriamente dita, é impo
tente para explicar as manifestações psychicas, 
é certo também que estas manifestações estão es
treitamente ligadas á integridade das cellulas orgâ
nicas, principalmente das cellulas nervosas. 

Vê-se pois, que dos phenomenos nutritivos, 
que se realisam na intimidade das cellulas que cons
tituem os nossos tecidos, os nossos órgãos, os nos
sos apparelhos, derivam e dependem todas as ou
tras manifestações da animalidade superior. 

Estudar portanto a nutrição, as circumstan-
cias que a activam ou retardam, que a régularisant 
ou pervertem, é estudar os meios que favorecem 
ou contrariam a marcha regular da nossa saúde. 

Funcção fundamental que distingue os organis
mos vivos de todos os corpos da natureza, a nutri
ção é o caracter commum de tudo o que vive, é a 
característica geral da vida. 

Para comprehendermos, porém, como a mate
ria organisada se individualisa pela vida é preciso 
interrogar a sua actividade, não no que é comple
xo, mas no que é simples — a cellula. 

Ora, sob o ponto de vista biológico, podemos 
considerar o corpo humano como um agregado, 
uma colónia de cellulas. 

Cada uma d'estas cellulas tem a sua vida pro
pria e a vida do conjuncto é a resultante da activi-
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dade de todas as suas partes. A individualidade 
cellular não impede a unidade do ser collective O 
arranjo das partes é que determina os attributos su
periores. 

Ora, se a vida humana é a resultante de mui
tas vidas elementares, estudemos cada uma d'estas 
vidas no que ella tem de mais commum e funda
mental— a nutrição. 

A cellula viva é a sede de um movimento mo
lecular especial, que não pertence nem á materia 
inorgânica, nem á materia orgânica morta, e que se 
traduz pelas trocas continuas de energia e de sub
stancia que se estabelecem entre ella e o mundo ex
terior. 

O effeito d'esté movimento é arrastar para o 
interior da cellula viva matérias exteriores que não 
são vivas e fazer-lhes soffrer metamorphoses chi-
micas, que, como diz Bouchard, se podem chamar 
vivificantes, porque sob a sua influencia, estas ma
térias tornam-se parte constituinte do elemento vi
vo e participam da sua vida; é fazer soffrer ainda 
á substancia viva novas metamorphoses chimicas, 
que se podem chamar retrogradas, porque sob a 
sua influencia a materia deixa de ser viva; é, final
mente, expulsar para o exterior os últimos produ-
ctos de decomposição. 

A nutrição cellular traduz-se, portanto, por um 
duplo movimento mollecular continuo, de introdu-
cção e de expulsão, ao mesmo tempo que por um 
duplo trabalho continuo de transmutação chimica, 
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um que se segue á introducção, outro que precede 
a expulsão. 

Vê-se, pois, que, n'esta hypothèse, a assimila
ção comprehende um acto physico, a translação de 
penetração, e um acto chimico a transmutação vivi
ficante -, que a desassimilação comprehende igual
mente um acto chimico, a transmutação retrograda, 
e um acto physico, a translação de expulsão. Estes 
dois phenomenos — assimilação e desassimilação — 
são em geral simultâneos e parallelos, mas não de 
uma maneira constante, mesmo no estado physiolo-
gico. O crescimento physiologico é o predomínio da 
assimilação. Este mesmo predomínio, em condições 
pathologicas, produz a hypertrophia, emquanto que 
a atrophia resulta do predomínio da desassimila
ção. 

Mas cada um dos quatro actos aos quaes, pe
la analyse, reduzimos as mutações nutritivas, é ab
solutamente necessário á vida; nenhum d'elles pôde 
ser por muito tempo entravado ou supprimido sem 
que o movimento mollecular se anniquile, sem que 
a vida se extinga. 

Mas a que é devida a nutrição? 
Eu não sei que valor scientifico podem ter as 

concepções metaphysicas que imaginam forças es
tranhas ao mundo inorgânico e que, talvez por um 
vicio de lógica, impõe a acção d'estas forças á ma
teria mineral para a obrigar a penetrar na intimida
de dos corpos organisados, para a assimilar a estes 
corpos e a fazer participar da vida. 
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Será, porém, o movimento nutritivo um sim
ples phenomeno de diffusão ? 

Não. Sachs e J. Ranke demonstraram que nas 
cellulas vegetaes e animaes a diffusão opera-se de 
différente maneira, segundo ellas estão vivas ou 
mortas; e isto antes que a sua constituição chimica 
se tenha modificado de uma maneira apreciável. 

Demais, Gerlach tinha já demonstrado que os 
elementos vivos não se deixam penetrar pelas ma
térias corantes e que o momento em que o coração 
se produz indica exactamente o instante preciso da 
sua morte. 

Mas, J. Ranke demonstrou que n'uma cellula 
viva ha differenças de reacção e de estado eléctrico 
no centro e na peripheria: o núcleo tem uma rea
cção acida emquanto que a membrana de envolucro 
é neutra ou alcalina; o núcleo tem uma tensão elé
ctrica positiva, emquanto que a membrana de en
volucro apresenta uma tensão negativa. Estas dif
ferenças chímtcas e eléctricas que se equilibram pe
la morte são mantidas durante a vida e pela vida 
n'um estado permanente de desiquilibrio, n'um es
tado permanente de tensão. 

Ha pois na materia viva forças de tensão que 
podem oppôr-se á realisação das leis physicas re
conhecidas exactas para a materia morta, e estas 
forças podem determinar os movimentos de tran-
slacção ou de transmutação, que não se effectuam 
na materia morta. 

Mas d'onde vêem estas forças que residem no 
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elemento vivo e que podem motivar os phénomènes 
da nutrição? 

Estas forças são produzidas por actos physicos 
e por actos chimicos. As oxydações que se effectuam 
constantemente na intimidade dos elementos vivos 
são uma fonte abundante de energias. À imbibição, 
que é um dos actos physicos da nutrição, pôde pro
duzir força no interior da cellula, do mesmo modo 
que produz calor nas membranas mortas. A eva
poração que se dá constantemente á superficie do 
nosso organismo é egualmente uma fonte de forças: 
é que se ella arrasta perdas de calor, produz tam
bém a concentração dos suecos, modificando por 
isso a actividade da diffusão e produzindo maior 
rapidez na imbibição. A diffusão, além d'isso, não 
é um simples phenomeno de transporte mechanico; 
acompanha-se muitas vezes de desdobramentos chi
micos e de actos eléctricos e calorificos. 

Produzem-se, pois, em todas as partículas vi
vas, forças interiores que constituem a verdadeira 
actividade dos seres vivos. E a estas forças internas 
juntam-se ainda as forças que vêm do exterior, prin
cipalmente dos alimentos. 

E' que os alimentos representam não somente 
a materia que permitte ao organismo crescer e re-
parar-se, mas são também um reservatório de for
ça, porque elles teem armazenado essa potencia que 
suscita todas as acções orgânicas — a potencia da 
radiação solar. 

N'esta concepção, pois, o elemento vivo recebe 
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no momento do seu nascimento uma força impulsi
va que se extingue depressa, um capital nativo que 
se esgota em um instante, mas que é substituído e 
continuado por forças novas que se desenvolvem 
no seu interior sob a influencia da imbibição, da 
evaporação, da diffusão, das oxydaçÕes e dos ou
tros actos chimicos que põem em liberdade as for
ças aceumuladas nos alimentos. Elle dispõe assim 
de toda a força necessária para eífectuar os quatro 
actos das mutações nutritivas. 

Comprehendidos assim os phenomenos, aos 
quaes se podem reduzir as transformações e a cir
culação da materia no organismo vivo, vejamos se 
poderemos exercer alguma influencia sobre a mar
cha d'estes phenomenos. 

Nós sabemos que no homem não se dá o que 
acontece nos organismos elementares, que podem 
resumir n'uma só cellula todas as actividades par-
ciaes: a absorpção, as transmutações chimicas, a 
expulsão, a respiração, a sensibilidade, o movimen
to, e a reproducção. 

Quanto mais os organismos se elevam, tanto 
mais as organites se especialisam, e, n'esta divisão 
crescente do trabalho, chega-se a descobrir no ho
mem, especialisações mesmo para a nutrição. As 
substancias recrementicias são elaboradas, não so
mente por um apparelho especial, mas certas d'es-
tas substancias são fabricadas por órgãos de aper
feiçoamento, taes como o fígado. Outros apparelhos 
distribuem a materia destinada á assimilação, ou-
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tros expulsam os materiaes formados pelas meta
morphoses retrogradas; e, mesmo o systema ner
voso conta, no numero das suas grandes funcções 
reguladoras, a faculdade de incitar o movimento 
molecular, augmentando-o ou diminuindo-o. 

Ora nós podemos exercer influencia sobre a 
nutrição cellular, não só actuando sobre os appare-
lhos especiaes d'esta funcção, mas indo mesmo á 
intimidade da cellula modificar-lhe as suas energias. 

Assim é que se activarmos o movimento circula
tório apressamos a transladação de penetração do 
mesmo modo que a retardamos se introduzimos nos 
suecos nutritivos substancias de fraco poder osmo-
tico. Se introduzirmos mercúrio no seio do elemen
to phvsiologico retardamos a transmutação vivifi
cante, do mesmo modo que a activamos pela exci
tação dos nervos trophicos. A transmutação retro-
gada é activada pelo iodeto de potássio e retar
dada ou pervertida pelo arsénio e pelo phosphore 
Favorecemos a transladação de expulsão pela exci
tação dos emunctorios, como a contrariamos por 
todos os meios que supprimem as condições phy-
sicas da diffusão. 

Vê-se pois que, apesar de os movimentos nu
tritivos se realisarem independentemente da nossa 
vontade, temos comtudo sobre elles uma acção ma
nifesta. Mas de todos os meios de que podemos 
dispor para influenciar sobre aquelles phenomenos, 
ha um que se me afigura heróico, supremo — é a 
contricção muscular, é o exercício physico. 
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Para comprehendermos o que é a contracção 
muscular, e portanto o exercício physico, precisamos 
de entrar em linha de conta com três ordens de ele
mentos : a fibra muscular que executa o movimen
to, o nervo que o determina e a energia que o pro
move. 

As fibras musculares estriadas ou lisas, pela 
sua reunião constituem os músculos. Estes podem 
apresentar-se em três estados diversos : o repouso, 
o tonus muscular e a contracção muscular. O re
pouso muscular não existe normalmente ; só quan
do a acção nervosa deixa de existir (na syncope, 
na secção do nervo motor) é que o musculo se re
laxa completamente, constituindo o que se chama 
a paralysia. 

O estado tónico realisa-se sempre, mesmo 
quando o musculo parece n'uni estado de repouso 
completo. Os músculos da columna vertebral, dos 
membros, e d'outras partes determinam sempre 
uma posição e uma attitude particulares, que não 
se manifestam se os músculos estão alterados ou 
paralysados. A attitude de repouso do nosso corpo 
é uma resultante da acção simultânea e opposta dos 
músculos antagonistas; segundo os extensores ou 
os flexores são paralysados assim existe o predo
mínio no sentido da flexão ou da extensão. Sabe-
se além d'isso que os esphincteres estão sempre 
contrahidos e não se relaxam completamente senão 
quando a influencia nervosa deixou de actuar. A fi
bra muscular não chega nunca, portanto, ao esta-
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do de relaxamento completo. Está sempre n'um 
estado de semi-contracção permanente : tal é o to
nus muscular. 

O estado de contracção dá-se quando o mus
culo funcciona, quando excitantes exteriores ou in
teriores vem provocar na sua substancia um movi
mento que determina uma orientação molecular ca
paz de encurtar o musculo até ao terço do seu com
primento de repouso. 

O musculo contrahido tende pois a tornar-se mais 
curto. Geralmente, uma das suas extremidades pelo 
menos está ligada a uma alavanca movei, cuja re
sistência é muito pequena para fazer equilíbrio á 
tensão do musculo activo : a alavanca executará um 
movimento, e assim é realisada a propriedade do 
tecido muscular de produzir effeitos mechanicos e 
de executar em certas condições um trabalho exte
rior. 

Ha músculos que se contrahem independente
mente da nossa vontade, ha outros cuja contracção 
nós dominamos. E' somente do movimento contra-
ctivo d'estes últimos que nos occupamos aqui. 

Os nervos que se terminam n'um musculo são 
de três espécies différentes, concorrendo todos para 
a producção dos movimentos reflexos diversos de 
que os músculos são theatro: os nervos motores 
que se terminam no musculo por contiguidade e 
que lhe transmutem as determinações da nossa 
vontade \ os nervos de sensibilidade mais obtuosa 
que a da pelle, produzindo um sentido especial que 
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dá o sentimento do esforço realisado; os nervos va-
so-motores que regulam a distribuição dos líquidos 
nutritivos, do calor animal e da pressão arterial, entre 
os différentes órgãos. 

Se nós excitamos» os primeiros, quer seja pela 
nossa vontade, quer seja por excitantes physicos ou 
chimicos, os músculos nos quaes elles se terminam 
contrahem-se immediatamente. Por meio dos segun
dos temos a sensação da fadiga que se experimenta 
em seguida a um esforço prolongado, temos a sen
sação dos movimentos executados. E' a impressão 
dada pela pelle da planta do pé, e sobretudo a sen
sação de resistência do trabalho muscular, que nos 
indica a natureza do solo na obscuridade, que nos 
adverte se pisamos um terreno duro ou movei. E' 
ainda graças a estes nervos que o cego sente se sobe 
ou se desce um plano inclinado. E' o sentido mus
cular que, em cada movimento, nos adverte das di
versas attitudes que o corpo vae tomando, dando-
nos assim o sentimento do equilíbrio, que é uma 
necessidade para o apparelho locomotor, que é um 
instincto que nós procuramos invencivelmente satis
fazer. Sob a dependência d'esté sentido especial 
da musculação está ainda a coordenação dos movi
mentos. 

E de facto, o sentido muscular e a vista indi
cam o esforço que tem sido feito e os resultados 
produzidos. Para aprender um movimento novo, 
como a marcha nas creanças, o jogo das mãos e 
dos pés nos tocadores de piano ou nos dançarinos, 
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a vista presta grandes serviços, e intervém até que 
o organismo o tenha para assim dizer assimilado. 

Feito isto, o movimento está adquirido, torna-
se automático e depende do sentido muscular. A 
coordenação sendo, portanto, a principio voluntária, 
encephalica, torna-se depois automática, dependen
te do sentido muscular. 

Sob a dependência dos terceiros está a distri
buição dos materiaes reparadores das cellulas e dos 
elementos que hão de ceder a energia necessária á 
realisação das funcções orgânicas. A vaso-constri-
cção, estreitando o calibre dos vasos, impede a che
gada d'aquelles materiaes, emquanto que a vaso
dilatação a favorece. 

Mas a contracção muscular sendo um traba
lho, precisa de energia para se realisar. Esta ener
gia vem dos alimentos que, preparados pela diges
tão, são levados pelo sangue á intimidade das cel
lulas onde recebem a influencia do oxygenio e são 
queimados. 

Os alimentos têm dois destinos no organismo: 
fornecer ás cellulas os materiaes para a sua repara
ção ou para o seu crescimento — os albuminóides; 
fornecer aos órgãos a energia para o seu funccio-
namento — hydrocarbonados e gorduras. Todos os 
alimentos são próprios a dar energia, porque todos 
são mais ou menos combustíveis; mas, como o de
monstrou Frankland, as gorduras fornecem mais 
calor que os assucares e estes mais que as carnes. 
São pois as substancias ternárias as mais proprias a 
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fornecer trabalho, visto que calor e trabalho me-
chanico, não são senão uma e a mesma coisa. 

Foi, com effeito, a descoberta do equivalente 
mechanico do calor que arruinou as bases da clas
sificação dos alimentos em plásticos e respiratórios. 
Liebig queria que estes (gorduras e hydrocarbona-
dos) produzissem o calor animal, pela sua combus
tão, e aquelles (albuminóides) servissem para a cons
tituição dos tecidos e para a producção do trabalho 
muscular. Esta divisão não é hoje sustentável por
que, como disse, os alimentos que produzem calor 
são os mesmos que produzem trabalho. As substan
cias albuminóides servem somente para desenvol
ver e entreter os músculos, e quando o homem é 
bem alimentado o trabalho não produz augmento 
de urêa na urina. São as matérias ternárias que se 
queimam completamente e dão por conseguinte ca
lor transformavel em trabalho mechanico. 

Como é que a contracção muscular, e portan
to exercício physico, influe sobre a nutrição das 
cellulas ? 

A fibra muscular, contrahindo-se, executa um 
certo trabalho. 

Este trabalho é produzido por forças que re
sultam das transformações intra-cellulares da ma
teria circulante (albumina circulante, glycose, gor
duras). E' que as forças á custa das quaes a cellu-
la funcciona não teem a mesma origem que as for
ças á custa das quaes a cellula se nutre. 
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As forças nutritivas teem como principal gera
dor a transmutação desassimiladora ou retrograda, 
e assim se acha na intimidade do acto vital mais 
elementar a verificação d'esta grande verdade, que 
domina a harmonia do mundo orgânico: A vida 
nasce da morte. As forças funccionaes não provém 
da desintegração da substancia cellular, porque a 
materia que as produz nunca foi viva. 

O augmento ou diminuição da energia funccio-
nal ha de acarretar como consequência o augmen
to ou diminuição da energia nutritiva. Se fizermos 
augmentar a tensão do vapor d'agua na caldeira de 
uma machina a vapor, precisamos de augmentar 
também a resistência e solidez da machina. 

Ora se fizermos contrahir um musculo, obriga-
mol-o a realisar um certo trabalho. Pela formula 
geral de mechanica que liga o trabalho ás forças 
vivas, 

S<T)=S(El!z^Zo), 

vê-se que se o trabalho muscular augmenta, au-
gmentam ipso facto as forças vivas funccionaes, e 
como consequência a nutrição das cellulas. E aqui 
está como o exercício physico pôde exercer influen
cia sobre as mutações nutritivas. 

Mas ha mais. 
Um musculo em exercício facilita a circulação 

de volta e não estorva a chegada do sangue arte
rial. Activa-se portanto a circulação muscular, e 
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como os músculos formam quasi metade do volu
me total do corpo humano, comprehende-se facil
mente que a circulação geral se vigorize sob a in
fluencia do exercício muscular. 

Resulta das experiências de Claude Bernard 
que o sangue venoso proveniente de um musculo 
em contracção é mais escuro e carregado de acido 
carbónico do que quando o musculo está em repou
so. O oxygenio que dá ao sangue a cor rutilante é 
todo consumido nas reacções intracellulares que for
necem as energias funccionaes e nutritivas. O san
gue assim carregado de acido carbónico vae exci
tar o centro respiratório situado na medulla alon
gada, e os movimentos respiratórios tornam-se mais 
numerosos e mais profundos. 

O exercício excita também a actividade dos ór
gãos digestivos. Ha maior consumo de materiaes ; 
por consequência a necessidade de restituição au
gmenta também e a absopçáo faz-se mais rapida
mente. E' provável também que as vísceras abdo-
minaes sejam mecanicamente ajudadas nos seus 
movimentos e se beneficiem pela- supra-actividade 
geral da circulação. 

O exercício, activando a circulação renal e 
augmentando a pressão sanguínea nas capsulas de 
Bowmann, favorece consideravelmente a diurese. 

Vê-se, pois, que o exercício physico activando 
todas as funcções de nutrição, todas as funcções 
que estão ao serviço das mutações nutritivas que 
se realisam na intimidade da cellula, activa tam-
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bem estas mutações. E de facto, os materiaes nu
tritivos chegando mais rapidamente e em maior 
abundância junto da cellula, e os productos da des-
assimilação sendo mais promptamente eliminados, 
accentua-se o desiquilibrio na proporção das ma
térias interiores e exteriores ao elemento anatómico 
e estabelecem-se vantajosamente as condições phy-
sicas da diffusão, que é como vimos uma fonte de 
energia nutritiva. Além d'isso, o movimento, pela 
accumulação de calor no interior do organismo, 
excita as glândulas soduriparas, provocando uma dia-
phorése mais ou menos abundante. A evaporação 
que assim se produz á superficie do corpo é tam
bém origem de forças da nutrição. 

De modo que o exercício, utilisando prompta
mente os materiaes, precipita os movimentos de as
similação e desassimilação dos tecidos; o appetite 
exagera-se, as digestões fazem-se bem, a nutrição 
geral de todas as partes augmenta. E comprehen-
de-se agora como, por este meio, nós podemos mo
dificar o temperamento, que se traduz, em ultima 
analyse, pelas variações individuaes na intensidade 
das metamorphoses da materia viva; como pode
mos robustecer a constituição, que representa as 
variações individuaes na architectura do corpo; co
mo podemos actuar sobre as diatheses, que não 
significam senão um desvio do typo physiologico da 
nutrição cellular. 

Possuímos assim um meio seguro de levantar 
a resistência physica do nosso organismo, resisten-

4 
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cia que se manifesta pelo grau de insensibilidade á 
influencia dos agentes atmosphericos, aos agentes 
de traumatismo, ás causas de fadiga e mesmo aos 
princípios específicos das doenças. 

Possuímos assim um meio seguríssimo de vigo-
risar as nossas faculdades intellectuaes e moraes, 
pondo-as ao abrigo d'essa impressionabilidade doen
tia que tão bem caractérisa a nossa epccha. 

Mas de todos os modos de exercício, aquelle 
que é verdadeiramente effkaz, aquelle que exerce a 
mais benéfica influencia sobre o organismo humano 
é com certeza o exercício velocipedico. E' isto o 
que vamos mostrar na segunda parte do nosso tra
balho. 



II 

O extraordinário e brilhante desenvolvimento 
que no curto espaço de dois annos tem tomado a 
velocipedia em todas as nações civilisadas, veio pro
duzir uma d estas revoluções sociaes, que marcam 
uma epocha notável na historia da humanidade. 

A velocipedia que era outr'ora para muita gen
te uma forma engenhosa da gymnastica, um passa
tempo reservado á parte menos séria da sociedade, 
é hoje para todo o mundo um modo de locomoção 
dos mais sérios e dos mais económicos, um instru
mento de approximação das relações sociaes, aná
logo aos caminhos de ferro e ás transatlânticas, um 
meio feliz de prover á cultura physica da juventu
de, cultura sem a qual os progressos da intelligen-
cia são incompletos, seqão perigosos. 
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O velocipede tem penetrado em todos os pai-
zes, em todas as sociedades, em todos os commer-
cios, em todas as famílias, e os mais retrógrados 
conservadores sentem que alguma cousa de revolu
cionário se está passando em volta d'elles. 

Touristes viajam em bicycletta, sem fadiga, na 
razão de 5o a 8o kilometros por dia, atravez das 
regiões as mais pittorescas, sem deixar escapar um 
único detalhe ! Mil scenas diversas se lhes offere-
cem. 

Correm livres e alegres, da cidade para o 
campo. 

No mesmo dia elles podem gozar, como diz 
Baroncelli, panoramas os mais diversos, passando, 
graças a seu ágil pedal, da planície monótona aos 
logares agrestes, deixando as silenciosas florestas 
para costear o littoral dos mares, ou metter-se por 
medonhos desfiladeiros aos quaes succedem riso
nhos valles. 

Não dependem de diligencias nem de caminhos 
de ferro. O seu somno não é perturbado por me
donhas visões de um carro matinal perdido, nem 
de um almoço comido á pressa, nem das incurias 
de um cocheiro pouco escrupuloso. Elles acham-se 
ao contrario senhores seus, e senhores da sua si
tuação. O seu fiel cavallo d'aço não partirá antes 
que o seu cavalleiro queira montar e pôr-se a ca
minho. 
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Jovens que se teem apaixonado pelas excursões 
velocipedicas preferem ir respirar o grande ar vivi
ficante sobre as grandes estradas, a internar-se em 
doentios lupanares, ou n'um café defumado e quen
te. Voltam tendo feito provisão de saúde para toda 
a semana, porque teem oxygenado o seu sangue e 
adquirido novas forças ; o seu pensamento é mais 
são e maior o seu ardor pelo trabalho. 

Na arte da guerra, na deshumana arte de se 
entre-matar, em que o mais importante factor da 
nova estratégia e da nova táctica é a rapidez: ra
pidez nos transportes, rapidez nas communicações 
e nos movimentos, rapidez no fogo, etc., a veloci-
pedia, o sport de velocidade por excellencia, o sport 
que representa o mais rápido modo de locomoção 
individual, é uma arma nova. 

A experiência de velocipedia militar que fez o 
jornal Le €Matin nos fins de 1891 prova que por 
todo o tempo e pelos caminhos os mais atrozmen
te desfavoráveis ao seu modo de locomoção, cyclis-
tas militares corajosos põem rapidamente em com-
municação os estados maiores, as divisões, as bri
gadas. Elles põem os seus chefes ao facto dos re
cursos das povoações atravessadas, da presença das 
tropas inimigas e do seu effectivo, ao mesmo tem
po que levam pela via que julgam mais curta uma 
carta a um general. 

Durante o combate são elles que levam aos of-
ficiaes as ordens, muitas vezes as mais graves; de 
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dia e de noute elles estão continuamente á disposi
ção de seus superiores. Asseguram emfim commu-
nicações rápidas entre a cabeça que commanda e 
o exercito que combate. Depois, a experiência fei
ta ainda ha poucos mezes pelo capitão inglez Bru
no Holmes, mostra que velocipedistas militares bem 
trainados e bem disciplinados podem, sobrecarre
gados de bagagens, realisar verdadeiras proezas, 
transportando não somente despachos, mas até pe
quenos canhões. E quantas vezes estas peças, as
sim rapidamente transportadas, não contribuirão 
para defender uma posição energicamente atacada 
e determinar a derrota dos inimigos? 

Outras vezes a bicycletta serve, não já para 
transportar um canhão, mas uma maca d'ambulan-
cia. E quantos soldados gravemente feridos, em quem 
uma intervenção immediata é reclamada, não deve
rão a vida a estes maravilhosos apparelhos que os 
transportam rápida e facilmente do campo da ba
talha ao logar do penso? 

Medicos do campo tem substituído por uma 
económica e rápida bicycletta o seu cavallo que 
consumia em um anno, em cevada e em tratamen
to, em palafreneiro e em arreios, em veterinário e 
em ferrador, tanto como elle tinha custado. 

Proprietários e feitores ruraes, empregados das 
cidades e do campo trocam o caminho de ferro, 
brutal, pouco hygienico, déspota nas suas horas de 
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partida e de chegada, pela bicycletta leve, sã, sem
pre disposta a correr, pela bicycletta emfim, que 
reúne ás vantagens da velocidade os benefícios da 
marcha pedestre. 

Os mecânicos, os constructores velocipedicos 
saúdam alegremente o menor cyclo que passa; lá 
em baixo, a algumas léguas de distancia, no campo, 
o pançudo e risonho hospedeiro apparece ao limiar 
da sua porta, que exhala um hálito quente de as
sados, e, assobiando uma marcha triumphal, sonha 
nos cyclistas; emquanto que o professor de gym-
nastica, sedento de clientes, se perfila á porta do 
seu gymnasio, de seu gymnasio sim, onde as ara
nhas, sem aprender lições, tecem entre os haltères 
as suas teias nunca rasgadas. 

Sim, pôde a bicycletta pavonear-se brilhante
mente por essas estradas fora, mas nunca os seus 
doces reflexos de nickel seduzirão os commercian-
tes que ella tem arruinado; nunca os industriaes cuja 
patente ella esmaga em suas engrenagens, os pro
fessores de equitação que vêem desesperadamente 
os seus discípulos, um a um, trocar o estribo pelo 
pedal, os mestres d'essa gymnastica acrobática, que 
vêem tristemente os seus trapézios, as barras fixas, 
as parallelas, cobertos de pó, deformarem-se de in
acção—nunca estes descontentes, atropelados pela 
marcha vertiginosa do progresso, verão de bons 
olhos esta assassina. 
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Finalmente indivíduos fracos, enervados pela 
inacção prolongada á que os vota a sua profissão 
sedentária, sentem que o seu esqueleto se consoli
da, os seus músculos se vigorisam, as suas funcçÕes 
se equilibram sob a influencia do exercicio veloci-
pedico. E sob esta mesma influencia os doentes de 
nutrição retardante, os bradytrophicos de Bouchard, 
como muitos nevroticos, experimentam, senão a 
cura completa dos seus soífrimentos pelo menos 
um allivio considerável. A bicycletta vem emfim, 
como coronal de toda a sua gloria, alargar os domí
nios da hygiene e da therapeutica. 

Eu não sei desde quando data a velocipedia, 
não sei mesmo se a mocidade doirada de Athenas 
sahiria aos domingos em cyclos de madeira para 
ir a Corintho almoçar na estalagem da bella Lysis-
trata, mas o que eu sei é que em todos os tempos 
os homens teem symbolisado no circulo, na roda, 
a idêa de velocidade. 

Comtudo, só no século XVII é que nos appa-
recem algumas indicações a respeito da locomoção 
automóvel. Conta o inglez Henry Fetherstone que 
em 1625, um jesuita chamado Ricius, viajava na 
China. Um dia que este pregador perdeu o barco 
que fazia serviço no Ganges, ficou de tal modo 
afflicto que resolveu fazer por terra e por um meio 
rápido, a viagem de Chinchiamfu a Chequian Han^ 
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ceu. Arranjou por meio de barras e travessas três 
rodas desiguaes, sobre as quaes elle se installou, e 
proseguiu assim a viagem interrompida. 

Na Inglaterra, na igreja de S. Gilles, em Stoke 
Poges, existe uma curiosa vidraça do século XVII, 
que representa um anjo sem azas a cavallo n\im 
velocipede de madeira 1 

Mas foi só nos fins do século XVIII, quando 
a cabeça de Luiz XVI cahia sob o cutello revolu
cionário, que a nova revolução, a revolução pacifi
ca da locomoção humana, a velocipedia, tomou ver
dadeiro incremento. 

E de facto, em 1790, M. de Sivrac imaginou 
um apparelho, chamado celerifero, que se compu
nha de três elementos de madeira: um potro solido 
e duas rodas. O potro era munido adiante e atraz 
de duas sortes de forquilhas, entre as quaes girava 
uma roda. O cavalleiro, montado sobre uma sella 
e agarrado á cabeça do interessante animal, movia-
se, appoiando os pés na terra. Toda a sciencia 
cyclista consistia então em ter pernas fortes e 
bom equilíbrio. Foi esta invenção, rudimentar 
como o é um potro de madeira, que deu a mara
vilhosa descendência que se chama o cyclismo 
moderno. 

E se pensarmos que desde 1790 a i855, du
rante perto de setenta annos, os nossos avós, cuja 
sagacidade não podemos pôr. em duvida, se conten
taram, em velocipedia, com o modo de propulsão 
bárbaro do pé contra o solo, cita-se com mais res-
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peito os nomes de Michaux, de Truffault, de Dun-
lop, que nos deram o moderno cyclismo aéreo. 

E de facto, durante este periodo, o apparelho 
de Sivrac não softreu modificações importantes. 

Gomtudo em 1818 um barão de Bade, um agri
cultor engenheiro, M. Drais de Sauerbron, modifi
cou assim o celerifero: adiante, a roda não era mon
tada directamente sobre o potro, mas articulava-se 
sobre elle por meio de um eixo que lhe permittia 
oscillar para a direita e para a esquerda. 

E assim o cavalleiro já não tinha necessidade, 
para se dirigir, de dar, como d'antes, punhados á 
direita ou á esquerda, na cabeça da sua machina : 
um manipulador fácil conduzia a roda dianteira, 
tornada roda directriz, pelos caminhos que o caval
leiro quizesse. A caricatura e a satyra cahiam so
bre a machina a que o barão tinha dado o nome 
de draisianna; chamavam-lhe espécie de vehiculo 
rápido, que faz quatorze léguas em quinze dias. 

A draisianna foi lego adoptada pelos inglezes 
que a construiram de ferro; e em 1818, alguns me-
zes depois do seu nascimento em França, nascia na 
Inglaterra o hobby-horse, que não era senão a sua 
copia metallica. 

O exercício em hobby-horse tornou-se rapida
mente o sport querido do publico inglez ; e as pro
prias damas apaixonaram-se tanto por este género 
de divertimento que em 1819, em Londres, monta
vam tantas mulheres em hobby, como hoje, em Pa
ris, montam em bicycletta. 
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Este largo espirito sportivo tem dado pouco a 
pouco aos inglezes, não obstante, segundo dizem 
os escriptores francezes, todas as grandes inven
ções cyclistas terem nascido em terra franceza, a 
supremacia nos exercicios physicos e particularmen
te no exercício velocipedico 

Infelizmente, porém, o espirito inglez não pô
de fazer do informe hobby-horse um instrumento 
pratico de locomoção. Os constructores apresenta
vam machinas extremamente leves mas a mancha 
original, a propulsão pelo meio dos pés contra o 
solo, subsistia sempre. 

Até ao apparecimento do génio brilhante de 
Michaux, o cyclista não passou pois de um pobre 
diabo, montado n'uma travessa de madeira com 
rodas, e cujos pés enxugavam a cada passo as po
ças d'agua da estrada. Feliz epocha para os sapa
teiros, tristes annos para o sport! 

Foi em i855 que Ernest Michaux, filho de um 
serralheiro francez, estabelecido em Paris, resolveu 
o grande problema de mover o velocipede sem poi
sar os pés no chão. Montando um domingo n'uma 
draisianna, que fora levada á officina de seu pae 
para concertar, o joven Michaux foi assaltado pela 
idêa de fazer girar esta machina pelo mesmo pro
cesso por que movia a mó sobre a qual repassava 
todos os dias os seus instrumentos. A mó era mo
vida por uma manivella: era pois por uma manivel-
la que era preciso mover a roda de uma draisianna! 

Esta genial invenção de uma creança de 14 
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annos, que é hoje tão fadl de explicar em duas pa
lavras e mesmo de achar banal, foi o primeiro an-
nel da immensa cadêa cyclista. 

Ernest Michaux adaptou pois á draisianna con
certada um par de manivellas de ferro, forjadas á 
pressa, e atirou-se ao acaso sobre esta machina es
tranha, n'este vacuo especial que dá um equilíbrio 
desconhecido. As quedas inevitáveis e repetidas não 
o desanimavam; de cada vez elle se sentia um pou
co mais senhor da sua situação. Foi assim que na 
forja de um serralheiro parisiense se iniciou, em 
i855, o incêndio cylista que abraza hoje o mundo 
inteiro. 

A machina de Michaux attrahiu rapidamente 
um grande numero de amadores, de modo que, al
guns annos mais tarde, o serralheiro estava á fren
te de uma vasta officina de construcção velocipe-
dica. 

Pierre Lallement, auctor de vários processos 
novos de fabricação, torna-se um verdadeiro apai
xonado do velocipede. 

Um dia, em i863, por um bello sol de maio, 
apparece elle montado no seu cavallo de madeira 
em pleno boulevard Saint Martin! A garotice per
segue-© e lança-o abaixo da sua machina. • 

Em 1866 Lallement é o primeiro que, á custa 
de dissabores incessantes, leva á America esta boa 
nova de que.um sport novo havia nascido em Paris. 

Foi em 1869 que o enthusiasmo cylista se alas
trou por todo o mundo. Em Paris M. Richard Les-
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elide funda um jornal especial o Vélocipède Illustré. 
Funda-se também o Veloce Club. Em New-York, 
em Londres, na Italia fundam-se egualmente clubs e 
jornaes. 

Le Vélocipède Illustré dá-nos conta dos aper
feiçoamentos consideráveis que appareceram n'esta 
epocha, taes como a creaçao de um travão, a des
coberto da applicaçáo do caoutchouc ás rodas de 
madeira ferradas. O jornal Courrier d'oAlbany con
ta o seguinte: 

O americano, sir Dunham, proprietário dos 
arredores de Burnets-Field, teve a ideia de utilisar 
para seu uso os rails dos caminhos de ferro dos 
Estados-Unidos. 

Mandou construir um quadricyclo muito leve, 
da largura dos rails, que elle movia por meio de 
pedaes: visitava assim as suas propriedades. Sabia 
a hora dos cofhboyos e circulava nos momentos pro-
picios. Era tolerado pelas companhias que hesita
vam diante do ridiculo de um processo. 

Um tal M. F. viu-o passar um dia na sua ma
china, achou o meio engenhoso e mandou construir 
um vehiculo similhante. Uma vez, os dois rivaes 
encontrando-se, travam-se de razoes e, para termi
nar a questão, Dunham propõe um duello menos 
banal talvez que o das armas de fogo. Cada um dos 
adversários recua de 200 metros e, a um signal 
dado por seus lenços, ambos se precipitam, um con
tra o outro, pedalando desesperadamente. O cho
que foi terrível. Dunham quebrou a cabeça e mor-
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reu rapidamente; M. F. quebrou uma perna que 
lhe foi amputada no dia seguinte. 

Esta anecdota serve para mostrar que a infân
cia de um sport como a infância de um povo tem 
seus factos de alta barbaridade. 

N'este mesmo anno Le Vélo-Sport-Parisien or
ganisa corridas em Pariz, aos domingos e quintas-
feiras no antigo Hippodromo. O modo como se rea-
lisavam estas corridas era sobremodo interessante. 
Convencidos de que o cavallo de madeira e de fer
ro que montavam devia rivalisar com os cavallos 
de carne e osso e substituil-os, os velocipedistas 
exigiam da sua machina trabalhos equestres abso
lutamente incompativeis com a sua construcçao. 

Le Vélocipède Illustré organisa uma corrida 
sobre a estrada para 7 de novembre A distancia é 
a de Paris a Rouen. 

Cerca de cem velocipedistas pozéram-se a ca
minho, mas a Rouen só chegaram 20, sendo o pri
meiro a chegar um inglez, J. Moore, que gastou 
pouco mais de dez horas no percurso, que é de 123 
kilometros. 

O echo d este glorioso ensaio soou no mun
do inteiro. Por toda a parte se installam corri
das sobre a pista e um inglez, M. Kemp, parte em 
bicyclo atravez da Europa e chega ao Indostão on
de é feito prisioneiro e encerrado com a sua machi
na num templo. Os Indus tomaram-no por um deus 
e queriam adoral-o: a policia ingleza esforçou-se 
para lhes provar que se tratava simplesmente de 
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um homem que viajava n'um vehiculo de um novo 
género, e deu-lhe a liberdade. 

Rebenta a guerra franco-prussiana e o cyclis-
mo em França cahiu quasi em completo abandono. 
Comtudo o velocipede prestou já um serviço n'es
ta guerra. O francez M. Lebrun fez em bicyclo 
mais de IDO kilomètres para transmittir um despa
cho ao general que commandava as tropas do Nor
te. E se attentarmos na energia que deve ter des
envolvido este veloceman montado n'uma machina 
grosseira, pesando o quádruplo das nossas machi
nas modernas, atra vez de um paiz devastado, por 
caminhos arruinados pela artilheria, comprehende-
se que furacão medonho foi a guerra de 1870, que 
pôde anniquilar em alguns mezes um sport que con
tava taes apóstolos! 

A Inglaterra toma agora a dianteira. Pouco a 
pouco, com effeito, a algumas léguas de Lon
dres, um burgo inteiro, Coventry, onde existiam 
importantes relojoarias, torna-se a capital veloci-
pedica. 

Chega emfim o anno de 1875. Esta data é uma 
das capitães da historia do cyclismo. Desenvolve-se 
o tourism», nas mãos de M. Pagis e M. Laumaillé 
que em 12 dias e 10 horas, percorreram o trajecto 
Paris-Vienna, 1254 kilomètres, sem fadiga excessi
va, rindo e conversando todo o caminho! 

O verdadeiro sport, a arte de correr em velo
cipede é subordinada a certas regras e á traina-
gem. 
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A Italia ensaia pela primeira vez a utilisaçao 
dos cyclos no exercito. 

Jules Truffault inventa um aperfeiçoamento no
tável nas construcções velocipedicas — a roda de 
aro occo. E, n'uin dia, o seu nome foi collocado ao 
lado do de Michaux, e tornou-se uma das grandes 
personalidades do cyclismo. 

Na Exposição Universal de 1878 apparecem 
duas descobertas de origem ingleza: são os raios 
tangentes e o primeiro tricyclo moderno. 

Depois d'esta epocha a superioridade dos in-
glezes accentua-se de dia para dia. 

Elles, incontestavelmente o povo mais spor-
tman e mais trabalhador, não tiveram, como os 
francezes, uma guerra nefasta e uma antipathia do 
publico a pôr entraves ao seu cyclismo nascente ! 

O cyclismo entra agora em Portugal, mas ti
midamente. 

Em 1878 Marcel Neuville em Lisboa, e John 
Minchin Junior e Carlos Tugman no Porto apresen
tam os seus bicyclos ao publico que os recebe com 
essa indifferença alvar com que costuma receber 
sempre as grandes invenções. 

Brinquedo de creança ou sport de peralvilhos, 
o velocipede é olhado com desprezo por aquelles 
que fazem profissão de ser «sérios» porque põem 
uma gravata branca ou porque exercem alguma al
ta funcção social. 

Em 1881 foi fundado no Porto o primeiro club 
velocipedista portuguez, devido á iniciativa de Al-
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berto d'Andrade, Aurélio Vieira, Carlos Soares, 
John Minchin Junior, Guilherme Minchin. Esta as
sociação, cuja sede era na Rotunda da Boa-Vista, 
recebeu o nome de Club Velocipedista Portuense. 
Estrangulado pela indifferença geral, o club morria 
ao fim de 3 annos. 

Pouco tempo depois, o enthusiasmo de meia 
dúzia de rapazes, entre os quaes John Minchin Ju
nior e Augusto Pinto da Costa, fazia nascer novo 
club com o titulo de Club Velocipedista do Porto, 
que morria também ao fim de poucos annos, para 
ser reorganisado no i.° de outubro de 1892 pelos 
esforços incessantes de Frederico Braga. Este club 
tem hoje uma vida florescente. 

Em 1888 apparece em Lisboa a primeira bicy-
cletta, apresentada por Herbert Dagge. 

Carlos Tugman apresenta em 1890 a primeira 
bicycletta no Porto. 

N'este mesmo anno renascia o enthusiasmo cy-
clista em França, sob a influencia da penna brilhan
te de Pierre Giffard, nos dois mais importantes jor-
naes do mundo, o Figaro e o Petit Journal. 

Em 1891 funda-se em Lisboa o Club Velocipe
dista de Portugal que conta hoje mais de duzentos 
sócios. 

Ha pouco mais de meio anno fundou-se no 
Porto outro club com a denominação de Velo-Club, 
e que conta também um numero de sócios superior 
a duzentos. 

Actualmente a machina usada em todos os pai-



66 

zes é quasi exclusivamente a bicycletta. As suas con
dições de segurança, de leveza, de rapidez, e de ele
gância tem-lhe assegurado a victoria. A Rainha Bi
cycletta é chie, diz Pierre Giffard. Por si só ella va
le tanto como todos os outros sports. 

Quando eu contemplo a minha bicycletta, diz 
ainda o mesmo sportman, eu confesso que o meu sen
tido esthetico se deleita, que vejo nitidamente alguma 
cousa bella, uma forma seduetora, um ser gracioso. 

E sob o ponto de vista medico, sob o ponto 
de vista da hygiene e da therapeutica é que a bi
cycletta tem conquistado a sua maior gloria. E' o 
que vamos mostrar. 

A introducçao do cyclismo nos dominios da 
Medicina é devida aos doutores Tissié e Jennings. 
Os trabalhos d'estes dois distinctos medicos teem 
mostrado que o exercício velocipedico representa 
uma gymnastica nova e incomparável, e um remé
dio seguro para certas doenças. 

São elles que teem destruído o preconceito de 
que a velocipedia é um sport ridículo que não con
vém a gente séria ; são elles que teem tranquilisado 
os pães que receiavam os estragos do velocipede 
sobre seus filhos, e os têm decidido a gostar do 
sport que os aterrava; são elles emfim que teem 
aconselhado os collegas a levar o velocipede ao seio 
de todas as famílias e teem contribuído para o tor
nar um beneficio social. 
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Actualmente um grande numero de medicos 
recommendam insistentemente a bicycletta aos seus 
clientes e muitos concordam em ver n'ella um ap-
parelho de cura infallivel em certos casos, como 
vamos ver. 

Ha em Paris perto de 140 medicos que são 
cyclistas apaixonados. Citarei somente os nomes 
d'aquelles que nos são mais familiares: o Dr. Hal-
lopeau, medico em Saint-Louis; o Dr. Lucas Cham-
pionnière e a senhora; o Dr. Landowski e os seus 
seis filhos; o Dr. Trousseau; o Dr. Labbé e a se
nhora; o Dr. Bouchard da Academia de Medicina; 
o Dr. Petit, medico em chefe do hospital dos tuber
culosos; o Dr. Lutaud, especialista em doenças das 
mulheres; o Dr. Jennings e a senhora; o Dr. Tis-
sié, etc. 

Entre nós ha, no Porto, o Dr. Roberto Frias, 
lente da Escola Medica; Dr. Forbes da Costa; o 
Dr. Rodrigo Machado Guimarães, o Dr. José Do
mingos d'Oliveira; Dr. Cambezes, Dr. Julio Car
doso, o Dr. João Dias Pereira da Graça, o Dr. Ca
simiro Antonio d'Oliveira, e o Dr. Costa Rodri
gues. 

Em Lisboa, o Dr. Bettencourt Raposo, lente 
da Escola Medica. 

Em Coimbra, o Dr. Basílio Freire, lente da fa
culdade de Medicina. 

Vejamos pois, como é que o exercício velocipe-
dico exerce influencia sobre as funcções do orga-
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nismo humane, e o que é que^assegura a sua supe
rioridade ás outras formas de gymnastica. 

Influencia sobre as funeções da pelle.— 
A pelle forma um envolucro que reveste toda a su
perficie do nosso corpo. 

Compõe-se de duas camadas sobrepostas: a 
epiderme, feita de cellulas achatadas e sobrepostas 
como as telhas de um telhado, que cahe constan
temente pelo attrito dos vestidos, pelas lavagens, 
fricções, etc., e que é regenerada pela outra, a der
me. Esta é a camada sensivel, onde vão expandir-se 
as extremidades dos nervos da sensibilidade con
stituindo os corpúsculos de Meissner, ou corpúscu
los do tacto; n'ella abrem também as glândulas 
sudoríparas que segregam o suor e eliminam as 
matérias excrementicias, como os rins, e as glân
dulas sebaceas que segregam o sebum, substancia 
gordurosa que nutre e lubrifica os pellos e os ca-
bellos, e que tem além d'isso a propriedade, como 
todas as gorduras, de tornar menos sensíveis para 
a pelle, as mudanças de temperatura. 

Comprehende-se facilmente a importância d'es-
tas funeções. 

E' sabido que a pelle humana tem uma super
ficie de i metro quadrado e 1/35 e apresenta mais 
de 5oo:ooo orifícios, que são as aberturas das glân
dulas sudoríparas. Se estes innumeraveis orifícios 
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se obstruírem completamente, a morte é a conse
quência immediata. 

O Dr. Tissié cita o caso de um rapaz do cam
po, que, no carnaval, quiz disfarçar-se em monstro, 
para o que tomou um banho de colla e se rolou em 
seguida sobre pennas. 

Pouco tempo depois o rapaz morria de uma 
nephrite. Ha de facto uma tal relação entre a albu
minuria e a pelle que activando as funcçoes d'esta 
cura-se algumas vezes aquella. 

A pelle para funccionar bem precisa também 
de luz. 

Sabe-se que os habitantes das minas e todas 
as pessoas que por sua profissão são obrigadas a 
trabalhar na obscuridade possuem uma pelle es
branquiçada. A. pelle tem uma côr propria á saú
de : é amarellada nas pessoas de temperamento bi-
lioso, pallida nos lymphaticos, côr de palha nos 
portadores de cancro no estômago, etc. 

Uma pelle sã é pois o indicio de uma bôa 
saúde. 

O cyclismo é com certeza o melhor meio de 
regular as funcçoes physiologicas da pelle. Reali-
sando-se ao grande ar e á luz viva do sol, mantém 
uma transpiração constante que dilata os poros, e 
refresca e depura o nosso sangue ; dá á cutis a 
côr mimosa e fresca dos lyrios, e á physionomia a 
expressão graciosa da bôa saúde. 

Mas para que o effeito do exercicio velocipe-
dico produza estes resultados é preciso que o cy-
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clista cuide da limpeza da sua peiie com a mais es
crupulosa vigilância. 

Deve tomar banhos frequentes, antes de mon
tar a sua machina e depois de apear. 

Estes banhos, cuja temperatura pôde ir de 3o° 
a 20°, não devem durar mais de cinco minutos, e 
devem ser seguidos de fricções com flanella. Se 
porém o individuo transpira não deverá servir-se de 
agua fria, pelo menos, ao principio. 

Durante o trajecto, se o calor é forte pôde o 
cyclista lavar a cara nas fontes ou nos regatos que 
encontrar, com a condição, porém, de que a agua 
seja pura ; as aguas salobras, limosas, ou as dos 
pântanos contêm em suspensão micro-organismos 
que podem provocar doenças da pelle ou das muco
sas e ophtalmias. 

Deve adquirir o habito de tomar todos os dias 
ao levantar da cama abluções frias. 

Influencia sobre o apparelho locomotor. 
— Os músculos que entram em contracção no exer
cício em bicycletta são : 

Na Bacia — os músculos nadegueiros e o psoas-
iliaco. Este musculo, que nas mulheres está collo-
cado directamente por traz dos ovários, imprime a 
estes por sua contracção rythmica um movimento 
de vai-vem. 

Este mecanismo explica as infiammações dos 
órgãos genitaes na mulher, porque a sua congestão 
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periodica é augmentada pela contracção do psoas 
que os violenta, quando elles têm necessidade de 
um grande repouso para realisar a sua funcção 
physiologica,—d'onde as ovarites, as metrites, as an
te versões, as retroversões, etc., provocadas meca
nicamente por subidas frequentes de escadas, pelo 
jogo dos pedaes das machinas de costura e do ve
locipede. 

Mas estes casos são extremamente raros, e o 
numero de mulheres que montam em bicycletta, de 
medicos mesmo que recommendam a bicycletta ás 
suas clientes, é bastante forte para que todo o re
ceio seja banido. O próprio Dr. Tissié, que em 
1888 fazia aquella afirmativa e que portanto não 
permittia o uso do velocipede ás mulheres, diz hoje 
que a experiência o tem feito mudar de idêa e que 
já não hesita em o recommendar. 

Isia Coxa—o tricipete femural que, estendendo 
a perna sobre a coxa. leva o angulo de go" a 180"; 
os músculos semi-membranosos e semi-tendinosos 
que são flexores da perna sobre a coxa, quebram 
a linha recta formada pela perna para a levar a 90o. 

Na Perna — o tricipete sural que eleva o corpo 
sobre a ponta do pé. Os gémeos são por isso muito 
poderosos no cyclista; e emquanto que na coxa os 
músculos que se desenvolvem mais são os da re
gião anterior, na perna são os da região posterior, 
o que se percebe perfeitamente attendendo a que o 
movimento de extensão é mais enérgico que o de 
flexão. A extensão leva a perna a 180o, e a flexão 
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a 90o; ora para attingir i8o° é preciso que os mús
culos contrahidos levantem o peso do corpo. O tri-
cipete sural tende a approximar o eixo do pé do 
eixo da perna, fazendo girar o pé em volta da arti
culação tibio-tarsica, de diante para traz; n'este 
movimento que se réalisa quando se sobe uma es
cada ou quando se pedala, todo o peso do corpo é 
elevado por este musculo. Depois vêem os múscu
los da região anterior da coxa, que pela sua con
tracção levam a perna á direcção da coxa. 

No Pé — o longo flexor dos dedos, o longo fle
xor próprio do dedo grande e os músculos pediosos 
contrahem-se para segurar o pedal. O tibial ante
rior e o longo peroneo lateral desenvolvem-se rela
tivamente muito menos que os gémeos. 

No Thorax—o grande peitoral que por sua con
tracção leva os braços para diante e faz arquear o 
peito, e o pequeno peitoral que, baixando a espádua 
faz erguer o angulo inferior da omoplata, desvian-
do-o das paredes thoracicas. Os músculos da res
piração, os esterno-cleido-mastoidêos, intercostaes, 
escalenos, etc., são também influenciados. 

Nos Braços — como os braços do cyclista es
tão sempre em flexão, os músculos flexores são os 
que trabalham mais, para manter a direcção contra 
as trepidações que a fazem desviar : o deltóide que 
levanta o braço, o bicipete que faz dobrar o ante
braço sobre o braço, assim como o brachial ante
rior desenvolvem-se muito. 

No Ante-braço — são os flexores superficiaes e 
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profundos dos dedos, o grande palmar e o cubital 
anterior, que trabalham mais. 

Na Mão — são os músculos da eminência the
nar. 

No Tronco — são os músculos da região lom
bar e dorsal que, constantemente obrigados a man
ter o corpo em equilíbrio sobre uma machina ins
tável, exercem uma actividade permanente. 

Pôde pois dizer-se que na marcha cyclista to
dos os músculos do corpo funccionam mais ou me
nos, exceptuando naturalmente certos músculos lo-
caes, como os dos olhos, da maxilla, etc. 

Ora, como é sabido, para que o exercício pro
duza effeitos realmente benéficos sobre as funcções 
orgânicas é preciso que seja generalisado, é preci
so que a maior parte dos músculos intervenham na 
producção do trabalho. Produz-se d'esta maneira 
um equilíbrio, uma justa ponderação que généralisa 
os effeitos, fazendo intervir todas as partes. Se o 
trabalho, a fadiga mesmo, são igualmente reparti
dos, a nutrição generalisa-se a seu turno e todas as 
partes se beneficiam d'esté augmento de actividade. 

E' que o effeito geral de um exercício é pro
porcional a quantidade de trabalho que elle exige 
e não ás difficuldades que representam os detalhes 
da sua execução. 

Aqui está a superioridade da velocipedia sobre 
todas as formas d'essa gymnastica acrobática, cujo 
effeito immediato é a localisação do trabalho a uns 
dados grupos musculares. E1 o que se dá nos exer-
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cicios de trapézio, argolas, barras, etc. Os múscu
los dos braços e da parte superior do tronco attra-
hem a si, por assim dizer, o movimento nutritivo e 
não tardam a hypertrophiar-se. Um augmenta de 
volume a principio, e mais tarde deformidades des
agradáveis são quasi sempre a consequência d'es-
ta gymnastica espalhafatosa. E' por isso que em 
geral, o gymnasta de profissão apresenta um enor
me desenvolvimento das espáduas, pouca largura 
de quadriz e os membros inferiores quasi sempre 
delgados. 

Além d'isso, esta gymnastica de habilidades 
precisa de longa aprendizagem e profundas medita
ções; demanda a coordenação perfeita dos movi
mentos e a ponderação exacta do esforço de cada 
musculo, de modo que as faculdades psychicas to
mam no exercício uma parte maior que as proprias 
fibras musculares. E porque é difficil e porque exi
ge grandes esforços, os seus benefícios ficam limi
tados somente áquelles que, por melhor favoreci
dos physicamente, menos necessidade teem d'elles. 

A velocipedia é um exercício fácil, hygienico e 
nunca de selecção ; procura antes tornar robustos 
os indivíduos fracos, que infelizmente repressntam 
a maioria da geração actual, do que converter em 
athletas um pequeno grupo de indivíduos que, pelas 
suas aptidões physicas, não teem necessidade tão 
imperiosa do exercício muscular. 

Três ou quatro lições bastam para que um in
dividuo monte perfeitamente a sua bicycletta. Aqui 
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está toda a aprendizagem d'esta bella gymnastica, 
d'esté agradabilíssimo exercício que, ao mesmo tem
po que vigorisa o corpo, deleita e retempera o espi
rito, offerecendo-lhe constantemente paisagens sem
pre novas. 

Ha outros exercícios em que igualmente se dá 
a generalisação do trabalho, como são a canota-
gem, a natação, certos jogos, etc. 

Mas a superioridade do cyclismo ainda aqui 
se manifesta. Para que se faça a canotagem e a na
tação é preciso que haja rios, regatos ou lagos, con
dição que nem sempre se réalisa; emquanto que ca
minhos, estradas, pistas, existem por toda a parte. 

Demais, os nadadores privam-se de um dos 
grandes benefícios do exercício velocipedico — a su
dação, a transpiração. 

Os jogos não só exigem a condição, nem sem
pre realisavel, de haver dois ou mais indivíduos, mas 
mesmo são feitos a maior parte das vezes em re
cintos fechados e pouco salubres. 

Um erro que quasi toda a gente commette é o 
de comparar o cyclo ao cavallo. 

O homem por meio da bicycletta chega a mar
char tão depressa como corre o cavallo ; mas para 
que approximar dois modos de locomoção tão op-
postos? A cavallo, o homem pensa no seu animal, 
pensa na direcção que lhe dá, lucta com elle; em 
cyclo, elle não pensa senão no que o cerca, e não no 
que o leva ; dirige a sua machina tão instinctiva-
mente como a marcha, porque a pratica do cyclis-
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mo educa a tal ponto os músculos e a vontade do 
homem que pouco a pouco o cyclista chega a dor
mir e a sonhar mesmo sobre a sua machina, que já 
não é differenciavel d'elle. 

E1 um homem trasformado rfuma monstruosi
dade bella, cujas pernas são rodas, como os pés dos 
satyros eram patas Je cabrão. A. equitação dá duas 
individualidades; o cyclismo dá somente uma. 

E' que o velocipede representa um musculo 
supplementar do cyclista. 

E sob o ponto de vista que nos occupa, o cy
clismo é superior á equitação, porque esta localisa 
o trabalho nos músculos adductores dos membros 
pélvicos, por meio dos quaes o cavalleiro se segura 
no seu cavallo. D'aqui o aspecto particular que faz 
reconhecer um cavalleiro á primeira vista. 

Pelo que fica dito se vê que os músculos mais 
desenvolvidos pelo cyclismo são aquelles de que o 
homem tem talvez mais necessidade—os da loco
moção, as pernas e as coxas, e os da respiração. 
E' que a bicycletta. obrigando o homem a bem res
pirar, actua regularmente sobre os músculos do pei
to, augmenta por consequência a capacidade tho-
racica e abre maior campo ao jogo pulmonar. 

O publico que não conhece bem a bicycletta e 
não julga da posição do cyclista senão nas corridas 
dadas pelos clubs, crê geralmente que este género 
de exercício produz deformações thoracicas. Não é 
porém assim; pelo contrario o thorax desenvolve-
se, porque o velocipede ensina a respirar e portan-
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to faz trabalhar os músculos da respiração. Para 
isso é preciso que o cyclista esteja sentado sobre a 
sua machina como n'uma cadeira e que as suas 
pernas façam um angulo de 90o —o que se conse
gue fazendo avançar ou recuar o sellim segundo a 
altura das rodas ou o comprimento das pernas. 

A força muscular augmenta portanto. O Dr. 
Tissié tem achado que a proporção d'esté augmen-
to de energia, é de 1 para 2,5, chegando algumas 
vezes a 1 para 4. 

Emquanto ás articulações, aquellas que tra
balham mais são as do joelho, tibio-tarsica e do 
punho. 

O esfriamento que a marcha cyclista produz 
sobre as articulações mais expostas pôde provocar 
arthistes seccas ou hydrarthroses; mas estes acci
dentes podem ser prevenidos pelo uso de meias de 
lã que conservam quentes os joelhos e as articula
ções tibio-tarsicas; pelo uso de vestidos de mangas 
compridas para proteger os punhos, e pouco deco
tados para preservar as espáduas. 

Ha pouco tempo foi apresentada á Academia 
de medicina de Paris uma communicação interes
sante a propósito de uma doença especial que de
terminaria o exercício velocipedico : a arthrite me-
dio-tarsica. Dois casos somente appareceram até ho
je, e o Dr. Tissié diz, n'uma nota apresentada á 
mesma Academia por iM. d'Arsonval, que não fo
ram provocados pelo velocipede, mas devidos a es
tados diathesicos. 
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Influencia sobre a circulação. '- Se atten-
dermos a que o cyclismo põe em acção quasi to
dos os músculos do nosso corpo, comprehendemos 
claramente os effeitos benéficos que elle produz na 
circulação sanguínea. 

O grande affluxo de sangue nas partes exerci
tadas, desenvolvendo activamente a flexibilidade e 
a elasticidade dos vasos, permitte livre curso á tor
rente circulatória. E' esta maior liberdade de cir
culação um dos motivos porque os indivíduos bem 
trainados não suam tanto como aquelles que mon
tam poucas vezes em bicycletta. Quando o movi
mento do sangue é retardado por um obstáculo 
qualquer, este movimento converte-se em calor. 

Comprehende-se, além d'isso, que o augmento 
da capacidade pulmonar pelo exercício, contribue 
também poderosamente para evitar a stase sanguí
nea nos pulmões, permittir ao ventrículo direito 
esvasiar-se, e dispensar o ventrículo esquerdo dos 
esforços a que é submertido ao principio. 

E' preciso não esquecermos, porém, que o ex
cesso é sempre um erro, e que os exercícios vio
lentos e repetidos, longe de produzirem os effeitos 
salutares d'aquelles que são realisados com mode
ração, acabam por determinar desordens sérias nas 
funcçÕes respiratória e cardica. O ventrículo direi
to começa por dilatar-se e produz uma real conges
tão pulmonar, que tem por effeito o apparecimento 
da dyspnêa. N'este momento, o pulso é sempre 
frequente, mas enfraquece e pôde tornar-se irregu-
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lar. Cl. Albutt faz notar que se produz uma espé
cie de circulo vicioso; o peito dilata-se energica
mente para introduzir o ar necessário á oxygenação 
do sangue, mas esta mesma introducção augmenta 
a pressão intra-pulmonar e impede o coração direi
to de se esvasiar. O coração esquerdo é submetti-
do a um augmente de trabalho, em consequência 
do augmente da pressão arterial — d'aqui a sua hy-
pertrophia e as lesões cardíacas. 

E se a situação se prolongar, chega um mo
mento cm que os músculos respiratórios são esgo
tados, tanto pelo excesso de trabalho, como pela 
insuficiência de oxygenação do sangue que elles re
cebem. 

E' ainda quasi sempre o abuso do velocipede 
que arrasta em certos casos desordens nos órgãos 
genito-urinarios. 

Sabe-se que quando um homem está sentado 
sobre uma superficie bastante larga, o perineo é 
protegido pela massa muscular das nádegas sobre 
as quaes repousa todo o peso do corpo, porque 
elle está situado n'um plano mais elevado, no vér
tice do angulo agudo formado pela juncção das 
duas coxas; não ha pois a receiar attrictos ou pres
sões periniaes. 

Não acontece assim quando o assento é muito 
estreito, quando, por exemplo, um individuo monta 
sobre o sellim de uma bicycletta. Então uma parte 
do peso do corpo é supportada pelo perineo, cujo 
pavimento musculoso é tanto mais fraco para resis-
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tir, quanto elle não tem, como os músculos nade-
gueiros, por exemplo, que demais são muito espes
sos, núcleos ósseos para resistir e supportar o peso 
do corpo. Este pavimento toma, pois, o seu ponto 
de resistência sobre os órgãos collocados acima 
d'elle: a bexiga, o recto, as vesículas seminaes, o 
bolbo da urethra, que se acham assim premidos 
entre o peso da massa intestinal por cima e o sel-
lim por baixo. 

Na mulher, o perineo appoia-se sobre a vagina 
e o recto, e indirectamente sobre o utero. 

Conhecidas estas relações anatómicas, vejamos 
o que pôde succéder ao cyclista. 

O bico do sellim, sobretudo quando é muito 
saliente, comprime contra o pubis o bolbo da ure
thra, que representa uma dilatação na extremidade 
posterior dos corpos cavernosos. Esta compressão 
entrava ou retarda a circulação sanguínea do ap-
parelho eréctil, produzindo uma congestão passiva. 
Isto explica as erecções frequentes que se dão nos 
jovens que abusam do cyclismo, erecções seguidas 
de uma reacção de flaccidez mais ou menos duradoira. 

Quando a bicycletta não tem o bico do sellim 
muito elevado e o exercício é feito com prudência, 
o sentido genesjco é excitado e a erecção, que tem 
lugar depois de se ter apeado, faz-se geralmente 
acompanhar do desejo venerio. 

Aqui está uma boa hygiene para os órgãos 
genitaes sãos e uma therapeutica segura para a im
potência eréctil. 
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Mas quando se abusa, quando se fazem exer
cícios mais ou menos violentos, ou se dá a flacidez 
completa do penis, ou, a erecção sendo ainda pos
sível, é uma erecção mórbida, que não se acompa
nha do desejo venerio, totalmente abolido—signaes 
precursores de uma impotência precoce. 

N'uma palavra, um pequeno passeio em bicy-
cletta favorece as funcções genitaes, emquanto que 
uma longa excursão as atténua ou as abole. 

Tern-se fallado ainda em orchites, apertos de 
urethra, em prostatites e em spermatorrhea, como 
doenças provocadas pelo cyclismo; mas o Dr. Tis-
sié, nas numerosíssimas investigações que tem feito 
n'este sentido, não tem descoberto um único d'es-
tes casos que não seja tributário do abuso d'esta 
forma de gymnastica, ou de estados mórbidos pre
existentes. 

Os accidentes que o velocípede pôde provocar 
nos órgãos genitaes da mulher são também em pe
queno numero. 

O bico do sellim apoiando-se á entrada da 
vagina, poderia produzir vaginites. 

O sellim muito estreito, pela pressão que exer
ce contra o perineo, poderia provocar metrites, sal
pingites, ovarites, etc. 

Mas a construcção das novas machinas permit-
te á mulher o exercício velocipedico sem que se 
tenha a receiar algum accidente, com a condição, 
todavia, de que o sellim seja levemente elástico e a 
posição bem regulada. A mulher deve sentar-se na 

6 
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sua machina como n'uma cadeira, os braços leve
mente alongados, o tronco direito, a perna esten
dida completamente quando o pé chega ao ponto 
morto do pedal e em angulo recto quando o pedal 
chega ao ponto opposto. 

O sellhn deve ser largo e o bico supprimido. 
Tem-se dito também que o velocipede pôde 

produzir nos órgãos genitaes externos da mulher 
uma excitação análoga áquella que é motivada 
pela machina de costura. Em primeiro logar, não 
está provado que esta machina provoque nas mu
lheres alguma affecção especial, e, em segundo lo
gar, no uso da bicycletta, as duas coxas estão mais 
afastadas e por consequência as partes genitaes 
teem menos tendência a roçar umas contra as ou
tras. Não tem, pois, razão de ser esta accusação fei
ta ao cyclismo feminino. 

Não se pôde comparar o movimento de pedal do 
velocipede com o da machina de costura. O movi
mento d'esta faz-se n'urn logar confinado e o d'aquel-
le ao ar livre; na machina de costura a articula
ção que trabalha mais é a tibio-tarsica, emquanto 
que no velocipede são as articulações do joelho e 
coxo-femural. 

As trepidações communicadas ao corpo pelos 
braços são mais rápidas e os abalos mais agudos 
na machina de costura que os que são communi-
cados pelo manipulador, sobre o qual, de resto, não 
é preciso apoiar-se para dirigir a machina. 

O velocipede deve, porém, ser interdito ás pes-
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soas portadoras de lesões cardíacas, quando ellas 
tem passado o período da compensação. No entre
tanto, antes d'esté período, um uso methodico 
d'esté exercício pôde ser aconselhado, com a con
dição, todavia, de não o levar nunca até ao abafo. 

Influencia sobre o apparelho digestivo. 
—O cyclismo, activando a circulação geral, activa 
consequentemente as funcçoes digestivas. O au
gmenta de trabalho muscular apressa, como já tive
mos occasião de dizer, os movimentos de assimila
ção e desassimilação : d'aqui a fome e a sede que 
sobrevem logo, porque, é preciso dizel-o, o exercí
cio velocipedico é incontestavelmente o melhor ex
citante do appetite. Muitas vezes eu tenho ouvido 
dizer aos meus consócios do Club, tendo feito uma 
pequena excursão em bicycletta, que sentem um 
appetite devorador. Alguns mesmo, tendo soffrido 
durante algum tempo de uma anorexia mais ou me
nos pertinaz, sentem voltar o appetite sob a influen
cia do cyclismo moderado. 

O trabalho dos intestinos é largamente facili
tado pelo dos músculos abdominaes, constantemente 
em movimento na marcha em bicycletta. Além de 
favorecer a digestão e absorpção dos alimentos, 
este vae-vem produz uma espécie de massagem dos 
intestinos que é um remédio soberano contra a 
constipação. O Dr. Jennings cita exemplos de so
bra a confirmar o que venho de dizer. 
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A cura é particularmente radical nas mulhe
res que, por seu temperamento e talvez pela pres
são que o utero exerce sobre os intestinos, são 
mais predispostas que os homens á -constipação ha
bitual. 

Mas é preciso lembrarmo-nos sempre de que 
o abuso do cyclo arruina o estômago e os intesti
nos, como arruina todos os outros órgãos. E en
tendemos aqui a palavra abuso na sua mais larga 
accepção. Uma corrida muito longa é certamente 
um abuso; mas urna má posição no sellim, curva
da sobre o manipulador a ponto de contrahir 
o estômago, é um abuso mais grave ainda. Grave 
abuso também é sahir em jejum, como montar a 
machina logo depois de uma refeição, ou absorver 
grandes quantidades de alcool, de bebidas geladas, 
etc. Congestões, apoplexias, vertigens, vómitos, 
diarrheas, podem ser a consequência d'estas im
prudências. 

Eu penso que de todos estes abusos, aquelle 
que arrasta consequências mais graves é o de mon
tar em bicycletta durante o período em que a di
gestão está no seu mais alto grau. 

E' que, á parte o recalcamento do estômago de 
diante para traz, o que estorva os seus movimen
tos mechanicos, o trabalho dos mais grossos mús
culos do corpo é grande, a respiração é activada 
em razão d'esté mesmo trabalho. A circulação que, 
ptrysiologicamente, deve ser maior no estômago du
rante a digestão, é desviada n'outros sentidos, com 
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grande detrimento da saúde: segundo o tempera
mento do velocipedista, ella dirige-se para o ponto 
mais fraco (cérebro, pulmões, fígado, etc.) 

Os indivíduos portadores de dilatação do es
tômago não devem fazer exercicios de equitação, 
porque, como é sabido, o cavallo provoca o enno-
velamento dos intestinos e augmenta o volume do 
abdomen. Convem-lhes perfeitamente o uso da bi-
cycletta, que não apresenta aquelles inconvenien
tes. Este mesmo uso convém aos herniosos e aos 
portadores de hemorrhoides, que devem igualmen
te evitar a equitação. 

Influencia sobre o systema nervoso. — A 
acção vigorisante que o exercício velocipedico pro
duz no systema nervoso é sobremodo manifesta. 

A bicycletta parece que appareceu providen-
cialmente, no momento em que era preciso que ap-
parecesse. 

E' que a geração moderna tem como caracte
rística a decadência physica, moral e intellectual. 
A isto a tem levado o despreso pelo exercício mus
cular, e o abuso do trabalho intellectual e das pra-
cticas viciosas. 

E' claro que a cultura cerebral, só e não com
pensada pela cultura muscular, é mesmo infinita
mente mais perigosa que esta exclusivamente pra
ticada. E' ella que imprime ao cérebro uma activida
de prematura, marchando mais depressa que o des-
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envolvimento normal do órgão, equivalendo a uma 
deformação ; é ella que se torna a responsável das 
manifestações doentias de muitas organisações ner
vosas, dos terrores supersticiosos, das crenças absur
das, dos desvarios da imaginação, das manifestações 
estrondosas de paixões loucas — tantas reaes per
versões da mentalidade que fazem crêr que este 
mau methodo, applicado á educação da juventude, 
não é completamente estranho á frequência da lou
cura. 

E pelo que diz respeito á mulher, a sua edu
cação physica é completamente descurada. Não se 
lhe promove a cultura muscular, mas, pelo contra
rio, nutre-se de superstições, de imagens mysticas, 
de paixões concentradas. E assim augmenta de dia 
para dia o numero das hystericas e das possessas, 
manifestações mórbidas, cujo caracter trahe suífi-
cientemente a origem, e ás quaes se juntam de vez 
em quando desvairamentos eróticos da mais estra
nha physionomia. 

E' preciso pois prevenir, por meio do exercício 
muscular, toda esta symptomatologia de uma raça 
decadente. 

Eu creio que, quando a generalisação da bicy-
cletta tiver attingido o seu mais alto grau, as né
vroses hão desapparecer diante do vigor das orga
nisações bem formadas. 

E' de facto o exercício velocipedico o mais pró
prio para vigorisar o systema nervoso e estabelecer 
o equilíbrio funccional do nosso organismo. 
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O somno profundo e reparador é um dos pri
meiros benefícios d'esta gymnastica. 

Se porém o velocipedista tem abusado, se o 
exercício tem sido violento, fatigante, o somno é 
agitado e acompanhado de insomnia, de febre, de 
dores de cabeça e do estômago, de caimbras das 
coxas, das pernas e dos pés. Acontece mesmo al
gumas vezes que, durante uma corrida de fundo, 
o velocipedista, não podendo marchar por mais 
tempo, deixa-se cahir da sua machina e adormece 
na beira da estrada. 

E ao abuso devem também ser attribuidas as 
congestões cerebraes, as myélites, as sciaticas, que 
algumas vezes apparecem a recompensar o cyclis-
mo imprudente. 

Influencia sobre a respiração.—Bons pul
mões valem talvez mais do que boas pernas. O ca-
vallo corre com as suas pernas, e galopa com os 
seus pulmões, diz M. Bouley. Esta proposição é 
verdadeira para o velocipedista. 

Nós já fizemos ver como a contracção muscu
lar augmenta, com effeito,a absorpção do oxygenio 
e o desenvolvimento do acido carbónico. O sangue, 
rapidamente desoxygenado pelo tecido muscular em 
trabalho, corre aos pulmões vivificar-se. D'aqui o 
desenvolvimento da capacidade pulmonar que ap-
parece sempre como effeito do exercício physico 
bem dirigido. E' que, quando um musculo se con-
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trahe, elle força, para assim dizer, os pulmões a 
fornecer mais oxygenio e a expulsar mais acido 
carbónico. 

E' isto que tem levado M. Richet a emittir as 
proposições seguintes : 

I — A ventilação pulmonar é directamente pro
porcional ao trabalho effectuado; 

II — O menor trabalho muscular basta para 
modificar os volumes de ar que passam pelos pul
mões. 

Este simples enunciado basta para mostrar que 
quanto mais um musculo trabalha mais a respira
ção se activa. 

Ora o cyclismo, pondo em acção todos os mús
culos do nosso corpo, e obrigando a trabalhar mais 
os que são mais volumosos, representa uma gymnas-
tica superior para o desenvolvimento do apparelho 
respiratório. 

Augmenta a principio a frequência das respi
rações e não tarda a produzir a soffocação nos não 
habituados. Com o habito do cyclismo, porém, e 
quando elle é prudentemente exercido, a suffocação 
desapparece e a respiração augmenta somente na 
sua amplitude, o que é o grande beneficio a de
sejar. 

Marey fez experiências em soldados da escola 
de Joinville, e depois de 4 ou õ mezes de exercí
cio, era quasi impossível constatar modificações da 
respiração durante uma corrida. O numero das res
pirações tinha-se reduzido em media de 20 a 12 
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por minuto e a sua amplitude tinha-se quadrupli
cado. 

Demais, o Dr. Tissié é o auctor de curiosas 
experiências feitas no vélodromo de Saint-Augus
tin, em Bordeaux, por meio do instrumento chama
do pneumographo e imaginado por M. Marey. Elle 
chegou a esta conclusão, que os corredores que sa
biam respirar melhor eram precisamente os que 
chegavam sempre primeiro. Tomou um grande nu
mero de traçados respiratórios antes e depois da 
corrida-, e comparando-os entre si, pôde dizer aos 
velocipedistas, antes da corrida, segundo a sua ma
neira de respirar no estado de repouso, se tinham 
ou não probabilidades de vencer. 

De resto, a suffocação é sempre uma conse
quência do abuso. E' um mal estar que se produz 
no decurso de um exercício violento pu de um tra
balho muscular intenso, e que se caractérisa por 
uma perturbação profunda no funccionalismo dos 
órgãos respiratórios. 

A suffocação deve ser devida, como pensa La
grange, a uma espécie de envenenamento do orga
nismo pelo acido carbónico, com a condição, toda
via, que este acido seja rapidamente accumulado, 
que sature o sangue e não possa ser expulso pelos 
pulmões com bastante rapidez. 

.E' para evitar este accidente que os velocipe
distas, em corridas, inclinam a cabeça fortemente 
para diante, afim de facilitarem a entrada e sahida 
do ar pelas vias aéreas. E com este mesmo fim, el-
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les devem inspirar pelo nariz e expirar pela bocca; 
de outro modo não só se expõem mais depressa á 
suffocação, contra a qual é impossível luctar por 
muito tempo, mas podem mesmo motivar graves 
desordens do lado de órgãos importantes. 

Abordemos agora a questão therapeutica. 
As doenças em que o emprego do cyclismo 

tem dado curas completas ou pelo menos melhoras 
apreciáveis são : 

1.°—Doenças de nutrição retardante. 

2.°—Doenças nervosas 

3.°—Doenças do tubo digestivo 

4.°—Doenças pulmonares . . 

5.°—Doenças cardíacas. 

diabetis 
I gotta 
l rheuinatismo 
(lithiase renal 
. obesidade 

' hypocondrie 
t nevrasthenia 
hemicranea 

f nevralgias 
i morphinomania 

ias diversas 
l dilatação do estômago 
'gastralgias 

!
tuberculose 
asthma 

6.°—Varizes, hernias, hemorrhoidas. 
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Comprehende-se facilmente que as doenças que 
pertencem á grande família bradytrophica sejam 
favoravelmente influenciadas pelo uso da bicycletta. 

Comecemos pela diabetis. 
Esta doença, quasi sempre rebelde a toda a 

therapeuthica que ordinariamente se lhe oppõe, 
cede maravilhosamente a esta nova medicação. O 
Dr. Colin cita o caso de um diabético, no qual elle 
não tinha nunca podido impedir completamente o 
uso dos feculentos e que, apezar d'isso, curou da 
sua diabetis em menos de três mezes de passeios 
em tricyclo. O Dr. Jennings, cita vários outros ca
sos de cura. 

Na gotta tem sido também aconselhado o cy-
clismo com magníficos resultados. Tem-se dito que 
o cyclismo deve ser proscripto na gotta constituída, 
porque elle pôde provocar a explosão de um ata
que gottoso. 

Mas trata-se de uma questão de trainagem e 
de prudência. 

E' claro que se um individuo começa por fazer 
exercícios violentos, a excreção do acido úrico e de 
outros productos orgânicos ácidos augmenta. Ora 
estes productos excrementicios, antes de serem eli
minados, devem necessariamente circular no san
gue e bastaria um accidente tal como um excesso 
de fadiga para determinar a sua precipitação no 
órgão que se achasse em estado de eminência 
mórbida (articulações principalmente). Mas pruden
temente feito o exercício, pela combustão mais per-
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feita que d'elle resulta, produz a diminuição dos 
ácidos orgânicos. 

O Dr. Turner, de Londres, cita o caso de uma 
dama de quarenta e sete annos, gottosa e dyspe-
ptica, na qual o tricyclo fez desapparecer todas es
tas affecções e produziu um augmento de peso do 
corpo de i3 libras em menos de 3 mezes. 

O rheumatismo chronico, com a maior parte 
das suas manifestações, são excellentemente com
batidos pelo exercício velocipedico. 

O jornal inglez ^Monthly Gazette conta o fa
cto seguinte: um individuo de 5i annos, estava de 
tal modo paralysado do lado erquerdo que o braço 
não dobrava e o pé, ankylosado, recusava todo o 
serviço. A cura pelo tricyclo durou 3 annos, mas 
com que successo ! No fim de um anno de trabalho 
perseverante, elle não pôde fazer mais que 8 kilo
métras por dia. Dois annos depois, registrou no fim 
de 12 mezes de cyclismo um total de 6:400 kilome
tres, tendo algumas vezes percorrido i28kilometros 
n'um só dia. 

O Dr. Jennings cita vinte casos de indivíduos 
cujas articulações, mais ou menos rheumatisadas e 
incapazes de executarem um movimento vivo, adqui
riram a mobilidade e a agilidade da juventude, por 
meio do velocipede. 

A velocipedia é um exercício excellente contra 
a obesidade. Não só fortifica os músculos mas destroe 
as gorduras que são queimadas. Monta-se em bicy-
cletta, parte-se, corre-se, voa-se, sua-se e emma-
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grece-se, ao mesmo tempo que se diverte, se pas
seia, se vêem paizes (Tissié). 

A lithiase renal é muitas vezes melhorada pelo 
uso da bicycletta. Eu conheço indivíduos que, ten
do soffrido por muito tempo de cólicas nephreticas, 
se viram livres d'esta enfermidade desde que come
çaram a fazer cyclismo. 

No tratamento de certas doenças nervosas, o 
cyclismo representa um papel importante. 

Vivemos na epocha das névroses; para a the-
rapeutica, é o momento dos calmantes e dos antis-
pasmodicos. Uns são sonhadores ou vencidos da 
vida, outros utopistas ou alkicinados; diz-sc que o 
numero de alienados augmenta. 

Na nossa epocha o espirito é ornado, a instruc-
ção completa, mas o individuo não tem vigor. 

Na hypochondria e nevrasthcnia o tratamentn 
clássico, electricidade estática, massagem, hydro-
therapia, é quasi sempre ineficaz. A respeito da 
velocipedia, porém, o Dr. Hammond, de New York, 
não receia affirmar que é um meio de tratamento 
quasi certo, opinião que é afinal a de todos os me
dicos que a têem querido experimentar. 

Algumas vezes o doente, apesar dos benefícios 
que vae colhendo, não quer continuar a exercitar-
se; mas, em regra geral, o cyclismo tem uma fas
cinação mesmo para os hypochondriacos. 

O pequeno esforço de que precisa o funccio-
namento da machina convém perfeitamente a inér
cia physica e moral d'estes doentes. Além d'isso, a 
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attenção que requer a direcção da machina e a va
riedade das paisagens que se vão offerecendo, são 
sufficientes para desviar a corrente das preoccupa-
ções d'estes doentes, combatendo a sua tensão d'es-
pirito e a sua apathia geral. 

Jennings cita numerosos casos de nevralgias, 
de henricraneas, e de outras affecções nervosas, 
diathesicas ou essenciaes, melhoradas pelo cyclismo. 

A respeito da morphinomania, affecção feliz
mente rara entre nós, existem muitas observações 
de melhora e de cura. Mas os effeitos do cyclismo 
como tónico geral seriam, n'estes casos, mais vezes 
apreciados, se os doentes fossem dóceis e seguissem 
exactamente os conselhos que lhes são dados. 

Em certas doenças do apparelho digestivo, a 
bicycletta presta grandes serviços. 

Jennings cita vários casos de cura, entre os 
quaes um homem que, não tendo obtido nenhum 
resultado dos meios ordinariamente empregados, 
inclusive as lavagens do estômago, curou-se em 
menos de 2 mezes de tricyclo, de uma dyspepsia 
rebelde. 

Devemos também citar o caso do Dr. d'Ar-
sonval. Este illustre membro da Academia de Me
dicina de Paris, abandonado pelos seus collegas, 
impotentes para combater as hemorrhagias intesti-
naes de que soffria, condemnado, segundo a gra
ciosa expressão medica, começou a fazer exercícios 
em tricyclo, talvez para se distrahir um pouco an
tes de morrer. Pouco tempo depois, o illustre me-
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dico estava salvo e hoje possue uma saúde invejá
vel. 

Conhecemos ainda um caso de cura de uma 
furunculose persistente, que, segundo Bouchard, 
está ligada a perturbações gastro-intestinaes. De
pois de algum tempo de cyclismo os furúnculos 
deixaram de apparecer. 

A velocipedia é também aconselhada nas doen
ças do coração. Produz uma espécie de tiragem 
para as extremidades, tiragem que favorece a acção 
do coração, facilitando a contracção ventricular. 

O Dr. Jennings cita o caso de um cardíaco, 
que, vicii.na de epistaxis ao menor exercício, nun
ca mais experimentou este inconveniente desde que 
começou a fazer cyclismo. 

Uma dama de 28 annos, filha de pães cardía
cos e rheumaticos, soffria do rheumatismo e de pal
pitações frequentes do coração. Ao fim de pouco 
tempo de tricyclo todos estes accidentes desappa-
reciam. 

Em certas doenças pulmonares, sobretudo na 
tuberculose incipiente e na asthma, a velocipedia 
constitue um bom tratamento. A suffocação que se 
manifesta logo nas primeiras sahidas, não tarda a 
desapparecer se o doente tem o cuidado de res
pirar tanto quanto possível pelo nariz. 

As varices e as hemorrhoidal desapparecem 
rapidamente pela influencia do exercício velocipe-
dico. 

O mecanismo d'esta cura é fácil de comprehen-
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der. O sangue circulando mais livremente em todo 
o organismo, tem menos tendência a permanecer 
nas amfractuosidades varicosas. De mais, a flexão 
das pernas durante o exercício favorece também a 
circulação, porque faz diminuir o peso da columna 
sanguínea nas veias. 

As hernias longe de se aggravarem pelo empre
go do velocipede, podem ser melhoradas e mesmo 
curadas. E' que nos esforços necessários para fazer 
mover a machina, as fibras musculares da parte 
inferior do abdomen estão continuamente em con
tracção e não tardam a adquirir uma força bastan
te considerável, de modo a formarem um plano 
cada vez mais resistente, que n'um certo numero 
de casos acaba por oppôr-se á procidencia da 
hernia. 

Finalmente, o Dr. Bettencourt Raposo diz que 
o cyclismo, porque produz uma diaphorése abun
dante, poderá originar uma como que lavagem in
terna do sangue e dos tecidos; por outras palavras, 
effeitos depurativos, que levariam a ensaial-o contra 
moléstias, em cujo tratamento elle não parece á 
primeira vista destinado a intervir — sirva de exem
plo a syphilis. 

Termino o meu trabalho por aconselhar a bi-
cycletta á nossa mocidade. E especialiso esta re-
commendação ás senhoras portuguezas, porque, 
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sem duvida, cilas mais do que nós, teem necessi
dade urgentíssima da velocipedia. 

Elias, que nascem, crescem, e se desenvolvem 
na cidade, onde não ha oxygenio e onde não ha 
sol; ellas que muitas vezes teem por triste patrimó
nio uma forte herança de escrofulose ou de nervo
sismo; ellas que têm de obedecer á estúpida praxe 
social que as condemna a uma vida eternamente 
sedentária — são a maior parte das vezes as victi-
mas indefesas da anemia, da tuberculose, da hys
teria. 

Aqui está a indicação formal do cyclismo. Mas 
é preciso que as damas usem a bicycletta e não o 
tricyclo. O tricyclo é somente indicado em certos 
casos pathologicos. 

Como meio hygienico, a bicycletta tem uma 
superioridade incontestável. 

As bicyclettas construídas para as damas são 
muito leves e muito elegantes. 

Um costume especial, sem espartilho, com cal
ças á \uavo e saia curta, de lã ou de jersey, é ne
cessário. 

Generalise-se pois a bicycletta ao bello sexo, 
porque ella representa com certeza o melhor meio 
que nós possuímos para assegurar ás mulheres a 
saúde, a força e a belleza, e por consequência a 
felicidade. 
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PROPOSIÇÕES 

Anatomia —A cornea deve a sua transpa
rência a uma homogeneidade perfeita da sua sub
stancia inter-cellular. 

Pnysiologia — O pancreas tem uma funcção 
necessária á assimilação da glycose. 

Therapeutica — A allopathia, a homeopathia 
e a dosimetria, como formas diversas da Medicina, 
não teem justificação scientifica. 

Operações — Nas artérias laqueadas não ha 
organisação de coalhos. 

Anatomia pathologica — A hypertrophia do 
fígado na cirrhose corre por conta da ectasia e da 
neo-formação dos canaes biliares. 

Pathologia interna—As phtisicas pulmonar 
e laryngea são névrites dos pneumogastricos. 

Pathologia externa —O único critério da 
cura completa da syphilis é uma nova syphilisação. 

Pathologia geral—As paixões constituem 
um capitulo importante da etiologia das doenças. 

Partos — Prefiro o biberon á ama de leite. 
Medicina legal—Voto contra a violação do 

sigillo medico, quaesquer que sejam as circumstan-
cias. 

- V i s t o I m p r i m a - s e 
O Presidente, O Director Interino, 

(QSfnfo. '4. K§7e-u/#. 
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