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A' saudosa memoria 

MEU TIO 

çj^mmmâ z avaueá ^Cavaae z^evi ento? 

Já não chego a tempo de vos pro
var que não esqueci os vossos pater-
naes conselhos, nem deixei apagar o 
cirio bemdito que será o meu eterno 
pharol. 

Destes-me a luz material do enge
nho que hoje se inaugura, pertence-vos 
a obra, que é demasiado modesta para o 
monumento que mereceis. 

Mas que tudo o que ella significa 
sirva para despertar em todos a venera
ção e respeito do vosso Nome, é uma sa
grada ambição do vosso 

FILHO ADOPTIVO 

^José 



A MINHA EXTREMOSA 

TIA E MÃE ADOPTIVA 

Heleva-se o mal que fructifica vir
tudes. 

Saiba eu ser vosso desvelado sobri
nho, como vós soubestes ser a mais in
telligente e dedicada das mães, é o de
sejo fervoroso 

DO VOSSO GRATO 

Çt>ovrinno 



A SAUDOSA 

DE 

MEMORIA 

F>JSJEltS 

Se podesseis voltar ao ninho d'affe-
ctos que tanta, saudade conserva no co
ração do vosso filho, reconheceríeis o 
injusto resentitnento para com os que 
Souberam continuar os vossos sacrifí
cios. 

Julgaria-me feliz, se podesse agora 
ver-vos n'um contricto abraço de grati
dão áquelles e de regosijo para todos. 

Pertence-mo indemnisal-os, pois é 
idêntica a vossa obra e a saudade que 
sente 

O VOSSO FILHO 



A MINHA IRMÃ 

(ZS&éiminta c/aít/ef/e 

MEU CUNHADO 

%ea^>etpm tjtât/uneó tJone/ féam -untol 

Um abraço de gratidão 

DO VOSSO 

^José 



AO ILL.'"» E EX.""' SENHOR 

Digníssimo Presidente 
da Camará Municipal d'Idanha a Nova 

Não pode esta modesta homenagem 
significar-lhe a nossa immensa grati
dão, mas permitta-nos a muita modéstia 
de Sua Ex." que singelamente traduza 
a admiração e respeito quo impõe pela 
integridade do seu caracter, e zelo no 
honroso desempenho do seu elevado 
cargo. Procurando todos os benefícios 
do seu município, permittiu-nos escolher 
este thema e incitou-nos a continuar os 
nossos projectos, sempre apoiados pela 
valiosa cooperação de S. Ex.", o que lhe 
servirá d'etemo florão, se a sua vonta
de conseguir chegar onde faltou a dos 
seus antecessores. 



AOS MEUS PARENTES 

E 

ESPECIALMENTE AOS MEUS DEDICADOS 

PRIMOS E AMIGOS 

Alberto d'Alcantara Carreira 
José Martins Ferreira 
Leopoldo d'Alcantara Carreira 
Antonio Martins Ferreira 

TXm abraço de sincera amisade, a 
todos; e outro de gratidão só para ti, 
Alberto, que tens aqui um quinhão. 



AO MEU PEESADO AMIGO 

^yOe/ma^do zJm/o <tJ;Zwtemmó WÓC6 

e Ana £x.M* J a m i f t a 

Homenagem de veneração e res
peito, amisade e gratidão. 



AOS MEUS SINCEROS AMIGOS 

E ESPECIALMENTE A 

Julio Augusto de Carvalho 
João Maria d'Almeida Campos 
Dr. Manoel de Jesus Suzanno 
Pedro Baptista Bispo 
Padre João Affonso Soares 
Antonio Pedrosa Barreto 
José Lobão Ferreira 
Joaquim Maria d'Almeida Campos 
Antonio Joaquim de Carvalho 
Bernardino Soares 
José Maria Ferreira d'Abreu 
Joaquim Martins Romão 
Manoel José d'Almeida 
Julio Mendes Alves 
Joaquim de Mello Trigueiros 
Padre Domingos Romão Boavida 
Manoel Rozeira Boavida 
Antonio Martins Romão 
Antonio Jjobato Carriço 
Augusto Ribeiro 
Padre José Manoel d'Almeida 

Um abraço de amisade a todos e 
de gratidão a muitos. 



AOS MEUS CONDISCÍPULOS 

XTm abraço de despedida 

AOS MEUS CONTEMPORÂNEOS 
E 

especialmente á memoria do men desditoso conterrâneo e amigo 

fttflOTio finto il*%h\̂ uk %M 

AOS E U S COLLEGAS DO EXERCITO 

Admiro o vosso patriotismo e es
timo a vossa amisade, deixando-vos 
um abraço de saudosa despedida. 



AO MEU ILLUSTRE PRESIDENTE 

O EX.*" SENHOR 

, demente i s riu 
Nobre deputado pelo Porto 

A gratidão mais intensa é sem
pre a mais diffioil de exprimir e a 
mais expontânea nas suas mani
festações. 

Assim me encontro perante V. 
Ex.a, a quem devo o mais penho
rante favor que tenho recebido dos 
meus mestres. 



H îl H 
"il ' wm uà 

OS EX.'"- SENHORES 

- VA 
SB). 

Nunca esquecerei o que devo á 
penhorante condescendeneia de V. 
Ex.as 
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O NOSSO PROPÓSITO 

Não nos faltou vontade nem esforços para 
um trabalho digno do nosso assumpto; mas ca
recemos de tempo e meios de estudo que não 
esqueceremos, se não nos cançarem na remorsão 
de difficuldades com que luctamos desde o prin
cipio. Gastando precioso tempo em domar catur
rices e derreter indifferenças geladas, corremos 
sempre e chegámos tarde; podíamos ter apre
sentado um trabalho exclusivamente nosso, e 
tivemos de mendigar opiniões e referencias ir
refutáveis, para apagar suspeitas e evitar des
confianças. 

Projectando um trabalho completo, reunimos 
tudo o que de longe ou perto se relacionava com 
estas aguas, o que explica ainda a multiplicidade 



de capítulos, mas nenhum podemos completar 
nem compor como desejávamos. 

Por outro lado, tratando d'umas aguas pouco 
conhecidas fora da Beira Baixa e Hespanha, 
onde a sua fama, se dilata e arreiga a cada, sur-
prehendente effeito, não podíamos dispensar o 
maior numero de opiniões authenticas sobre as 
suas propriedades therapeuticas, e isso explica a 
razão das nossas trauscripções, colhidas onde as 
sentíamos convenientes e justas. 

Comprehendendo que estas serão mais in
suspeitas a quem nos 1er, sacrificamos áquellas o 
maior numero das nossas observações pessoaes, 
não só para garantirmos a justificação do que 
affírmamos, mas também porque esperávamos 



poder incluir todas as observações, o que nos foi 
impossivel para esta occasião, porque se preci
pitou o dia em que inesperadamente tivemos de 
accelerar a impressão. 

Não podemos também incluir a copia da 
planta das construcções que uma exploração 
condigna projecta, nem os traços geraes do im
portante projecto, que serão separadamente dis
tribuídos brevemente. 



PRELIMINARES 

A persistência com que ouvíamos apregoar 
as virtudes das aguas da Fonte Santa de Mon
fortinho, cujo nome vinha de longe santificado 
pelo povo, atreito ao mysterio, e a qualidade 
da profissão a que nos destinávamos, mais de 
uma vez nos despertou, a principio natural cu
riosidade e depois o crescente interesse que nos 
trouxe até aqui e levará até ao completo estudo 
que de nós pode exigir o publico e a sciencia, 

Contamos para esse desideratum com condi
ções e elementos que só com o tempo e persis
tente methodo experimental se conseguem, e 
sentimo-nos tão encorajados que formalmente 
tomamos este solemne compromisso, se não nos 
faltarem as condições que prevemos, nem os 
preciosos auxílios materiaes com que nos inci
tam valiosos amigos. 

3 
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Orientados n'este fim, era preciso saber até 
que ponto a crença era justificada pelos effeitos, 
que eccoavam maravilhosos, receiosos como es
távamos de que tudo fossem exclusivos fogos-
factuos d'uma acendrada fé religiosa, com que 
eram celebradas pelos proselytos da sua dila
tada fama, sempre mais ou menos revestida de 
mysterio. 

Distante como estávamos da origem das nas
centes, sem conhecermos uma única noticia afe
rida pela sciencia, lançamo-nos na pista de to
dos os livros e memorias que podiam mencio-
nal-as, compulsando diccionarios e rebuscando 
tratados, suppondo que a nossa hydrologia me
dica estivesse mais enriquecida com trabalhos 
completos. 

Tudo o que de resumido encontrávamos, 
apenas concorria para aggravar o nosso suspen
so critério, nascido da significação que o povo da
va aos effeitos, pois nos dizia também o snr. dr. 
Luiz Lopes «Parecem ser fracamente minerali-
sadas e ainda não foram analysadas»; e o dic-
cionario de Pinho Leal, transcrevendo o que 
d'ellas referia o Aquilegio Medicinal: « . . . são 
claras, salutiferas, para beber excellentes, sem 
cheiro ou sabor extranhos. 

Os reagentes (*) nada mostram que dê os 

(•) Sempre julgámos que por estas referencias, ti
vessem feito sobre ellas algumas analyses ou ensaios. 
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mais remotos indícios de haver ferro em qual
quer estado de solução. Não contém acido al
gum livre, nem enxofre, nem gazes, por qual
quer modo combinados... e é tépida». 

Attribuindo esta noticia ao Aquilegio Medi
cinal, parecia-nos inutil continuarmos a procu
rar esse raro livro, em que antes Unhamos algu
mas esperanças, e á duvida juntava-se agora a 
descrença, augmentada ainda por nos dizerem 
que todos ali iam a esmo, sem indicação*nem 
conselho medico, obedecendo á mais crassa ru-
tina em todos os preceitos, e arreigada fé de 
que curavam tudo o que se mostrava rebelde ao 
tratamento medico; e mais nos respondiam que 
nem á propria Camará, seu secular possuidor, 
tinham merecido o menor beneficio. 

Tudo se conjugava na indecisão em que se 
debatia o nosso interesse, e teriamos resolvido 
addiar a tarefa para depois da nossa formatura, 
se não encontrássemos preciosos incitamentos 
no nosso desditoso collega Gregório Ereio, que 
não só nos affirmava ter-se ali curado de rheu-
matismo e uma dermatose, mas também nos di
zia que um medico que ali fora hábil clinico 
municipal, as tinha encarecido muito n'um rela
tório que sobre ellas apresentou muitos annos 
antes; garantiu-nos ainda que as suas virtudes 
pareciam ser devidas a qualquer agente thera-
peutico—talvez arsénico—e não determinadas I 
pela fé dos que as usavam, por quanto elle e 



36 

muitos que lá encontrou, nem em tal acredita
vam. 

Desde o principio na mesma indecisão, mas 
latente sempre o primitivo desejo, pensamos em 
as visitar no anno seguinte, o que assentamos 
firmemente quando, ao terminarem as férias do 
nosso terceiro anno medico, um pregão mais in
tenso e curioso nos sobresaltou. 

Corria fama com visos de authentica, a noti
cia de, que acabava de se curar na Fonte Santa 
uma senhora hespanhola, que enlouquecendo 
pela morte do noivo, que devia desposal-a em 
breves dias, se furtava á vigilância da familia, 
doidejando pelos montes e, na pittoresca phrase 
popular, correr gritando como uma alma pena
da, emquanto não era apanhada pelas pessoas 
que deligenciavam agarral-a! 

Apesar de nos parecer inverosímil o caso por 
demasiado extraordinário e romântico, que at-
tribuimos ao propenso espirito dos povos para 
a sensacional lenda, resolvemos continuar as 
investigações e agora já com fins definidos por 
um intento mais utilitário para nós e d'aquelles 
povos, que se lastimavam de não haver commo-
didade de espécie alguma. Foi .ainda do nosso 
saudoso collega Ereio que ouvimos a confirma
ção mais acceitavel sobre aquelle caso, dizendo-
nos também que o ouvira narrar á colónia, hes
panhola, que ali é numerosa, mas como tendo-se 
dado aanos antes. 
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Não tendo ainda descoberto o paradeiro do 
relatório elaborado pelo illustre dr. Pedrosa 
Barreto, (*) limitamos-nos a colligir os dados 
da fama, que deixávamos filtrando, até que as 
experiências e observações, que só no anno se
guinte podíamos iniciar, ou uma luz mais fiel, 
nos illuminasse o caminho scientifico, por onde 
tínhamos de as fazer passar até ás paginas d'esté 
modesto trabalho, onde justiça era promettida 
ás ditas virtuosas aguas, como merecida indem-
nisação do secular abandono, e ingratidão pelos 
benefícios que todos encareciam. 

Já numerosos e convincentes os importantes 
casos que todos nos referiam, confirmados mui
tos e concordantes outros, an ciávamos as ferias 
grandes immediatas, para definitivamente ini
ciarmos a phase experimental, em que só pode
ríamos ser guiados pelo empirismo de muitas 
observações, pois não conhecíamos sequer a na
tureza das aguas, nem era fácil, pelo que se 
deprehendia dos informes que tínhamos. 

Entretanto diligenciávamos encontrar alguns 
elementos de mais conceito, vindo então a sa
ber que o nosso prestimoso amigo Antonio Pe
drosa Barreto, digno neto do fallecido clinico 
d'esté nome, tivera, ou tinha ainda, uma copia 

(J) Mo se encontrou nos archivos da Camará nem 
do Governo Civil, onde tinha sido entregue em 1863. 
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do relatório de seu illustre avô, a quem nos di
rigimos. 

Tinha levado esse relatório para Lisboa, na 
esperança de que o governo ou as cortes votas
sem uma verba para benefícios locaes, o então 
zeloso deputado por aquelle circulo sr. dr. Pinto 
dos Santos, no louvável intuito de conseguir 
para essas aguas a que sua ex." conhecia o va
lor, uma exploração condigna e necessária ás 
commodidades dos seus constituintes e patrícios, 
que justamente se queixavam de não poderem 
frequental-as, com receio das intermittentes pre
paradas pelos pântanos que a abundância das 
aguas e seu completo abandono criam n'uma 
extensa veiga subjacente, onde, como únicos e 
singelos abrigos do ardente sol e nocivo orvalho 
da noute, se improvisam de verão toscas pa
lhotas. 

Esse relatório, porém, de mão em mão pas
sado, desapparecera sem publicação, e da que 
d'elle fizeram as revistas medicas contemporâ
neas do auctor, pouco trazia a «Gazeta Medica 
de Lisboa», não podendo encontrar os «Annaes 
de Medicina», onde nos consta ter sido publi
cado com todo o desenvolvimento. 

No entanto, o nosso amigo Barreto promet-
tia-nos procurar algumas notas ou copias que 
seu avô tinha por todos os livros, e papéllada 
que elle ainda guardava como relíquias precio
sas do insigne medico e litterato, e assim con-
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seguiu descortinar o primitivo original d'esse 
famoso relatório, a que já tínhamos perdido o 
gosto. Pena foi que só apparecesse depois de 
termos visitado as aguas, onde elle nos presta
ria muitos serviços, apesar de nada nos dizer 
também sobre a sua natureza e preceitos d'uzo. 

Porém, já mais ou menos conhecedores das 
que eram communs a todas, porque tínhamos 
juntado ao estudo theorico alguma pratica co
lhida em três thermas que propositadamente vi
sitámos antes de irmos para as aguas, chegamos 
a estas no dia 10 de setembro de 1900, estabele-
cendo-nos na caseta da guarda fiscal, como único 
abrigo em tão desmanteladas thermas. 

Noticia succinta da indole destes povos e sobretudo 
de Monfortinho 

Esquecido do mundo moderno, secularmente 
occulto pela luxuriante e rústica vegetação que 
viceja nos escombros d'uma antiga civilisação, 
dorme ainda o velho baluarte dos postos avan
çados gothicos e romanos da aguerrida provín
cia Egiditanica, que é hoje o pequeno e modes
tíssimo logar de Monfortinho. 

Situado nas faldas da vertente sul da serra 
d'esté nome ou de Penhagarúa, ramificação so-
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berba do núcleo orographico da Beira Baixa— 
Estrella e Gardunha—mais parece um perdido e 
desgarrado burgo a que as hostes serracenas 
demoliram o feudal mosteiro, do que um nú
cleo de moderno povoado que o progresso es
queceu. 

De bem perto contempla o antiquissimo/or-
tim que, situado no cume d'um estractegico 
monte, lhe gerou o nome de Monte-fortinho, que 
na sua origem guerreira devia ter. 

E dominado a meia encosta pelas sumidas 
ruinas d'um antigo convento de freiras e copio
síssima fonte d'esté nome, onde a sua vetusta 
construcção de granito ainda attesta o que foi, 
alimenta-se da excellente agua que d'ella jor
ra até ás diversas represas onde espera as re
gadias de cada dia, fertilisando de milharaes 
e legumes os tapumes circumjacentes ao povoa
do, que outros não téem nem querem, apesar da 
grande abundância d'aguas que a cada passo se 
denunciam em toda a extensão leste-oeste, em 
que corre altiva a serra do seu nome. 

A singular abundância d'aguas que d'esta 
serra emergem, contrasta tanto com a crassa ru-
tina d'esté povo, que já por duas vezes teria 
ficado innundado pelas que irromperam impe
tuosamente d'uma enorme brecha aberta em ver
tical direcção norte, como da demorada represa 
d'um caudaloso rio, que arrastasse o dique, se 
da primeira, em que muitos só conseguiram sal-
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var-se em maceiras (*) á semilhaaça de botes! 
não preparassem différente direcção á segunda, 
cavando profunda e larga valia, que ainda hoje 
semelha o leito d'uni extincto rio, e não atulhas
sem solidamente a abertura que por entre a ro
cha viva da meia encosta se abriu fulminante! 

E' a estas como que mareiras veias d'agua 
que emergem por muitas caudalosas nascentes 
em quasi todas as direcções, que parece perten
cer o abundantíssimo caudal que forma o grupo 
de mananciaes conhecidos com o nome commum 
de Fonte Santa, jorrando por 15 boccas a quatro 
kilomètres a Leste d'aquelle. no sopé da ser
rania que ali é sepai^ada pelo rio Erges ou Elgas, 
da que em Hespanha a continua parallelamente 
á serra da Gatta, que d'aqui se avista collossal a 
cerca de 3 legoas ao norte da província de Cá
ceres, quasi toda a descoberto do observador 
postado na de Monfortinho. D'aqui se aprecia tão 
surpreheudente panorama, que o nosso insigne 
enthusiasta d'estas aguas nos diz no seu relató
rio: «0 panorama nas alturas é grandioso, for
midável, gigantesco, extensíssimo e campestre, 
descobrindo-se a maior parte das povoações do 
paiz até Marvão a sul (e Portalegre—accrescen-

(•) Espécie de calha de madeira, de 2 a 3 metros de 
comprido por 1 de largura, em que n'estes sitios amas
sam 0 pão. 
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tamos nós), Castello Rranco a oeste (e quasi toda 
a serra da Gardunha com todas as povoações que 
a rodeiam de Leste), e a Serra da Estrella e suas 
dependências a norte; estendendo-se por larga 
Hespanha, apenas interrompidas por profundas 
gargantas que talham os leitos de muitos rios, 
que d'ellas originários, vão avolumar o já cau
daloso Tejo, que começa a fazer parte da fron
teira portugueza do sul, junto ao Rosmaninhal, 
antiga villa fortificada que ainda hoje mostra 
francos vestígios de antiga e forte praça de 
guerra ('). 

O resto do terreno é mais ou menos ondoloso 
e cortado de valles de férteis veigas, onde ser
penteiam muitos ribeiros, alguns caudalosos, mas 
todos tributários do Ergisque, nascendo junto 
a Ciudad Rodrigo em Hespanha, se despede sus
surrante pelas alcantiladas encostas dos contra
fortes de oeste da serra da Gatta, vindo receber 
baptismo na pittoresca aldeia hespanhola sua 
homonyma—Elgas, d'onde, como que saudoso 
das bellas e graciosas serranas que n'elle se 
banham, vem mais remansado até duas legoas a 
baixo, junto a Monfortinho, espraiar-se vagaroso 
nas virentes veigas da Fonte Santa, onde começa 
a delimitar a fronteira portugueza de Leste. 

(*) Tem este enorme horisonte mais de 20 léguas 
de diâmetro para o maior numero de direcções. 
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Durante todo o anno, engrossado pelas abun
dantes aguas das nascentes, que n'elle esgotara 
por u,m espaçoso canal naturalmente cortado na 
parte mais baixa da veiga subjacente, e por 
muitos outros poros d'esta enorme esponja ala
gadiça e pantanosa, deslisa aqui serenamente, 
como que grato ás fontes que no estio lhe sa
ciam a sede, e encantado pelos salerosos des
cantes e bailados das graciosas hespanholas, que 
affluem numerosas a estas aguas desde maio até 
outubro, excedendo muito o numero da colónia 
portugueza, que não sabe aprecial-as como me
recem. 

Depois de refrescar a parte inferior das am
plas veigas e fertilisal-as de abundantes sedi
mentos recebidos no seu longo percurso, não 
tarda a receber os regatos e ribeiros dimanados 
da vertente sul da serra, para as bater no tra
jecto fragoso que segue até Salvaterra do Ex
tremo, que abastece, para ir tornar-se o pri
meiro confluente do Tejo em terras portuguezas 
junto ao Valle da Morena no Rosmaninhal, de-

. pois de lavar os arrebaldes de Segura, onde é 
atravessado pela antiquíssima e arruinada ponte 
d'esté nome, que na antiguidade dava passagem 
ás tropas romanas, que partindo da poderosa, e 
ainda hoje soberba praça de guerra d'Alcantara 
em Hespanha, atravessava o Tejo nos arrabaldes 
d'esta, pela vetusta e celebre ponte de Traja-
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no (1), para conduzir ás villas já. mencionadas e 
outras da gothica província. 

Toda a margem direita d'esté estratégico rio 
desde Salvaterra, está povoada de azenhas e 
moinhos onde os povos da Raia fabricam quasi 
todas as farinhas de consumo, e é abundante 
em muitas e boas espécies de peixe com que se 
abastecem estes povos em todo o anno, e prin
cipalmente Rosmaninhal, que na bissetriz do 
angulo que perto lhe forma o Iïrgis com o 
Tejo, recebe d'esté muito pescado com que 
abastece os povos mais afastados da fronteira, 
n'um florescente ramo de commercio, quasi todo 
o anno mantido por um grupo de barqueiros e 
outros pescadores d'occasiào. 

Hoje Monfortinho é um ignorado e ignorante 
logarejo que só no futuro poderá ter a impor
tância que pode esperar das suas riquezas natu-
raes, que são muitas e muito mais preciosas do 
que elles podem prever com a ignorância com
pleta do que seja o progresso, pois nenhum dos 
seus 60 visinhos conhece uma só letra e ali vi
vem, n'um isolamento quasi nómada, dos seus 

(') Construída no tempo d'esté imperador romano 
que floresceu de 98 a 117, está ainda perfeitamente con
servada, e apresenta ao meio um elegante arco trium
phal com inscripções notáveis e escudos de diversas épo
cas. 



45 

numerosos rebanhos de cabras e ovelhas, que 
exportam, como quasi toda a Raia, para o inte
rior de Hespanha, onde tem convidativo preço, 
depois das ultimas guerras coloniaes. 

Sendo este terreno feracissimo para todas as 
arvores de fructo, brotando ali expontaneamente 
a pereira, e mesmo para sobreiro e oliveira, que 
vejetam também, sendo esta sob a variedade 
zambujeiro, chega a criminosa rutina d'esta 
gente, como a d'outros povos da Raia, a roçar 
tudo para o sacrificarem á agricultura dos ce-
reaes, um solo tão ingrato para esta cultura, 
que poucas annos lhe dá mais de sete sementes, 
e muitas vezes nem para pagamento das suas 
rendas, pois são todos foreiros do conde de 
Proença-a-Velha desde que a posse d'estes ter
renos entrou em litigio entre os antepassados 
d'esté cavalheiro e as antigas camarás de'Sal-
vaterra do Extremo, por volta de 1743. 

Empobrecidos por esta exclusiva agricultura, 
de que enferma grande parte da Raia, pois só 
agora iniciam o uso dos adubos chimicos, e dos 
naturaes pouco mais aproveitam dos que os dos 
seus gados, vivem miseravelmente em térreos e 
acanhados casebres, onde a mais rudimentar 
hygiene briga com a ignorância, e o asseio com 
a indolência, n'uma miscellania lamentável, pelo 
que se distinguem das restantes populações da 
fronteira, em geral activas e relativamente bem 
civilisadas. 
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Ha por toda a parte bastantes vestígios d'uma 
remota civilisação, que foi muito florescente por 
toda a província e principalmente nos povos da 
fronteira. 

São ainda padrões authenticos as notáveis 
ruinas de Idanha-a-Velha, que foi sede de pro
consul, como o attesta o nome de Ponsul dado 
ao rio que a banha e onde um se afogou. 

Foi também sede episcopal da grande pro
víncia gothica, pátria do celebre rei Wamba e 
do traidor conde Julião, que preparou a queda 
do império com a entrega de Ceuta aos mouros 
africanos, qúe em seguida ali se estabeleceram, 
demolindo tudo e edificando por toda a fron
teira novos povoados afastados dos existentes, 
onde hoje ha ainda bem sensíveis vestígios, e 
motivos de excitação para a romântica imagina
ção d'aquelles povos, onde são interessantes e 
numerosas as lendas sobre minas e mouras en
cantadas, que se contam á lareira. 

Em Monfortinho, que em volta do fortim con
serva vestígios de grande povoado antigo, ainda 
hoje se diz a Egreja velha, Espirito Santo, fonte 
das Freiras, etc., em que a tradição nos mostra 
que houve ali um núcleo de civilisação mais flo
rescente do que a d'hoje. 
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Situação das nascentes 

Entre a veiga menor, que fica na margem 
direita do rio, e a encosta da extremidade Leste 
da serra de Monfortinho, segundo uma linha si
nuosa, de sul para norte, como corda quebrada 
do arco descripto pela encosta, brotam quinze 
nascentes de agua crystalina, conhecidas pela* 
designação commuai de «Fonte Santa» de Mon
fortinho. 

GENERALIDADES 

São todas minero-medicinaes, mais ou menos 
mineralisadas, e a sua analyse qualitativa, ulti
mamente concluída no Laboratório Municipal 
do Porto, permittiu incluil-as no grupo das 
hyposalinas e azoto-oxygenadas, em razão da 
sua grande percentagem de azote e oxygenio li
vre, com pequenas percentagens de acido car
bónico no mesmo estado. 

Estão todas voltadas á nascente e em poucos 
minutos depois da aurora são completamente 
lavadas pelo sol, que sobre ellas incide até junto 
do meio-dia, em que começa a declinar na ver
tente sul da encosta, para lhes deixar completa 
sombra da uma para as duas da tarde, em que 
recomeçam os banhos de cada dia. 
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A viração, que sopra suave de todas as gar
gantas collateraes e visinhas, dulcifica o clima, 
que é de si ardente de verão e agreste no in
verno, pela altitude e desabrigo cia serra, que 
formando concavidade acima das nascentes, as 
protege das rajadas do norte, sul e oeste, para 
onde ella se estende. 

A sua imergencia profunda nas faldas da 
encosta, parece fazer-se alguns metros acima da 
linha hydraulica apparente, e a direcção dos 
veios parece seguir a crista alumino siliciosa, 
que, como tantos raios satélites de cada veio, 
vão convergir no massiço penhascoso da mesma 
rocha, onde começa a espinha serranica toda de 
granito grosseiro, marcando assim a direcção a 
seguir na canalisação que se projecta. 

Descripção das nascentes 

Caminhando de sul para norte, encontra-se 
um tanque descoberto na direcção leste da ver
tente do sul, quasi occulto entre frondosos ur
zes, juncos e outros arbustos, a que chamavam 
fonte da Azinheira, e hoje conhecida com o 
nome de Fonte Pereira Salgado, em honra do 
distincto chimico d'esté nome, e do Laboratório 
Municipal do Porto, que dirigiu a analyse d'estas 
aguas. 
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Está n'um aivel inferior a todas as outras e 
é de todas a mais gazoza, tendo-se, comtudo, 
desconhecido tanto o seu valor therapeutico, 
que poucas vezes foi aproveitada antes das nos
sas experiências. 

E' também a de maior caudal, e a que actual
mente tem produzido os mais surprehendentes 
effeitos nas dermatoses. 

* A seguir uma de pequeno caudal, também 
occulta entre arbustos e coberta de ramagens, 
que a tornam em verdadeiro pântano, e que jus
tamente tem sido despresada, porque é uma das 
menos mineralisadas. 

* Proximamente trinta metros acima d'esta, 
outra hoje conhecida com o nome de Fonte das 
Hespanholas, em honra das formosas castelha
nas, que a preferem para doenças chronicas 
d'olhos, também, occulta entre frondosos fetos e 
arbustos; tem grande caudal, e despede-se com 
rápida corrente pela ribanceira subjacente, até 
proximo da que desde longe é conhecida pelo 
nome de 

* FONTE DA , FIGUEIRA 

Esta fica quasi no mesmo nivel da segunda 
descripta, e a quinze passos a deante, da ter
ceira, é assim designada pela figueira secular 
que a occulta e cobre de sombra, sempre apro
veitada pelos grupos de banhistas, que ali se 
reúnem á falta d'outro retiro melhor, nas suas 

i 
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alegres conversas e discussões que muito diver
tem o observador. 

—Quasi ao nivel das do Banho Publico, e a 
alguns passos antes, brota impetuosa outra de 
grande caudal, ultimamente conhecida pelo nome 
de Fonte do Doutor Pedrosa Barreto, em honra 
do que foi insigne medico d'esté nome e muito 
trabalhou para as beneficiar. 

* A 6.", 7." e 8." correm para o único tanque 
de banhos que secularmente é abrigado por um 
pequeno casebre adiante descripto, e no seu 
conjuncto conhecidos pelo nome de Fonte do 
Banho Publico. 

As aguas d'estas nascentes, menos gazozas e 
inferiores ás da primeira, são as de mais larga 
e antiga applicação nas diversas affecções adiante 
referidas, pelas excepcionaes condições em que 
se encontram desde a construcção da actual e 
acanhada casa de banho. 

* N'um nivel superior e cerca de 7 passos a 
norte d'aquellas, desponta outra que nunca foi 
aproveitada nem convenientemente beneficiada, 
ainda hoje sem designação propria. 

* A cerca de quinze metros adiante d'esta, 
fica outra com a designação antiga de Fonte do 
Freixo, por ali ter vegetado esta arvore; tem 
também abundante caudal, mas é menos gazoza 
do que as referidas anteriormente. 

Apenas se banham n'ella alguns hespanhoes, 
que julgando-as tão boas como as do Banho,. 
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não querem esperar pela entrada n'este, pois se 
cançam de esperar até muito depois do meio 
dia, devido á grande afflueacia de banhistas em 
quasi toda a época, e ás péssimas condições em 
que tudo tem estado, havendo ainda um só tan
que e aberto por todos os lados. 

* Continuando n'uma extensão de cerca de 
duzentos metros, encontram-se ainda duas nas
centes com piscinia, e três apenas perceptíveis, 
somente utilisadas para rega da veiga adjacente 
e n'ellas beberem os animaes que por ali apas
centam. 

Nunca notámos n'estas ultimas nascentes o 
menor vestígio de emanações gazozas, e téem 
um sabor mais proximo do da agua commum, 
sendo n'ellas que alguns pastores apanham agua 
para beberem durante o dia. 

Do tanque e casa do Banho 

O tanque, como a casa que o abriga, é de 
granito mal preparado e argamassa, derivando 
as aguas por muitos pontos, sobre tudo pelo 
fundo e buraco da escoante, sempre incompleta
mente vedado por um tafulho de panno velho ou 
outro qualquer á falta de meio mais apropriado, 
pelo que se perdem mais de um terço das aguas 
durante o tempo em que o Banho se enche. 

De sete a oito centímetros acima do pavi
mento está o buraco da escoante, que tem seis 
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a sete centímetros de diâmetro; e sessenta cen
tímetros acima d'esté, outro mais largo que li
mita a altura do banho de immersão e é vedado 
pelo mesmo processo, quando se deseja banho 
de choque, em que os banhistas se atiram d'um 
degrau das escadas que dão accesso ao banho, 
ou d'um balcão da mesma pedra que forma a 
parede da esquerda do tanque e pela sua altura^ 
limita o Banho, que do lado direito e testeiras 
tem paredes communs com a casa. 

Este balcão serve para collocar as roupas ou 
n'elle se despirem os banhistas, ainda que al
guns o façam nas escadas; e não havendo nada 
que sirva, ou mesmo possa servir de casa de 
abafo, muitos hespanhoes se servem d'elle para 
este fim. 

Devido ás péssimas condições em que todas 
as nascentes se encontram, incluindo as do Banho 
que abrem ao nível do pavimento, e se esgotam 
por todos os pontos, só por um calculo approxi-
mado e muito fallivel, podemos avaliar a caudal, 
o que se fez, tomando por base a capacidade do 
tanque. 

Por esfa forma encontramos 6:520 litros que 
por hora dão as três nascentes, pois enchem o 
tanque até ao nivel do banho em 25 minutos, e 
com certeza as aguas extravasadas o elevariam 
até ao cimo'durante o mesmo tempo, senão em 
menos: 

Para 24 horas temos, pois, um caudal de 
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156:480 litros ou sejam approximadamente 417 
pipas só nas três que alimentam o banho, por
quanto é impossível calcular o caudal das ou
tras, que brotam todas em pequenas poças ou 
poços irregulares, algumas de penedia, de que é 
difficil, senão impossível, avaliar a capacidade. 

Apenas podemos affirmar que as caudaes de 
cada uma das Fontes Pereira Salgado, das Hés-
panholas, do dr. Pedrosa Barreto e Freixo, são 
pelo menos eguaes á de cada uma das três que 
correm para o tanque, que devem ser também 
sensivelmente eguaes entre si. 

Por todas jorram as aguas tão abundante
mente, que cavaram um canal na veiga e por 
elle se dirigem para a Ergis, n'um volume quasi 
egual ás que esta traz até ali nas cheias regu
lares. 

A partir d'esté ponto nunca a ribeira deixa 
de correr, emquanto que na parte superior secca 
por completo. 

Podemos comparar esta enorme massa d'agua 
a um rio Souza ou Vizella, que no estio ir
rompesse atravez d'aquella serrania por quinze 
aberturas. 

Historia do Banho Publico 

Da historia d'estas excellentes aguas, nada 
se sabe de positivo anteriormente a 1726 em 
que o dr. Fonseca Henriques, illustre medico da 
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corte de D. João V, publicou o seu resumido 
«Aquilegio Medicinal», oude se refere a estas 
aguas nos encomiásticos termos seguintes, que 
transcrevemos, para mais auctoridade do que 
adiante affirmamos: «Na falda da serra de Pe-
nhagarcia ('), que está no limite de Monfortinho, 
termo da villa de Salvaterra do Extremo, co
marca de Castello Branco, ha seis fontes em 
pouca distancia de umas a outras, todas de 
abundante agua tépida, clara, salutifera, para 
beber excellentes. 

D'estas a mais copiosa é a chamada da Fonte 
Santa, sem duvida que pelos prodigiosos effeitos 
que n'ella se experimentam, porque téem grande 
virtude para curar estupores e paralysias espú
rias, gottas arthriticas, ainda que sejam sciaticas; 
tolhimentos e fraquezas de nervos e de estômago; 
hydropsias, sesões e febres lentas; affecções hy-
pochondriacas; achaques internos do fígado e 
baço; tumores ás vezes escrophulosos ou de al-
porcas; achaques e accidentes do utero; falta de 
menstruos, suppressões de urina e flatos melan-
cholicos; todos os achaques mesentericos e ne-
phriticos; assim também os achaques cutâneos 
como são: usagres, impigens, gotta rosada, sar
na, comichões, pústulas, fistulas, chagas, lepra 
(commum) e outros males, excepto gallico em 
que não aproveitam. 

(>) E' a qUe nós chamamos de Monfortinho. 
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Dos mineraes d'esta fonte, os que se reco
nhecem, são ferro, de que ha varias minas na 
dita serra; enxofre que sempre se suppõe em 
toda a agua quente; e quando o calor é grande, 
logo no cheiro se manifesta. 0 ferro conhece-se 
pelo sabor da agua, que é férreo. E ainda que 
estes dois mineraes juntos fazem uma agua de 
efficacissima virtude medicinal para muitos 
achaques: 0 ferro penetrando, desobstruindo, e 
confortando, o enxofre resolvendo e dissolven
do os humores, vigorando o systema nervoso, 
volta-o ao seu estado natural. Consideramos, to
davia, que esta agua passa por outros mineraes 
alem d'aquelles, visto que com tanta eíficacia 
curam tantos e tão diversos males, sem embargo 
do mau modo porque d'ellas se faz uso. 

O Dr. Antonio Sanches Ribeiro (*), medico 

(x) 0 Dr. Antonio Sanches Eibeiro (2), medico illus
tre e diplomata dos mais notáveis do seu tempo, con
temporâneo do auctor nasceu de pães israelitas na an
tiga villa de Penamacor, onde parece contar ainda hoje 
familia. 

Depois de formado em medicina pela Universidade 
de Salamanca, voltou para Portugal, onde primeiro se
guiu brilhantemente a sua carreira, desempenhou depois 
grandes cargos políticos por diversas vezes, mostrando-se 
sempre inimigo severo da Inquisição. 

(2) Devemos estas preciosas notas ao distincte clinico e illustre 
litterato Dr. Antonino Vaz de Macedo, das quaes elle próprio fala 
adiante na sua valiosa memoria. 
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de bora engenho e lettras. assistindo na villa de 
Salvaterra, teve para si que estas aguas passa
vam por minas de ouro, não negando que cor
rem pelos ditos mineraes de ferro e enxofre, so
bre o que fez um discurso agudo e curioso. 
Mas assim como é certo que pelo calor, pelo 
cheiro, e sabor da agua se reconhece o enxofre 
e o ferro, assim é certo também, que os outros 
mineraes se não podem conhecer por discurso, 
mas sim por experiências. Se houvesse quem 
usasse com arte d'esta agua, e lhe observasse 
cuidadosamente os effeitos, então se poderia vir 
ao conhecimento dos .mineraes que lhe dão as 
virtudes, que sem duvida são muitas e tão ef-
ficazes, como attestam os referidos prodígios, a 
cuja fama, desde Julho até ao fim de Setembro, 

Sendo por ella perseguido, teve de fugir para Salva
terra do Extremo, onde se empenhou para que as camarás 
d'aquella villa beneficiassem a Fonte Santa, procurando 
até demonstrar que as aguas passavam por importantes 
minas, para os levar a fazer obras n'ellas, o que nunca 
conseguiu. Deve ter sido elle, porem, o primeiro que pu
gnou pelos benefícios que merecem. 

Indo mais tarde como nosso embaixador para a Eus-
sia, ali mereceu tal confiança áquelle paiz, que foi no
meado chancelier do Império, medico da imperatriz, do 
corpo de cadetes e do exercito imperial, com outros hon
rosos cargos que o notabilisaram no estrangeiro. 

O próprio marquez de Pombal, de quem foi contem
porâneo, se inspirava nos seus conselhos e procurava 
imital-o, tendo, talvez ambos, decapitado a Inquisição. 
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ha grande concurso de gente a tomar banhos 
n'esta fonte. Tudo isto, fazem sem arte, sem re
gimento e sem commodo, porque aquelle sitio 
é deserto, e não ha casa de banhos, nem medi
co, nem enfermeiros, que os dirijam, usando 
cada qual d'elles conforme lhe parece. 

Quando se sahe do banho, não teem mais 
abrigo que as sombras das arvores que alli são 
muitas, ou algumas barracas, que da sua rama 
fabricam. Toma 2 banhos ao dia, de manhã e á 
tarde, e cada um d'elles de uma até duas horas 
e não passam de desoito banhos. 

Nos achaques internos, como são: obstruc-
ções do mesenterio e affecções hypochondriacas, 
bebem d'esta agua com grande utilidade. O pró
prio dr. Antonio Sanches, deveu grande bene
ficio a esta fonte, porque lhe serviu de remédio 
n'uma gotta rosada, quando criança, e de uma 
hypochondria depois de adulto, notando curio
samente que no estio, quando o sol tem attingi-
do o seu zenith, está frigrdissima esta agua, 
adquirindo a sua tepidez ao sol posto e conser-
vando-a até de manhã. Se na meia noite fer
vesse esta agua com grande estuação, seria em 
tudo semelhante áquella fonte do sol, de que 
fallou Quinto Curcio, quando disse: (segue-se, a 
este respeito, um excerpto de latim que omitti-
mos por inutil porque o nosso insigne investiga
dor se illudiu com a temperatura d'estas aguas, 
julgando variável o que apenas depende da 
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temperatura ambiente, porquanto têm todas 
uma temperatura constante como adiante se vê). 

A' falta de elementos mais completos para a 
historia d'estas aguas, transcrevemos também o 
que pelo illustre Dr. Barreto foi colhido na tra-
dicção que ainda hoje conservam estes povos 
relativa a estas aguas, porque feita a historia 
do Banho Publico, fica feita a de todas as ou
tras, pois não consta nada de especial a respei
to d'ellas. Diz elle: 

«Consta da tradicção d'aquelles povos que 
este tão pequeno e acanhado Banho Publico fo
ra fundação do nosso Infante, Senhor D. Fran
cisco, no reinado do Sur. D. José i, o qual, me
diante, dizem, a quantia não acreditável de 
500)9000 reis, o mandou fazer á antiga Camará 
de Salvaterra do Extremo, quando divagava nas 
suas montarias de javalis e veados por estes sí
tios, e de que era tão apaixonado, perpetuando 
assim a memoria das já muito conhecidas aguas 
virtuosas da Fonte Santa, de Monfortinho, mas, 
também a sua gratidão á cura, que lhe presta
ram na rabujem dos seus cães sabujos, molos-
sos e rafeiros. A mesma razão nos levou á ex
tensão d'esté relatório; nós, porém, repetimos 
com o nosso insigne poetaque: 

«He tudo bem comparado, 
«Babylonia ao mal presente, 
«Siam ao tempo passado». 
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Se attendermos a que o Infante saiu da cor
te muito depois da publicação do Aquilegio, 
que foi tão bem recebido que mereceu a publi
cação por ordem do ministro de Rei, devemos 
suppôr que elle já devia conhecer suficiente
mente as nascentes e a sua fama, quando veio 
caçar para aquellas paragens. E' pois, mais ve
rosímil que elle trouxesse já indicação do au-
ctor do livro ou do seu illustre contemporâneo 
dr. Sanches, cuja residência em Salvaterra e 
Penamacor, deve ter sido contemporânea da 
vinda do Infante a esta província. 

Pelo menos, fica averiguado, contrariamente 
ao que diz a tradicção, que ellas eram já dema
siado conhecidas no mundo scientifico d'esse 
tempo, e não desde então, mas sim secularmen
te frequentadas até essa data, para que só por 
curiosidade e empirismo popular, fossem já no
tavelmente reconhecidas na infância do dr. San
ches, cuja familia ali fora de bem longe, guiada 
pela fama das suas virtudes, para um tão varia
díssimo numero de affecções. 

Os próprios caçadores do séquito do Infante 
lhe deviam ter fallado do grande beneficio que 
estes povos vinham recebendo das aguas, insti-
gando-o a beneficial-as ou, se quizerem, a que 
experimentasse com ellas a cura dos cães, para 
conseguirem arrancar a um coração crú, o que 
por intuito humanitário não concederia, pois to-
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dos conheciam demais os seus ferozes instin-
ctos. 

As aguas são concorridas desde tempos im-
memoraveis, e mui importantes vestígios da ci-
vilisação romana, goda e arabe n'estas regiões, 
attestam ainda que muito perto d'ellas floresceu 
o antigo reducto que primitivamente chamavam 
Monte-Fortinho. 

Ha quem adduza muitas outras razões para 
affirmar que estas aguas foram frequentadas pe
los romanos ou outros povos antigos, más nós, 
apesar das razões convincentes que temos, deve
mos affirmar que nenhum documento nos per-
mittiu asseveral-o, desejando que algum appa-
recesse nas escavações que vão fazer-se na pró
xima exploração. 

Topographia medica da região 

O solo d'esta região é todo alumino-siliciosa, 
em geral terceario e de aluvião; mas a crista da 
serrania que atravessa o terreno de Monfortinho 
de oeste a leste e em. cuja quebrada a leste, so
bre a margem direita do Ergis se encontra o ma
nancial aprasivel e deleitosa da Fonte Santa, é 
formada de rocha primitiva e grosseira. Porém, 
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o schisto, muito abundante na região visinha a 
Sul e a Oeste, aqui é raro. 

A sua estratificação irregular por toda a par
te, marca no todo uma direcção obliqua-perpen-
dicular de nordeste a sudoeste, mas apresenta 
vários jazigos de formação secundaria, como são: 
philões de pedra calcarea e carbonato de cal, de 
que já se tem extraindo excellente cal branca e 
preta, muito estimada n'este districto, pela sua 
caristia, pois quasi toda a que o consumo local 
e este concelho precisa, vem de muito longe, 
ou é importada d'Hespanha, sob direitos. 

Encontram-se também óptimas veias de ar
gila íígulina, e se o terreno fosse bem explorado 
era provável que se deparasse com betas metal-
licas de ouro, e outros mineraes preciosos, por
quanto, depois das grandes tempestades os pas
tores, dando volta ás montanhas, ou pesquizan-
do nos regatos que descem das encostas, encon
tram abundantes palhetas d'ouro nas aufractuo-
sidades dos rochedos, derregados pela chuva; é 
também frequente encontrarem os lavradores 
este precioso metal nas baixas e mesmo peda
ços em bruto, por vezes pequenos seixos en-
crustados de palhetas, quando lavram. 

A cordilheira da crista serranica de Monfor
tinho, eleva-se a norte d'esté logar e d'ahi se 
gosa o mais puro ar; d'ella brotam abundantes 
mananciaes da mais deliciosa agua e o panora
ma nas alturas é surprehendente e encantador. 
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Em geral o território do terreno de Monfor
tinho é todo montuoso, ás vezes fraguentado, e 
cortado de valles que conteem boas várzeas, 
atravessadas de rios mais ou menos caudalosos, 
posto que todos inferiores ao Ergis, onde mui
tas exgotam: afora os arredores do logarejo, mal 
se descobre uma arvore, todo é coberto d'es-
tevas e matto mais ou menos grosso de mani
nho; é opinião geral entre estes povos que não 
é susceptivel da cultura de cereaes, sendo para 
esta semente que elle menos vale, e podem alli 
cultivar-se todas as arvores de fructo. 

E' até muito próprio á cultura da oliveira, 
sobreiro, vinha e pomares. Pode alli dar-se bem 
a larangeira e o limoeiro; os baixios parecem 
muito próprios para a cultura dos castanheiros, 
nogueiras, salgueiros, choupos e outras arvores 
de préstimo, que ainda alli se não vêem; o frei
xo e a figueira é que são mais vulgares bem co
mo o carvalho, a azinheira e sobreiro. O terreno 
mais inferior seria óptimo para semear pinhaes, 
que ainda alli se não teem cultivado e faria 
objecto d'uma grande especulação agrícola, pela 
falta de madeiras de que tanto se necessita n'es
te districto, e apenas hoje supridas pelas de car
valho e outras arvores. 

O matto maninho abunda, em muitas plantas 
medicinaes como são: o alecrim, o rosmaninho, 
murta, madre-silva, ouregãos, poejos e salepo, 
pimpenella, feto macho, verbasco, begonia, scil-
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la, pionia, trovisco, codesso, macella, espinhei
ros, silva, parietaria, herva prata, fel da terra, 
taraxaco, nicaros, lamieiros, meimendro, estra-
monio, junquilhos, amoreiras, perpetuas, raba-
ças, pigalhos, agriões e herva formigueira, além 
d'uma infinidade d'outras espécies. 

O matto, consta de estevaes, medronheiros, 
carqueija, tojo, giesta, urze e torga, de cuja ce
pa tem feito óptimo carvão. 

O mesmo poderíamos dizer da maior parte 
da fronteira portugueza n'esta zona, que não 
obstante continua aferrada á quasi exclusiva 
cultura do ingrato cereal, que poucos annos re
compensa as despezas e excessivo trabalho d'es-
tes povos, que vivem, em geral pobremente, 
apesar dos grandes tractos de terrenos que pos
suem, porque uma colheita infeliz de cereaes os 
arruina por muito tempo, por não contrabalan
çarem esta com outras a que os terrenos são 
muito mais gratas. 



Generalidades sobre aguas mineraes 

São assim consideradas todas as que se evi
denciam por algum effeito curativo especial. Não 
é só pela sua constituição, thermalidade e outras 
propriedades therapeuticas que se deve avaliar 
o effeito benéfico, porque ainda é o critério cli
nico, a experimentação ás cegas iniciada, mas 
durante longos séculos com proveito seguida, 
o conceito fundamental e único de toda a hy-
drologia medica. 

Aguas, cujos elementos mineralisadores se 
revelam em insignificantes proporções, teem 
muita vez propriedades therapeuticas notabilis-
simas. Outras de constituição chimica entre si 
análoga, teem diverso poder curativo, e vice-
versa, e todas as que artificialmente se preparam 
em condições eguaes de temperatura e de com-
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posição não produzem acção comparável com a 
das aguas, cuja contestura copiámos. 

E tudo isto porque nas aguas minero-medi-
cinaes existe á sua sahida da nascente alguma 
coisa, que até hoje não tem sido possível apre
ciar, mas á qual se devem os inúmeros e incon
testáveis benefícios que a humanidade tem des
de longiquas eras admirado. 

Esta acção especial das aguas a varias cau
sas tem sido attribuidas. Para uns é tudo effeito 
da força da electricidade ou da metallothera-
pia. 

Para outros é á influencia do estado nascente 
de combinações chimicas, ou a condições mole
culares instáveis, que devemos agradecer taes 
virtudes. Alguns attribuem a micro-organismos 
especiaes, que existem nas aguas, potencial até 
hoje ignorado e apenas em hypothèse supposto. 
Poréni, a constituição chimica é para muitos o 
principal elemento therapeutico. Por isso todos 
os hydrologistas a estudam com cuidado e a as-
signalam, ainda que tal investigação seja, como 
affirm ou Chaptal, apenas comparável á dissecção 
de um cadaver. 

Ha, com effeito, no elenco e no dynamismo 
dos constituintes chimicos das aguas mineraes 
muita coisa a que attender, para o estudo phi-
losophico e racional da hydrotherapia, assim 
como na revista das suas propriedades physicas, 
muitos dados curiosos, alguns dos quaes se 

\ 
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apresentam como tendo indiscutível importân
cia. 

O estudo de uma agua minero-medicinal 
deve, portanto, ser feito debaixo de très distin
ctes pontos de vista: — physico, chimico e the-
rapeutico. 

Emquanto ao estudo physico, abstemo-nos de 
o fazer na generalidade, dizendo apenas alguma 
cousa do que hoje se attribue á electricidade 
das aguas mineraes, admittindo-se que esta se 
faz por pequenas correntes, fracas e de pequena 
tensão, atravessando a massa liquida, e cuja 
acção curativa as modernas theorias da electro-
therapia e da metallotherapia notavelmente real
çam e facilmente explicam. 

A existência d'esta electricidade é por um 
lado derivada das numerosas e constantes acções 
chimicas feitas dentro da massa liquida, no in
terior da terra, e por outro lado originada pelo 
attricto produzido pela passagem da agua ao 
longo das fendas, não contando, está bem de 
ver, com o influxo eléctrico que a propria terra 
directamente lhe pode communicar. 

Um caracter especial attribuido ás aguas mi-
nei'aes é a maneira como n'ellas actua a corren
te eléctrica. Baumgartner e Royer asseguram 
que emquanto a agua ordinária, pela acção da 
electricidade, se decompõe em dois volumes de 
hydrogenio e um de oxygenio, algumas mine
raes, como as de Gastein, produzem tres-ivolu-
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mes de hydrogenio no polo negativo e uni de 
oxygenio no positivo. Laconte, nas aguas de 
Eughieh, obteve 15,6 de hydrogenio para 2,3 de 
oxygenio. 

Tão curioso assumpto demanda, entretanto, 
novas e cuidadosas investigações. 

Chimicatnente encontram-se nas aguas mine?-
raes, além dos constituintes communs ás aguas 
potáveis, princípios mineralisadores que lhe dão 
a característica propria. 

D'estas revela a analyse, além de corpos sim
ples como o oxygenio, o azote, o enxofre, chlo-
ro, bromo, iodo, acido, bases e materia orgâ
nica. 

De todos estes elementos, apenas fallaremos 
do oxygenio e azote que podem existir isolados 
ou misturados sob a forma do ar, ainda que el
les não entrem na mesma proporção da atmos-
phera, podendo haver n'umas excesso d'azote e 
n'outras d'oxygenio, -ou ainda faltar por com
pleto qualquer d'estes elementos no estado li
vre. 

O azote existe em tal abundância n'algumas 
aguas, como as hespanholas de Panticosa, Ovie
do, etc., que os nossos visinhos fizeram d'ellas 
o grupo das aguas azotadas, e as consideram 
como uma especialidade therapeutica, sempre 
muito estimada em Hespanha, e ultimamente 
em todo o mundo scientifico, pelas incontestá
veis curas n'ellas operadas. 
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Entre nós podemos incluir, era primeira li
nha, as de Monfortinho, e depois as das Caldas 
da Rainha D. Amelia, Vizella, etc., que se o não 
são tanto como ,as hespanholas que referimos, 
tem sobre estas a grande vantagem de possuí
rem outros elementos de não menos effeito para 
outro grupo pathologico, como é pelo menos o 
enxofre nas duas ultimas mencionadas, e a gran
de proporção de oxygenio nas de Monfortinho, 
a que se deve attribuir grande parte da sua 
acção curativa. 

A existência d'essas percentagens d'azote é 
attríbuida á decomposição de matérias orgâni
cas de que taes aguas se impregnam, a nitratos, 
ou ao próprio ar atmospherico, que penetrando 
no interior da terra, cedeu todo o oxygenio em 
diversas e desconhecidas oxydações, deixando o 
azote em liberdade. 

Estes e outros vários componentes, são os 
revelados pela analyse chimica, mas não pode
mos deixar de suspeitar que alguma cousa de 
muito mais importante escapa ainda aos já sen
síveis e rigorosos methodos analyticos. 

Devemos ainda lembrar que demoradas e per
sistentes observações microscópicas revelam em 
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certas aguas mineraes, mesmo nas d'altas tem
peraturas, bactérias de forma e fuocção especial 
evidentemente confirmadas pelas culturas de la
boratório. 

Além do poder reductor e transformador 
provado nos saes mineraes, julga-se provável 
que muitos d'aquelles seres possam ter ainda 
um poder therapeutico próprio, e por assim di
zer especifico em muitos casos. 

Teríamos assim uma variedade de micróbios 
do Bem, para contrapor aos innumeros e muitas 
vezes invencíveis micróbios do Mal, cuja missão 
parece ser simplesmente a de aniquilar e des
truir a humanidade. 

O poder reductor e transformador por^meio 
d'uma original fermentação, é hoje indiscutível, 
como está provado, principalmente para as 
aguas sulfurosas e férreas, e se poderá provar 
amanhã ou depois, para os outros grupos de 
aguas mineraes, fazendo inteira luz n'um am
biente ainda tão escuro, como é o da acção das 
aguas minero-medicinaes, que tão grande in
cremento está tendo na medicina moderna. 

Nada ha, effectivamente, mais acceitavel e 
fascinador do que esta hypothèse para quem 
conhecer as leis da microbiologia, e comparar 
estas theorias com as que explicam as salutares 
consequências da lucta sem tréguas entre as di
versas espécies que povoam o sangue, tubo in
testinal e outras cavidades orgânicas. 



70 

Admittindo, como quer a moderna biologia 
que a. integridade da saúde depende da favo
rável vitalidade, condições de numero e proli
feração dos micróbios benéficos ao organismo, 
em presença dos que lhe são prejudiciaes, nada 
custa admittir que as aguas mineraes actuem 
beneficamente, mais pela quantidade e qualida
de de espécies microbianas que contenham, do 
que pelos seus componentes chimicos, que ape
nas poderiam secundar a sua acção, ou servir 
exclusivamente de alimento a essas espécies ; e 
isso explicaria melhor a razão porque as aguas 
mineraes perdem tanto mais das suas proprie-
des fora das nascentes, quanto mais tempo tive
rem sido colhidas, ainda que a analyse nenhu
ma alteração lhes reconheça, porque outros fa
ctores, além da estabilidade chimica, se devem 
admittir como perturbadores da vitalidade ba
cteriana, como podem ser a alteração molecular, 
a temperatura, aereação, etc. 

E d'aqui a facilidade de admittir que certas e 
determinadas aguas, sulfurosas, férreas, azota
das, etc., .contivessem certas espécies benéficas, 
especificamente inimigas de certas outras patho-
logicas. 

Cremos bem que por qualquer d'estas três ul
timas theorias, se chegará ao indispensável co
nhecimento do principal agente therapeutico de 
cada grupo d'aguas mineraes, e que os progres
sos da bacteriologia ou da chimica biológica, 
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concorrerão muito para resolver este impor
tante problema, que é da mais alta importância 
para arrancar a hydrotherapia ao empirismo em 
que vacilla, apesar dos surprehendentes teste
munhos da sua efficacia para a maior parte das 
affecções de que enferma a humanidade, ainda 
que pouco mineralisadas, e, contraste notável, 
pertencem a este grupo as mais preconisadas 
aguas mineraes. 

Se isso podesse servir de prerogativa, as de 
Monfortinho tinham justificado de sobejo a sua 
vantagem sobre todas as suas congéneres, por 
serem as menos mineralisadas que conhecemos. 



Analyse physico-chimica das aguas 

Não chegavam os nossos conhecimentos ana-
lyticos para tão difficil e melindroso assumpto, 
nem podíamos deixar de sellar esta analyse com 
os dois nomes illustres que n'ella collaboraram 
com uma vontade e auxilio que merece a nossa 
eterna gratidão. 

Para que o nosso presado collega e já illustre 
chimico José Pereira Salgado nos acompanhas
se no intuito de fazer as analyses junto das nas
centes, já de longe tinhamos obtido o grato con
sentimento do nosso insigne chimico e illustre 
director do Laboratório Municipal do Porto, An
tonio Joaquim Ferreira da Silva, mas não per-
mittiram os muitos serviços d'esté Laboratório, 
que nós fossemos com a antecedência necessária 
á conclusão dos nossos trabalhos na primeira 



78 

época, o que ainda tentamos, pedindo e obtendo 
a sua partida para ali nas ferias da Paschoa. 

Sendo de si pouco o tempo que nos deixavam 
estas ferias para tão demorado trabalho, menor 
se tornou ainda pela serie de contrariedades e 
peripécias que se deram com a viagem para lo
cal tão distante da ultima estação ferro-viaria, e 
onde todas as commodidades teem faltado. 

Porém, na absoluta necessidade de aprovei
tarmos este ultimo interregno escolar, tivemos 
de seguir para alli no dia 10 d'abril, cavalgando 
6 ou 7 legoas por caminhos desconhecidos e 
agrestes. 

Propriedades physicas 

Eram 3 horas da tarde quando chegamos, fi
nalmente, ás nascentes, e sem tempo para de
longas, iniciamos logo os trabalhos, começando 
por tomar a temperatura do ar á sombra, que 
era de 17°,8 e a pressão barométrica de 740,5mm. 

Não podendo fazer a analyse de cada nas
cente, pela falta de tempo com que luctavamos 
e pela enorme despeza que nos constituía, re
solvemos, d'accordo com a opinião do nosso 
presado collega e amigo Salgado, completar as 
analyses para a agua das fontes—Peixeira Sal
gado, das Hespanholas e as três do Banho Pu-
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blico, não só porque teem sido as mais e quasi 
exclusivamente aproveitadas para os banhos, 
mas também porque nos pareceu representarem 
melhor o typo de todas as aguas, pois tudo nos 
levava a crer que tinham a mesma composição 
essencial, e que, para determinar o que cada 
uma das outras tivesse a mais ou a menos, bas
taria uma investigação menos rigorosa e demo
rada, o que fizemos. 

As nascentes que alimentam o Banho são, 
como já dissemos, as três que designaremos pe
las letras D C e E, iniciaes cias palavras que in
dicam a sua situação no Banho, isto é, direita, 
centro e esquerda de quem entra. 

A temperatura de cada uma d'estas, tomada 
dentro do cano que as traz ao tanque, era res
pectivamente de 28°, 26°,8 e 26° centígrados; e 
a da agua misturada, tomada fora mas junto dos 
canos, de 27° centígrados. 

Junto ao cano de cada uma ha constante 
emissão de bolhas gazosas, que por vezes pro
duzem grande gorgollejo e agitação da agua, 
perceptíveis mesmo a distancia, e sobretudo na 
do centro, cujo cano é também muito mais largo. 

Não é possível determinar o caudal com exa
ctidão, pelas péssimas condições em que o tan
que se encontra, pois deixa vasar agua'por to
dos os lados, podendo affirmar-se que, pelo me
nos um terço das aguas, se esgotam por diver
sas derivações. 
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Comtudo, calculamol-a pela capacidade do 
tanque, que elks enchem em 25' até á altura do 
banho de immersão, approximadamente em 
161 ,m3280, ou 161280 litros em 24 horas, ou se
jam 384 pipas. 

E como quasi todas as restantes nascentes, 
excepto três das menos mineralisadas, tem cau
dal approxiraado umas, e maior outras, devemos 
convir que aquella cifra se pôde bem multipli
car por 6 ou 7, o que dará approximadamente 
600 a 700000 litros por dia, sem erro de exces
so, como resaltará á simples intuição de quem 
pensar como que um rio a sahir por quinze boc-
cas, cada uma das quaes correndo como n'uni 
tubo de mais d'um decimetro de diâmetro. 

Cremos, pois, poder affirmar que é o mais 
caudaloso do paiz, depois do de S. Pedro do SulQ 
e um dos maiores da Europa (2) não sabendo 
mesmo quanto poderão augmentai' com uma ca
ptação e pèsquiza conveniente, pois brotaram 
todas expontaneamente, como parece pelo esta
do em que se encontram, e muitas se infiltram 
nos terrenos marginaes, que transformam em 

(') A parte já captada d'esté enorme caudal é de 
410000', mas poderá facilmente elevar-se a mais do quá
druplo, se aproveitarem todas as aguas. 

(2) O maior caudal é o de Carlsbad, com 1700mS, e a 
seguir o de Ontaneda, em Hespanha, com 1200m3. ^ 
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verdadeiro e permanente pântano, não se poden
do transitar n'alguns pontos. 

A respeito da sua temperatura, que effecti-
vamente parece mais elevada de manhã e á nou-
te do que durante o dia, diz a paginas 46 do 
seu Aquilegio, o dr. Fonseca Henriques: « . . . 
notou curiosamente (') que no Estio, quando o 
sol ao meio dia tem chegado ao seu zenith, está 
frigidissima esta agua; e que ao sol posto torna 
á sua tepidez, que de manhã conserva. 

Se na meia noute fervesse com grande estua-
ção, era em tudo semilliante áquella fonte do 
Sol, de que fallou Quinto Cursio, quando disse: 
«Amonis nemus in medio habet fontem, aquam 
Solis vocant; sub lucis ortum tépida manet: me
dio die frigida flu it; in vesperam calescit; media 
nocte fervida exefluat; ad lucem multum ex no
cturno calore decrescit; donee sub diei ortum 
assu et tempore languessat.» E continua o au-
ctor: «D'esta fonte e de outra semilhante faz 
mensão Plínio histórico no livro 2, cap. 103.» 

Vê-se que o eximio auetor do Aquilegio não 
passeou pelas aguas de Monfortinho, nem n'el-
las molhou as mãos, obedecendo, talvez em tu
do, ás indicações do dr. Sanches Ribeiro, que 
por falta de thermometro ou qualquer outro mo
tivo, se deixou levar pela opinião popular, que 

í1) Refere-se ao Dr. Sanches Ribeiro. 
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illudicla pela differença de sensação que se sen
te, affirma o mesmo (*) 

A illusào parece ser devida á graiide diffe
rença de temperaturas que o clima d'esta região 
apresenta, sendo de manhã e á noute muito fres
co e agradável, e ao meio dia muito cálido, 
pois que se o thermometro marca sempre a 
mesma temperatura em cada nascente, a diffe
rença que parece notar-se nellas, reside no cor
po, que estando a uma temperatura maior ou 
menor, sente-as menos ou mais quentes. 

Estas aguas são perfeitamente límpidas e 
crystallinas, sem sabor apreciável depois d'algu-
mas horas de repouso em vasilhas, sobretudo 
abertas, ou do aquecimento a 50 graus durante 
algum tempo, que lhes transforme a reacção 
acida, que tem á sahida das nascentes, em alca
lina, que tomam por aquelles dois processos de 
as tornar perfeitamente potáveis, extremamente 
leves ao estômago, auxiliares da digestão e de 
frescura bem apreciável em clima quente, pare
cendo até geladas, quando bebidas no dia se
guinte. 

E' de suppôr que o resfriamento seja devido 
á vaporisaçào lenta determinada por aquellas 
condições. 

Porém, bebidas á sahida da nascente, são 

(') Só n'isto tem razão o famoso auctor das Instruc-
ções e Kegras praticas para caldas. 
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muito moles, um tanto insossas e não só se tor
nam pesadas ao estômago, mas também deter
minam abundantes erutações e favorecem azias. 

São também inodoras nas mesmas condições, 
mas os vapores e gazes que embalsamam o ar 
interior da casa do banho, tem um cheiro inde
ciso e fugitivo, agradável e sui-generis, com 
uma temperatura sempre egual á do banho. 

E' admirável o extraordinário viço de toda 
a vegetação derregada por estas aguas, e pouco 
menos a que é arejada pelos vapores que, desde 
o sol posto até muito depois de nascer o sol, se 
levantam em grandes espiraes por todo o per
curso, desde as nascentes até ao Ergis, e na vei
ga subjacente, que cilas conservam infiltrada 
como uma enorme esponja de crusta ressequida 
pela rápida vaporisação, sempre activada pelo ca
lor e brisas que constantemente amenisa o logar, 
e talvez pela propriedade característica que ellas 
tem de seccar prompiamente, mesmo na pelle, 
quando se sae do banho, ou n'ellas se molham 
as mãos, que deixam macias e como que cober
tas de um induto oleoso durante alguns segun
dos, o que a principio nos fez acreditar que ti
nham algum corpo gordo sem cheiro nem sa
bor, activo, ou neutralisado por outros elemen
tos. 

Porém, nada d'isto nos revelou a analyse, e 
somos forçados a confessar que nenhuma hypo
thèse racional, achamos concordante, com este 
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facto, que mais cuidadosamente será estudado 
como merece, pois estamos convencidos de que 
este induto tem certa importância no tratamen
to das dermatoses, para o que parece terem es
tas aguas mais alguma cousa de especifico do 
que as percentagens de azote e oxygeuio reve
ladas pela analyse. 

Devemos ainda explicar que não vale sur-
preza a benéfica acção que estas aguas tem 
sobre a vegetação, pois toda a gente pode calcu
lar o valor dos compostos azotados nos seres vi
vos, e reino vegetal principalmente; adiante 
fica este assumpto desenvolvido quando tratar
mos, da acção therapeutica do azote. 

Analyse qualitativa 

Esta analyse, que incidiu sobre a agua mis
turada das três fontes que alimentam o Banho, 
foi encetada no local das nascentes pelos seguin
tes ensaios, no dia 10 de abril d'este anno: 

Addicionando á agua algumas gottas d'um 
soluto alcoólico de phenol-phtaleina, não ha mu
dança immediata de côr, apparecendo depois da 
ebulliçâo a côr roseo-vermelha. 

A tintura de tornesol sensível, addicionada á 
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agua, cora de vermelho, passando depois da 
ebullição a azul nitido. 

Lançada em pruveta de vidro, não omitte 
immediatamente bolhas gazosas, notando-se so
mente, passado bastante tempo, o appareci-
mento de algumas finissimas bolhas gazosas 
adhérentes ás paredes. 

Acido chlorhydrico — Addicionando á agua, 
contida n'uma pruveta, um pouco d'esté reagen
te, notou-se o desenvolvimento de finissimas bo
lhas gazosas, adhérentes ás paredes e mais abun
dantes do que no ensaio anterior. 

Azotato de prata—k agua, depois de fervida 
com acido azotico e tratada por este reagente, 
deu turvação branca immediata. 

Azotato de prata ammoniacal—-Deu apenas 
leve turvação. 

Ta/mino—Deu coloração amarellada, toman
do um leve tom roseo-sujo passado bastante 
tempo. 

Ammonia—Só passado muito tempo deu le
víssima turvação. 

Chloreto de bar y o—A agua fervida com aci
do chlorhydrico e addicionada d'esté reagente, 
não deu turvação apreciável, mesmo passado 
bastante tempo. 

Chloreto de baryo ammoniacal—-Deu turva
ção branca immediata, precipitando bastante 
passado algum tempo. 
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Agua de cal—Deu leve turvação passado pou
co tempo. 

Oxalato de ammonio—Leve turvação passa
do algum tempo. 

Reagente de Nessler—Não produziu colora
ção apreciável. 

O nitro prussiato de soda, tártaro emético, 
hydrato de chloral, etc., uão deram reacções 
apreciáveis. 

Estes rápidos ensaios realisados nas nascen
tes, foram depois completados no Laboratório 
Municipal de chimica do Porto, com a agua por 
nós colhida, seguindo rigorosamente o processo 
indicado por Fresenius na 9." edição do seu tra
tado de analyse qualitativa. 

M 
I 

Investigação dos elementos que existem 
em maior quantidade 

2 litros d'agua foram fervidos durante uma 
hora, em capsula de porcellana, addicionando 
de tempos a tempos agua distillada, para não 
diminuir muito o volume primitivo. 

Formou-se um leve precipitado, que foi filtra
do, ensaiando-se em separado o liquido da fil
tração e esse precipitado. 

6 
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I . ENSAIO DO PRECIPITADO 

O leve precipitado que ficou no filtro, foi 
dissolvido n'uma pequena porção d'acido chlor-
hydrico diluído de 3 partes d'agua e fervente. 

A' addição do acido deu-se uma leve effer-
vescencia., 

a) Uma pequena porção de -soluto chlorhy-
drico, foi tratada pelo sulfocyaneto de potássio, 
dando coloração vermelha nitida. 

Ferro. 
6) 0 resto do liquido foi evaporado á seccu-

ra a banho maria. 
'I. Humedecido o resíduo com algumas got-

tas d'acido chlorhydrico e addicionado de pe
quena porção de agua, ficou levemente turvo. 
O que indica a presença de: 

Vestígios de silica. 

2. Filtrado o liquido, foi uma parte evapo
rado á seccura com acido azotico; dissolvido o 
resíduo em pequena porção de agua acidulada 
por acido azotico e ensaiado com o nitro-moly-
bdato de ammonia, não deu reacção apreciável 
indicativa, da presença de acido phosphorico. 

3. Outra porção de liquido filtrado da silica, 
foi tratado pelo chloreto de baryo. Formou-se 
leve turvação depois que se começou a aquecer 
o liquido. 

Acido sulfúrico. 
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4. O resto do liquido, addicionado d'uni ex
cesso de ammoniaco e de oxalato de ammonia, 
deu torvação branca immediata, que conserva
da algum tempo em estufa a 40°, deu precipi
tado leve. 

Cal. 
5. O precipitado obtido anteriormente foi fil

trado, e o liquido addicionado de novo, de 
ammoniaco e phosphato acido de soda; deu tur-
vação branca passado algum tempo. 

Magnesia. 

2 . ENSAIO DO LIQUIDO FILTRADO 

Como esta agua é muito fracamente minera-
lisada, o liquido a ensaiar foi concentrado a me
tade do seu volume. 

a) Um pouco do liquido addicionado de aci
do chlorhydrico e de chloreto de baryo, deu tur-
vação branca depois da ebullição e passado al
gum tempo. 

Acido sulfuriet). 
6) Addicionando a outra porção de acido 

azotico e azotato de prata, este reagente deu 
leve turvação branca immediata. 

(Moro. 

c) Uma outra porção, evaporada á seccura 
com acido azotico, dissolvido o residuo em agua 
acidulada por acido azotico e addicionada a um 

* 
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soluto de nitromolybdato de ammonia, não deu 
coloração ou precipitado apreciável. 

d) Uma porção grande de liquido fortemente 
concentrada a banho maria e ensaiado com o 
papel vermelho de tornesol, azulou-o levemente. 

Umas gottas d'esté liquido, addicionado, em 
vidro de relógio, de uma gotta d'acido chlorhy-
drico, produziram uma levíssima effervescencia. 

Uma outra porção tratada pelo chloreto de 
cálcio deu levíssima turvação. 

Carbonatos alcalinos. 

0 resto d'esté liquido foi evaporado á sec-
cura; o resíduo foi fervido com alcool, que 
depois de filtrado, foi evaporado á seccura. 
Dissolvido o resíduo alcoólico em agua e addi
cionado com precaução a um soluto sulfúrico 
de diphenylamina, formou-se, passado algum 
tempo, na superficie de separação dos dois lí
quidos, um annel levemente corado de azul. 

Acido a/otico. 

e) Todo o liquido restante foi acidulado por 
acido chlorhydrico e evaporado á seccura. 

Humedecido o residuo com acido chlorhy
drico e addicionado de uma pouca de agua, fi
cou um tanto turvo. 

Silica. 

/ ) Filtrado o liquido anterior, foi alcalinisado 



85 

com amraoniaco e addicionado de oxalate de 
ammonia. Deu precipitado branco relativamen
te abundante. 

Cal. 

ff) Filtrado o #liquido do ensaio anterior, 
e addicionado a este liquido uma pequena por
ção de phosphate de soda, deu-se turvação 
branca pela agitação do liquido com vareta de 
vidro. 

Magnesia. 
h) O resto do liquido evaporado á séccura, 

foi aquecido ao rubro até á eliminação dos saes 
aramoniacaes; dissolvido o resíduo n'uma pouca 
d'agua, foi addicionado, a quente, d'um pouco 
de chloreto de baryo e depois de agua de ba
ryta até acastanhar fortemente o papel de cur
cuma. Depois da ebullição riltrou-se, addicio-
nou-se ao filtrado um pouco de ammoniaco e 
um leve excesso de carbonato de ammonia; 
aqueceu-se levemente durante algum tempo, fil-
trou-se, e evaporou-se o filtrado á seccura. 

O resíduo foi aquecido ao rubro até elimina
ção de saes ammoniacaes, dissolvido em agua. 
alcalanisado pelo ammoniaco, e de novo tratado 
pelo carbonato de ammonia a quente. Filtrado 
e evaporado á seccura, foi este novo resíduo 
egualmente aquecido ao rubro. Este resíduo as
sim obtido, foi dissolvido em pequena porção 
d'agua e dividido em duas porções: 

'!). Uma d'ellas tratada pelo pyroantimoniato 
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acido de potassa, deu precipado branco crystal-
lino. 

Soda. 
2) A outra, tratada n'uma pequena capsula 

de porcellana pelo chloreto de platina, foi eva
porada á seccura. Dissolvido o resíduo em agua 
alcoolisada, deixou um leve precipitado ama-
rello. 

Potassa. 
* 

II 

Investigação dos elementos fixos que existem 
em pequena quantidade 

Foram evaporados á seccura 15 litros d'agua 
e o residuo aquecido ao rubro sombrio. 

A massa salina ennegreceu levemente, e esta 
còr desappareceu por aquecimento um pouco 
mais demorado, ficando novamente branco ama-
rellado. (Indicio de pequenas porções de maté
rias orgânicas). 

Este residuo, depois de intimamente mistu
rado, foi dividido em 3 porções, das quaes uma 
representava cerca de metade, e as outras um 
quarto cada uma. 

a) Acido phosphorico 

Uma das porções mais pequenas foi aquecida 
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com agua, addicionada d'um leve excesso de 
acido chlorhydrico e evaporada á seccura a ba-
nho-maria; aquecido o residuo com acido chlor
hydrico, diluído com agua, filtrado por papel 
lavado com acido chlorhydrico e agua, evapo
rado a pequeno volume e addicionado de acido 
azotico. foi ensaiado com o nitro molybdato de 
ammonia. 

Deu, aquecido a cerca de 80°, uma leve turva-
ção amarella; só depois de repouso prolongado, 
se formou um levíssimo precipitado amarello 
crystallino. 

b) Fluor 

A outra porção de um quarto, serviu-nos pa
ra a investigação do fluor. Os resultados foram 
negativos. 

A terceira porção maior, foi fervida com 
agua repetidas vezes, filtradas as aguas de tra
tamento, e lavada, ainda a parte insolúvel com 
agua fervente. Obteve-se assim um residuo e um 
soluto. 

1) Residuo 

Este residuo serviu-nos para a investigação 
da baryta e da estronciana. 

Depois dos tratamentos convenientes para a 
eliminação da silica, ferro e outros elementos 
que existem em maior quantidade, procedeu-se 
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á sua indagação no resíduo pequeno, servindo-
nos do espectroscopio. Os resultados foram ne
gativos. 

2) Soluto alcalino 

Serviu-nos para a indagação do acido bórico, 
iodo, bromo e lithina. 

As investigações do acido bórico, iodo e bro
mo, deram resultados completamente negativos. 

A parte do resíduo da evaporação destinada 
á determinação da lithina, foi aquecida com 
agua, addicionada de acido chlorhydrico até 
reacção nitidamente acida, evaporada quasi á 
seccura, tratada por alcool fresco a 90°, com o 
fim de insolubelisar a maior parte do chloreto 
de sódio e de potássio, e filtrado. 

O soluto alcoólico, por evaporação á seccu
ra, deixou um pequeníssimo residuo, que en
saiado ao espectroscopio, além da risca do só
dio, ainda bem nitida, dava uma risca muitíssi
mo fugaz no vermelho (altura do 30 da escala) 
caracterisando assim a presença de levíssimos 
vestígios de LITHINA. 

D'estas investigações resulta que na agua da 
Fonte do Banho Publico, em Monfortinho, exis
tem os componentes seguintes: 
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BASES ÁCIDOS 

Soda Acido carbónico 
Potassa » chlorhydrico 
Lithina (levíssimos ves- » silicico 

tigios) 
Cal » sulfúrico 
Magnesia » phosphorico (le

víssimos vestí
gios) 

Oxydo de ferro » azotico (levissi-
, mos vestígios) 

As bases predominantes são a cal e a soda,, 
sendo relativamente notável a quantidade da 
primeira, que foi, nitidamente revelada pelos 
ensaios chimicos e pela. nitidez do seu espectro. 

E' também notável a quantidade de ferro, em 
relação ao pequeníssimo resíduo d'esta agua. 

III <i 

Para completar este ensaio analytico, deter-
minou-se o residuo fixo da agua, o grau bydro-
timetrico e a alcalinidade total. 

Residuo fixo—As matérias fixas contidas 
n'esta agua, determinadas por evaporação á sec-
cura, em capsula de platina tarada, de 2 litros 
d'agua, são representadas por 0,045 grammas 
por litro (media de 2 ensaios concordantes). 
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Grau hydrotimetrico—O grau hydrotimetri-
co d'esta agua, determinado na nascente e no 
laboratório, é de 4o graus francezes (Boutron e 
Boudet. 

Fervida a agua, tem apenas a dureza de 
0°,75. 

Pelos resultados d'estes ensaios, podemos di
zer que na fraca numeralisação d'esta agua, pre
dominam o bicarbonato de cal e o acido carbó
nico livre. 

Alcalinidade total—Esta foi determinada jun
to da nascente, por meio do acido sulfúrico ^0, 
(decinormal), operando sobre 500e3 d'agua, se
gundo o processo uzual de sobresaturaçào pelo 
acido, e determinação, depois, de ebullição pro
longada, do excesso de acido por uma solução 
de soda ^, equivalente. 

A media de dois ensaios concordantes deu, 
para acido sulfúrico necessário para neutralisa-
çào de 1 litro de agua, 1, 2C3, o que correspon
de á alcalidade por litro, expressa em acido sul

fúrico (H8So'1)—0,0059 grammas, ou em carbona
to de soda 0,0003 grammas. 

Analyse da agua das outras nascentes 

Os resultados obtidos na analyse qualitativa, 
são quasi na totalidade comparáveis aos da 
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Fonte do Banho, havendo somente nas nascen
tes Pereira Salgado e das Hespanholas, um leve 
excesso de ferro, com diminuição relativa de 
carbonatos alcalino-terrosos. 

As ultimas cinco nascentes ao norte, são an
tes excellentes aguas potáveis. 

Os residuos de evaporação são um pouco su
periores: sendo, para a nascente Pereira. Salga
do, 0,0539 grammas por litro, e para a nascente 
das Hespanholas=0,0660 grammas. 

A alcalinidade é sensivelmente a mesma que 
na agua da Fonte do Banho. 

Analyse dos gazes 

A colheita dos gazes foi feita na nascente da 
fonte Pereira Salgado, não só pela sua affluen-
cia abundante e constante, como pela facilidade 
com que ahi, mais do que nas outras, se po
diam colher. 

A sua analyse foi realisada usando das pipe
tas de Hempel, fazendo a absorpção do gaz car
bónico pela potassa forte, e a do oxygenio pelo 
pyrogalhato de potassa. 

Os resultados, media de duas determinações, 
foram os seguintes: 



02 

Acido carbónico 3,0cS 

Oxygenio 13,8» 
Azote , 83,2» 

100,0 

CONCLUSÃO 

Em vista da analyse, as aguas de Monforti
nho, muito levemente mineralisadas, devem ser, 
provisoriamente classificadas como: hypother-
rnaes, hyposalinas, gazosas-azotadas e levemen
te alcalinas (bicarbonatadas cálcicas e sódicas). 

Este pequeno trabalho, que representa para 
nós a synthèse d'uma árdua tarefa de muitos 
sacrifícios, é pouco, bem o comprehendemos e 
sentimos, para um estudo completo d'estas 
aguas, e muito menos para, só por si, explicar 
a acção d'ellas nas variadíssimas doenças chro-
nicas que alii teem sido tratadas com maravi
lhoso êxito, sobretudo afhrmando-nos tão fraca 
mineralisação, que mais pareceriam só excellen
tes aguas potáveis, do que as fecundas gerado
ras de incontestáveis curas, se não houvesse al
guns agentes dignos de especial mensão, como 
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são os gazes livres que esta analyse nos desco
briu e classificou certos elementos menos im
portantes. 

Não houve tempo para a analyse qualitativa, 
nem com ella adiantaríamos mais na investiga
ção de fórmulas therapeuticas, ainda hoje archi-
teetadas, mais sobre os dados impiricos em que 
se exerce a observação e experiências clinicas, 
do que sobre os resultados da mais completa e 
subtil .analyse chimica, que por vezes contrasta 
com todos os effeitos conhecidos e comprovados, 
pois nada ou pouco se conhece sobre o modo de 
operar das aguas mineraes, e toda a sciencia 
reconhece a impossibilidade de edificar uma 
theoria satisfactoria da sua acção nas diversas 
modalidades pathologicas. Podemos dizer como 
o severo critico da hydriatria allemã-Leichtens-
tern : «0 facto, de que as suas hydromineraes 
são efficazes em varias affecções chronicas e 
constituem uma medicação das mais indispen
sáveis em therapeutica, nenhuma critica pode
ria impugoal-o; e esse, pela observação e expe
riência dos medicos, é o fundamento da Hy
driatria». 

Mas temos muito perto pensamento mais ex
pressivo n'uma eloquente phrase de irrefutável 
lógica, como é a traduzida por aquella concisa 
inscripção latina que, a respeito das Caldas do 
Gerez diz : AÍGUI SURGUNT SANE—OS doentes saem 
sãos. Effectivamente só os factos accumulados 
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atravez de muitas gerações desarmam os mais 
sépticos argumentos e desnorteiam a critica dos 
que pretendem explicar a acção das aguas mi-
neraes só pela importância dos seus elementos 
sensíveis á analyse, quando todos a julgam ainda 
insufficiente para nos justificar os brilhantes 
effeitos que a clinica- diariamente reconhece. 

Ninguém hoje põe em duvida o grande valor 
therapeutico das aguas do Gérez, e comtudo não 
teem mais elementos justificativos de que os de 
Monfortinho, pois se estas teem um residuo me
nor, o que pode ser uma prerogativa d'ellas o 
d'aquellas não chegaria também para as valori-
sar e falta-lhes os gazes, que sendo nas pri
meiras abundantissimos, suficientemente nos ex
plicam o que de mais importante lhe attribue a 
clinica. 

Sendo as mais azotadas do nosso paiz (*) e 
umas das mais oxygenadas, não devemos con-
testar-lhes a importância que estes elementos 
lhe- conferem, quer actuem isoladamente, quer 
associados, como n'uma atmosphera saturada de 
azote e acido carbónico em que a percentagem 
do oxygenio é ainda bastante elevada. 

E, pelo que respeita á sua pequena minera-
lisação, ha na propria falta uma grande prero-

(') As de S. Pedro do Sul eram as consideradas mais 
azotadas com 75,5 d'agosto. 
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gativa das suas qualidades medicinaes para a 
therapeutica interna, onde se evidenciam admi

ravelmente tomadas na origem, e até fora d'el

la, mezes depois. 
Realmente, tendo ellas mineralisação inferior 

a qualquer boa agua potável, devem favorecer 
a lixiviação dos meios orgânicos e augmentar 
o poder eliminador das vias secretoras, sobre 
tudo pela influencia benéfica d'uma bem pro

porcionada percentagem de bicarbonato de soda 
e potassa, auxiliada ainda por pequenas percen

tagens de lithima, sobre tudo na quasi ausência 
dos metaes nocivos. Diz Leichtenstern que as 
pequenas quantidades de bicarbonato de soda 
contidas nas aguas hyposalinas são da maxima 
importância therapeutica. 

■ Existe, effectivamente, alguns vestígios de 
ferro, mas á presença d'esté elemento, ainda 
que em pequena percentagem, mais se poderá 
attribuir um effeito favorável do que prejudicial 
como se evidencia no salutar tratamento das 
anemias e chloroses, talvez por elle favorecido. 

Sabese, além d'isso, o papel preponderante 
da silica e silicatos alcalinos no arthritismo, on

de, segundo Byasson é um agente exitotrophi

co que modifica a quantidade de urina augmen

tando a urêa, eliminando o acidourico, que de

pois se, restringe, logo que a desassimilação é 
corrigida. 

Por seu lado Moinet attribue ás aguas silica
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tadas um influxo manifesto sobre as funcções 
biliares e desordens calculosas, emquanto Picot 
descobre a electividade que os silicatos tem so
bre a funcção glycogenica do figado, que modi
ficam favoravelmente. 

Podendo assim, aquellas aguas, comportar-se 
em face da diathese arthrij;ica, pela ingestão 
d'estes elementos, que contém, ainda que em di
minuta quantidade existam, é forçoso reconhe-
cer-lhes benéfica acção sobre outras modalidades 
dependentes d'aquelle fundo mórbido, como de 
facto se evidencia em grande numero de pertur
bações gastro-intestinaes, sobretudo nos que 
promanam do síndroma dyspeptico e nas fun
cções genito-urinarias, que regularisam, como 
adiante se nota na serie das indicações. 

E' ainda mais apreciável a sua acção sobre os 
órgãos do apparelho respiratório, deante da qual 
desapparecem muitos dos estados congestivos 
que se manifestam por corysas, bronchites, la
ryngites granulosas, etc. 

E' mesmo possível que tenham benéfica in
fluencia sobre tuberculosos incipientes, pois não 
é pequeno o numero de indivíduos que nos affir
mant terem-se alli curado doenças de peito de 
diversas manifestações, e que apenas referimos 
de passagem, por falta de observação pessoal 
d'estes casos. 

Resta-nos saber, e não é isso de mediocre 
importância, se todas estas propriedades thera-
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peuticas dependem da sua acção sobre as muco
sas, por analogia com a que é incontestável na 
pelle, se da electividade d'ellas para determina
dos tramas orgânicos, ou influencia unificadora 
da crase sanguínea, o que nos parece mais ra
cional admittir. Não chegou o pouco tempo para 
prescrutar tanto em tão melindroso assumpto. 

Externamente podemos observar algumas ve
zes modificações interessantes, graduadas desde 
o simples amollecimento e desaggregação, que é 
rápida e duradoura, até á mais completa lim
peza da pelle, que n'alguns casos chega a tor-
nar-se perfeitamente normal ao 5.° ou 7.° banho, 
depois de ter sido completamente expurgada de 
todos os productos morbigenos. 

Tudo isto, que precisávamos desenvolver e 
estudar assim o promettemos, fica para futuras 
investigações, pois não podemos conseguir o 
tempo e condições indispensáveis a um trabalho 
consciencioso, como precisa ser todo o que se 
filia nas sciencias medicas. 

E mais do que isso ainda, precisaríamos de
monstrar separadamente a acção de cada um dos 
gases a que se attribuera as propriedades thera-
peuticas d'estas aguas. 

Seria occioso fazel-o a respeito da fecunda e 
incontestável acção do exygenio, sobre tudo no 
dia em que todas as revistas nacionaes e estran
geiras nos parted pam o precioso e largo em pre-

7 
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go das aguas oxygenadas em muitos e variados 
casos de cirurgia. 

Apenas faremos notar que as percentagens 
em que n'essas condições se emprega o oxy-
genio, é muito inferior á que apresentam as 
aguas de Monfortinho na mistura gazosa da 
sua imergencia. 

Também nada precisamos, nem podemos 
adiantar ao que tantos hydriatas celebres teem 
dito das aguas bicarbonatadas, para evidenciar 
o valor d'estas no tratamento das vias digesti
vas, sobre tudo quando ellas teem saes tão ins
táveis como estes e muito mais quando á acção 
especifica d'estes gazes se junta a acção descon-
gestiva que ellas rapidamente realisam. 

Seria, pois, o valor therapeutico do azote 
que,nós teríamos de investigar lealmente, se 
não possuissemos os brilhantes resultados obti
dos pelas persistentes observações e experiên
cias de muitos hydriatras e chimicos celebres so
bre tudo do reino visinho, e estudar cuidadosa
mente esses trabalhos, se não tivéssemos a con
vicção de que o não podíamos fazer com tanta 
claresa e desenvolvimento como nol-o apresenta 
o illustre chimico João Ferreira d'Almeida na 
sua brilhante «Dissertação Inaugural sobre as 
Thermas da Rainha D. Amélia», a quem pedimos 
licença para transcrever o que elle, socorrido de 
tempo e tratados que não podemos obter, diz 
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sobre as propriedades therapeuticas do azote, e 
que constitue a ultima pagina brilhante do seù 
dourado curso medico. 

Acção do azote nas aguas mineraes 

Segundo a sua etymologia, azote quer di
zer privativo da vida. Não é assim que elle 
tem sido considerado mas sim como, indiffé
rente, incapaz de entreter a vida - inerte—em-
fim. Este gaz que forma as 4/3 partes do ar 
atmospherico não figura aqui, como bem se 
poderia suppor, senão como um correctivo um 
moderador do seu irrequieto companheiro, o 
oxigénio. Philosophando já dizia o Garvoche 
de V. Hugo. «Deus creou o rato e reconhe
ceu que tinha feito mal, para o remediar for
mou o gato.» O mesmo raciocínio se poderia 
applicar no presente caso. 

Não d'accordo com estas ideias proponho-
* 
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me a reivindicar para o azote as suas verda
deiras propriedades physiologicas e therapeu-
ticas, pouco conhecidas, segundo creio, (') en
tre nós. Tentarei estudar essas propriedades, 
considerando-o ou simples, ou misturado no 
ar atmospherico, ou finalmente dissolvido nas 
aguas mineraes. 

Onde primeiro e, sem duvida alguma mais 
profundamente se tem tratado do assumpto, 
foi no visinho paiz. A este propósito seja-me 
concedido um pequeno aparte. Tudo o que 
importamos em sciencia'é original d'Alem Py-
rineus. 

Se alguma coisa conhecemos proveniente 
d'outros paizes'em que a sciencia progride, 
ainda é a França que no-lo envia depois de o 
ter traduzido. 

Só por excepção lemos algum livro hespa-
nhol. Será porque estes nos não possam dar 
elementos como os livros francezes? Talvez, 
no geral mas não em todos os casos, e este é 
um d'elles. A hydrologia hespanhola vae senão 
adeante, pelo menos a par dos francezes. 

Voltando ao assumpto, dizia eu, que é em 
Hespanha que primeiro e melhor se estudou a 
questão. Nos annaes da Sociedade Hespanhola 

(') Não me consta que haja qualquer trabalho, em 
portuguez a este respeito. 
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de Hydrologia Medica (*) vem publicados os fa
mosos discursos, proferidos na mesma socieda
de, referentes á questão. 

N'ella tomaram parte os mais distinctos hy-
drologistas; a discussão foi prolongada e renhi
da, e não foi sem grande trabalho que os que 
negavam as propriedades therapeuticas ao azote 
se confessaram vencidos. Qual a origem da 
controvérsia? Eil-o: A analyse chimica de algu
mas aguas mineraes (2) não revelou na sua com
posição outro corpo, a que nitidamente podes-
sem attribuir as suas comprovadas virtudes 
therapeuticas, além do azote. D'aqui o crear-se 
até um novo grupo de aguas—as azotadas—de 
que os hespanhoes queriam possuir o monopó
lio. 

Foi acceite em França a nova unidade taxo-
nomica, e assim vemos apparecer no livro— 
Eaux Minérales, de la France et de l'étranger, 
as aguas azotadas, possuindo este titulo aquel-
las em que o azote entre n'um determinado 
volume, concedendo-se implicitamente activi
dade ao mesmo gaz. 

Não me abalanço a reproduzir aqui aquella 
instructiva e muito interessante discussão. Re-
ferir-me-hei a algumas das suas phases que 

í1) Anales de la Sociedad Espaflola da Hidrologia 
Medica annos de 1877 a 1880. 

(2) Panticosa, Caldas de Oviedo etc. 
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mais se prendem com o fim que pretendo at-
tingir. Os que não acreditavam nos effeitos the-
rapeuticos das aguas, diziam: O azote é chimi-
ca e physiologicamente caracterisado, exclusi
vamente por propriedades negativas. Vejamos 
o que nos ensina a ehimica e a physica. 

Propriedades physicas 

Foi descoberto em 1772 pelo Dr. Rutheford, 
que assim o denominou por o julgar absoluta
mente indifférente sob o ponto de vista chi-
mico. E' um gaz incolor, inodoro, insipido, mais 
leve que o ar, impróprio para a combustão e 
respiração. Foi em 1773 que Lavoisier assigna-
lou a sua presença no ar atmospherico. E' 
pouco solúvel na agua sendo preciso um litro 
d'esta para dissolver 25cc de gaz. Reduz-se ao 
estado liquido á pressão de 200 atmospheras. 

Propriedades chimicas 

Quanto á sua apregoada inércia ouçamos 
que é interessante: Para que se dê uma com
binação entre dois corpos, é necessário que a 
acção entre os componentes seja mutua. Logo 
um corpo que tem a propriedade de combinar-
se com outro não poderá ser chimicamente 
inerte. 

Ora o azote combina-se com variados corpos 
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e forma compostos cuja energia não é ultrapas
sada por nenhum outro. 

As propriedades corrosivas do acido azotico 
são bem conhecidas, ataca todos os metaes, 
menos os metaes nobres, e unido ao acido 
chlorhydrico nem estes poupa. Com o carbonio, 
forma o cyanogenio e da acção d'esté sobre o 
hydrogenio resulta o acido cyanhydrico ou prus-
sico, o mais terrível veneno, cujo poder segun
do Berzelius é tal que, uma gotta deposta sobre 
a pelle é bastante para produzir a morte. 

Entra em todos os alcalóides fixos naturaes, 
e entre estes destacamos a morphina, strychni-
na, belladona, acouito etc., cuja acção medica
mentosa é das mais potentes. Finalmente o va
lor d'um alimento é proporcional á sua riqueza 
em azote e tanto assim que a sua presença ou 
ausência serviu de base para a classificação dos 
alimentos em plásticos e respiratórios ou azo
tados e não azotados, classificação que depois 
foi rebatida. 

Creio ter dito o bastante para provar que, 
segundo a chimica, o azote não é um corpo 
indifférente, de propriedades negativas e muito 
menos inerte. 

Considerações physiologicas 

Forma, unido ao carbonio, hydrogenio, oxi
génio, enxofre e phosphore, a materia organi-
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sada. As plantas extrahem-no do amoníaco, que 
se produz nas decomposições de seres orgâni
cos. Não ha muito tempo que Berthelot de
monstrou que as plantas se apoderam directa
mente do azote do ar atmospherico, experiên
cias a que novamente me referirei. Isto mes
mo foi suspeitado nos fins do século passado 
por Fourcroy que avançou a suppôr que egual-
mente fosse absorvido pelos animaes. E porque 
não será assim? A sua absorpção pelos vegetaes 
no ar, é um facto indiscutível, como compre-
hender que a natureza, em que tudo é harmo
nia, concedesse essa propriedade aos vegetaes 
e a negasse aos animaes? 

Demais como explicar esse facto lembran-
do-nos de que a transição entre os dois reinos 
é absolutamente insensível? O azote é absorvi
do pelas vias respiratórias, como tentarei pro
var. As vias digestivas, possuíram durante lar
go tempo o monopólio da absorpção dos medi
camentos. 

A therapeutica moderna retirou-lhe o exclu
sivo, administram-se medicamentos por outras 
vias e em muitos casos com incontestáveis van
tagens, como no actual. A vasta extenção da 
mucosa pulmonar, a sua riqueza vascular, a te-
nuidade do seu epithelio contribuem para isso 
poderosamente. 

A physiologia mostra-nos d'uma maneira ex
perimental a facilidade com que ahi são absor-



105 

vidos os gazes e até os líquidos, e é um facto 
averiguado que o seu poder absorvente é mui
to superior, ao da mucosa gástrica. Em presen
ça d'isto como acreditar que a mucosa pulmo
nar tenha tal poder de electividade para o oxi
génio que o isole do azote e absorva exclusiva
mente? A ser assim a hygiene do ar seria uma 
burla; para que tantos cuidados? O pulmão era 
sufflciente barreira para nos livrar dos gazes 
nocivos. Egualmente a anasthesia pelo ether ou 
chloroformio seria impraticável. As absurdas 
consequências poder-se-hiam multiplicar, mas 
isto basta para não restarem duvidas sobre a 
sua absorpção. 

Vejamos como nos explica a physiologia a 
existência do azote no sangue. Diz Fernet que 
uma parte está dissolvida no soro e outra fixa 
nos glóbulos. Existe na proporção de 3 %, é 
portanto mais solúvel no sangue do que na 
agua visto que esta dissolve a pressão ordiná
ria 2,cc5 na mesma quantidade. Provem este 
azote, segundo a maioria dos physiologistas, do 
ar atmospherico, o que está d'accordo com as 
leis physicas que regulam o grau de solubili
dade dos gazes nos liquidos quando se acham 
em presença, dependendo da tensão de cada 
um dos mesmos fluidos. 

O azote é egualmente absorvido pela pelle. 
Fonsagrives, escreve no seu Tratado de Thera-
peutica: «O tegumento externo absorve agua, 
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gazes e substancias dissolvidas. Para que o 
azote faça excepção seria preciso adduzir espe-
ciaes argumentos. Ultimamente Reiset, provou 
a sua absorpção por esta via, mas em diminuta 
quantidade. 

Para terminar estas considerações physiolo-
gicas referir-me-hei a umas experiências feitas 
por Brown-Sequar, experiências que demons
tram claramente o activo papel que o azote de
sempenha na respiração. 

Tomou dois animaes, e fez respirar a um 
d'elles uma mistura de acido carbónico e ar, 
ao segundo, o mesmo acido carbónico junto a 
oxigénio. Contra o que se devia esperar o que 
respirava acido carbónico e oxigénio morreu 
primeiro, e attribuiu a maior resistência do pri
meiro, ao facto do acido carbónico estar junto 
com o azote do ar. 

Accrescentava depois as seguintes palavras: 
«Como conclusão eu creio que o azote desem
penha na respiração um papel bem mais im
portante que o que se lhe tem attribuido até 
hoje. Como actua este gaz? Qual o mechanismo? 
Ignoro-o e é sobre este ponto de vista que 
chamo a attenção dos physiologistas. 

Therapeutica 

Exerce este gaz, segundo Lecomte e Le-
raaine, uma acção sedativa sobre o coração e 
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fibra muscular lisa assim como sobre a dôr e 
processos inflamatórios. E' opposta á do oxigé
nio e bem différente da dos outros gazes que 
obram simplesmente pela privação d'esté ulti
mo. Esta acção foi approveitada pela medicina 
operatória. 

Foi egualmente applicado na Allemanha pelo 
dr. Steinbruck no tratamento da tuberculose 
pulmonar obtendo curas em doentes no pri
meiro período, assim como no segundo. O 
doente respirava durante um certo tempo 
unicamente azote e em quantidades gradual
mente crescentes. O effeito traduzia-se por 
maior facilidade na respiração, diminuição de 
frequência do pulso, baixa de temperatura e 
melhora sensível na digestão. 

A ideia não era original pois já em 1793 
apparece uma publicação sobre a cura da tu
berculose pulmonar e o seu methodo curativo 
que foi posto em pratica pelo dr. Marc, servin-
do-se para esse effeito do azote, o gaz que mais 
apropriado achava para fazer cessar ou pelo 
menos retardar a destruição do pulmão. O 
êxito não foi completo, mas ha a notar que a 
maior parte das experiências foram praticadas 
em doentes em período avançado. 

Para avaliar os progressos realisados pela 
therapeutica pneumática basta dizer-se que 
existem mais de cincoenta estabelecimentos 
n'este género, espalhados pela Europa entre a 
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França, Allemanha, Inglaterra, Austria, etc., 
sendo o azote e o oxigénio os gazes mais em
pregados. 

Para estas applicações é aproveitado o azote 
em natureza, mas foi-se mais longe. Um enge
nheiro lembrou se de saturar a agua potável 
de azote, a grandes pressões e funda-se um 
estabelecimento de aguas azotadas artificiaes 
em Madrid. Os resultados práticos foram sem 
duvida animadores, porque em poucos annos, 
criam-se novos estabelecimentos em diversas 
cidades hespanholas. 

Em 1890 apparece o primeiro estabeleci
mento d'esté género em Paris devido á inicia
tiva do dr. Betances, obtendo por este meio 
numerosas curas em doenças do apparelho 
respiratório. Em Allemanha, Italia e Bélgica 
vemos nós celebridades medicas aconselharem 
e preferirem até, este meio therapeutico. 

Finalmente para rematar este paragrapho 
apresento um pouco de therapeutica tJœorica, 
que sem ser original é pelo menos interessante 
e curiosa, se nos lembrarmos da pretendida 
inércia e indifferença do azote. E' devida ao dr. 
Bertran Bubio, que a derivou de considerações 
relativas ao papel do azote na cura das doenças 
microbianas pulmonares. 

O organismo, diz, é um conjuncto de cellu--
las microscópicas que em face dos agentes se 
comportam como micro-organismos indepen-
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dentes. O azote inhalado penetra no organismo, 
em virtude das leis osmoticas e de diffusão e 
espalha-se pelos tecidos e dissolve-se nos lí
quidos formando-lhe uma atmosphera interna; 
semelhantemente ao sangue que Claud Bernard 
classificava de meio orgânico, meio interior. 
Desde que o organismo se achava impregnado 
do azote, o equilíbrio osmatico estava estabe
lecido, até que o azote se eliminava ou se fi
xava nos tecidos. 

Ora o azote expirado é sempre em menor 
quantidade que o inspirado, e desde que se 
sabe que o azote não tem outro emunctorio, 
temos de admittir que se fixa nos elementos 
cellulares normaes; assim é realmente, accres-
centava e dr. Bertran, o azote combina-se com 
esses elementos reforçando-lhe a actividade, e 
augmentando-lhe a vitalidade. A acção thera-
peutica do azote, concluía, consiste no augmen
te de resistência no meio contra a violência 
dos micróbios. 

Ampliando os meios de defeza do terreno, 
o azote sem vida, inerte e indifférente, meta-
morphoseia-se em microbicida. 

A theoria foi depois verificada experimen
talmente nos laboratórios. Estabeleceu-se um 
parallelo entre o que se passa n'um tubercu
loso em uso de inhalações azotadas e n'uma 
cultura d'um fermento aerobio submettido ao 
contacto do azote. Assim, collocando a leve-
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dura de cerveja n'uma atmosphera de azote, 
sobrevem rapidamente uma tendência para a 
paralysação de todos os phenomenos que nos 
revelam a sua actividade: «a febre diminue na 
cultura* pois vemos diminuir as quantidades 
d'acido carbónico exhalado e d'alcool reduzido, 
assim como diminue a quantidade d'urea ex
cretada pelo tuberculoso quando se abaixa a 
hyperthermia produzida pelo processo infec
cioso. 

Absorpção 

Volto de novo a esta questão, justifico o 
meu procedimento porque é a base principal 
para o que pretendo attingir. 

A não admittir-se, como ainda ha quem af
firme, a acção therapeutica das aguas que con
tem azote terá forçosamente outra origem que 
não aquelle gaz. Além d'isto tem-se ultima
mente publicado trabalhos deveras interessan
tes, a este respeito, que nos tiram de duvidas. 

Dizia Fonsagrives que considerar o azote 
como simples moderador da actividade de oxy-
genio era uma ideia pueril; seria sem duvida 
muito mais racional dotal-o com menos ener
gia. Attribue ao azote um importante papel nos 
phenomenos Íntimos da nutrição intersticial. 
Faz notar que o azote absorvido pelos animaes 
nos alimentos é insufficiente para compensar o 
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seu dispêndio. Onde extrahir o que falta, como 
sanar o deficit a não ser absorvendo-o directa
mente do ar respirado? 

Concordava pois em que o azote penetra 
atravez da mucosa respiratória, o que depois 
foi demonstrado pòr Regnault, Liebig, etc. Es
tes foram mais longe, o azote do sangue, 
diziam, provem do ar atmospherico e dos "ele
mentos azotados, fornecendo-o estes por des
dobramento e directamente do estômago. 

E' sabido que o sangue dissolve uma maior 
quantidade de azote (dez vezes mais segundo 
Sestchenoff) que a agua pura nas condições 
ordinárias. Uma grande parte fixa-se nos gló
bulos condensando-o por uma faculdade espe
cial de absorpção, base do seu importante pa
pel biológico, (Caseneuve) que se confirma pelo 
facto de se encontrar em maior proporção no 
sangue arterial que no venoso. 

Discorda, mas não absolutamente, d'esta 
opinião o dr. Betances. Não ha duvida que o 
azote se dissolva no sangue mas contraria
mente a Caseneuve localisa essa propriedade 
no plasma sanguíneo conservando a normal 
composição d'esté liquido, assegurando assim 
a nutrição intersticial. 

0 azote não seria um moderador do oxyge-
nio bem pelo contrario, completa a sua acção. 
O oxygenio dá vida ao glóbulo rubro, o azote, 
vivifica o plasma; o oxygenio une-se á hemo-
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globina e forma a oxyhemoglobin, o azote 
combina-se com o plasma e forma azoplasmina. 
O plasma constantemente renovado tornar-se-
hia assim um esplendido meio para a conser
vação e circulação dos glóbulos rubros. 

Absorpeão nos vegetaes 

Poderá o azote ser absorvido, aprehendido 
directamente pelos vegetaes? E' uma questão 
que segundo creio está hoje resolvida affirma-
mente como veremos. Da exposição alguma 
coisa se colherá que nos aproveite. 

A influencia do azote atmospherico sobre 
a vegetação foi estudada pela primeira vez por 
Boussignault. Foi levado a isto porque notou 
que nas suas culturas, retirava sempre do solo 
mais azote que o introduzido pelos adubos. 
Qual a sua origem? Sabe-se que os dois prin-
cipaes elementos do ar, unem-se formando aci
do azotico ou vapores nitrosos, quando sobre 
elles actua a electricidade. 

Esses ácidos azotados são saturados pelo 
ammoniaco proveniente do solo e o producto é 
levado para o interior da terra pela chuva d'on
de passa para o vegetal. E' na realidade uma 
das fontes do azote vegetal mas de pouco va
lor porque precisa de condições accessorias fa
voráveis que raramente se realisam. A pergunta 
continuou de pé, com respostas alternativa-
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mente affirm a ti vas e negativas, até que Ber-
tolet se dedicou a estudar o assumpto. 

Mostrou experimentalmente que a materia 
orgânica e o azote actuados simultaneamente 
pela electricidade se combinam. Constatou mais 
que para a fixação do azote pela materia orgâ
nica não eram necessárias tensões eléctricas, 
tão fortes como as que se desenvolvem cons
tantemente na atmosphera. 

Transcrevo algumas das suas palavras: «Em 
todos os tubos sem excepção, quer contives
sem azote puro ou ar ordinário, quer estives
sem hermeticamente fechados, quer em livre 
communicação com a atmosphera, o azote se 
fixou sobre a materia orgânica (papel ou dex
trina) resultando um composto amidado. O phe-
n.omeno principal é pois a formação d'um com
posto azotado complexo pela união do azote 
livre com o hydrato de carbone posto em expe
riência, reacção inteiramente comparável áquel-
las que devem produzir-se ao contacto das ma
térias vegetaes e ar electrisado... 

Esta fixação do azote é sobretudo marcada 
nas montanhas e sobre os picos isolados onde 
a tensão da electricidade é muitas vezes tão 
considerável; a riqueza da vegetação nos ele
vados planaltos das montanhas que fornecem 
indefinidamente colheitas azotadas sem o con
curso d'adubos, concorda com estas opiniões... 

8 
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E até o reino animal deve experimentar por 
vezes influencias análogas. 

Talvez mesmo esta absorpção do azote, junta 
ás condensações muleculares e outras trocas 
ehimicas desenvolvidas no seio dos tecidos de
baixo da influencia do eflúvio eléctrico, dê lo-
gar a modificações physiologicas corresponden
tes qne gosariam um certo papel n'estas sin
gulares indisposições manifestadas no seio do 
organismo humano durante as tempestades.» 

Depois em novas experimentações notou 
que em alguns tubos o papel húmido ali con
tido estava coberto de manchas verdes forma
das de algas microscópicas, cuja origem, pro
vinha, sem duvida, de germens ahi introduzidos 
accidentalmente. A quantidade de azote n'estes 
tubos era muito maior do que a existente nos 
tubos privados de vegetaes. 

Outros experimentadores procuraram vêr se 
os vegetaes não influenciados pela electricida
de fixavam o azote. O resultado foi negativo. 
Assim vemos que o azote se modifica tão pro
fundamente que adquire a propriedade de, de
baixo da acção da electricidade que se desen
volve pela simples differença de tensão entre 
ar e solo, se unir a substancias como a cellu
lose que é idêntica com substancias que for
mam os tecidos dos vegetaes. 

As experiências de Bertholet foram repeti-
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das e continuadas por outros. Entre estas ap-
parece Brêal, preparador do curso de physio-
logia vegetal, que reconheceu a existência nas 
nodosidadès radiculares das leguminosas, ba
ctérias, cuja acção fertilisante era notável. 

Essas raizes desenvolviam se extraordinaria
mente e eram muito ricas de azote. A proprie
dade fixadora destas plantas, era sem duvida 
devida áquellas bactérias, o que prova a im
portância do seu papel biológico, sempre cres
cente. 

Em Hespanha, a quem este estudo interessa 
mais que a nenhum outro paiz, também se 
trabalhava n'este sentido. O dr. Masó Brú, ob
servador subtil, diz-nos na sua Mémoire sur le 
rôle que joue l'azote dans les eaux minérales,, 
que no laboratório de aguas azotadas em Bar-
celoua notava o seguinte: A parte do solo em 
que casualmente cahia agua azotada era em 
poucos dias povoada d'uma bella collecção de 
viçosos cogumelos, e onde cahia a agua simples 
nada apparecia. D'aqui concluia que o azote é 
activo por si próprio e «encarava-o como um 
medicamente trophico, cellular, offerecendo aos 
protoplasmas um meio de resistência especial.» 

Na mesma cidade o dr. Ferran, director do 
laboratório microbiológico, estudava a influen
cia do azote livre sobre a nutrição das thallo-
phytas. 

Uma cultura de cogumelos alimentada com 
* 



116 

agua azotada apresentava-se com uma exhube-
rancia de vida que contrastava notavelmente 
com uma outra cultura alimentada com agua 
commum que vegetava tão pobremente que os 
seus sporos não se desenvolviam. Estes factos 
arreigavam mais no seu espirito que o azote 
longe de ser um corpo inerte tem pelo contra
rio poderosa influencia sobre a nutrição d'aquel-
la planta, sendo absorvido directamente no es
tado gazoso. Emfim, para pôr termo a esta já 
longa serie de experiências citarei as de Geor
ges Ville. 

Sobre areia calcinada, espalhava diversas se
mentes. A colheita dava um excedente de azo
te. A cultura apesar d'isso tinha sido alimen
tada simplesmente com ar purificado, agua 
destillada, phosphato de cal, potassa, cal, oxy-
do de ferro e sulfato de cal. Das suas obser
vações e experiências, concluiu que, durante a 
germinação, o vegetal precisa de ter ao seu al
cance uma determinada quantidade de azote. 

Algumas espécies, as leguminosas por exem
plo, possuem-no nos seus cotyledones, outras 
que não foram tão favorecidas extrahem-no dos 
adubos até que terminada a germinação se ser
vem das suas folhas assimilando directamente 
o azote, tomado no vasto reservatório atmos-
pherico. 

Para comprovar esta ultima asserção, eis 
outro facto devido ao mesmo auctor: Tractan-

/ 
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do de investigar qual seria o melhor adubo 
para as vinhas chegou á conclusão que era o 
carbonato de potassa e outros em que não en
trava a minima porção de azote. Esta auzencia 
propositada de azote não diminuía o rendimento 
pelo, contrario augmentava-o mas era indispen
sável uma segunda condição—deixar á videira « 
longas hastes para favorecer a multiplicação 
das folhas—órgãos respiratórios e digestivos — 
da planta. 

D'onde veio o azote indispensável para o seu 
desenvolvimento e producção a não ser do ar 
atmospherico? 

Que rasão poderá obstar a que o organismo 
animal, extraia d'esta mesma fonte, do grande 
reservatório atmospherico o azote que tão in
dispensável lhe é? 

Emflm parece-me licito concluir em face de 
todas estas experiências, que as matérias or-
ganisadas submettidas em presença do azote a 
influencias eléctricas, absorvem uma quantida
de variável d'aquelle gaz. A intervenção da ele
ctricidade é indispensável e a sua existência 
nas aguas mineraes tem sido demonstrada por 
repetidas experiências e é acceite pelos mais 
distinctos hydriatas como sejam Durand-Far-
del, Dr. Daudirac, Constantin Paul etc., etc. 

Repugnará porventura admittir que o corpo 
humano desenvolvendo elle próprio electrici
dade e mergulhado n'uma agua mineral, egual-

4 
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mente electrisada, absorva o azote n'ella con
tido? 

Therapeutica das aguas azotadas 

A acção curativa das aguas azotadas foi sus
peitada e attribuida áquelle gaz ha já longos 
annos. Em França o Dr. Armieux, a respeito 
das aguas da fonte Barzum dizia: é á riqueza 
d'esta fonte em azote que é necessário attri-
buir a virtude principal d'aquelles banhos, de 
calmar a excitação e o erethismo nervoso. 

Nos annaes da Sociedade de hydrologia de 
Paris vem publicada uma memoria devida a M. 
Mullet, pharmaceutico militar, na qual a acção 
physiologica e therapeutica das mesmas aguas 
depende do azote que contem. 

As numerosas curas de tuberculosos obti
das em Panticosa feriram a attenção do mundo 
medico. A elevada altitude a que está situada, 
gozou a principio as honras de agente curativo. 
Realmente Panticosa está collocada a uma al
titude (l:800m) que só é ultrapassada por St. 
Moritz na Suissa, e portanto legitimo era attri-
buir-lhe uma parte d'aquelles effeitos assim 
como ao seu benéfico clima, mas não mais quê 
uma parte, como se provou depois. Entre 50 
tuberculosos em tratamento n'aquella estação, 
25 utilisam-se das aguas, e 25 a cura pela alti-

» 
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tude. As curas nos primeiros excedem mais de 
50 °/o as dos segundos. 

Ao Congresso internacional de Sevilha de 
1882 é apresentada uma Memoria sobre o valor 
das aguas de Cauterets no tratamento da tisica 
pulmonar. 

A acção therapeutica d'aquellas, diz o seu 
auctor, é devida ao azote n'ellas existente. 
Exemplos como este poderia multiplical-os, 
mas seria fastidioso e improfícuo. Citarei ape
nas nomes, como os de Garrigou Gimenez de 
Pedro, Saenz-Diez e Daudirac o decano no 
corpo medico da celebre estação franceza Cau
terets cuja opinião, sob todos os pontos de 
vista auctorisada, é a mesma. 

Finalmente lembrarei o celebre professor 
Jaccoud que nas suas clinicas attribue ás aguas 
de Panticosa e Urberuaga, propriedades indis
cutíveis contra a phtysica dependendo do azote 
que encerram. 

Terminarei expondo as circumstancias pa-
thologicas em que o azote é indicado. Tem uma 
acção geral que se manifesta pelo augmento 
da nutrição intima. A desapparição dos suores 
nocturnos e diarrheia, o augmento de appetite 
n'um tuberculoso adiantado, são factos que 
bem o provam. A nutrição intersticial é elevada, 
tonificada, direi; as observações do dr. Valen-
zuela de Madrid mostram que o augmento de 
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peso accusado pelos seus doentes variava en
tre 300 a 1:500 grammas. 

Estes effeitos attribuia-os á acção anti-febril 
sedativa e indirectamente reconstituinte do 
azote. 

As accentuadas melhoras obtidas em doen
ças geraes como anemia, chlorose, etc., expli-
cam-se por aquelle meio, assim como a appli-
cação em bebida na pathologia do estômago. 
Onde finalmente os seus maravilhosos effeitos 
se revelam com toda a nitidez é nas doenças 
das vias respiratórias. 

Isto mesmo se deduzia claramente do que 
atraz se disse. A sua applicação em inhalações 
é a mais vulgar. 

As innumeras curas de bronchites, larynge-
tes, anginas, asthma, coqueluche, ozena, etc., 
toda uma pathologia emflm das vias respirató
rias formaram a base da quasi universal repu
tação das aguas Pyrennianas tanto francezas 
como hespanholas. 

Os benéficos resultados colhidos pelos doen
tes em tratamento nas aguas de S. Pedro não 
tem para mim outra explicação. 

Os antigos para quem a chimica era um 
mytho mas a par d'isso finíssimos observadores 
já o tinham reconhecido; attesta-o a existência 
ali do banho secco de immemorial data. 
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Não se podia dizer mais nem com tanta 
clareza em tão pouco espaço. 

D'aqui se infere bem a grande injustiça que 
a chimica tem feito ao azote, considerando-o 
como um gaz inerte e dispensável á vida, e 
quer-nos parecer que muito falta ainda investi
gar para se indemnisar dos seus direitos. 

Muito ha a esperar dos illustres chimicos 
nossos visinhos, que não só lhes cabe a prima
zia de o terem elevado ao conceito que hoje 
nos merecem as propriedades therapeuticas 
d'esté elemento, como nos deixam antever a 
perspectiva de futuros trabalhos interessantes, 
o que ficamos esperando, anciando tudo o que 
possa explicar a incontestável acção das aguas 
azotadas, ainda que contenha só azote, como 
se dá nas mais azotadas aguas hespanholas. 

Devemos também observar ao mundo scien-
tifico que não só a Hespanha e a França pos
suem aguas azotadas, visto que as de Monforti
nho, pela sua quantidade e effeitos se aproximam 
das das outras da mesma natureza, avantajan-
do-se-lhes na multiplicidade das indicações. 

i 



Applicaçoes Therapeuticas 

Ainda aqui preferidos transcrever o que d'el-
pas nos affirmam os nossos estimáveis collegas 
portuguezes e hespanhoes, começando pelo que 
n'ellas observou o illustre dr. Barreto n'uma 
persistente e cuidadosa observação em centena
res de doentes que a ellas vão da area do par
tido de que elle foi distincto clinico durante 15 
annos. 

Diz elle a paginas 11 do seu interessante re
latório: 

«l.°—Mar 

0 uzo de banhos frescos da Fonte Santa, e o 
mais estimado, sobretudo pelos que sendo d'es-
tas províncias, é difficil o accesso ao mar, vem a 
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ser o inestimável dote que ellas possuem—de 
serem supplementares dos banhos de mar—dos 
quaes, pode aíiirmar-se, que vinte correspondem 
a dez dos da Fonte Santa. (') 

Este segredo, que a experiência demonstra, e 
que não é bem explicável, emquanto se não co
nhecer a analyse chymica d'estas aguas, é am
pliado pelas seguintes vantagens: 1.° a fresca 
viração dos zéphiros dos ares vivificantes d'aquel-
las serras ali perfeitamente supprem a influencia 
da aura marítima do passivo da praia nos casos 
mesmo de especialidade na indicação; 2." a agua 
do mar depois do banho conserva a lentura da 
pelle até por horas, e que pelo contrario se dis
sipa momentaneamente em seguida ao banho da 
Fonte Santa; 3.° a frialdade da agua do mar re-
pelle incomparavelmente mais, do que a tem
peratura suave da Fonte Santa; 4.° o mesmo direi 
a respeito da agua doce de qualquer rio, que não 
é tão consoladora; 5.° o banho da Fonte Santa é 
susceptível de abafo immediato sem risco de 
constipação, e de perigo de vida, a que frequen
tes vezes o mar expõe; 6.° a economia de des-

(') Vendo no fim «notas Mographicas» não se pode 
negar a grande auctoridade que tinha para fallar daguas 
mineraes e do mar, porque tinha estado á testa do hos
pital das Caldas da Rainha, e em dois partidos junto a 
praias, sempre armado do seu espirito investigador e in
telligente como um encyclopedico que era. 
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peza e de tempo, que na Fonte Santa nunca pode 
ser interrompido, sendo-o aliás muitas vezes no 
mar, já pelo estado d'elle, já pelas mudanças 
atmosphericas; 7.° finalmente, a commodidade 
d'estes povos da Raia a 30 e mais legoas de dis
tancia do mar, que não podem alcançar sem se 
exporem aos incommodos e incertezas diurna 
longa jornada por máo tempo e péssimas es
tradas. 

2.°—Sezões 

A reacção de systema, que estas aguas da-
Fonte Santa cauzam, quando no banho se rece
bem de choque; a nutrição que promovem, junto 
á mudança d'ares, e collocaçáo de alojamentos 
em sitio alto, destruindo-se assim a debilidade 
geral; a revolução emfim de energia vital, de 
que toda a economia se resente na presença 
d'aquelles banhos, que obram á maneira dos de 
chuva, de que hoje artificialmenfe muitos uzam 
para curar as intermittentes essenciaes dos A. A., 
é sem duvida segundo Hurham, a razão porque 
elles n'estes banhos muitas vezes faltam. 

3.°—Moléstias de pelle 

O banho demorado da Fonte Santa, obra n'es
tas admirável e rapidamente, como resolvente, 
relaxante, e calmante pela acção especial dos 
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seus contextos. Eis o quadro d'aquellas em que 
são mais assignalados: 

1.° Ulceras sórdidas, refractárias e de mau ca
racter por vicio herpetico ou psorico; 2.°—os 
lichens; 3 .°- as salsugens; 4.°—o scabies, e toda 
a espécie de sarnas; 5.°—-vários psoriasis e dar-
tros; 6.°—pústulas, prurigens e impingens; 7.° 
—muitos eczemas e psidracios; 8.°—os herpes 
phlyctenodes e tropicaes, ou iriticos; 9.°—a le
pra ordinária, ou dartro furfuraceo vulgar; 10." 
—n'alguns acnes; '11.0—nos collos ulcerados e 
unhas enfiradas; 12.°—e diz-se terem aproveita
do no pytyriasis versicolor, na ephilide hepáti
ca, no ichthyosis simples, no pemphygus vul
garis, n'alguns sycosis, vitigens, rupias e mui
tos siphilirodes.—Estas aguas fortificam o ca-
bello; e parecem aproveitar n'alguns parrigos 
ou tinhas. (N'estas moléstias a regra é: Festina 
lenti, et aliquid natura committer; et illi con
fide, si tempus adjuvat. Stall, Rot. med. part. 
4.° pg. 56). 

4.°—Moléstias d'olhos 

Estas aguas da Fonte Santa tem um uso 
muito vulgar n'estes padecimentos, porque apu
ram e fortificam a vista, e destroem muito de 
prompto os remelosos e chronicos soffrimentos 
d'estes órgãos, que o calor do clima d'esté paiz 
de Idanha frequentemente promove (o que ex-
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plica que, apesar d'isso, haja n'estes sitios pou
cas cegueiras). Comtudo, nas ophtalmias e in-
flammações chronicas do bordo livre das pálpe
bras, quando o enfermo foi previamente pre
parado e purgado, que a sua virtude se torna 
mais saliente, e obra com mais ou menos demo^-
ra, segundo a sua intensidade. 

5.°—Rheumatismo 

O effeito d'estas aguas é estupendo nos rheu-
matismos de pouca intensidade e medianamente 
agudos, acompanhados de debilidade de sys-
tema ou de predisposição anemica e paraly
tica em temperamentos sanguíneos, biliosos ou 
mixtos. Obram ahi de uma maneira rápida e 
como por encanto. Alguns doentes d'estes, so
bretudo hespanhoes de primeira ordem, penho
rados de tamanho beneficio, tem chegado a offe-
recer-se para ali edificarem um hotel á sua custa 
sem obterem benigno resultado. 

6.°—Moléstias nervosas 

Como cephalalgias chronicas, hysterismos, 
anorexias por debilidade consecutiva e conva
lescenças dilatadas; chloroses, certos enfartes 
glandulosos do systema lymphatico, e grande 
numero de affecções abdominaes, que semilhan-
temente se acompanham com o uzo das aguas 
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férreas, das quaes, a mais inalterável, forte e 
que consta distar mais perto do sitio, é a fonte 
Lodeiro, áquem das immediações de Monsanto, 
caminho do Salvador, junto ao rio, que o atra
vessa, alem d'outras, muito variadas, em que 
abunda este concelho d'Idanha. 

7.°—Hemorrhoidas 

Finalmente o estado hemorrhoidario não 
agudo, melhora muitas vezes com o uzo d'estas 
aguas. São ellas aphrodiziacas e contra a esteri
lidade, favorecendo a apparição catamenial, e fa
zendo cessar a amenorrhea e o onanism o natural 
ou adquirido, como dizem dos banhos frios Mal
les, Guilbert, Nysten?.. . . Maxime laudaverim 
Medicum, qui parsem delinquite, Hipp. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia—O peritoneu não envolve o flgado comple
tamente. 

Physiologia—O acto reflexo é um facto fundamental 
no funccionamento dos centros nervosos. 

Materia medica—O azote das aguas mineraes é um 
agente therapeutico. 

Pathologia externa—No tratamento das dermatoses 
prefiro as aguas de Monfortinho. 

Operações—As relações das artérias indicam o meio 
de hémostase. 

Partos—O corrimento menstrual desapparece sempre 
Gom a gravidez. 

Pathologia interna—A dyspepsia é um syndroma com-
mum das affecções do estômago. 

Anatomia pathologica—As bactérias são indispensáveis 
á integridade vital. 

Hygiene—Reprovo a educação da criança não subordi
nada ao desenvolvimento physico. 

Pathologia geral—A moda é um dos factores patholo-
gicos mais nocivos á saúde. 

Medicina legal—O juramento do medico nos casos me-
dico-legaes, é vexatório e inutil. 

Visto, Pode imprimir-se, 
Clemente Pinto Moraes Caldas 

Presidente. Director. 
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