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!mão ~a Uam ~e [iêntias· ~e 16 ~e Dezembro ~e 1948 

SUMÁRIO:-·É eleito presidente da Classe em 1949, o Sr. Egas 
flloniz, e para o Conselho Administrali"llo, os Srs. lt1endes 
Correia, Vítor HuJ!o de Lemos e Vicente Gonçalves.-Votos 
propostos pelo Sr. Egas Moniz.-Comunicaçã~ do S r. llleu-
des Correia: «flilio de Matos e a Psiquiatria em Portugal». 

Aos dezasseis dias do mês de Dezembro do ano 
de mil novecentos e quarenta e oito, reuniu-se a Classe 
de Ciências, sob  a presidência do Sr. Egas Moniz, 
secretariada pelo Sr. Pereira Forjaz. 

Assistiram os Académicos de nUmero, Srs. An~ 

tero Frederico de Seabra, Manuel Peres, Mendes 
Correia, Moreira júnior, Silva Carvalho, Vítor Hugo 

Duarte de Lemos e os Académicos correspondentes, 
Srs. António da Silveira, António f'lores, Asdrúbal de 
Aguiar, Costa·Sacadura, Cyrillo Soares e Ruy Telles 
Palhinha. 

justificaram a sua não comparência, os Académi· 
cos Srs. Azevedo Neves, Henrique de Vilhena e Ma· 
nuel de Sousa da Câmara. 

Lida e aprovada a acta da sessão de dois do cor· 
rente, o S r. Pereira Forjaz comunicou ter o Sr. João 
Manuel Bastos ojerecido para  a Biblioteca da Acade-
mia a sua obra:-Contribuição para o estudo dos tu-
mores mallgnos do Parenqulnza renal do adulto, o 
que  o Sr. Presidente ag radeceu. 
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Procedeu-se, então, à eleição dos cargos anuais da 
Classe para mil novecentos e quarênta e nove, tendo 
sido eleito Presidente o Sr. Egas Moniz. Para o Con-
selho Administrativo, em 1949, foram escolhidos os 
Srs. Mendes Correia, Vítor Hugo Duaríe de Lemos 
e José Vicente Gonçalves. 

Em seguida usou da ·palavra o Sr. Egas Moniz, 
que agradeceu a sua eleição, declarando ser mais uma 
demonstração da estima da Classe, que muito o 
honrava. 

Mereceu o nosso incondicional aplauso-dis~e 

S. Ex. n-o Acordo Luso-brasileiro para estreitamento 
das relações culturais enire os dois povos irmãos. 

Quanto mais estivermos ligados ao Brasil, especial-
mente nodomínio:cta cultura, mais garantida está a ami-
zade que nos prende e  a comunhão de interesses que 
nos liga. 

O Sr. Egas Moniz,-prosseguindo-pede para 
que a Classe se associe à saudação que devemos ao 
nosso eminente confrade professor Anselmo Ferraz de 
Carvalho que, como professor da Universidade de 

Coimbra, acaba de atingir o limite de idade. O ilustre 
presidente do Instituto de Coimbra, foi um catedrá-
tico dos mais ilustres da Faculdade de Ciências da sua 

Universidade, e é um carácter primoroso a que presta 
a sua homenagem. 

Faz votos pelas melhoras do eminente Académico 
Sr. Joaquim Leitão, ilustre Secretário-Geral o qual, 
felizmente sabemos estar muito melhor. 

Saúda o Sr. António Baião, seu prezado amigo, 
pela sua eleição para Presidente da Classe de Letras. 

A Classe aprovou por unanimidade os votos pro-
postos. • 

Foi então concedida a palavra ao Sr. Mendes 
Correia para fazer a sua comunicação, sob o título: 
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c}lilio de Matos e  a P.siquiatria em Portugal•, de que 
se publica o seguinte resumo: 

cA propósito das comemorações do centenário 
de Rilhafoles, foi evocada, além doutros directores 

daquele manicómio, a figura notável de Júlio de Ma-
tos, que dirigiu o referido hospital de 1911 a  1922. O 
conferente encara sob vários aspectos a personali-
dade e  o labor cientifico do mais insigne psiquiatra 
português, abrangendo a sua biografia desde os tem-
pos de estudante até ao seu falecimento em 1922. 

Alude ao estado da ciência psiquiátrica naquela 
época e aos trabalhos e orientações pesscais do 

grande alienista, que era um conferente primoroso e 
sugestivo, clínico probo e competente, e e~crito r de 
muito brilho, equilíbrio e cultura. 

Refere·se não só aos pontos de vista de jUlio de 
Matos quanto à paranoia, à loucura moral, à histeria, 
à degenerescência psíquica, etc., mas também à sua 
cultura de especialidade e à tendência progressiva do 
seu espirita e dos seus trabalhos. 

O conferente narra alguns episódios interessantes 
que lhe foram contados no Porto por Júlio de Matos 
quando ele, conferente, andava coligindo elementos 
para a sua dissertação inaugural de 1911 sobre cO 

génio e  o talento na patologia:.. 
Refere se especialmente à acção porfiada exer-

cida por jUlio de Matos no sentido do desenvolvi· 
rnento da assistência e do ensino, em matéria psiquiá-
trica, em Portugal. Ele foi, no seu tempo, o principal 

propagandista desse desenvolvimento. Felizmente 
tanto a as;istência aos alienados como o ensino da 

Psiquiatria estão hoje em franco progresso no nosso 
pais. De 1.500 alienados que estavam hospitalizados 

em 1922, data da morte de Júlio de Matos, passou-se 
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actualmente a mais do triplo. No tempo de jUlio de 
Matos, hospitalisava-se menos da oitava ou até da 
décima parte dos alienados existentes. 

O grande Mestre apontou, ao lado dos deveres 
da humanidade, o imperativo da defesa social nesta 
matéria. E encarecia o exemplo que desde a lei de 
1898 dávamos ao mundo com a delimitação racional 

do papel de jurista e de médico-perito no que respeita 
a determinação da loucura para fins judiciários. 

O conferente reproduz uma passagem, de Júlio 
de Matos, sobre o carácter predominante individual-
não colectivo- e porisso descontínuo e desarticulado, 
das grandes iniciativas em Portugal. Confirmando as 
suas asserções, diz que os maiores progressos entre 
nós são obra dum, ou de poucos. A maioria diz mal 
destes, numa hipercritica negativa e estéril, e esfor-
ça-se por suspender ou quebrar a continuidade das 
tarefas meritórias e fecundas. Há uma psicose colec-
tiva de negaçao a combater com uma acção de medi-
cina social e uma pedagogia fortificante e renova· 
dora. Ainda que subsista um pouco de loucura não 
faz mal. .. Mas da loucura, criadora e abençoada, do 
heroismo e da santidade, da loucura do sacrifício, da 

generosidade, dos grandes ideais, dessa loucura de 
que Fernando Pessoa dizia, em versos lapidares: 
o: Sem loucura que é o homem mais que a besta sàdia, 
cadáver adiado que procria ?• 

Ao terminar, S. Ex. a foi muito felicitado. 
Sobre a comunicação do Sr. Mendes Correia 

usou da palavra o Sr. António Flores, Director do 
Hospital Júlio de Matos, que fez vários comentários 
sobre o trabalho ouvido, frizando as notas inéditas 
apresentadas e fazendo votos pela sua divulgação em 
Portugal, felicitou vivamente o conferente. 
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O Presidente, Sr. Egas Moniz, patenteou o in· 
teresse que o estudo apresentado, lhe mereceu tam· 
bém, sobre  o qual largamente dissertou, propondo 
que a comunicação seja inseria nas Memórias da Aca· 
demia, o que foi aprovado. 

E encerrou-se a sessão. 
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