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TRAÇOS BIOGRÁFICOS 

Doutor Anl:inlo d. Pi"lI. nasceu no lugar da Portelinha, na freguesia de Labruja, no concelho de Ponte de 

Lima, aos 26 dias do mês de setembro de 1869. 

Era filho de José Baptista Pires de Lima, proprietário do Café Camões, e de Ana Pires de lima, lavradeira de 

Portelinha - Labruja. 

Foi batizado na Igreja Paroquial de São Cristóvão da labruja, no dia 7 de outubro de 1869, conforme assento 

de batismo, que se passa a transcrever: 

"Aos sete dias do mez d 'Outubro do anno de milo;tocentol e 1e15enta e nove n 't!1ta Igreja Panxhial de São Chriltovão da Labruja. Concelho de 

Ponte de LiI114 Arcebispado de Braga Primaz. baptizei; solenemente hum individuo do sexo mos<ulino, a quem dei o nome d'Antonio de Padua. e 

que nasceu n 'esta freguesia pelas nove horas da noute do dia lIinte e leis do mez de Setembro do onno de mil oitocentos e sessento e l1OIJe. filho 

natural d'Anna Maria da Silva solteira, natural d 'esta freguesia de São Christouão da Labruja, onde foi bapt izada, lavradeira, moradora no lugar 

da PortelinfKt neto pela parte matema de loão Antonio da Silva, e de Francisca Roza. Foi padrinho eu mesmo baptizante, Antonio Pereira Mari-

nho, Reitor d 'esta freguesia, e madn'nha, por detJOÇão e invocação da mãe, a Sanctimma Virgem do Rozaria: E com cuja coroa eu toquei o menino 

baptizado 00 sahir da Pia Baptismal E para constar lavrei este assento, em duplicado que osigno. Era ut supra 

o Padn'nho; Ant6nio Pereira Man'nho. 

o Reitor: Ant6nio Pereira". 

Em dezembro de 1869, ainda bebé, veio morar para a vila de Ponte de Lima, local escolhido pela sua mãe 

para viver, provavelmente para a Rua do Castelo. 

Fotografia atual da casa onde nasceu o Doutor António de Pádua, na Labruja. 
Fonte: Fotografia retirada da obra Figuras Limianas, p.305 
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TRAÇOS BIOGRÁFICOS 

Bem cedo começou a evidenciar o vigor da sua inteligência. 

Em Coimbra iniciou o seu percurso académico no cuno de Matemática, em 9 de novembro de 1889. 

Depois, seguiu o curso de Filosofia, com matrícula em 15 de outubro de 1890 e o curso de Medicina, com matrí~ 

cura em 14 de outubro de 1892. 

Enquanto aluno do curso de medicina foi sempre distinguido com acessít e a partir do 3.2 ano alcançou conti~ 

nuamente o 1.º prémio em todas as disciplinas. 

Obteve o bacharelato no dia 10 de junho de 1896 e a licenciatura em 4 de maio de 1898 na Faculdade de 

Medicina. 

O Doutoramento foi conquistado no dia 29 de janeiro de 1899, com a classificação final de Muito Bom (17 valo

re,). 

Proferiu a Oração de Sapientia a 16 de outubro de 1902, na cerimónia da abertura das aulas na Universidade 

de Coimbra e ainda uma memorável oração académica nos doutoramentos de Ângelo da Fonseca, Sobral Cid 

e Elísio de Moura. 

A partir de 12 de Fevereiro de 1909 desempenhou funções de Médico alienista no conselho Médico-Legal de 

Coimbra. 

Aluno laureado da Universidade de Coimbra, tornou-se Professor Ordinário em 1911. 

Lecionou diversas cadeiras, conforme orientação da organização pedagógica da época, designadamente 

Matéria Médica e Farmácia, Patologia Geral e História Geral da Medicina. 

Foi professor da disciplina de Clínica Médica e Propedêutica. 

Ensinou, também, Fisiologia Especial e Psiquiatria Clínica e Forense. 
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TRAÇOS BIOGRÁFICOS 

Na Universidade de Coimbra, desempenhou o cargo de Secretário da Faculdade de Medicina (1899-1903), de 

diretor interino do Gabinete de Microbiologia (1902-1903). 

Foi fundador e diretor do Gabinete de Radioscopia e Radiografia (1903-1910), e exerceu o cargo de diretor de 

Clínica Psiquiátrica e do laboratório de Fisiologia. entre 1911-1913. 

Publicou diversos trabalhos relacionados com a área profissional e política. 

Foi, também, eleito pela classe médica para o cargo de primeiro Presidente da Assembleia Geral da Associação 

dos Médicos do Centro de Portugal. onde através do seu talento e competência surgiram relatórios que foram 

sendo publicados sobre casos de alienação mental referentes a indivíduos sujeitados a exame. 

Fundou a revista Movimento Médico~ da qual era, também, redator e dirigiu o periódico bissemanário coim

brão intitulado Tribuno Popular. 

Exerceu vários cargos políticos, deSignadamente como Presidente do Partido Progressista de Coimbra e Gover

nador Civil da mesma cidade. 

A 12 de junho de 1913 casou civilmente na freguesia da Sé Nova, em Coimbra, com Elvira da Conceição, de 

Almedina, vivendo matrimonialmente durante 7 meses. 

Faleceu no dia 11 de janeiro de 1914, vítima de tuberculose pulmonar, com 45 anos de idade, na casa n.º 30, da 

Avenida Doutor Dias da Silva, freguesia da Sé Nova, na Cumeada - Coimbra, onde fixou residência. 

o TRIBUNO POPULAR 
~"'~"'''' - ... -- _ .. _-

o Tribuno Popular, de 29 de março de 1905 
Fonte: Biblioteca Geral Digital da Universidade de Coimbra 
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DISTINTO PROFESSOR 

o Doutor António Pádua foi um dos professores mais notáveis da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra . conhecido e reconhecido pela sua fluidez e naturalidade da sua nítida dicção e da sua dialético bri

lhante. 

Tornou-se professor da Faculdade de Medicina de Coimbra em 1899, sendo aprovado por unanimidade. 

Regeu, como substituto, a disciplina de Patologia e História da Medicina, fixando-se como professor catedrático 

na cadeira de Propedêutica Médico. 

De 1907 a 1910 lecionou a cadeira de Fisiologia Especial e Química Fisiológica e de 1911 a 1913 dirigiu a disciplina 

de Psiquiatria Clínica e Forense. 

Enquanto regente da cadeira de Psiquiatria "elaborou relatórios, como médico alienista," que foram publica~ 

dos posteriormente nas revistas C.lm"", MUI,. e II..,I", •• ,.IIUI,. 

Considerado uma pessoa culta, cumpridora dos seus deveres, estudiosa, dedicado à sua faculdade e ao seu 

magistério, "vincou de maneira perduróvel a sua personalidade docente, impondo-se sem artifícios, e somente 

pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pela sua ilustraçãoU
, a alunos e professores. 

Como professor mostrou claramente o valor da sua inteligência e das suas aptidões tão completas. "Aquele 

que, como discípulo, merecera a atenção dos seus Mestres", impôs~se como Mestre "à admiração dos seus discí

pulos. À admiração e à estima. As suas inexcedíveis qualidades de preletor fecundo e sabedor, claro e elegante, 

mantinham os discípulos presos, da mímica tão animada e expressiva do seu olhar, atentos ao seu harmonioso 

dizer, tão cheio de encanto artístico como de valor científico. IIAlguns dos assuntos que versou no ensino 

enquanto docente foram objeto de interessantes publicações", assim como outra documentação que considera

va pertinente e que no decorrer dos seus estudos prenderam a sua atenção.(RIBEIRO, 1914). 

A sua carreira durou 15 anos, sobressaindo a sua admiróvel competência como cientista e o seu excelente 

desempenho como professor. 

COIMBRA 
la.- _ .. "'-. o-p • .... ~, 

MuoTIcA DA'~ Da_ 
C ........ _T_ :um 

IEo'"'ol,, da revista Coimbra Médica, onde o Doutor António de 

publicou diversos trabalhos. 

http://filatélica.aac.uc.pt/carimbos _numericos. php 
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ADMIRÁVEL CIDADÃO 

Foi da singular geração de Júlio de Matos, Basílio Freire, Sobral Cid, Lopes Vieira, Elísio de Moura e outros que 

se dedicaram à universidade, <!cérebro, espírito e coração, dignificando a Ciência e a Pátria". "Prestigio da 

cátedra, pelo seu talento. pelo seu saber e pela nobreza de caráter", 

António de Pádua era um homem "simples, com máscara de plebeu, cabelo cortado à escovinha, bigode caído 

como um chinês, colarinho engomado, indumentária severa e decente. Mas bastava reparar bem nele para 

adivinhar o fundo enorme de bondade, a centelha da sua inteligência, o doce ritmo da sua voz, a beleza e 

serenidade das suas ressonâncias interiores", (DIAS, Manuel (Padre) - DII",., A",i",. II. ".tI"., N. ~.". 
'.,,6,1. ".,." "."lm.", •• 19 de setembro de 1969). 

Foi distinguido por possuir múltiplas aptidões, valiosos talentos e apontando-lhes as estimadas qualidades de 

caráter. 

Cardeal Saraiva •• 
• •• • 

Doutor Rntónio de Pádua 
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Fonte: BM PL 
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ADMIRÁVEL CIDADÃO 

Como refere o Doutor Bazílio Freire António de Pádua era "um conversador interessantíssimo, primoroso, insi· 

nuante, crepitante de graça, aveludado de maciezas, todo meigo e carinhos". 

Dotado de excecional vivacidade e inteligência. foi um dos grandes espíritos do seu tempo e glorioso ornamen

to da Universidade. 

Considerado uma pessoa bondosa, generoso e de atitudes altruístas, foi associado e benfeitor de diversas insti

tuições de solidariedade social, quer em Coimbra, como em Ponte de lima. 

"Os rendimentos de um dos seus legados ao Município de Ponte de Lima contribuíram para a Caixa Escolar 

Doutor António de Pádua'J que premiava anualmente os alunos distintos da Escola Primária da sede do con

celho. 

o Doutor Pádua, embora de saúde fragilizada, "entregava-se às ocupações a que o chamavam, além do seu 

dever profissional, as naturais inclinações de estudioso e as ardentes curiosidades de investigador", sem nunca 

deixar de contribuir com os seus valiosos e apreciados serviços. 

Era muito conhecido e bastante estimado "não só os meios científicos, mas também fora deles. Em Coimbra 

raras seriam as pessoas que se não interessassem pelo estado da sua saúde, que todos sabiam grandemente 

abalada". 

A imponência do funeral e as homenagens prestadas à sua memória testemunharam o grande apreço e reco-

nhecimento. T-:--...... ~--...... --------c---lll I I m • • 

o ar. dr. Sllbral Cid. miDi8lro 
di IULI'IIGIo. ctfopoll d·/. faDerals 
ao ar. dr. ADlOIIio de {>.du., coore. 
reaciOll eo. o reitor da VoiYe",ida· 
de, sr. dr. f.lollberme .oreira, eom 
Os pJ'(\felsore. m. · drR. Teis.'ra 
1111101 e JuliO' 118QriqllllS e visitou 
o. mUros reitOres sr. dr5. Oloiel 

Jornal Gazeta de Coimbra, de 14 de Fevereiro de 1914 

Fonte: Biblioteca Gera l Dig ital da Universidade de Coimbra 

Noticia que aborda o funeral do Doutor António de Pâdua, que contou 

de Mitos e Mendes doI. Remedios. l com a presença do Ministro da instruçao, o Doutor Sobral Cid. 
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POLITICO 

Paralelamente à sua otividade profissional, manteve uma empenhada atenção à vida política, social e cultu

ral do seu tempo. 

Precocemente deixou transparecer a sua simpatia pela vida política. Aos 11 anos de idade já publicava num 

jornal local de Ponte de Lima o seu primeiro artigo político, opondo-se ao estadista Fontes Pereira de Melo. 

Participou otivamente nos círculos políticos da cidade de Coimbra, dirigindo o Partido Progressista local, onde 

tinha grande e merecida influência. 

Foi Governador Civil de Coimbra, desde 29 de outubro de 1904 até 7 de março de 1906, numa honesta e pro

veitos administração. 

Realizou, durante o seu mandato, assinaláveis obras públicas e empreendimentos nos "múltiplos ramos da 

administração civil, do fomento, da beneficência, da higiene e da saúde do distrito e do ensino" (RIBEIRO, 1914). 

Nesta última área conseguiu tomar as diligências para se criar um Curso de Medicina Sanitária e para a cons

trução de novos hospitais em Coimbra. 

Por motivos de saúde abandonou o cargo de Covernador Civil, conservando sempre as amizades que tinha 

conquistado como administrador honesto e competente. 

GOVERNO CIVIL OE WIIBRA 

----- Capa do livro A minha gerência no Governo Civil de Coimbra, 
de autoria do Doutor António de Pádua , publicado em 1907 
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ESCRITOR 

Autor de diversas publicações o Doutor António de Pádua deixou-nos um rico espólio documental. 

No ano de 1897, com base na dissertação para a licenciatura, surgiu 1/1,,,11,,,,, 1110",,,.,1, •• ti. 1.11,,1 •• 

Seguidamente, em 1898, publica 1hIfN1lw.III-PI.'. , fi".'." dl_.",/~. #1.1""",,,0. AI"", GI'IIHI, que 

recebe diversos elogios da comunidade universitário nomeadamente "escrito por um homem de sciência numa 

iluminada, espontânea e cristalina prosa, é tão cheio de encanto e relevo literário como rico de utilidade para 

os que desejem conhecer aquela estação climatérica dos Alpes Grisões" (RIBEIRO. 1914). 

Depois deu ênfase a um estudo sobre a higiene dos centros urbanos e publicou em 1899 ."."1/ .• "".1" d. 

"1"1.",, plíllll~ .. 

Em 1904 publicou A tltHIlI,. tllIllIlIlI, seguindo-se em 1905 DI.,,,"I1/~1I ,,'HHII ti. '""'~IIII1I. 11"'11111'" 

No decorrer do ano de 1905 surge a obra C.II"",,,,.,I,,., 11111 ,,.'.,,,1111'. ",,1. 1I/H1,.,iiollll WII,,".IIII, 

baseada na tese de doutoramento em Medicina, apresentada à faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto. 

Em 1907 publica A mi"" • • ,,,',,d. II. GIIfHt'1I1I CM' tllI C.,,,,b,. resultado das funções exercidas 

enquanto Governador Civil da mesma cidade. 

Escreveu diversos artigos para revistas, designadamente MIIW",II"'. MU/~. "de que rora saía um número 
sem a sua colaboração". 

--- ----
Da l"ús-am-Plil tz ------- .. I 

----

Capa de quatro obras de autoria do Doutor António de Padua. 
Fonte: A primeira capa: Biblioteca Geral Digital da Universidade de Coimbra; as três últimas capas retiradas da obra Figuras Limianas, p. 306 
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CORRESPONDêNCIA 

Apresenta-se, de seguida, 3 cartas escritas pelo Doutor António de Pádua que demonstram a amizade e Iiga-

ção a Ponte de Lima e revelam na bondade, alma franca, aberta e generosa, ao serviço de todos", incluindo os 

mais desfavorecidos. 

!Duas cartos do professor de 
medicino <Dr. <António de 9ádua 
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Oulra carta inédita 
do Doutor Antón io de P;\dua 
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2 cartas retiradas do Almanaque de Ponte de Lima 

(8.0 ano). Ponte de Lima, 1933, p. 24. 

A primeira carta é dirigida ao professor do liceu de 

Viana, o Sr. Miguel de l emos. 
'-_______________ ..J A segunda carta endereçada ao Sr. Júlio de lemos_ 

Carta enviada ao Sr. Padre Joao Inácio de Araújo lima, escrita aos 25 anos, que nos revela a genero

sidade do Doutor Pádua. homem de um enorme caráter. manifesta bondade e de atitudes humanistas. 

Retirada da obra Limiana: página regional de arqueologia artística e etnografia, Ponte de Lima, 

1993, N." 4, p.3 


