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Há longos anos que me dedico ao estudo dos VlClOS de
conformação do sistema uro-genital do Homem e dos Animais superiores, tendo publicado várias memórias sôbre o
assunto.
Tendo tomado conhecimento, ultimamente, de novos
factos de pseudo-hermafroditismo e de inter-sexualidade,
quer por observação directa, quer por intermédio da literatura, vou resumir, nesta palesfra, tôdas as observações
que arquivei, limitando-me, quási exclusivamente, aos
exemplares portugueses, e aos que são citados na literatura
nacional ou fixados na tradição popular.
O dimorfismo sexual do Homem está bem marcado na
Bíblia ( r) : «E criou Deus o homem à sua imagem : êle o
criou ~ imagem de Deus, macho e fêmea os crioun ( r).
Os livros sagrados condenam solenemente qualquer tentativa de confusão de sexos : «A mulher não se vestirá de
homem, nem o homem se vestirá de mulher : porque
aquêle que tal faz é abominável diante do Senhorn . (z).
A-pesar-da clareza com que o Genesis distingue os dois
sexos nos primeiros representantes da espécie humana,
houve quem interpretasse de forma herética o texto bíbli-

( *)
Pôrto
(1)
(2)

Conferência na «Liga Portuguesa de Profilaxia Socialn
10-XI-39.
Genesis - I, 27 .
Deuteronómio - XXII, 5.

-4co, afirmando que Adão era bissexuado, até que Deus lhe
€xtirpou a costela com que fez Eva, operação que lhe fez
perder a parte feminina do seu corpo.
Atribue-se também a Platão a idéia de que os primeiros
homens eram hermafroditas, conforme exprimem certos
versos de Voltaire, que, traduzindo o pensamento do
grande filósofo, diz que os nossos avós
«Également des deux sexes pourvus,
Se suffisaient par leurs propres vertus .»

A noção de bissexualidade aparece claramente na mitologia grega, na lenda da fusão da ninfa Sálmace com H ermafrodito, filho de Mercúrio e Vénus (Hermes e Afrodite
do panteão helénico) .
Ovídio explica em lindos versos o mito daquela confusão
de corpos ·e de sexos (3) .
Mais recentemente, Eugénio de Castro, versando o
mesmo tema , produziu uma obra poética de rara beleza (4), em que mostra a vida tormentosa dum ser humano, que não é, nitidamente, macho nem fêmea .
Os Romanos consideravam tais anomalias como ofensas
à Natureza e mandavam atirar ao rio os considerados hermafroditas .
Recolheu Garrett (5) um formosíssimo romance
«Donzela que vai à guerra» ou «0 rapaz do Conde de
Aros»,
·em que se relata a história duma rapariga que se armou e
montou a cavalo, cortou as tranças, calçou guantes de ferro, e, como tinha os olhos mui vivos, punha-os no chão
quando passava pela tropa.

(3) As Metamorphoses de Publio Ovidio Nasão, IV. P oema
vertido em português por António Feliciano de Castilho, Lisboa ,
l84r.
(4) Eugénio de Castro - Salomé e outros poemas, 2."- ed .,
Coimbra, 191 r.
(5) Garrett - R oma nceiro, II, XXIV. Ed . de Lisboa , 1904.

-5A-pesar-de todos os disfarces, a donzela que foi à guerra
casou com o seu comandante :
«Sete anos andei na guerra
E fiz de filho varão,
Ninguém me conheceu nunca,
Senão o meu capitão ;
Conheceu-me pelos olhos,
Que, por outra coisa, não .. .>>

Talvez que esta formosa lenda tivesse real fundamento.
Em fins do século xvI, combateu em Mazagão uma esforçada cavaleira pmtuguesa, que poderia ser a verdadeira
encarnação da «donzela que vai à guerra)).
Trata-se de Antónia Rodrigues, filha de um mareante
de Aveiro, onde nasceu em 1580, e cuja história é brilhantemente contada pelo Conde de Sabugosa (6), q ue compara o seu procedimento nobre e viríl ao de Joana d' Are.
Tão grande era a fama da Cavq,leira portuguesa, que
Filipe II quis vê-la quando veio a Lisboa em 1619 e determinou que se lhe desse uma pensão.
A nossa cavaleira Antónia Rodrigues pode comparar-se
com a célebre heroína espanhola D . Catalina de Erauso,
denominada a «Monja-alferes)), que, depois de passar dez
.anos num convento, ·emigrou para a América, sentou praça
e, depois de entrar em numerosos combates e aventuras,
no Perú, no Chile, e no México, chegou a atingir o pôsto
de Alferes (7) .
O Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende (8) arquivou
uma série de graciosas poesias alusivas «a hlía dama que
rrefiaua & beijaua dona Guyomar de Castro)) : A primeira
·d elas é de D. João de Menezes, mordomo-mór de D. João
II e de D. Manuel I e a ú ltima de Fernã da Sylu.e.ira o re-

(6) Conde de Sabugosa - Neves de antanho, 2.ª ed.
(7) N icolás León - La Monja Alferes Dofia Catalina de Erauso
.(Arquiv o de Medicina Legal, Lisboa I, 3-4).
(8) Ed. preparada por Gonçalves Guimarães, IV, Coimbra ,
J:<)I5.

-6gedor, que aconselhava a definir, por meio de intervenção

cirúrgica, o verdadeiro sexo de D. Guiomar de Castro :
«auey eramaa enpacho,
manday híl deles cortar
ou tapar,
& fycay femea ou machon.

Supunha-se outrora que os homens podiam transformar-se em mulheres e vice-versa. Ovídio refere, de forma engraçada, como Tirésias passou de homem a mulher, revertendo ao primitivo sexo sete anos depois (9).
No Século xvr acreditava-se geralmente que as mulheres
se podiam transformar em homens, como sucedeu a uma
certa menina de or.igem fidalga que vivia a nove léguas de
distância de Coimbra, nobre cidade dos Lusitanos, segundo
a narra tiva de Ama to Lusitano ( ro) . Eis a versão do caso,
segundo Fr. Fradique Espinola (rr) :
«Amato Lusitano conta que no nosso Portugal em Esgueira houve huma Moça chamada Maria Pacheco, que
se converteo em homem, -e lhe puserão Manuel Pacheco, o
qual passou à fndia Oriental e, tomando de lá muito rico,
se casou : não diz êste Autor se teve filhos, ou não, porém
que vio não lhe haver nacido barba, e ter o rosto mulheril)).
Ambroise Paré, no capítulo das suas obras intitulado
«Histoires memorables de certaines femmes qui sont degenerées en hommes)), cita o caso de Maria Pacheca e outros
semelhantes, entre os quais o de Maria-Germano, mencionado nos «Ensaios)) de Montaigne (rz).

(9) As Metamorphoses de Publio Ovidio Nasão, ed. cit., III.
(ro) Curationum Medicinalium Amati Lusitani Centuriae Lvatvor, Venetiis MDLVII.
(II) Fr. Fradique Espinola - Escola decurial - Nona parte
decuria VIII -- Lição V - 494 - Lisboa M.DCC.XXXIV.
(12) Oeuvres completes d'Ambroise Paré éd .. & Malgaique III,
Paris 1841,

-7Zacuto Lusitano e Gaspar dos Reis Franco, bacharel em
filosofia pela antiga Universidade de Évora, também acreditavam na mutacão dos sexos.
O P. 0 António Vieira (13) narrou um episódio passado na
índia, em que o venerando S. Francisco Xavier praticou o
grande milagre de transformar em rapaz uma menina recem-nascida.
Ao Apóstolo das índias p ediu um indivíduo que lhe desse
um filho. Acedendo à oração, a sua mulher gravidou e deu
à luz uma menina.
<'Desconsolado, o pay, diz Vieira, levou a creatur.inha à
Igreja, pola sôbre o Altar do Santo, dizendo : Aqui vos
trago, Santo meu, o que me destes, mas não he isto o que
vos eu pedi ; já que he filha, seja vossa ; se me derdes um
filho então o terei por meu ... E que faria Xavier? Resolveo o Indio não a crear a menina como filha, mas a mandala sustentar como engeitada ; senão quando indo a tirala outra v ez do Altar, vio subitamente que se tinha
transformado em minino.
Minino ! Correm todos os que estavam na Igreja a ser
testemunhas do milagre, dão com gritos as graças, & louvores ao Santo, & não o parabem ao Indio ; que se o Indio
tinha sido pay da minina, o Santo o foy do mininon.
Numa obra atribuída também ao P. 0 António Vieira (14),
afirma-se que «nem é deformidade nem impossível que a
fêmea represente sexo de varão, porque mais dificultoso é
fazer que um filho tenha a idade de seu pai que uma filha
alcançar o sexo masculino, porque a natureza faz muitas
vezes das fêmeas machos e não pode fazer que o filho
iguale a seu pai em idadel>.
Conta Aucourt e Padilha (15) que <mma pessoa assaz
conhecida na nossa côrte, depois de todos a conhecerem em
trajo feminil, a vimos com a espada à cintan. E cita ainda,
além de outros casos humanos de pretendida mutação de

(1 3) Vieira - Sermões XIII-XIV - Palavra de Deus empenhada e desempenhada.
(14) Arte de Furtar, cap. XVI , p. 134 da rn. ª ed., 1937·
(15) Aiicoiirt e Padilha - Raridades da Natureza e da Arte Lisboa 1759·

--- 8 --sexo, duas galinhas que, depois de pôrem ovos durante
bastante tempo, espontâneamente se transformaram em
galos, tanto pelo que diz respeito à modologia, como à
fisiologia.
Confrontem-se êstes casos com os que mencionarei adiante, de dois galos que poriam ovos, segundo a crença popular, aliás injustificada.
Inúmeros são os exemplos de inter-sexualidade registados no estrangeiro. Mas, como desejo limitar-me a casos
passados no nosso país, apenas mencionarei dois exemplares estranhos, que produziram grande escândalo : um
dêles é o célebre Padre Choisy, que um dia se lembrou de
envergar trajos femininos e de conferir a si próprio, o título de Condessa des Barres ( 16).
Personagem igualmente excêntrica foi o Cavalheiro de
Éon, àcêrca do qual tém sido escritos muitos livros.
Éon de Beaumont foi cavaleiro da Ordem de S. Luís,
capitão de dragões, ajudante de campo do Conde de Broglie, doutor em direito e advogado em Paris, representante
diplomático da França na Rússia, embaixador da França
na Inglaterra, etc.
Quando ocupava êste alto cargo, começou a vestir-se de
mulher e, a respeito do seu sexo, faziam-se apostas em
Londres, como nas corridas de cavalos.
Em 1755 Beaumarchais afeiçoou-se à cavalheira de
Éon, e entre esta personagem extravagante e o autor do
«Mariage de Fígaron houve mútuos galanteios.
Voltaire chamava-lhe anfíbio, e certa aristocrata, ao
convidá-lo para uma ceia, não sabendo se deveria tr:ata-lo
por homem ou por mulher, chamou-lhe «Brave :íttren.
A discutida personagem, depois de longas aventuras,
caiu na miséria, morrendo em 1810. A autópsia revelou
que se tratava realmente de um indivíduo do sexo masculino.
Como quer que seja, dizem dois dos seus biógrafos, êste

(16) Laignel-Lavastine - Le féminisme de l' Abbé de Choisy
Paris Médical XXXIV - Partie para-médicale, 1919).
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caso é um dos mais estranhos desafios lançados pela história ao romance ( 17) .
O meu amigo M. Etienne-Bazot, que vive actualmente
perto da terra onde êle na.sceu, deu-me preciosas informações sôbre a biografia da «Chevaliere d'Éon», da qual me

FIG. 1

ofereceu a reprodução de dois retratos existentes no museu
de Tonnerre : num dêles está vestido de homem e no
outro de mulher (Figs. r e 2).

(17) H omberg & j ousselin ris 1904.

L e Chevalier d'Éon, 2m e éd. P a -

-
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Num dos meus livros (18) trato mais desenvolvidamente
do caso de ccMademoiselle d'Éon», bem como de outros
semelhantes, cujas obser.vações vou resumir.
Em comêços de 1879, descobriu a polícia do Pôrto que
certo caixeiro dum armazem de vinhos da Rua do Bon-

FIG. 2

jardim era uma rapariga disfarçada . Efectivamente, o
caixeiro, de nome António Custódio das Neves era uma
rapariga solteira, de 20 anos, chamada Antónia, natural
da Granja do Tedo (Tabuaço).

(r8) ]. A. Pires de Lima uro-genital , Pôrto 1930 .

Vícios de conformação do sistema

-11 Por fim casou com um filho do patrão, que foi fiscal do
Teatro Águia de Ourn.
A <clYiulher-homem», que morreu no incêndio do Teatro
Baquet, partencia a uma curiosa seita que, em meado do
século passado, agrupou umá centena de pessoas, que se
vestiam de mulheres, mesmo que fôssem do sexo masculino (Ig).
Não esquecerei também outro caso de homo-sexualidade, que tanto emocionou o Pôrto, há oitenta anos. É o
dos amores da célebre Henriqueta Emília da Conceição
com Etelvina, que foi desenterrar o cadáver daquela, levando para casa a cabeça da morta ( 20) .
Há alguns anos a imprensa ocupou-se detidamente de
umas cênas picarescas que se passaram perto de Aveiro.
É a mulher-homem de Vagos, o Rito ou Rita, que tanto
deu que falar.
É comparávd êste caso a alguns exemplos de homo-sexualidade que se encontram na literatura : Basta citar
o conto «A verruga)) de Fialho de Almeida (2I) e a «Nova
Safo» do Visconde de Vila Moura ( 22).
Falemos agora de casos qu e foram estudados com mais
rigor.
!. Geoffroy Saint-Hilaire (z3), Delpech (24) e outros autores referem que, no mês de Abril de I807, o doutor Handy
observou em Lisboa um indivíduo, que reunia, no mais
alto grau de perfeição, as partes sexuais do homem e da
mulher. Tinha 28 anos, moreno, esbelto, e de fisionomia
d e aspecto masculino.
Possuia o aparelho sexual masculino b em desenvolvido,

(19) Maria Coroado ou o Scisma da Granja do Tédo. Verdadeira
história da mulher-homem ou homem-mulher António Custódio
das Neves ou Antónia Custódia das Neves p or Patrício Lusdano
e Pantaleão Froilaz - Pôrto 1879.
(zo) «Ü Tripeiro», I, 2.ª, p. 139 e III, p. 380.
(21) F ialho d e Almeida - Lisboa galante - Pôrto 1890.
(22) Visconde de Vila Moura - Nova Sapho - Lisboa 1912.
(23) I . Geoffroy Saint-Hilaire - Traité des anomalies, II , p. 159·
(24) Delpech -Cas rares in Dictionnaire des Sciences Médicales IV, p. 164 - Paris , 1813.
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Vicente José de Carvalho (z5), fundador do ensino anatómico no Pôrto, estudou, em 1836, o cadáver da Maria-Homem, «mulher, na qual as partes internas da geração
eram substituídas pelas externas do homem». Trata-se, ao
que penso, dum homem afectado de hipospádias peno-escrotal, semelhante ao caso de Bernardina de Sena, estudada em 1864, em Lisboa, pelo Pmf. May Figueira.
Exemplares análogos deviam ser os que registaram
Giraldes, Bruno Carreiro, Azevedo Neves e D. Maria da
Silva Pinto, e que resumi no meu citado livro (26), onde
publiquei numerosas observações pessoais de hipospádias,
alguns dêles concernentes a indivíduos pseudo-hermafroditos.
Entre êles convém mencionar : Inês dos Anjos, de Vinhais, caso muito curioso de pseudo-hermafroditismo,
observado por mim em Março de 1923. Tratava-se dum
homem com hipospádias perineal, que, depois de operado
em Lisboa, passou a usar o nome de Inácio.
Tarnhém citarei o «Mariãon de Esposende, criatura que
se chamava Maria Pereira de Matos e, considerada mulher,
chegou a casar-se ; o matrimónio dissolveu-se, por-ém, ao
fim de três anos, por se verificar que Maria de Matos era
um homem, com hipospádias perineal.
Estudo mais desenvolvido e mais documentado, por ser
esclarecido por exames histológicos, foi o que realizei, de
colaboração com o Prof. Amândio Tavares (27) de dois
singularíssimos pseudo··h ermafrodi tos.
Um dêles foi o da lavadeira Maria J., de 48 anos, que
tinha fisionomia perfeitamente feminina, com seios bem
desenvolvidos, e que foi sempre considerada mulher, até

(2 5) Jornal da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, III,
1836.
(26) ]. A. Pires de L ima - Loc. cit.
(27) ]. A. Pires de L ima - Loc. cit.
J. A. Pires de L ima & Amândio · Tavares - Deux cas de pseudo-hennaphrodisme masculin (Folia Anatomica Universitatis
Conim brigensis V, 9).

-13que um dia, tendo de sujeitar-se a uma intervenção cirúrgica, lhe foi extirpado duma das regiões inguinais, um
verdadeiro testículo, com o respectivo epidídimo e parte
do cordão espermártico. O exame histológico da glândula
revelou que ela tinha a estrutura dum testículo normal.
O outro caso refere-se a Lucinda M., de r3 anos, que
era também do sexo masculino, como se verificou após
uma operação .
Depois da publicação do meu livro já citado, tem-me
sido dado observar novos casos de pseudo-hermafroditismo
e de intersexualidade.
Em Outubro de 1932 observei (28) um indivíduo do sexo
masculino, baptizado com o nome de Maria, com 30 anos
de idade, natural de Landim (V. N . Famalicão) . Tratava-se dum caso de hipospádias perineal, que ocasionou
êrro de sexo. O pénis, que estava soldado, pela sua face
ventral, às paredes do profundo sulco infundibuliforme
existente entre as duas bôlsas, foi libertado por uma operação cirúrgica. Daí em diante, procurava esta Maria
obter uma rectificação no registo de nascimento, para que
pudesse considerar-se homem, para todos os efeitos .
Em Julho de r934 estudei um caso análogo ( 29) . Maria
Rosa, de 9 anos de idade, natural de Castelo de Paiva.
Como os antecedentes, era um exemplar de hipospádias
perineal. Esta criança, muito emotiva, como em regra são
os inter-sexuais, chorava copiosamente ao ser interrogada ,
e foi com dificuldade que se deixou examínar.
Fui informado mais tarde (r937) que Maria Rosa já se
vestia de rapaz, usava o nome de Mário Soares e que,
a-pesar-de não ter mais de r2 anos, já possuia barba.
Tenho notado que os inter-sexuais tem a puberdade
muito precoce e são, por vezes, hipertricósicos.
Para completar a bibliografia portuguesa do assunto,

( 28) ] . A . Pires de Lima - Novos casos de inter-sexualidade
(A Medicina Contemporânea, 25-VI-33).
(29) ] . A. Pires de L ima- Hipospádias e êrro de sexo (Arq. da
Repartição de Antropologia Criminal III - Pôrto 1935, e Arq. de
Anatomia e Antropologia, XVIII, Lisboa 1936-37).

-
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citarei o trabalho recente de Alvaro Moitas (30), que regista
a observação semelhante de Maria J. O., de três anos de
idade, natural de Paredes, que é outro exemplar de hipospádias p erineal, com cripsorquia.
E para terminar a m enção de exemplos de inter-sexualidade humana, vou referir-me ao caso inédito que me foi
revelado pelo Dr. Rêmo de Noronha . Um seu irmão residente em K enya (África Oriental inglesa ) mandou-lhe a
fotografia (Fig. 3) duma Negra de raça Masai, que será

FIG. 3

certamente mais um caso de hipospádias perineal, complicado de ginecomastia. Era consid erada hermafrodita e
vivia das esmolas que lhe davam ao exibir as suas anomalias. l\.forava sosinha num casebre, pois sua família enjeitou-a, por a supôr «filha do demónio».

(30) A/varo Moitas - Novo caso de pseudo-hermafroditismo
( A J1edicina Contemporânea, rg / III / 39).
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A intersexualidade pode notar-se também nos animais
domésticos e o povo exagera a possibilidade de confusão
dos sexos em algumas espécies. Crê-se geralmente que os
galos, depois de atingirem uma idade avançada, põem
OVOS.

Há uns cinco anos (3r) anunciaram-me que havia um
ge<Jo de casta garnizé que punha ovos. Assim o afirmava o
seu dono, pessoa de tôda a probidade, que levou a sua
gentileza a ponto de me oferecer, para estudo, a extraordinária Ave, bem como um ovo posto por êle e, para confronto, outro de galinha da mesma casta.
Tive o galo em observação durante algumas semanas,
mas êle nunca pôs. Sacrifiquei-o, por fim, e verifiquei que
os seus órgãos sexuais eram perfeitamente masculinos. Não
pôs ovos, nem podia pôr, pela simples razão de não ter
ovário nem oviducto.
Não duvido que o dono do galo estivesse convencido de
que realmente êle punha ovos. Não duvido da sua probidade : o que é certo é que êle não tem educado o seu
espírito crítico e que, por êsse motivo, não pode ser bom
observador.
Em Agosto de 1934 (32) escrevia-me um colega : «Ü
cartão junto é de um cavalheiro amável, proprietário de
um fenómeno extraordinário (se fôr exacto). Nada mais
nada menos do que um CDelho hermafrodito completo,
pai e mãi de algumas ninhadas de coelhinhos. T endo o
meu receio de que seja a história do galo que punha ovos;
mas o homem garante a autenticidade do facto e tem muito
gôsto em oferecer-te o exemplar, por amor à ciência. Põe-te em . comunicação com êle e estuda o caso>>.
Relacionei-me, efectivamente, com o inteligente lavrador, que me confirmou, verbalmente e por escrito, o seu
convencimento de que se tratava dum animal hermafro(31)
ciação
dica (32)

]. A. Pires de L ima - Primeiro : Ver (Trabalhos da Assode Filosofia Na.tural I, 3 - Pôrto, 1937 e Imprensa MéRio de J aneiro r-XI-36).
]. A. Pires de Lima - Loc. cit .

-16dito, pois, segundo observara, o extraordinário Coelho
paria filhos e fectJ,ndava fêmeas.
Ficou resolvido que o animal seria cuidadosamente estudado no Instituto de Anatomia, para onde foi transportado.
Comecei por juntá-lo a coelhas . fêmias, que eram ràpi<lamente fecundadas. Juntei-o depois, sucessivamente, a
diversos coelhos machos, mas estabeleceu-se entre êles
luta feroz : feriram-se gravemente e tive de separá-los,
para que não se matassem.
Depois de um ano de observação, sacrifiquei o animal,
verificando, pela dissecção e pelo exame histológico, qu e
se tratava dum exemplar perfeitamente masculino, denotando os seus órgãos sexuais completa normalidade. Não
possuia cavidades uterinas, onde gerar filhos, nem oviductos que conduzissem óvulos para aquelas cavidades, nem,
tão pouco, nas glândulas sexuais, folículos de Graaf onde
amadurecessem óvulos.
Por êsse motivo, não podia gerar filhos . Enganou-se o
amável proprietário rural que me ofereceu o coelho. Não
ponho em dúvida a sua probidade e a sua perfeita boa-fé.
Mas é certo que êle se ·e nganou na observação.
A possibilidade de pôrem ovos certos galos é, como
disse, crença muito arreigada no povo.
Em Julho de 1939 apareceu-me certo indivíduo, que
trazia na mão um ovo disforme, e que me desfechou, em
ar de censura, as frases seguintes : «Ü senhor doutor não
acredita que os galos possam pôr ovos. Pois aqui está um,
posto por um galo!»
Depois de algumas tentativas, consegui também estudar
D estranho animal. A imprensa ocupou-se do caso e dizem-me que até um jornal humorístico se referiu graciosamente ao extraordinário bicho e à sua observação no Instituto de Anatomia.
O «Diário de Notícias» de 28 de Junho de 1939, referiu-se dêste modo ao assunto :
«A senhora ... possue um galinheiro sempre bem povoa<lo, onde tem imperado um galo de crista arrogante, esporões afiados e voz forte de Chantecler.
Respeitado e admirado nos seus domínios daquêle quintal. levantou-se há pouco em tôrno dêle uma suspeita terrível e surpreendente : o galo também era galinha !
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Vigiaram-no as pessoas da casa e vieram a adquirir a
certeza de que o galispo punha ovos, ovos frescos como
os de galinha, apenas com a diferença de o recheio ser
exclusivamente constituído por clara, diversos dos outros
só por não ter gema. Partidos três ovos, para o indispensável exame, e gnardado um intacto ... pensa-s~ agora em
transferir o galo para local próprio, onde fique em rigo rosa e permanente observação ... JJ
Efectivamente, esteve o animal em observação no Instituto de Anatomia; mas, .desde que saiu da capoeira, da
companhia das galinhas, nunca mais se dignou pôr um
ovo.
Ao fim de algumas semanas, caiu desastrosamente à
água, morrendo afogado. Foi-lhe feita a autópsia pelos
assistentes daquêle Instituto, srs. Martins de Alte e Álvaro
Moitas,. que verificaram o seguinte :
O estudo anatómico do aparelho genital do galo mostrou
tratar-se de um indivíduo do sexo masculino, absolutamente normal. O exame histológico das glândulas sexuais ,
feito pelo Prof. Ernesto de Morais e pelo sr. Salvador, no
Laboratório de Anatomia patológica, confirmou que se
tratava de verdadeiros testículos normais.
«Posto isto, diz o sr. Martins d' Alte, é forçoso concluír
que o animal não podia ser o autor da proeza que lhe atribuíramJJ .
Um mês depois de revelar aos leitores do «Diário de
Notícias)) a existência do «galo-fenómeno que punha
ovos sem gemaJJ, o mesmo solícito correspondente noticiou
(20-VII-39) outro caso invulgar.
«Em Gondomar, diziam as epígrafes, e no espaço de 15
dias, ·um boi transformou-se em vaca .. . com grande espanto de tôda a genten.
«As gentes de Ervedosa, lugarejo da freguesia de S. Pedro da Cova, do vizinho concelho de Gondomar, diz a
correspondência, andam passadas com um caso raro ali
sucedido - um boi que, dum momento para o outro, se
transformou em vaca ... Entre o gado herdado pelo Sr.
Castro, contava-se um corpulento boi - magnífico animal
de trabalho, com dôze anos de existência.

-18Aconteceu que, há pouco mais de 15 dias, o animal
começou a andar com dificuldade, recusando-se a trabalhar. Como o bicho estava doente, foi examinado convenientemente, chegando-se à conclusão que se tratava duma
vaca autêntica , com quatro tetas bem desenvolvidas, do
qual se podia extraír leite.
<<Ervedosa tem hoje o maior fenómeno do mundo ln exclamou o jornalista.
O caso foi estudado na Intendência de Pecuária, onde,

FIG. 4

segundo me informaram, se verificou tratar-se, pura e simplesmente, dum grande tumor perineal, com hipertrofia
dos mamilos, pelos quais saia um líquido purulento, que
parecia leite .
Vê-se que precisamos de moderar o nosso entusiasmo e
de não fazer afirmações sem profunda observação.
A-pesar-de serem negativos todos êstes casos, não há
dúvida, contudo, que a inter-sexualidade pode estender-se
aos animais.
Por várias vezes, surpreendi um Gato, que, a-pesar-de
macho, se deliciava deixando um gatinho recem-nascido
sugar-lhe os mamilos até êles sangrar.em (33) (Fig. 4).
(33) J. A. Pires de Lima - Ectromélie longitudinal e chez un
Chat (Folia Anatomica Uni v ersitatis Conimbrigensis, VII, 16).

-19Não obstante os exagêros do povo, êle tem, contudD,
razão quando pensa que nem tôdas as pessoas são completamente homens, ou exclusivamente mulheres, e quando detesta os homens maricas e as mulheres viragos.
A uma camponesa do Minho ouvi, há tempos, esta cantiga, de onde se depreendem certas noções sôbre o pseudo-hermaf:-oditismo :
«Semeei no meu quintal
Bacalhau frito no tacho :
Nasceu-me uma mulher velha
Com sinais de rapaz macho ... »

E, na mesma localidade, ouvi esta alusão à reconhecida
frigidez dos inter-sexuais :
«Mulher com fala de homem ,
Homem com fala amulherada,
Muita festa para a festa . ..
E mais nada!»

Admirável a intuição do povo !
S. Simão de Novais, 26-vm-39.
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