
 

A NATUREZA AO SERVIÇO DA SAUDE 

               
1ª Pagina:   

“ Dr. Indíveri Colucci: Esta página pertence-lhe de direito, e de facto. Não é favor nem lisonja dar o lugar 
de honra dum livro que se intitula A Natureza ao Serviço da Saúde, a quem tanto tem trabalhado para 
ser útil á humanidade que sofre. Prestando-lhe esta homenagem, fazemos-lhes simplesmente justiça 
cumprimos apenas um dever” Lisboa, 1938. 
                                                                                                          A. Napoleão Gonçalves 
 

Dr. Bentes Castelo-Branco (Pioneiro do Naturalismo em Portugal) 
Médico sabedor e consciencioso, com entranhado amor aos que sofrem, enveredou há muitos anos pelo 
caminho da Biologia, sendo hoje o venerando mestre e decano dos naturalistas portugueses. 
È de sua excelência o prefácio deste livro. 

 
Prefácio: 
A propaganda que o jornalista, autor deste livro, tem feito na Imprensa de Lisboa em defesa do naturismo, e 
muito especialmente na demonstração prática das vantagens do tratamento das doenças pelos agentes naturais, 
não pode deixar de merecer apoio de toda a gente sensata, porque é indiscutível utilidade. Campanha salutar, 
humanitária, coerente com os princípios fundamentais da biologia, tem a minha inteira concordância, pois, na 
qualidade de médico, há muitos anos enfileirei, por convicção, no número dos fervorosos adeptos da Terapêutica 
Biológica. 
O homem arrastado pelas exigências do progresso e da civilização, afastou-se, lamentavelmente, do caminho 
natural da vida e criou hábitos e vícios que, contrariando a natureza, o expuseram às consequências lógicas 
desse erro, as doenças. 
Os animais dão-nos o exemplo: se nascem, crescem e desenvolvem as suas forças em liberdade e vivem em 
contacto permanente com a natureza, raramente são atacados de enfermidades, morrendo de velhos; mas se 
os forçam á condição de prisioneiros, os privam de ar e do sol, lhes dão alimentação imprópria, e se, em suma, 
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lhes impõem existência oposta aquela a que eram destinados, são vitimas de males incuráveis, muitos dos 
quais representam, até, perigo real para os seres humanos. O homem, atingido pelos efeitos inevitáveis da sua 
incúria, apenas sente a saúde a fugir-lhe, logo recorre à droga para tentar curar-se. Antigamente, um médico 
formulava doseando cuidadosamente os componentes da receita, conforme as condições especiais de cada 
doente; hoje como só há especialidades fabricadas por atacado, nem o médico sabe a o que receita, nem o 
farmacêutico o que vende, nem o cliente o que toma ou injecta! 
Todos os dias se reclamam novos medicamentos, dentro em pouco substituídos por outros tidos como 
infalíveis, para logo caírem como os anteriores. 
Em contraste, a terapêutica natural é sempre a mesma, pões se baseia em leis imutáveis, utilizando somente os 
agentes naturais: ar, sol, água, calor, movimento, magnetismo, etc., ou sejam, os elementos eubióticos, 
vitalizantes, indispensáveis á nossa existência, que a ciência medica hoje metodicamente aproveita, 
fundamentada No estudo e na experiencia e auxiliada ainda por aparelhagem adequada a cada caso. 
Louvo, portanto, o autor deste livro, tanto mais que não se limita á propaganda teórica do ideal naturalista, 
antes a reforça poderosamente com os testemunhos pessoais põe ele colhidos junto dos doentes curados 
pela naturoterapia, com os mais surpreendentes resultados, depois de baldadas tentativas de tratamento 
pela medicina oficial.  
Que esta obra tenha larga expansão em terra portuguesa, a fim de se disseminarem tão úteis ensinamentos, 
são os meus sinceros votos. S. Pedro do Estoril 1938 
 
 
“A minha ciência baniu as drogas e arruína os boticários” Du Potet 
 
“A medecina deve saber dar vida aos enfermos, preservando-os das medicações fascinantes que nada 
resolvem e cuja aplicação só engana.”   
 
“A medicação naturista completa a obra começada pela natureza. As regras hipocráticas estão de acordo 
com a atiologia e a patogenia-terapeutica que é a prática médica do futuro e da verdade”  DR. E. Boinet  
 
“A Fé não se aprende, sente-se. Crer não é um acto de vontade, mas uma força da consciência” Dr. Guidi 
 
O que se está fazendo em matéria de comércio de produtos químico-farmacêutico é um verdadeiro crime de 
lesa humanidade que reclama providências imediatas dos governos de todos os países. 
 
Quod grátis asseritur, grátis negatur (A incredulidade contra a verdade) - Quem, gratuitamente afirma, 
gratuitamente nega. E porque assim é, exponhamos a verdade tal como a compreendemos, desprezando a 
opinião dos que afirmam “não crer”, e isto porque, afinal, tais “incrédulos” não passam de mal intencionados 
que, firmes no propósito de negar, fecham os olhos á evidência dos factos, para não terem de desmentir-se a si 
mesmos e de confessar perante os outros os seus erros. Neles o amor-próprio predomina sobre o amor à 
verdade, a defesa dos seus privilégios e o receio da concorrência tornam-se egoístas até esse exagero. 
Dizia, o prof. Guidi, célebre médico italiano, no seu importante trabalho sobre “O Magnetismo animal”: “Ver uma 
nova doutrina abater dum golpe um sistema consagrado pelo estudo, é sentir-se profundamente ferido no seu 
orgulho, e dai combaterem-na”. 
Combate-se portanto, pelo dogma contra a razão, pela rotina contra o progresso, pela mentira contra a verdade, 
somente porque dogma, rotina e mentira representam situações cómodas e interesses chorudos, ao passo que 
razão, procómodas e verdades ferem de morte os velhos preconceitos e falsas teorias que tão bem se enquadram 
com espíritos retrógrados. 
Para estes descrentes o bem da humanidade não conta, não importa, quando estão em jogo a presunção dum 
diploma ou de uma patente e as moedas que podem render. 
 
Declarações elucidativas 
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Tem-se referido a imprensa em Lisboa, em numerosos artigos e entrevistas, assinados com o nosso nome, a essas 
magnificas curas, levando-nos o nosso escrúpulo a fornecer todas as indicações precisas para que não possa ficar 
qualquer dúvida acerca da veracidade de tudo quanto nesses escritos se relata. 
Apregoam os doentes curados, por toda a parte, o seu entusiasmo e a sua satisfação por haverem recuperado a 
saúde, já quando a julgavam irremediavelmente perdida. 
No entanto sucede que, apesar de toda esta vulgarização, feita pessoal e directamente pelos enfermos sarados e 
por nós publica e documentalmente espalhada aos quatro ventos nas colunas dos grandes diários, há quem 
continue a negar, a negar sempre, a possibilidade de se atacar e vencer a doença sem recursos a drogas. 
È que “a ciência oficial, abroquelada no seu empirismo clássico, ainda não aceita certas conclusões que não 
passam através das retortas e dos laboratórios” como diz o Dr. Schwartz Roemer no seu brilhante trabalho 
sobre biocultura. 
Negar é fácil. Negar não será uma resposta nem um argumento, mas uma saída para quem persiste em querer 
ignorar a realidade por não ter a coragem moral de a admitir. 
(…) o que pretendemos é, simplesmente, demonstrar os perigos que para a humanidade advêm do uso e abuso de 
milhares de medicamentos que um desenfreado comercio de “especialidades” vem lançando no mercado e que o 
publico na Ânsia, aliás compreensível, de se libertar de sofrimentos, avidamente adquire para, por fim, só obter a 
ruína da pouca saúde que lhe resta. 
 
Criminoso comércio de drogas-remédios 
O que se está fazendo neste ramo do comércio é, em nossa opinião e na de muitas pessoas mais autorizadas, um 
verdadeiro crime que reclama a intervenção de quem tem o dever de velar pelo bem público. 
 Mercúrio- Arsénio- Bismuto! Esta trindade macabra tem feito maior numero de vitimas do que todas as 
mortíferas guerras do mundo. 
Já Raspail dizia, isto há mais de 50 anos, numa das suas obras: 
“Quando se pensa nos efeitos desastrosos de tais venenos, não se pode deixar de atribuir á quantidade destes 
sais, que as fabricas espalham sobre a terra, a causa duma multiplicidade de doenças que nenhuma outra 
circunstância pode explicar, em pessoas, aliás, as mais sadias até ali. Todo o amigo da humanidade deve fazer 
votos para que o emprego do arsénio e do mercúrio seja varrido do domínio da medicina” 
Desgraçadamente, o seu apelo não foi ouvido e aqueles dois metaloides assassinos, na companhia, mais tarde, de 
outro, não menos feroz - o bismuto - têm continuado a semear o aniquilamento e a morte, com a agravante de 
gozarem da injusta fama de “Grandes beneméritos da Humanidade” 
 
Não podemos admitir a ignorância. O que nós lemos, o que nós vemos, o que sabemos, todos o podem ler, ver e 
saber. 
Já não estamos no tempo do Dr Bosquillon, que uma vez chegado ao Hospital de Caridade, disse: “que faremos 
hoje? Ah!... Vamos purgar todos os doentes do lado esquerdo da sala e sangrar os do lado direito. 
Nem tão pouco na época em que o DR. Malgaine, na academia de Paris, insurgiu-se contra o empirismo na sua 
arte, declarava amargamente que “nela só se via ausência completa de doutrinas científicas e de princípios” 
Os tempos são outros e a medicina tem de evoluir, não multiplicando até ao exagero o número colossal das 
suas drogas, mas, procurando a forma de prescindir delas, substituindo-as por outros elementos de cura, os que 
a natureza nos oferece e que são os únicos susceptíveis de dar saúde aos enfermos. 
 
 DE O Século, de 15 de Fevereiro de 1937 copiamos o seguinte artigo: 
(…) A velha medicina baseada em química, vai sendo, felizmente desalojada do pedestal de frascaria em que 
assenta, para dar lugar à natureza, com os seus inesgotáveis recursos curativos. 
È um facto incontestável que as drogas introduzidas no organismo são elementos destruidores das células e que as 
doenças muitas vezes se tornam crónicas em virtude do emprego desenfreado dos produtos químicos. A acção 
intoxicante, corrosiva, dos medicamentos destrói as defesas naturais, produzindo um progressivo desgaste e, por 
consequência, apressando a velhice e a morte, ao passo que o tratamento pelos meios tróficos e físicos actuam 
beneficamente nos órgãos enfermos, sem prejudicar os órgãos sãos, antes tonificando-os e contribuindo para o 
revigoramento geral do organismo. 



Para quebrar os dentes á calunia e desmascarar os intriguistas que sempre apareceram a desvirtuar os factos, 
devemos repetir, pois já aqui o dissemos, que nesta campanha salutar em que andamos empenhados outro intuito 
não temos além do desejo de ser útil à humanidade sofredora. (…) 
 
Diário de Noticias, de 14 de Fevereiro de 1935 
 
CURA DE UMA DOENÇA NERVOSA-MENTAL 
 
Falham os meios humanos? Restam os da natureza. Onde aqueles não chegam, por deficiência, podem estes 
chegar. 
Ela é a fonte inesgotável de eficientes recursos, sempre à disposição do homem, para satisfação das suas 
necessidades. 
È a natureza que cura, o médico é apenas o seu inteligente cooperador. 
Infelizmente, este princípio fundamental anda ignorado ou esquecido e todos nós vivemos afastados da verdade 
real, cada vez mais divorciados das sábias leis da nossa mãe natureza, sofrendo, por isso, as duríssimas 
consequências do desprezo que lhe votamos. 
Que admira pois que a saúde nos falte, a vida nos pese, a morte nos ameace, se em tudo procedemos 
contrariamente aos ditames da sã razão, se cada instante nos desvia da estrada natural, de piso brando e fácil, 
para nos embrenharmos na encruzilhada de perigosos devaneios e de práticas funestas onde nos espreita um mau 
destino? 
Descremos do poder imenso da natureza e ela “vinga-se” abandonando-nos às consequências fatais das nossas 
imprudências. 
Regressemos, pois, à sua prática, ao seu culto, e aproveitemos os seus ensinamentos, certos de que ela nunca nos 
enganará.  
 
 
 
 
 
A MEDECINA NATURAL PREFERIVEL À MEDECINA QUIMICA 
 
Os medicamentos são tão desnecessários como prejudicais 
 
(…) Sim. O uso e abuso dos medicamentos são causas principais de ruína orgânica. Os produtos químicos 
prejudicam, grandemente quando introduzidos no organismo, pois atacam os órgãos essenciais, desorganizam 
todo o funcionamento vital, diminuem as defesas naturais com que contamos para reagir contra as doenças, e 
produzem, destruição e morte. Visando a cura de um órgão enfermo, a droga que ingerimos ou injectamos vai 
molestar os órgãos sãos, criando estados de depressão física e moral que mais tarde podem e devem, 
necessariamente, ser funestos. 
Somos contra os medicamentos porque o estudo a que nos dedicamos e a experiência, a dura experiencia de 
muitos anos a usá-los, nos ensinou a preferir, para tratamento dos males que nos afligem, os meios que a 
pródiga e sábia Natureza pôs à nossa disposição e à de todos quanto sofrem, para se curarem. 
(…) Se é um facto incontestável as doenças poderem ser tratadas sem medicamentos (…) é justo, a exemplo de 
outros países progressistas estabelecer nas principais faculdades do país, conforme se fez na Alemanha, cursos 
principais para a formação de médicos naturistas e, assim, com clínicos cônscios e competentes na Terapêutica 
natural, criarem-se, entre nós, clínicas hospitalares para tratamento de doentes, exclusivamente pelos referidos 
meios naturais de cura. Dessa forma ver-se-ia, praticamente, estarem dentro da verdade aqueles que, como nós 
defendem a Naturoterapia. (…) Verifica-se como a Magneto-Trofo- Fisioterapia cura as mais diversas e graves 
doenças, mesmo as mais diversas e graves doenças, mesmo as já consideradas incuráveis pela terapia 
farmacêutica, e quem leu ou venha a ler os relatos pelos próprios ex-doentes, ainda verificará serem os 
medicamentos não somente desnecessários como positivamente prejudiciais e causa única de inúmeros males, 
até de morte prematura (…) 



  
Nota: Os interessados que desejam ler as impressionantes declarações feitas em cartas e entrevistas pelos Ex-
doentes curados(…) publicados no Século de 30 de Maio de 1933 e 2 de Março de 1934 e no Diário de Noticias da 
mesma época. 
 
Retirado do Livro: A NATUREZA AO SERVIÇO DA SAÚDE, de António Gonçalves, Lisboa 1938. 

                              
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


