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Enquadramento

Hipócrates,
entre o Mito e a Realidade

O Núcleo Histórico-Documental da Faculdade de Medicina da ULisboa
(FMUL), integrou, ao longo do tempo, os espólios de médicos e professores
da escola que prestavam um valioso serviço ao ensino médico legando as
suas obras à Biblioteca. Destaca-se a coleção legada pelo médico Simão José
Fernandes, ilustre bibliófilo, em meados do Século XIX, identificável pelo
carimbo de posse na página de rosto de centenas de espécimes.

O Núcleo Histórico-Documental
Integram este Núcleo fundamentalmente obras de Ciências Médicas, de
autores portugueses e estrangeiros, nomes cimeiros das suas épocas, tais
como Andreas Vesalius, Herman Boerhaave, Bernardo Santucci, Pedro Dufau,
Soares Franco, Francisco José de Almeida, Jacob de Castro Sarmento, entre
outros. A estes juntam-se numerosas edições de obras do Corpus
Hipocrático, bem como de Galeno, dois dos primeiros tratadistas conhecidos
da arte médica.
Entre os exemplares mais valiosos, destaca-se um exemplar da segunda
edição, de 1555, da obra De Humani Corporis Fabrica de Andrea Vesalius. Um
dos pais fundadores da anatomia moderna, as suas representações
anatómicas e descrições do corpo humano impressionam, à distância de
quase cinco séculos, pelo rigor científico, e aproximam-se muito mais dos
modernos atlas de anatomia que das representações medievais, de que está
cronologicamente mais próximo.

O Passado no Presente
A Área de Biblioteca e Informação, aposta hoje numa maior visibilidade
deste património histórico da FMUL, promovendo assim a memória do
ensino médico e da instituição. Para isso, contamos com as novas tecnologias
da informação e comunicação, que prestam uma preciosa ajuda na
preservação e divulgação deste património. A título de exemplo, na página
web da Biblioteca-CDI, no separador «Coleções Digitalizadas», é possível
encontrar algumas obras digitalizadas, em texto integral e em livre acesso.
Recentemente, foi também criada uma nova rúbrica na NewsLetter da FMUL,
«Do Passado ao Presente - O livro antigo da Biblioteca-CDI da FMUL: um
legado que honra o passado e nos ajuda a construir o futuro». Com esta nova
rubrica, pretende-se destacar e divulgar este património único e inestimável
que nos é comum.

Para os historiadores da medicina, o
designado Corpus Hipocraticum,
constituído por umas sete dezenas de
obras, não deverá ser atribuído a um
único autor, que teria este nome e
seria originário da ilha grega de Cós.
Certo é que a tradição atribuiu a esta
figura os fundamentos do
racionalismo médico e, quando nas
faculdades de medicina de todo o
mundo, os estudantes lêem pela
primeira vez uma versão do seu
juramento com pequenas adaptações
ao texto original, prestam também homenagem ao génio grego. Entre várias
obras do mencionado Corpus, encontramos na Biblioteca-CDI um exemplar do
Hyppocrates Luzitano, ou Aforismos de Hyppocrates, traduzido do latim
Francisco Daniel Nogueira. HIPOCRATES, 0460-0377 a. C.
Cota da Biblioteca-CDI da FMUL: RES. 2119

Nos alvores da Anatomia
moderna:
De Humanis Corporis Fabrica
Entre os exemplares mais valiosos,
destaca-se um exemplar de segunda
edição, de 1555, da obra De Humani
Corporis Fabrica de Andrea Vesalius.
Um dos fundadores da anatomia
moderna, as suas representações
anatómicas e descrições do corpo
humano impressionam, à distancia de
quase cinco séculos, pelo rigor
científico, e aproximam-se muito mais
dos modernos atlas de anatomia
que das representações medievais, de que está cronologicamente mais
próximo. VESALIUS, Andrea, 1514 – 1564
Cota da biblioteca-CDI da FMUL: IA/RES. 339

Uma viagem ao ensino
médico de Setecentos
Entre tantas obras de interesse,
podemos encontrar também uma
sebenta médica do Seculo XVIII,
integralmente manuscrita, que nos
permite um acesso privilegiado ao
ensino médico da época e às lições
dos mestres.
Trata-se do único exemplar conhecido
e foi fac-similado há décadas atrás.
“Os livros antigos exercem sobre mim um estranho fascínio. O cheiro, as
sensações, a sua história. Penso em quem terão sido os seus possuidores,
como terão vivido essas pessoas, como se sentiam…”
Lauren Willig

CONSTÂNCIO, Manuel, 1725-1817
Cota da Biblioteca-CDI da FMUL: RES.
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