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Medicina da Universidade de Lisboa
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A importância da preservação da memória histórica das instituições

Sabemos hoje que aqueles que
sofreram, devido a acidente ou

doença, perda substancial de
memória, têm dificuldade em
reorganizar o presente e o
futuro.

Nas regiões do globo onde, por acção de desastres naturais ou guerras, se
perdem instituições fundamentais na preservação da memória histórica,
como bibliotecas, arquivos, museus e outras, será mais dificil conhecer o
passado, organizar o presente e preparar o futuro.

Conhecer os acervos das bibliotecas da
Universidade de Lisboa é fundamental
para traçar a história desta secular
instituição.

Na Biblioteca-CDI da Faculdade de
Medicina, assumimos a
responsabilidade de preservar e divulgar
a memória histórica do ensino médico
na instituição, através da avaliação, da
conservação (foram seleccionados
alguns espécimes para intervenções de
restauro), digitalização integral de uma
selecção restrita de obras. Isto para
além da catalogação e integração no

SIBUL.

No universo do livro antigo,

não há, literalmente, dois
livros iguais. Séculos de
história asseguram que há
sempre diferenças subtis, que
nos darão pistas sobre a
história do livro e da
instituição: marcas de antigos

possuidores: carimbos,
assinaturas, ex-libris,
encadernação.

Um grande número de
bibliotecas oferece hoje o
acesso a colecções digitalizadas,
incluindo livros antigos.
A juntar a isso temos projectos
de maior envergadura, como
Google Books, e vários outros.

Nos registos bibliográficos, podem ser
incluídas ligações para materiais com
informação diversa, imagens de
frontispicios, ilustrações várias, ou
ligações para o texto integral.

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 «Colecções Digitalizadas», é possível encontrar algumas obras digitalizadas, em
texto integral e em livre acesso.

O Núcleo Histórico-documental do Núcleo de Biblioteca e Informação da FMUL é constituído por
monografias e documentos de elevado valor patrimonial, histórico e científico, que pertenceram
às suas antecessoras Régia Escola de Cirurgia e Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, por sua vez
herdeiras da antiga Livraria Cirúrgica da Escola de Cirurgia que funcionava no Hospital Real de São
José desde 1815.
Em 1834, na sequência do triunfo liberal, foram extintas as ordens religiosas e feita a
incorporação dos seus bens na Fazenda Nacional, sendo criado o Depósito Geral das Livrarias dos
Extintos Conventos.
Dado o relevante interesse histórico-cultural e científico deste acervo documental, iniciou-se em
2006 um projecto de expurgo, avaliação patrimonial, informatização dos registos bibliográficos e
digitalização de folhas de rosto e imagens relevantes deste acervo, com vista à sua preservação e
difusão da informação junto da comunidade científica e ao público em geral.

Englobam o Núcleo Histórico-documental fundamentalmente obras de Ciências Médicas, de autores
portugueses e autores estrangeiros, nomes cimeiros das suas épocas, tais como Andrea Vesalio, Herman
Boerhaave, Bernardo Santucci, Pedro Dufau, Soares Franco, Francisco José de Almeida, Jacob de Castro
Sarmento, entre outros. A estes se juntam numerosas edições de obras do Corpus Hipocrático, bem como de
Galeno, dois dos primeiros tratadistas conhecidos da arte médica.
Das obras mais notáveis pertencentes ao núcleo Histórico documental da FMUL remontando algumas delas ao
século XVI, destaca-se a colecção legada em 1845 pelo médico Simão José Fernandes.
Entre os exemplares mais valiosos destaca-se a 2ª edição, de 1555, do De Humani Corporis Fabrica de Andrea
Vesalio.

Obras em destaque

Página de rosto do

De Humani Corporis
Fabrica, de Andrea
Vesalio. - Basileae :

per Ioannem
Oporinum, 1555.

Anathomia : a mais correcta, colhida
de varios authores… / ditada aos
praticantes desta faculdade... por
Manuel Constancio... ; e agora de
novo descripta por Antonio do
Espirito Santo.... - Lisboa, 1780. [16], 342 p. ; 22 cm. - texto
totalmente manuscrito.

Texto integral nas Colecções
Digitalizadas da Biblioteca–CDI da

FMUL

François Antoine Rauch, 1762-1837

Harmonie hydro-végétale et
météorologique : ou recherches sur
les moyens de recréer avec nos
forêts la force des températures et
la régularité des saisons par des
plantations raisonnées / par F.A.
Rauch. - Paris : chez les frères
Levrault, An X de la République
[1802]. - 2 vol. ; 20 cm

Um dos primeiros autores a expressar
preocupações que hoje poderíamos
rotular de ecológicas, de exploração
planificada e equilibrada dos solos e
recursos naturais. Se é verdade que essas
preocupações estão, de há décadas a esta
parte, na ordem do dia, elas surgem-nos
aqui no despontar do século XIX…
Na França do período revolucionário (no
pé de imprensa podemos ler «An X de la
Republique», ou seja, 1802, no calendário
revolucionário), como por toda a Europa
ocidental, a demanda de solo cultivável
levava o homem, desde há séculos, a
desbravar as grandes massas florestais,
sem preocupações deste teor.
Esta edição, como a seguinte, teve fraca
receptividade no seu tempo; um
ressurgimento de interesse parece deverse a Roger Heim, que o refere na sua obra
L'Angoisse de l‘An 2000 (1973)
Esta 1ª edição é rara, muito mais que a
edição revista de 1818.
Texto integral (Google Books)

Edward Jenner, 1749-1823
Indagaçaõ sobre as causas, e effeitos das bexigas de vacca... / por Eduardo Jenner; traduzida do
original Inglez por ... J. A. M. - Lisboa : na Regia Officina Typographica, 1803. - 137,
[12] p., [4]
f. il., [1] tab. desdobr. : il., tab. ; 23 cm. - Com 4 estampas coloridas, 1 tabela desdobrável

O inglês Thomas Babington Macaulay (1800-1859) ter-se-á referido à varíola
(causada por uma de duas estirpes do vírus, variola major e variola minor) como «o
mais terrível dos ministros da morte». A metáfora ilustra bem a reputação da
doença, erradicada apenas nas últimas décadas do século XX.

Foi para esta doença que se logrou criar a primeira de todas as vacinas. Pensa-se que
terá sido Benjamin Jesty, um agricultor de Dorset, Reino Unido, a fabricá-la. Decidiu
este, em 1774, inocular a sua mulher e os dois filhos, imunizando-os contra a
enfermidade conhecida entre os ingleses como «small-pox».

ALIBERT, Jean Louis, 1768-1837
Description des maladies de la peau observées à
l'hôpital Saint-Louis, et exposition des meilleures
méthodes suivies pour leur traitement / par J.L.
Alibert. - Paris : chez Barrois l'ainé et fils, 1806. [4], XXII, 286 p., 53 grav. : il. ; 55 cm. - Com 53

gravuras, a cores.
Na bibliografia em dermatologia, encontramos o
recurso à representação gráfica (hoje com recurso
quase exclusivo à fotografia), com o maior rigor
possível, dos sintomas das doenças. Jean Louis
Alibert foi um dos primeiros médicos a descrever
sistematicamente estas doenças, o que dez
sobretudo nesta obra, onde encontramos fornece
imagens coloridas à mão.

Nathaniel Hodges, 1629–1688

Loimologia : or, an historical account of the plague in
London in 1665 : with precautionary directions against
the like contagion / by Nath. Hodges. [To which is added]
An essay on the different causes of pestilential diseases
and how they become contagious… / by John Quincy. London : printed for E. Bell, 1720. - [2], 288 p. ; 20 cm.
Um relato vivo e na primeira pessoa da Grande Peste
de Londres, epidemia que matou cerca de um quinto

da população da capital inglesa, em 1665-66. A
maioria dos médicos abandonou a cidade no curso
da epidemia. O autor escreveu este livro enquanto
testava medicação e terapias disponíveis. Também
registra o número de vítimas em cada paróquia.
Daniel Defoe (1660-1731) baseou o seu A Journal of
the Plague Year neste livro.

Hippocrates, ca. 460 BC-ca. 370 BC
Hyppocrates Luzitano, ou aforismos de Hyppocrates /
traduzidos fielmente do Latim para o Idioma Portuguez...

[por] Francisco Daniel Nogueira. - Lisboa : na Off. de
Pedro Ferreira, 1762. - [16], 248 p. ; 15 cm
A tradição atribuiu a Hipócrates os fundamentos do
racionalismo médico e, quando nas faculdades de
medicina em todo o mundo os estudantes lêem pela
primeira vez uma versão do seu juramento com pequenas

adaptações ao texto original, prestam também uma
homenagem ao génio grego.

A par do célebre juramento, foram particularmente
divulgados na época moderna os aforismos hipocráticos,
em que ensinamentos médicos e juízos ético-filosóficos
se interpenetram. Do médico se esperava – e espera –
que seja possuidor de uma cultura integral, e não apenas
um técnico.
Esta edição de 1762 reúne os aforismos atribuídos a
Hipócrates, com o texto das versões portuguesa e latina
cotejados. Embora o estudante de medicina de

Setecentos estudasse o latim, na prática justifica-se
plenamente a nota do autor na página de título: «…e
principalmente para os cirurgioens que ignoraõ a língua
latina; pois lerão explicados no seu proprio idioma por
modo claro, e succinto aqueles mesmos textos, que
primeiro compoz em Grego o seu Author. »
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