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Âmbito 
A Coleção Biblioteca Médica Professor Doutor António Rendas, doada 
à Faculdade de Ciências Médicas|NOVA Medical School (FCM|NMS), da 
Universidade NOVA de Lisboa (UNL), para fins de estudo e investigação, 
contém exemplares dos seus trabalhos científicos e livros da respetiva 
biblioteca pessoal com destaque para as áreas da fisiologia, 
fisiopatologia, sistema respiratório, medicina geral, educação médica e 
história da medicina. 
 
 
Retrato Biográfico 
António Manuel Bensabat Rendas (1949) médico e professor, natural de 
Lisboa, formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, 
em 1972. Tirou Doutoramento na área de Patologia Experimental 
(hipertensão pulmonar), no Cardiothoracic Institute, Universidade de 
Londres, em 1977. 
 
Na Universidade NOVA de Lisboa desempenhou funções na FCM|NMS 
como Professor Extraordinário de Fisiopatologia (1979), Professor 
Catedrático de Fisiopatologia (1982), Diretor do Departamento de 
Fisiopatologia (1982), Diretor Interino do Departamento de Fisiologia  



 

 

 
(1982-92), Presidente do Conselho Pedagógico (1988-90), Sub-Diretor 
(1990-96) e Diretor (1996-2007). 
Foi ainda Diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (1983-86). 
Assumiu também o cargo de Reitor da UNL (2007-17). 
 
Do seu currículo destaca-se o desempenho de funções como médico 
nos Hospitais Civis de Lisboa (1972-73), no Brompton Hospital de 
Londres (1974-76) e no Children’s Hospital Medical Center em Boston 
(1977-79). Foi coordenador do projeto responsável pela introdução em 
Portugal do método de aprendizagem por problemas no ensino 
médico (1992-94), vice-presidente da Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia (1995-97), Membro eleito do Council da International 
Society for Pathophysiology e Coordenador da Comissão de Ensino 
(1998-2006), Coordenador do Conselho Nacional de Ensino e Educação 
Médica da Ordem dos Médicos (2005), Membro do Executive Council 
da Association of Medical Schools in Europe (2006) e Presidente do 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (2010-2014). 
 
As suas áreas de atuação científica englobam a fisiologia e 
fisiopatologia do aparelho respiratório, a avaliação biomédica do 
envelhecimento, a educação médica (aprendizagem por problemas e 
mapas conceptuais) e a administração universitária e indicadores de 
gestão. 
 
 
Conteúdo 
A Coleção Prof. António Rendas é composta por 1.094 monografias da 
sua coleção pessoal e 230 trabalhos próprios com artigos de revistas, 
separatas, capítulos de livros, conference proceedings e outra 
documentação de carácter científico. 
 
 
Acesso à Coleção 
Restrições de Utilização 
Estes exemplares destinam-se a fins de estudo e investigação. Não são 
alvo de empréstimo para o exterior. 

 
Pesquisa da Coleção 
Através da homepage da Biblioteca NMS em Catálogo > Selecionar 
base de dados Coleção Prof. António Rendas e pesquisar por Autor, 
Assunto e Palavra: 

Autor Rendas, António 
Assuntos Terminologia MESH, por áreas: Physiology, 
Medicine, Cardiology, Surgery, etc. (para saber quais, 
pesquise o Índice de Assuntos da base de dados) 


