COLEÇÃO CELESTINO DA COSTA

BIBLIOTECA MÉDICA PROFESSORES DOUTORES
AUGUSTO CELESTINO DA COSTA E JAIME CELESTINO DA COSTA

Âmbito
A Coleção Biblioteca Médica Professores Doutores Augusto Celestino da Costa e
Jaime Celestino da Costa, doada à Faculdade de Ciências Médicas em 2013, para fins
de estudo e investigação, contém cerca de 1100 exemplares entre trabalhos
académicos e livros das respetivas bibliotecas pessoais nas áreas da história da
medicina, histologia e embriologia e cirurgia cárdio-torácica.

Retrato Biográfico
Augusto Celestino da Costa (1884-1956) foi um distinto histologista e embriologista,
professor da Faculdade de Medicina de Lisboa de 1911 a 1947, exerceu os cargos de
docente e investigador nesta instituição, sendo simultaneamente diretor de Análises
Clínicas dos Hospitais Civis de Lisboa. Foi director da Faculdade de Medicina de
Lisboa de 1935-1942. Impulsionou a introdução da investigação científica nas
Universidades portuguesas, dedicou parte do seu tempo de professor e investigador a
tarefas de administração do sistema científico português, tendo sido vogal, vicepresidente e presidente (1934-1936) da Junta de Educação Nacional (J.E.N) e de
1936 a 1942 do organismo que lhe sucedeu, o Instituto para a Alta Cultura (I.A.C.).
Para além das publicações na área de Histologia e Embriologia, teve também um
importante contributo bibliográfico na história da medicina portuguesa, na história da
Faculdade de Medicina de Lisboa e na problemática da investigação científica em
Portugal. Tendo presidido ao grupo dos "Amigos de Lisboa" durante vários anos,
escreveu uma monografia sobre a evolução da Lisboa.
Jaime Celestino da Costa (1915-2010) foi médico e director de serviço no Hospital de
Santa Maria e, de 1941 a 1985 professor na Faculdade de Medicina de Lisboa - a
mesma em que se licenciou (1938) e doutorou (1948), distinguiu-se não só no ensino
como igualmente pela luta que travou, na tentativa de que o Hospital de Santa Maria
fosse efetivamente um Hospital Escolar. Foi um dos pioneiros da cirurgia cardiotorácica em Portugal.

Conteúdo
A Coleção Celestino da Costa é constituída por: artigos de revista, separatas, livros,
miscelâneas, relatórios, teses, artigos de jornais e outra documentação de caráter
científico.
Estes exemplares armazenados na sala de leitura da Biblioteca FCM (Piso -2, topo
norte) destinam-se a ser consultados presencialmente neste espaço.
Não são objecto de empréstimo domiciliário.

Acesso à Coleção
Restrições de Acesso
O horário de consulta decorre entre as 9:30-17:30h na sala de leitura da Biblioteca.
Restrições de Utilização
Estes exemplares destinam-se a fins de estudo e investigação e os interessados
deverão ter Cartão de Utilizador (inscrição no Balcão de Atendimento, Piso 0).
Não são alvo de empréstimo para o exterior.

Pesquisa da Coleção
Através da homepage da Biblioteca FCM em Catálogo FCM > Selecionar base de
dados Coleção Celestino da Costa e pesquisar por Autor, Assunto e Palavra:
Autor
Costa, Augusto Celestino da
Costa, Jaime Celestino da

Assuntos
Terminologia MESH,por áreas: History of Medicine, Histology, Embyology, Cardiology,
Surgery, etc.(para saber quais , pesquise o Indice de Assuntos)

Áreas da Coleçao disponíveis para Consulta
Trabalhos publicados Prof. Doutor Augusto Celestino da Costa (Estante 1, prateleiras
1-2)
Trabalhos publicados Prof. Doutor Jaime Celestino da Costa (Estante 1, prateleira 3)
Pastas de Arquivo (Estante 8)

