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 Centenas de instrumentos cirúrgicos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), a
maioria deles dos séculos XIX e XX, integram a mostra "Cuidar e Curar". A exposição, inaugurada no
âmbito da comemoração do Dia da Faculdade, a 14 de setembro, marca o aprofundamento de laços
com os museus da Universidade.
 
 "A nossa vida é curta, mas aquilo que legamos permite olhar para o futuro com esperança e
otimismo", referiu Fausto Pinto, diretor da FMUL, no discurso de inauguração da mostra, que contou
com a presença, entre outros, do seu antecessor, José Fernandes e Fernandes, e de José Sousa Dias,
diretor do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, além da Tuna Médica de Lisboa.
 
 A pequena exposição que agora está disponível no Museu Nacional de História Natural e da Ciência é
apenas uma amostra de um importante espólio que conta com cerca de três mil peças e que está
agora a ser cuidado, inventariado e catalogado, ao abrigo de um protocolo assinado entre a FMUL e os
museus da Universidade.
 
 Uma vez que o Museu não tem capacidade para acolher todo o espólio, uma parte ficará nas
instalações da Faculdade, como é o caso da emblemática coleção de Anatomia. Outra está já no Museu
para integrar o núcleo museológico, depois de tratada e catalogada.
 
 "Esta não é, para já, uma exposição no sentido clássico, devido à sua pequena dimensão, e também
não é uma coleção típica de uma faculdade de Medicina", devido à qualidade das peças, sublinhou
José Sousa Dias. Isto porque a mostra integra, por exemplo, parte da coleção do século XIX que foi
depositada pela antiga Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa.
 
 Fasto Pinto sublinhou a importância do Museu na preservação do património da FMUL e elogiou, em
particular, o trabalho que está a ser feito no âmbito da inventariação e investigação das peças, que
está sob a coordenação da subdiretora do Museu, Marta Lourenço. Agradeceu ainda à investigadora
Catarina Teixeira, que organizou a mostra "Cuidar e Curar".
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