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PT/FCT/ACC/002 - Provas de autor e outros escritos

Nível de descrição

SR

Código de referência

PT/FCT/ACC/002

Tipo de título

Atribuído

Título

Provas de autor e outros escritos

Datas de produção

1919-11-29 - 1957-03-09

Dimensão e suporte

Documentos textuais: papel A4 e outros formatos

Entidade detentora

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Âmbito e conteúdo

A documentação desta série está relacionada com a atividade profissional que Celestino da Costa
desempenhou como investigador e docente da Faculdade de Medicina de Lisboa e do Instituto de
Histologia e Embriologia. Incluem-se na presente série diversas provas - normalmente revistas e anotadas
pelo próprio autor -, de separatas e artigos científicos versando, maioritariamente, sobre Endocrinologia,
área em que Celestino da Costa se especializou e que lhe grangeou prestígio internacional.
Outra documentação conservada nesta série dá conta da carreira académica e científica do produtor e
inclui recortes de imprensa, fotografias, desenhos e diagramas - Celestino da Costa foi prolífico também
no registo gráfico visual de tecidos e células que utilizou como ilustrações dos seus trabalhos de
investigação -, cartazes e memorabilia diversa sobre acontecimentos em que participou, tais como
congressos, conferências e seminários nacionais e internacionais.
Inclui-se nesta série alguma documentação intercalada produzida por Jaime Augusto Celestino da Costa
(1915-2010), filho de Augusto Celestino da Costa, que foi igualmente médico e diretor da Faculdade de
Medicina de Lisboa, nomeadamente uma sebenta ou caderno de apontamentos de «Farmocognósia»
relativo ao ano letivo de 1935-36. Por fim, três documentos póstumos se conservam nesta unidade, a
saber, uma carta do Secretário perpétuo da Académie Royale de Médecine de Bruxelles dirigida a Jaime
Celestino da Costa, dando conta da publicação de necrológio de Augusto Celestino da Costa no nº 11 do
Bulletin de l'Académie Royale de Médecine (VIª série, tomo XXI), um exemplar da mesma publicação bem
como uma cópia de necrológio publicado no jornal «La Presse Médicale» (nº 86).

Idioma e escrita

Português (por)

Características físicas e requisitos
técnicos
Destino final

Estado razoável
Conservação (C)
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