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Editorial 
Estando próximos do final do ano importa fazer um balanço sobre o mesmo e perspetivar o de 2017. O ano de 2016, 
correspondente ao 2º ano de mandato da atual Direção, foi um ano de consolidação, que permitiu à Faculdade obter 
alguma estabilidade. Esta verificou-se tanto ao nível dos funcionários técnicos e administrativos como dos docentes. 
Ao contrário do que tinha ocorrido em 2015, a saída de alguns por aposentação ou mobilidade foi colmatada pelo 
ingresso de novos colaboradores. Ao nível do corpo docente verificou-se uma valorização do mesmo, com a 
passagem de vários assistentes a professores auxiliares em consequência da conclusão dos seus doutoramentos.  

Semelhante consolidação se verificou ao nível do corpo discente. A reconhecida qualidade e a abertura de mais 
vagas para os cursos de especialização permitiu aumentar a oferta formativa, com o consequente aumento do 
número de estudantes ao nível do ensino pós-graduado. Sob o ponto de vista financeiro, o ano de 2016 foi um ano 
equilibrado. Graças a um controlo muito apertado ao nível dos custos com o funcionamento e com a massa salarial, 
as despesas foram praticamente cobertas pelas receitas, nomeadamente com as que a própria instituição conseguiu 
criar. Com este objetivo de controlo de custos em mente foram feitos alguns investimentos, nomeadamente ao nível 
da eficiência energética, com a substituição da iluminação dos espaços comuns por lâmpadas LED mais eficientes e 
económicas, e no aproveitamento da água do poço para a rega e para a alimentação dos motores dos aspiradores 
cirúrgicos. São investimentos para os quais esperamos ter retorno já em 2017. Todo o esforço realizado tem tido 
como objetivo poder dotar a Faculdade com as melhores condições para a excelência no ensino, uma investigação 
de qualidade e melhor servir a comunidade. Como exemplo, a intervenção de fundo que os serviços técnicos da 
Faculdade realizaram nas clínicas e no laboratório pré-clínico. Neste momento, temos praticamente todos os postos 
de trabalho operacionais. A celebração de um novo protocolo de colaboração com a firma Straumann permitiu a 
reabilitação de uma sala de aulas, melhorando as suas condições acústicas e de conforto. Com a ajuda da Reitoria 
foi possível, finalmente, instalar equipamentos de ar condicionado nos laboratórios de ensino de Prótese Dentária.  

Infelizmente, alguns constrangimentos orçamentais que ainda se verificam e as dificuldades administrativas, 
resultado da burocracia que os procedimentos legais nos impõem, impedem por vezes que os materiais consumíveis 
e as reparações sejam feitas atempadamente. São situações que tentaremos resolver no futuro. Temos ainda a 
situação do bar/refeitório para resolver. Depois de vários contactos e inúmeras démarches junto de várias empresas, 
finalmente temos perspetivas de concessionar o espaço a curto prazo. Se estas não se gorarem, esperamos ter este 
espaço renovado e a funcionar nos primeiros meses de 2017, evitando assim todos os inconvenientes que temos 
vindo a sofrer. 

De referir ainda a maneira como decorreu a avaliação da Faculdade pela A3ES no passado mês de novembro. A 
imagem transmitida por todos, docentes, estudantes e funcionários foi apreciada pelo painel avaliador como sendo 
muito positiva, tendo o ensino aqui ministrado ao nível das licenciaturas, mestrado integrado e doutoramentos sido 
considerado de qualidade. Este resultado alegra-nos muito e responsabiliza-nos para fazermos mais e melhor no 
futuro.  

Em 2016 foram homenageados dois professores da nossa Faculdade. Em maio, o Professor Vasconcelos Tavares com 
a atribuição do título de Professor Emérito da Universidade de Lisboa. Mais recentemente, o Professor Humberto 
Ferreira da Costa, professor fundador da nossa Escola falecido em 2004, com a inauguração da exposição dos seus 
livros, que os seus filhos e nossos colegas Luís e Jorge Ferreira da Costa tão amavelmente cederam à Biblioteca. 
Nesta Newsletter o Professor Jorge Perdigão, seu antigo aluno, presta um testemunho sobre a sua personalidade. 
Esta foi muito marcante para a nossa Escola, tendo deixado gratas recordações a todos os que com ele conviveram. 

Finalmente, uma palavra de esperança para o ano que se avizinha. É nossa convição que muitas das dificuldades por 
que temos passado irão sendo gradualmente ultrapassadas com a colaboração de todos, e que em conjunto 
conseguiremos prosseguir com sucesso a missão da nossa instituição: ministrar ensino, realizar investigação e bem 
servir a comunidade. 

Votos de Boas Festas e de um Feliz 2017!                                                                  Professor Doutor Luís Pires Lopes 

Diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa 
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Exposição do Espólio do Professor Doutor Humberto Ferreira da Costa doado 
à Biblioteca  

 
No dia 7 de dezembro de 2016, decorreu a inauguração 
da Exposição do Espólio do Professor Doutor Humberto 
Ferreira da Costa doado à Biblioteca, com a presença 
do Diretor Professor Doutor Luís Pires Lopes, do 
Professor Doutor António Vasconcelos Tavares, dos 
Membros do Conselho Científico, de vários docentes e 
técnicos da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa. Participaram ainda na 
cerimónia de homenagem os filhos Luís e Jorge 
(atualmente docente de Radiologia da FMDUL) e o seu 
neto Daniel. 
A exposição organizada, pela equipa da Biblioteca da 
FMDUL, contou com a colaboração do Professor Jorge 
Ferreira da Costa e a Assistente Manuela Girão. 
O Professor Doutor Humberto Ferreira da Costa nasceu 
na freguesia dos Anjos, em Lisboa, no ano de 1931 e, 

dedicou a sua vida à prática, à investigação científica e ao ensino da Medicina Dentária. Foi 
professor na Escola Superior de Medicina Dentária de Lisboa, desde 1974, e na atual Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, sendo regente da cadeira de Radiologia. 
Citando o Professor Doutor Humberto Ferreira da Costa (2000) “ (…) Tendo sido indigitado, pelo 

Dr. Bação Leal, para o ensino da disciplina de Radiologia e Anatomia Radiológica, passei a 

orientar a aquisição de novos conhecimentos sobre este tema, conjuntamente com a formação 

pedagógica, para a qual contei com o precioso auxílio da Universidade de Bergen, através da 

fundação NORAD. (…) Voltando ao meu papel na ESMDL, fui o primeiro docente a assinar o termo 

de posse que me ligava a esta Escola, no Ministério da Educação Nacional, em 22/5/1981. Tinham 

já começado as aulas em instalações cedidas pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 

Nova de Lisboa, no Campo de Santana em 1978, e só mais tarde em instalações próprias.  

(…) Fui também o primeiro docente a dar aulas, nas novas instalações na Cidade Universitária, no 

dia 7/9/1978 às 8,30 da manhã, aos 16 alunos do 1º curso. (…) Trabalhei também, activamente, 

na difícil tarefa da angariação de fundos para as várias organizações de que fiz parte e que não 

foram poucas. (…) Pelo facto da Fundação Calouste Gulbenkian ter reconhecido o nível técnico-

científico do Serviço de Radiologia e Anatomia Radiológica da ESMDL, agora FMDUL, e a 

importância para a saúde pública, dos progressos implementados, esta Fundação tem fornecido, 

com a máxima prontidão, vários aparelhos usados intensamente, nomeadamente: 

Aparelho de Revelação Automático, Projector Stereo, Maquina Fotográfica Stereo, Monteuse 

Tailleur, Computador e Impressora térmica, Sistema Radiografia digital Directa Intra-oral – RVG e 

Sistema de Câmara Intra-oral – STV. 

(…) As técnicas de localização radiográfica e estereoradiografia que introduzi nos meus cursos, 

têm proporcionado ainda um maior alargamento de relações internacionais nos campos da 

Medicina Dentária e da Imagiologia, o que me tem trazido muita satisfação sobretudo quanto à 

diminuição da radiação sofrida pelo paciente.” 
O eminente Professor Doutor Humberto Ferreira da Costa participou em numerosos congressos e 
formações nacionais e internacionais, nomeadamente, na Alemanha, França, Espanha, Noruega, 
Suécia, Holanda, Suíça, Checoslováquia, Hungria, Argentina, Estados Unidos da América do Norte, 
Canadá, etc. 
Faleceu em 2004.            
    

* Curriculum Vitae De Humberto Ferreira da Costa Curriculum vitae: apresentado para concurso a Professor 

Catedrático.- Lisboa, 2000. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Luiza Baptista    

Lic. Química – Bioquímica / Q. Orgânica,  

MSC, PHD Ciências da Informação e Documentação 

Técnica Superior – Biblioteca 

Faculdade de Medicina Dentária 
Universidade de Lisboa 

 
Inauguração da Exposição do 
Espólio do Professor Doutor 
Humberto Ferreira da Costa 
doado à Biblioteca em imagens 

 
 

 
 

 

 

 



BIBLIOTECA da FMDUL INFORMA Nº4 (outubro/novembro/dezembro) 2016  

 

 

 
OPINIÃO DOS UTILIZADORES                                                           VOZ DOS DOCENTES E INVESTIGADORES 
                                                          

Pagina 3 

Library of FMDUL 
 
Thank you so much for 
being in the library of 
Faculty of Dental 
Medicine University of 
Lisbon, all the books, all 
the articles - databases, 
all the news here. I 
recommend for all the 
post-graduate students, 
this place.  
 

It is like my library at Biblioteca Centrală Universitară „Carol 
I”, Bucharest, Romania my second home. 
There are book shelfs with an exemplary organization, tables 
for studying, computers, master thesis, and Doctorate’s 
thesis. I think also, at a page on Facebook, for socialize.   
 
The Library Professor Doutor Antonio Vasconcelos Tavares, 
it is a space of future and innovation for every student and 
post-graduate.  A way of success for motivation, working 
hard and studying. A way of success for give excellence, for 
promoting scientific, clinic, ethic the oral health. 
 
Thank you and feliz natal! 
Happy New Year! 

Mariana Alexandra Todorie 

Estudante de Especialização   

Faculdade de Medicina Dentária 

Universidade de Lisboa 

 
 

________________________________________________ 

 
Horário de funcionamento da biblioteca em férias de Natal  

(19 de dezembro de 2016 a 2 de janeiro de 2017) 
9H00 -13H00 e 14H00-17H00 

 

Homenagem ao Professor Doutor Humberto Ferreira 
da Costa 

Fui admitido como aluno do quarto ano da 
Escola Superior de Medicina Dentária de 
Lisboa (ESMDL) no ano letivo de 1982-83. O 
curso nessa época era de seis anos, sendo 
os três primeiros anos comuns ao curso de 
Medicina. Por esse facto, tinha completado 
os primeiros três anos na Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra. Os 
primeiros meses não foram fáceis. Passei 
muitas madrugadas no pré-clínico a treinar 
preparações em dentes de plástico e dentes 
naturais. Todas as quintas-feiras o Professor 
Humberto Ferreira da Costa era a segunda 

pessoa a chegar na ESMDL, e logo depois o Professor Robert Davis. 
A primeira vez que o Professor Humberto me encontrou na ESMDL numa 
quinta-feira bem cedo ficou curioso sobre o que me motivava a chegar tão 
cedo. A partir daí sempre conversávamos às quintas-feiras logo que ele 
chegava. Sempre nutriu por mim um carinho especial. Tratava os alunos 
por ‘filho’, às vezes chamava-me de ‘Jorginho’, sempre tinha uma palavra 
de ânimo para todos, e, invariavelmente, sempre tinha um truque de 
magia no bolso interno do casaco, que parecia não ter fundo. Lembro que 
uma vez eu estava no laboratório de Radiologia e, meio em segredo, 
depois do célebre “SAI DE CENA QUEM NÃO É DE CENA !!!!” o Professor 
Humberto mostrou-me uma caixa de metal pequena que tinha na tampa 
gravado algo em inglês com um significado (digamos que) brejeiro. Eu 
corei, fiquei sem saber o que dizer, e ele, com aquele sorriso maroto que 
todos lhe conhecíamos, disse entre os dentes “podes abrir, Jorginho, é 
segredo”…. “Bom, se o mestre disse que posso é porque posso”, pensei 
eu. Mas, ao abrir a caixa, apanhei um choque elétrico que fez a caixa voar 
para o outro lado da sala para delírio do nosso grande Mestre. Este era o 
Professor Humberto Ferreira da Costa, o qual, daí a 12 anos no jantar do 
meu doutoramento na Universidade Católica de Leuven em 1995 fez um 
show de magia que o orientador da tese comentou que deveria convidar o 
Professor Humberto para todas as teses em Leuven. 
O Professor Humberto Ferreira da Costa era uma pessoa com uma cultura 
geral ímpar, abrangendo assuntos diversos, desde música, história 
universal, literatura, acupunctura, hipnose, e biologia. Obviamente, foi do 
Professor Humberto que ouvi pela primeira vez uma quase dissertação 
sobre implantes dentários, eu que mal sabia o que era um dente. E assisti 
estupefacto ao tratamento indolor de um paciente na clínica do Professor 
sob hipnose. Para mim, era tudo tão irreal, que eu ficava uma semana a 
magicar sobre o assunto. 
Era deveras notável como o Professor Humberto se relacionava com 
pessoas de toda a condição social com o mesmo à vontade e com o 
mesmo respeito. O segurança que pernoitava na ESMDL nesses 
longínquos anos 80 adorava o Professor porque sempre conversavam 
sobre variados assuntos de manhã cedo quando ele chegava. O dono do 
restaurante modesto no Linhó, onde o Professor tinha uma quinta, 
conversava com o Professor Humberto como se fossem amigos chegados 
de longa data. 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Centrală Universitară 

„Carol I” 
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A primeira vez que viajei num carro com ar condicionado foi no Honda 
novo do Professor Humberto no dia em que casei, em Setembro de 1985. 
O Professor, acompanhado pela esposa, Dra. Elsa Ferreira da Costa, e 
pelos filhos, os nossos estimados colegas Luís e Jorge, foi o meu padrinho 
de casamento. Era tradição na minha aldeia natal que se convidasse para 
padrinho de casamento a mesma pessoa que havia sido o padrinho do 
batizado. Porém, decidi que deveria quebrar a tradição para homenagear 
de uma maneira mais oficial o Professor Humberto Ferreira da Costa por 
tudo o que ele havia feito por mim, já que o considerava como um 
segundo pai. Senti que ele ficou feliz, muito feliz. 
A minha vida académica, entretanto, enraizou noutro Continente. Nunca 
perdi o contacto com o Professor Humberto Ferreira da Costa e família. 
Tive a oportunidade de o visitar na sua casa em Lisboa quando já se 
encontrava enfermo. Reconheceu-me, apesar de já não poder falar. 
Apertou me as mãos quando lhe disse que lhe vinha trazer um abraço 
pessoalmente. 
Nos agradecimentos do meu primeiro livro escrevi: 
“To all of those who helped me during my 40-year long career in Portugal, 

USA and Belgium I am grateful for everything that I have learned from 

you. Among those, I must leave here my everlasting appreciation to the 

late Prof. Humberto Ferreira da Costa, one of my mentors at the 

University of Lisbon Dental School” 

O meu eterno agradecimento ao Professor Humberto Ferreira da Costa 
fica agora registado também em Português.  
Bem-haja, grande MESTRE! 

Jorge Perdigão 

DMD, MS, PhD Full Professor - University of Minnesota 

Department of Restorative Sciences, Division of Operative Dentistry 

____________________________________________________________ 

Palestra sobre comunicação com pacientes surdos e 
introdução à Língua Gestual 

Decorreu no passado dia 9 de Novembro, na 
nossa faculdade uma palestra sobre 
comunicação com pacientes surdos e 
introdução à Língua Gestual. Esta iniciativa foi 
realizada em parceria com o Instituto 
Nacional para a Reabilitação (INR) e teve 
como oradores a Dr.ª Helena Alves e o Dr. 
Carlos Martins, formadores do INR. 

 O evento teve participação significativa de alunos e docentes desta Universidade, 
numa demonstração, do interesse de todos acerca desta temática. 
Decorrente desta palestra foi entregue à Biblioteca da FMDUL um Gestuário Digital 
e dois documentários em DVD sobre a surdez, cedido pelo Instituto Nacional de 
Reabilitação. Este material fica assim à disposição dos alunos da Faculdade de 
Medicina Dentária que estejam interessados em aprender mais sobre Língua 
Gestual.  
A realização desta palestra só foi possível com a colaboração de vários docentes da 
FMDUL. Agradeço assim a colaboração do Professor Doutor Mário Bernardo, da 
Professora Doutora Fátima Bizarra, da Professora Doutora Sandra Graça e da 
Professora Doutora Rosário Mexia. O apoio dos docentes aos projetos e iniciativas 
dos alunos é um sinal de vitalidade da Universidade. 

Maria Grego Esteves 

Estudante da Faculdade de Medicina Dentária 

Universidade de Lisboa 

Avaliação do Impacto das Bibliotecas Universitárias 
aplicando a ISO 16439:2014 
 
Dedique, por favor, alguns minutos do seu tempo a preencher o 
questionário seguinte, relacionado com o impacto das Bibliotecas 
Universitárias. Esta é uma iniciativa conjunta das Bibliotecas da Faculdade 
de Psicologia, do Instituto de Educação e da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade de Lisboa. 
Agradecemos desde já a sua colaboração! 
     URL:  https://ulfp.qualtrics.com/SE/?SID=SV_a5lEm9UktVSLaq9 

_____________________________________________________ 

Receção dos Novos Estudantes na Biblioteca da FMDUL 
 

No passado mês de 
setembro de 2016, 
a Biblioteca 
Professor Doutor 
António 
Vasconcelos 
Tavares organizou, 
em colaboração 
com a Associação 
Académica de 
Medicina Dentária 

de Lisboa (AAMDL), visitas guiadas aos novos estudantes que 
entraram na Faculdade. 
Foram apresentados os vários serviços disponíveis e os recursos 
eletrónicos de informação científica a que podem ter acesso na 
rede da FMDUL.   
 
______________________________________________________ 

 ULISBOA: revista da Universidade de Lisboa 
 
O lançamento da ULISBOA: revista 

da Universidade de Lisboa 

realizou-se no dia 7 de dezembro 
de 2016, na presença do Reitor 
António Cruz Serra, Professor 
António M. Feijó, diretor da 
publicação, e outras 
individualidades, no edifício 
Caleidoscópio ULisboa. Parabéns a 
toda a equipa técnica, Dra. Ana 
Silva Rigueiro, Dra. Filipa Soares e 
colegas. 
 

 

Biblioteca Professor Doutor António Vasconcelos Tavares | Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa | Cidade 

Universitária 1649-003 Lisboa – Portugal | Tel.: (+351) 217922693 | Fax: (+351) 217922630 |Email: biblioteca@fmd.ulisboa.pt | 

URL: www.fmd.ulisboa.pt 


