Serviços

Memorial da Medicina
Brasileira
Horário de Funcionamento
Segunda-feira à Sexta-feira
8h às 17h

Pesquisas

Memorial da
Medicina Brasileira

Horário para pesquisa no acervo
9h às 16h
Contatos
Archivo Anselmo Pires de
Albuquerque (71) 3283-5576
ahapa.medicina@ufba.br

Bibliotheca Gonçalo Moniz
(71) 3283-5575
www.bgm.fameb.ufba.br
Visitas guiadas e visitas técnicas

Memorial de Medicina
(71) 3283-5567
memorial.medicina@ufba.br

Salvador
@memorial.medicina
Espaços para eventos

Faculdade de Medicina da Bahia
Praça XV de Novembro, s/n, Largo do
Terreiro de Jesus, Pelourinho.

Bahia - Brasil

Memorial da Medicina Brasileira (MMB)

Archivo Histórico Anselmo Pires de
Albuquerque (AHAPA)
O AHAPA guarda um acervo de 250 metros lineares de documentos, datados entre 1816 até os dias atuais, que remontam a trajetória da Faculdade de Medicina da Bahia. São documentos históricos e administrativos que relatam a participação dos médicos em fatos
históricos, como: o Cangaço, a Guerra de Canudos, Guerra do Paraguai, Segunda Guerra Mundial, Ditadura Militar, atuação em campanhas de vacinação, trabalhos
sociais de renomados médicos brasileiros que tiveram
sua formação acadêmica na Bahia.

A memória da medicina na Bahia iniciou-se
nas instalações do Hospital Real Militar da Bahia,
construído sobre a estrutura arquitetônica do Colégio dos Jesuítas, após a expulsão dos religiosos em
1759. Em 18 de fevereiro 1808, D. João, príncipe
regente de Portugal, criou na Bahia a primeira Escola de Cirurgia do Brasil. Em 1832 a instituição foi
elevada à categoria de Faculdade de Medicina da
Bahia. Em 1946 a Faculdade de Medicina uniu-se ao
projeto do Prof. Edgard Santos para criação da Universidade da Bahia. Em 1982 foi criado o Memorial
de Medicina que, em 1995, foi convertido em Memorial da Medicina Brasileira (MMB) através da Lei
Federal nº. 9.050/95.
Atualmente, o MMB é composto pelo Archivo
Histórico Anselmo Pires de Albuquerque (AHAPA),
a Bibliotheca Gonçalo Moniz (BGM) e pelo Memorial
de Medicina (MM), reunindo em seu complexo cultural valioso acervo arquivístico, bibliográfico e museológico de grande valor histórico e cultural para a Bahia e para o Brasil.
O Memorial da Medicina Brasileira tem por
finalidade guardar, preservar e difundir o patrimônio
histórico e cultural da Faculdade de Medicina da
Bahia, colaborando com as atividades de ensino,
pesquisa e extensão da UFBA.

Memorial de Medicina (MM)
O Memorial da Medicina foi criado em outubro
de 1982 pelo Reitor Luiz Fernando Macedo Costa como parte das comemorações dos 150 anos da Faculdade de Medicina da Bahia. Instalado na área Nobre do
prédio da Faculdade de Medicina, seu acervo está
constituído em belíssimos mobiliários em madeira
entalhada, esculturas assinadas por artistas renomados como Pasquale de Chirico e Mario Cravo, pinturas
produzidas por conceituados artistas baianos, medalhas com temáticas relevantes para a Medicina e instrumentos médicos e laboratoriais que remontam a
evolução do ensino e da prática médica.

Atividades Culturais
 Exposições
 Palestras
 Conferências
 Cursos

Bibliotheca Gonçalo Moniz (BGM)
A BGM guarda um acervo de cerca de 100 mil
volumes de teses, livros, folhetos e periódicos publicados entre 1557 e 1960. Ao longo dos anos, as coleções
foram enriquecidas não só por aquisições como, também, por doações da sociedade em geral, especialmente
depois do incêndio que atingiu a Faculdade de Medicina em 1905, quando parte do acervo da Bibliotheca foi
perdido.
O acervo é constituído por obras impressas no
Brasil e no exterior, organizadas em dez coleções:
Acervo geral, Estácio de Lima, Memória Institucional,
Obras raras, Periódicos Científicos Históricos, Professores & Alunos, Referência, Teses Históricas da FMB;,
Teses Estrangeiras e Teses Nacionais.

