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Sempre o vimos a colecionar objectos das mais variadas áreas!

Mas todas as suas coleções tinham uma característica em 

comum – todas elas continham HISTÓRIA.

Começou a dedicar-se à recolha de objectos relacionados 

com uma suas maiores paixões – a Anestesia.

Foi recolhendo instrumentos representativos da história e 

evolução da Anestesia.  

Por variadíssimas vezes, recolheu peças do lixo dos vários 

hospitais onde trabalhava.

Eduarda Espinheira



Quando se reformou dos Hospitais Civis pôde então dedicar-

se, quase por exclusivo, à História da Medicina e, muito 

especialmente, à Historia da Anestesia. 

Em   1996  foi, oficialmente, inaugurado o Museu Português 

de Anestesia Dr. Avelino Espinheira, com a presença de 

algumas figuras públicas, entre elas a 

Presidente da Câmara de Sintra.

Eduarda Espinheira



O Dr. Avelino Espinheira era um iluminado profissional. 

Viveu muitas vezes assediado de críticas comuns e repletas de 

banalidade, incompatíveis com a sua criatividade intuitiva e até 

avanço no tempo.

Durante  a sua vida, o Dr. Espinheira foi adquirindo peças antigas,  

relacionadas com a Anestesia,  que acabaram por fazer parte do 

Museu Português de Anestesia, que ele próprio fundou e 

inaugurou com pompa e circunstância em 1996, sediado na sua 

Quinta de Galamares. 

Luís Pina
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Museu Português de Anestesiologia 

RUY OLIVEIRA*

Senhora Ministra da Saúde,

Senhor Presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia,

Senhor Presidente da Sociedade Portuguesa da História da Medicina,

Senhor Presidente do Conselho de Administração dos H.C.L.,

Minhas Senhoras e Senhores,

Meus Colegas,

Meu Caríssimo Espinheira

* Hospital de S. João - Porto





Senhora Ministra
Minhas Senhoras 
Meus Senhores

Com ligeireza percorri 149 anos da gloriosa história da Anestesia em 

Portugal. 

De algo do que disse e do que não assinalei, poderão ter testemunho 

visitando o novel Museu onde encontrarão seguramente resposta 

para todas as questões que a vossa curiosidade e vontade

inesgotável de saber vos põem.

Ruy Oliveira
19 Outubro 1996



Bulletin of Anesthesia History
Volume 15, Issue 2  (APRIL), pg. 2, 1997

Portuguese Museum of Anesthesiology

On October 19, 1996, Dr. Avelino F. Espinheira opened the doors of the 

Portuguese Museum of Anesthesiology in Lisbon. 

In honor of the event, which commemorates 150 years of anesthesia as 

demonstrated by Morton, three medals were struck, as illustrated here.
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From: Opening Medallion from Portugal’s Museu de Anestesiologia
Anesthesiology. 2013;119( 2): 252. doi:10.1097/ALN.0b013e3182a37c1d
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Meu Caríssimo Espinheira,

Que a tua obra seja semente já fecundada, que contribua para que as 

novas gerações tomem consciência do que foi a nossa saga e se 

disponham a servir a humanidade neste recanto tão amado, 

seguindo o exemplo dos melhores, com mais condições do que as 

que já hoje temos.

Se tal acontecer, o que anseio vivamente, cumpriste integralmente o 

teu objectivo.

Ruy Oliveira

19 Out.1996



Fig. Lima



A partir de Abril de 2016, vinte anos após a sua 

inauguração, o acervo museológico  do 

Museu Português de Anestesiologia,  doado pela 

família do Dr. Avelino Fortes Espinheira ao 

Museu da Saúde, iniciou-se  a sua transferência para 

aquelas instalações!



Somos a memória que temos 

e a responsabilidade que assumimos.

Sem memória não existimos, 

sem responsabilidade talvez não 

mereçamos existir!

José Saramago
Cadernos de Lanzarote, 1994
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