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Em 1993 a Revista de História das Ideias, dedicou um dos seus números ao tema «Rituais 

e Cerimónias». Incluía um estudo particularmente interessante, da autoria de Reis Torgal, sobre 

os «Doutoramentos na Universidade de Coimbra», no qual este professor da Faculdade de 

Letras aborda e procura decifrar todo o ritual que os envolve, facultando elementos que facilitam 

o seu entendimento e compreensão. Nele se analisam também os doutoramentos honoris causa 

e se assinala ter sido no Estatuto Universitário de 1918, que aparece consignada a possibilidade 

da sua concessão «a individualidades eminentes, dignas dessa distinção». 

Na Universidade de Coimbra o grau de doutor honoris causa seria concedido pela primeira 

vez três anos depois da publicação deste Estatuto, mais propriamente em 15 de Abril de 1921, 

data em que com ele foram homenageados os comandantes das forças aliadas vencedoras da 

Primeira Guerra Mundial, no decurso de visita à cidade. O Marechal Joffre, de França, o 

Generalíssimo Diaz, de Itália, e o General Smith Dorrien, de Inglaterra, foram assim os três 

primeiros doutores honoris causa pela Universidade de Coimbra. Ainda nos anos vinte do 

século passado, mais cinco doutoramentos honoríficos seriam concedidos, três pela Faculdade 

de Direito, um pela Faculdade de Letras e outro pela Faculdade de Ciências . 

A Faculdade de Medicina só nos anos 30 terá iniciado a atribuição do grau de doutor 

honoris causa, tendo distinguido pela primeira vez um médico e professor do país irmão, o 

Doutor Fernando de Magalhães, da Universidade do Rio de Janeiro. Tornaria a distinguir até 

hoje mais trinta e quatro personalidades. 

Decorreu pois o tempo de várias gerações desde o aparecimento na Universidade daquele 

que é o mais alto galardão que confere e o de mais profundo significado. Tempo suficiente 

para impor e justificar um olhar sobre o passado, olhar que, aliás, não deixará até de suscitar 

algumas reflexões, não tanto sobre esse mesmo passado, mas sobre a própria Universidade, a 

sua missão, as suas necessidades, os desafios que se lhe foram e vão colocando, e também sobre 

aqueles que, década após década, a foram concretizando. Tempo suficiente para impor e 

justificar também a elaboração de um livro que perpetue a memória desses momentos altos 

da história da Faculdade de Medicina, desses momentos de celebração da cultura e do saber, 

que são paradigma da própria Universidade. 

Momentos em que a Faculdade honrou homens que se distinguiram particularmente pela 

sua obra, pelo seu trabalho, pela sua criatividade, pela atenção que deram à ciência, à 

intervenção médica nas suas múltiplas vertentes, e também a outros homens e ao mundo. 

Espíritos inquietos que souberam interrogar os múltiplos e profundos mistérios das ciências da 
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saúde, que directa ou indirectamente ajudaram a desvendar os seus enigmas, que procuraram 

respostas para as grandes e pequenas interrogações que as mesmas diariamente nos colocam. 

Personalidades prestigiadas que souberam acrescentar o real, reinventar o mundo que nos 

coube, e promover continuamente um esforço de possível e original construção. E ao honrá

los, a Faculdade de Medicina honrou-se também a si mesma. 

* 

A cerimónia de doutoramento honoris causa constitui, indiscutivelmente, uma das grandes 

heranças universitárias, e como todas as heranças não é supérflua nem gratuita. É um imenso 

valor cultural a preservar, um acto cuja simbologia «faz parte do património comum do 

cerimonial das velhas universidades», como assinalou Reis Torgal. Cerimonial este assente em 

valores que mergulham raízes num espaço e num tempo anteriores à memória, sendo certo 

que, como afirmou Guilherme de Oliveira, «nem a repetição secular dos gestos diminui o valor 

da cerimónia ou da láurea doutoral, porque a repetição dos gestos não esconde a singularidade 

das pessoas» ... 

Infelizmente, não foi possível recuperar todos os elogios proferidos nos trinta e CInCO 

doutoramentos honoris causa em Medicina que a Universidade de Coimbra atribuiu até hoje . 

Alguns dos oradores nestas sessões faleceram entretanto, não tendo deixado os textos das suas 

intervenções publicados, nem tendo sido possível obtê-los junto das suas famílias . Nalguns outros 

casos, embora os oradores continuem ainda a beneficiar-nos com o seu saber e actividade 

profissional, perderam de forma irremediável os textos dos discursos que proferiram num 

passado já mais ou menos distante. Publicam-se pois os que foi possível reunir, felizmente quase 

todos, mas não a totalidade. 

Convirá assinalar que, por circunstâncias diversas, nem sempre houve cerimónia de 

atribuição do grau de doutor honoris causa. Assim sucedeu, por exemplo, com Fernando de 

Magalhães, Max Askanazy e Francisco Gentil. Este último recebeu aliás o grau no decurso de 

sessão solene realizada no Instituto de Anatomia Normal da Faculdade de Medicina. E mesmo 

quando houve cerimónia, nem sempre tiveram lugar os discursos de elogio do doutorando e 

de seu padrinho. Assim se verificou, por exemplo, com o doutoramento honoris causa de 

Leonardo de La Pena. Acresce ainda que nos doutoramentos mais antigos ambos os oradores 

elogiavam essencialmente o doutorando, dedicando apenas algumas palavras ao padrinho que, 

nesse tempo, era aliás escolhido pelo homenageado. Nos casos em que não houve cerimónia, 

e naqueles em que não foi possível obter os discursos, optou-se por deixar uma pequena nota 

biográfica do doutorando e do seu padrinho. 

Para que o leitor menos familiarizado com o cerimonial do doutoramento fique com uma 

ideia mais aproximada do mesmo, entendemos deixar no final deste livro uma descrição do 

protocolo que o rege, transcrevendo para o efeito o documento relativo ao «Doutoramento 

Solene» da Direcção dos Serviços Académicos da Universidade de Coimbra. Note-se que esta 

cerimónia, embora mantendo basicamente o mesmo formulário e ritual, tem registado algumas 



inovações ao longo dos anos, sendo-lhe também introduzidas por vezes algumas adaptações 

pontuais, decorrentes de circunstâncias diversas, como na parte final deste livro se assinalará. 

Finalmente, uma palavra de agradecimento a todos quantos, de uma ou de outra forma, 

nos ajudaram e apoiaram na concretizaçâo desta obra. À Reitoria da Universidade de Coimbra 

e ao Senhor Pró-Reitor da Cultura, Doutor Gouveia Monteiro, por ter incluído a sua 

apresentação no programa da VI Semana Cultural da Universidade de Coimbra; ao Conselho 

Directivo da Faculdade de Medicina e ao seu Departamento de Educação Médica, pelo 

financiamento concedido; à Imprensa da Universidade por promover esta publicação com a 

sua chancela; a todos quantos nos facultaram os textos das intervenções e fotografias, 

colaboração sem a qual nada teria sido possível. 

Uma palavra muito especial de agradecimento ainda ao António Barros, pela inteligência 

e sensibilidade que sempre coloca nas obras em que colabora, à Senhora D. Conceição Simões 

e ao Senhor António Resende, pela contínua disponibilidade, profunda dedicação e inexcedível 

cuidado que colocaram na execução deste livro, bem como às Senhoras D. Cristina Teixeira e 

D. Cristina Mendes, pelo apoio na dactilografia de alguns dos textos. 

* 

Aqui ficam pois, para memória futura, as memórias do passado. As lembranças de uma 

celebração que, a cada vez que se repete, brinda ao prodígio do saber e da cultura, de um ritual 

que é cais intemporal onde têm começo e fim os percursos da ciência e do homem, de um 

culto que é origem e destino da Universidade. Na certeza de que o destino da Universidade 

será sempre outro e o mesmo .. . 

Maria João Padez Meireles Ferreira de Castro 

Duarte Nuno Pessoa Vieira 
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Doutoramentos honoris causa, o reconhecimento dos primus interpares, dos cérebros que, 

pela sua visão superior e fulgor intelectual, sobressaíram no esplendor de uma ciência, 

projectando a cidadania no mais alto patamar do confronto das ideias. 

E que plêiade notável este livro encerra, mostrando ao mundo que a Universidade de 

Coimbra, no seu saber centenário, marca os seus claustros doutorais com nomes eméritos do 

mundo da intelectualidade. 

Doutoramentos honoris causa que enobrecem a Faculdade, o passado e o futuro na 

realidade do presente, de Fernando de Magalhães ou Cregorio Maranõn, Mestres insignes que 

tantas gerações marcaram, a Carda-Rodríguez, ainda no tempo tão próximo de nós -

relembrando, apesar de não ter sido doutorado em Medicina, Juscelino Kubishek de Oliveira 

(cerimónia a que assisti acompanhando o meu Pai), pelas altas funções políticas que na altura 

exercia e que marcaram para sempre a Lusofonia, pois foi na Medicina que bebeu as suas fontes 

de cultura humanista médica - aJoão Paulo II, esse médico das almas, incansável lutador contra 

o sofrimento humano que, pela sua invulgar estatura, se alcandorou ao estatuto ímpar de Doutor 

por todas as Faculdades. 

Ao fazer tão dignamente o elogio da ciência, a Faculdade de Medicina soube prestigiar

-se com um ímpar cartão de visita, preservando a memória, num impulso de imparável orgulho, 

também exemplo de futuro. 

É Coimbra, capital nacional da cultura 2003, a sair engrandecida por este livro exemplar, 

uma nova chancela ímpar para juntar aos seus tão nobres pergaminhos. 

O Departamento de Educação Médica da Faculdade de Medicina de Coimbra, sob a 

superior orientação de Armando Porto, cumpre deste modo a sua missão e apresenta-se na 

mostra cultural da nossa Universidade, dando à estampa este livro sobre os Doutoramentos 

Honoris Causa em Medicina, relembrando o passado glorioso, no repositório do nosso agora 

subconsciente colectivo. 

A. Meliço-Silvestre 

Departamento de Educação Médica 

da Faculdade de Medicina de Coimbra 
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A Faculdade de Medicina é uma instituição multissecular que tem cumprido, de forma 

particularmente relevante e meritória, os seus objectivos institucionais. Tendo sido precursora 

do ensino médico em Portugal a FMUC sempre despertou - e continua a merecer - o respeito, 

consideração e reconhecimento, não só de instituições académicas e científicas nacionais e 

internacionais mas, também, da comunidade que lhe compete servir. Este prestígio que remonta, 

inclusive, aos monges que, no Mosteiro de Santa Cruz, iniciaram, em 1131, o Ensino Médico 

em Portugal, deriva, quási diríamos que naturalmente, da forma exemplar como a Escola tem 

cumprido as suas missões no seio da Universidade: a criação, transmissão e aplicação do saber. 

E se tal foi acontecendo ao longo dos séculos, apesar de profundas crises e vicissitudes várias, 

tal ficou a dever-se às qualidades de trabalho, inteligência, inovação e dinamismo dos seus 

Professores, Investigadores e Alunos. E ao objectivo, que sempre os motivou, de contribuírem 

através do seu labor, do seu estudo, da sua investigação, para dar mais vida ou, pelo menos, 

melhor qualidade de vida, ao homem doente . 

Mas se bem que orgulhosa do seu capital humano - património major de qualquer 

Academia - a FMUC soube sempre, também, manter-se aberta e permeável a toda a Ciência 

que se ia «produzindo» no exterior; e a absorver, sem preconceito nem chauvinismo, tudo o 

que de excelente e inovador se ia descobrindo fora das muralhas da Universidade. Bem como 

a enaltecer o mérito de todos quantos foram contribuindo, de forma significativa, para o 

progresso da Ciência Médica; e a exprimir, publicamente, o seu reconhecimento pelo mérito 

dos homens e mulheres que, ao longo dos tempos, foram responsáveis pela melhoria do 

prognóstico de muitas entidades nosológicas; ou que prestaram contributo relevante à Escola 

- muitas vezes decisivo! - no enriquecimento do seu corpo docente. Dir-se-á assim que, se 

bem que considerada por muitos como conservadora, ou mesmo estática, quando não 

imobilista, a Escola Médica de Coimbra sempre soube dar exemplo, neste como noutros 

contextos, de uma modernidade digna e responsável. Que a levou, inclusive, a solicitar ao 

Senado da Universidade de Coimbra que apoiasse a sua proposta de receber no seu seio, como 

Doutores honoris causa, personalidades que, pela sua obra científica, cultural e pedagógica de 

excepção, julgou merecedoras da honra maior que lhe é dado conceder enquanto Faculdade: 

a de integrarem o seu claustro doutoral. 

Tal distinção foi outorgada a vultos eminentes da Medicina contemporânea, oriundos de 

vários continentes e cultores de excelência de áreas muito diversificadas dos saberes médicos : 

do Internista porventura mais brilhante do século xx, Gregorio Maraiion, ao Pneumologista 
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mais inovador (Jacques Chrétien), ao Cirurgião que lançou as bases fisiopatológicas da resposta 

biológica à agressão cirúrgica (René Leriche) e aqueles que foram capazes, mercê do seu 

engenho, ciência e arte, de tornar comuns e extremamente compensadoras sob o ponto de vista 

terapêutico intervenções a órgãos tão delicados, frágeis e recheados de mistério e carga 

emocional como o coração (E. Zerbini), o fígado (Henri Bismuth) e o esófago (H. W. Pinotti) . 

E, também, a um doente, agradecido pela resolução de enfermidade particularmente grave e 

de prognóstico reservado, que tem podido e querido canalizar a sua arte, prestígio e recursos 

materiais em prol da assistência médica aos seus semelhantes e da investigação na área da saúde 

(José Carreras); e, ainda, a essa figura maior de humanista, a esse médico das almas, a essa 

figura major da modernidade, a esse «fazedor» de história que é Sua Santidade o Papa João 

Paulo II. 

Distinção que todos se sentiram particularmente honrados, diríamos mesmo emocionados, 

em receber e que todos, sem excepção, qualificaram como única e inigualável; apesar de se 

tratar de personalidades de referência a nível internacional que, dada a sua elevada craveira 

científica, técnica e humanística, já tinham sido objecto de múltiplas homenagens e honrarias. 

O que atesta o prestígio ímpar de uma das Universidades mais antigas e prestigiadas do mundo; 

e, também, naturalmente, da sua Escola Médica. 

É por isso, na nossa óptica, particularmente meritória a iniciativa da Dr.<l Maria João 

Ferreira de Castro e dos Professores António Meliço-Silvestre, Duarte Nuno Vieira e Fernando 

Regateiro, de dar à estampa textos em que se condensam partes significativas da «história» da 

FMUC através dos textos das orações proferidas aquando das cerimónias solenes em que essas 

trinta e cinco figuras de excepção foram distinguidas pela Universidade. Já que nesta obra ficarão 

registados, para a memória dos tempos, não só o critério com que a Escola decidiu premiar a 

excelência mas, igualmente, o perfil de vultos eminentes da Escola - os Apresentantes dos novos 

Doutores - cuja obra científica e pedagógica, de exemplar qualidade e mérito, é retratada, com 

grande objectividade e fino recorte literário, por outros Colegas também eles merecedores do 

maior respeito e consideração dos seus pares . 

Esta obra constituirá assim, estamos seguros, não só uma referência para todos os 

interessados na evolução e progresso da Ciência Médica em Portugal mas, sobretudo, motivo 

de justificado orgulho para todos quantos puderam desfrutar do privilégio de ensinar, investigar, 

estudar e trabalhar na Escola Médica da Alma Mata Universitatis Conimbrigensis. 

Francisco Castro e Sousa 

Presidente do Conselho Cientifico da FMUC 



A presente edição da série «Documentos» da Imprensa da Universidade reúne os elogios 

proferidos em cerimónias de doutoramento honoris causa em Medicina pela Universidade de 

Coimbra. Como director da Imprensa e professor desta Faculdade, foi com natural regozijo e 

entusiasmo que acolhi a iniciativa dos seus esclarecidos mentores, a Exlll<l Senhora Dra. Maria 

João Padez Meireles Ferreira de Castro e os Ex"l(lS Senhores Prof. Doutores António Abel 

Garcia Meliço-Silvestre e Duarte Nuno Pessoa Vieira. Regozijo e entusiasmo que a elevação 

dos discursos agora publicados e a raridade dos méritos dos doutores aqui apresentados 

plenamente justificam. 

Sendo o doutoramento honoris causa a mais alta distinção conferida pela Universidade 

de Coimbra, em conformidade com o artigo 72Q dos seus actuais Estatutos, apenas a ele têm 

acesso personalidades de eleição, eminentes figuras que se diria despojadas da «humana vaidade» 

na palavra de Maximino Correia. Por isso, são de excepção e intemporais, as intervenções no 

ensino, na investigação e na assistência, mas também na intangível dimensão das ideias preclaras, 

ou na sublime dimensão da arte, da elevação humanista e das virtudes expressas! 

Com esta obra, a Faculdade de Medicina constrói uma nobilíssima galeria para os que 

elegeu como seus símbolos e assim os honra uma vez mais, mas, por eles, também se nobilita. 

Adensa ainda a sua relação com a sociedade, pela divulgação pública de uma parte do arcano 

do seu prestígio. 

Do mesmo passo, esta obra irá oferecer um conhecimento mais aprofundado da vida e 

obra dos Doutores honoris causa em Medicina. Personalidades modelares, facilmente poderão 

ser eleitas como modelos de formas de pensamento e de acção! Por isso, este acto é também 

um relevantíssimo serviço prestado à educação médica, na clara percepção de que a educação 

acontece para além do ensino e, acima de tudo, em função de modelos que se admirem e em 

quem se confie. 

Dir-se-ia, de muitos, que vindos de um tempo passado, ao tempo presente pouco ou nada 

terão para dar! Contudo, as distinguidas e impolutas personalidades aqui retratadas e o brilho 

referencial dos apresentantes e dos que deram voz e louvor à sua vida e obra deixaram, na 

superior racionalidade metodológica, no antes inimaginado alcance do gesto médico, no 

inconformado humanismo da sua acção, na ousadia com que afrontaram o desconhecido, na 

generosidade sem limites do seu pensar ao serviço da plenitude do saber e da verdade, uma 

fonte única de inspiração para o exercício elevado do ensino da Medicina, da prática médica 

e da investigação, um espaço único para melhor compreender a alma humana e uma mostra 
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plural de vias de realização plena do Homem e de razões de vida e de felicidade. Com João 

Paulo II, também Doutor honoris causa em Medicina, este livro contribuirá ainda para uma 

melhor compreensão da Universidade como espaço privilegiado de afirmação da «prioridade 

da ética sobre a técnica», do «primado da pessoa sobre as coisas» e da «superioridade do espírito 

sobre a matéria». 

Fernando J Regateiro 

Director da Imprensa da Universidade 



honoris causa 
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Fernando Augusto Ribeiro Magalhães 
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Doutoramento honoris causa do Doutor 

Fernando Augusto Ribeiro Magalhães(O) 

Fernando Augusto Ribeiro Magalhães, médico e professor, nasceu no Rio de Janeiro, em 

18 de Fevereiro de 1878, e faleceu na mesma cidade, em 10 de Janeiro de 1944. 

Em 1899 doutorou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, na qual mgressou 

como professor interino de Clínica Ginecológica e Obstétrica, no ano lectivo de 1900-1 901, 

passando a livre docente de Obstetrícia no ano seguinte, a professor de Clínica Obstétrica em 

1911, e a catedrático de Clínica Obstétrica em 1922. 

Em Janeiro de 1913 foi nomeado Reitor da Universidade do Rio de Janeiro. Entre 1915 

e 1918 exerceu as funções de director do Hospital da Maternidade do Rio de Janeiro e, em 

1930, de director da Faculdade de Medicina. Foi também deputado do Estado do Rio de Janeiro 

à Constituinte, em 1934, e deputado federal ao Congresso Nacional em 1937. 

Foi o fundador e director da Pró-Matre, entidade beneficente, tendo exercido a presidência 

da Academia Brasileira de Letras em 1929 e novamente em 1931-1932. 

Foi membro de diversas sociedades, entre as quais se destacam a Academia Nacional de 

Medicina, o Conselho Nacional de Ensino, a Sociedade de Medicina e Cirurgia, o Instituto 

Histórico Geográfico Brasileiro, a Liga de Defesa Nacional, a Academia das Ciências de Lisboa 

e a Société Obstétrique de Paris, bem como de inúmeras outras associações médicas, nacionais 

e estrangeiras. 

(') Não é conhecida a data exacta em que o Conselho da Faculdade de Medicina atribuiu o grau de Doutor 

hOIloris causa a Fernando de Magalhães. Sabe-se, todavia, que tal como sucedeu por diversas vezes, e sobretudo na 

primeira metade do século xx, não houve cerimónia de imposição de insígnias doutorais. Este facto encontra-se 

claramente assinalado em noticia publicada na edição de 17 de Novembro de 1930 do Diário de Coimbra. Em ofício 

dirigido pelo Director da Faculdade de Medicina ao Reitor, datado de 18 de Agosto de 1938 e com o n.O 3777, 

indicam-se, por ordem cronológica, os Doutores honoris causa a quem a Faculdade atribuíra este grau. O nome de 

Fernando de Magalhães figura em primeiro lugar. É assim possível concluir que este grau lhe terá sido seguramente 

concedido em data anterior, e não no ano de 1938 como algumas fontes têm assinalado. Relembra-se que os 

primeiros doutoramentos hOIlOriS causa atribuídos pela Universidade de Coimbra ocorreram em 1921. 

5 



6 

Para além da Universidade de Coimbra, foi Doutor honoris causa pela Universidade de 

Lisboa. Recebeu os prémios Alvarenga e Madame Durocher da Academia Nacional de 

Medicina do Brasil. 

Deixou uma vasta obra médica, da qual se destacam os seis volumes da obra «Clínica 

Obstétrica», as «Lições de Clínica Obstétrica», «A Obstetrícia no Brasil» e «Síntese Obstétrica e 

Obstétrícia Forense», bem como mais de 200 trabalhos esparsos sobre assuntos médicos. 



Doutor 

Max Askanazi 

1932 
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Doutoramento honoris causa 

do Doutor Max Askanazi(*) 

Nascido na Prússia Oriental em 24 de Fevereiro de 1865, na localidade de Stallupoenen, 

faleceu na cidade de Genebra em 23 de Outubro de 1940. Fez os seus estudos na Universidade 

de Conisberga, onde se doutorou em 1891 e na qual começou por leccionar as cadeiras de 

Patologia Geral e Micologia Patológica. Em 1905 foi convidado pela Universidade de Genebra 

para assegurar o ensino da cadeira de Patologia Geral e Especial, permanecendo nesta 

Universidade até à sua jubilação, que ocorreu no ano de 1939. 

Foi Director do Instituto Patológico de Genebra e fundador da Sociedade Internacional 

de Patologia Geográfica. 

Foi galardoado com os prémios Nordhoff-Jung e Marcel Benoit. 

Publicou mais de duas centenas de trabalhos científicos e proferiu inúmeras conferências. 

(') Em 13 de Janeiro de 1932, decidiu o Conselho da Faculdade de Medicina atribuir ao Professor Doutor Max 

Askanazi o grau de Doutor hOllOrÍS causa. Não houve cerimónia de imposição de insígnias doutorais. Cf. notícia 

publicada na edição de 16 de Janeiro de 1932 da Gazeta de Coimbra. 

Este distinto professor havia visitado Coimbra em Março de 1930, tendo na altura proferido diversas conferências, 

que foram amplamente noticiadas nos jornais da época e em revistas médicas. 
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Doutor 

Renê Leriche 

1932 



Embaixador de França 

Eugéne Pralon 

[Padrinho do Doutor René Leriche] 



Doutoramento honoris causa do 

Doutor René Leriche 

No dia 13 de Março de 1932 realizou-se a cerimónia de imposição de insígnias de Doutor 

honoris causa ao professor francês, René Leriche, que teve como patrono Eugéne Pralon, 

embaixador de França. 

Presidiu à cerimónia o Magnífico Reitor, Professor Doutor João Duarte de Oliveira, tendo 

sido efectuada a imposição das insígnias pelo director da Faculdade de Medicina, Professor 

Doutor Lúcio Martins da Rocha. 

Os discursos protocolares foram proferidos pelos Professores Doutores Alberto Moreira 

da Rocha Brito e João Maria Porto. 

N o decurso da cerimónia o Reitor condecorou também o doutorando com o Colar de 

Cavaleiro da Ordem de Santiago, distinção atribuída pelo governo português. 

* 

René Leriche nasceu em Rouen, em 1879, e faleceu em 1955. 

Fez os seus estudos superiores na Universidade de Lyon, universidade onde se doutorou 

em 1906 e na qual, quatro anos mais tarde, começou a leccionar a cadeira de Cirurgia 

Experimental. A partir de 1924 foi professor de Clínica Cirúrgica da Universidade de 

Estrasburgo, regressando em 1931 a Lyon, para assegurar a regência da cadeira de Patologia. 

Em 1938 transferiu-se para Paris, onde ocupou a cátedra de Medicina Experimental no Colégio 

de França. 

Iniciou a prática de clínica cirúrgica no hospital de Lyon, começando mais tarde a operar 

nos hospitais de Desgenettes, no Hôtel-Dieu e no hospital americano em Neuilly, ficando 

conhecido entre os seus pares como «o bisturi de ouro». Foi na sequência da sua estadia em 

Estrasburgo e depois em Paris, no Colégio de França, que a sua carreira ganhou envergadura 

internacional, graças aos seus trabalhos sobre a dor. Cirurgião, investigador e também filósofo, 

foi o primeiro a ter em conta a dimensão humana do doente para o médico. 

Fundou a Ordem dos Médicos sobre o regime de Vichy, da qual foi o primeiro presidente. 

Foi membro do Instituto de França e da Academia das Ciências de Paris. Era professor 

Honorário da Faculdade de Medicina de Estrasburgo. Entre nós, e para além da Universidade 
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de Coimbra, foi proclamado Doutor honoris causa pelas Universidades de Lisboa e Porto, e 

eleito sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. 

Proferiu notáveis conferências e publicou vasta obra, da qual se destaca muito particular

mente o livro «La Chirurgie de la Douleur» . 



Doutor 

Lucien Marie Pautrier 

1935 



Doutor 

Alberto Moreira da Rocha Brito 



Elogio académico do Doutor LucÍen Marie Pautriel~ 

proferido pelo Doutor Alberto Moreira da Rocha Brito, 

na cerimónia de doutoramento honoris eausa realizada no 

dia 3 de Novembro de 1935 

Há quatro séculos, ou mais precisamente no dia 20 de Fevereiro de 1541, quatro anos 

rodados sobre a transferência da Universidade de Lisboa para Coimbra, realizava-se com todo 

o brilhante e pomposo ritual das festas da Renascença, o primeiro doutoramento na Faculdade 

de Medicina, do moço fidalgo, futuro valido do Cardeal Infante D . Henrique, filho dum físico 

de EI-Rei, e ao tempo lente da cadeira de Tertia, em que se lia Avicena, para ele recém-criada 

por D. João III, - o bracarense António Barbosa. 

Não se efectuou a cerimónia nesta sala magnífica dos Capelos, então inexistente, mas lá 

em baixo na sala Capitular do Mosteiro de Santa Cruz, cujas paredes estavam adornadas com 

as sedas e veludos amarelos, emblemáticos da nossa Faculdade e rescindia o perfume dos 

loureiros simbólicos, espalhados profusamente pelo chão. 

Como o de hoje era o doutoramento de um lente! Devera ser imponente espectáculo, cuja 

evocação nesta hora festiva me está tentando a palavra, que ajudada pelos estatutos Manuelinos 

de 1564, e regimentos e provisões, cartas e alvarás de D. João III, sempre desejoso de honrarias 

e grandezas para a nossa Universidade, a tanto se vai abalançar! 

Já em Lisboa era belo o cerimonial, mas em Coimbra - cidade universitária por excelência 

- onde o cenário de maravilha parece ter sido composto propositadamente para enquadrar a 

sua Universidade, ele assume invulgar brilho e majestade! 

Logo de manhãzinha a cidade apresentava o aspecto característico e tão seu das festas 

académicas . 

O movimento era desusado, amigos de Lisboa vieram assistir ao doutoramento e as capas 

e batinas negrejavam e acentuavam na massa do povoléu defronte do famoso mosteiro de Santa 

Cruz, comprimindo-se no terreiro de Sansão e esperando ansiosa a chegada do Cortejo luzido 

e multicor, que fora a casa de António Barbosa buscá-lo. 

Rompiam à frente as charamelas e as trombetas, de sons estrídulos e gritantes, de mistura com 

o rufar dos atabales; depois vinha a longa fila dos mestres e doutores a cavalo, a dois e dois, por 

ordem de faculdades - artes, medicina, leis, eãnones e teologia - todos com seus capelos e barretes, 

azuis, amarelos, vermelhos, verdes e brancos, por ordem de antiguidade, questão de precedência, 
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sempre muito gTave, primeiro os mais novos, em gTau, por último os mais velhos; seguia-se o pagem 

trazendo na salva de prata o barrete e a borla do doutorando; avançavam os bedéis depois, solenes, 

cheios de si, empunhando as maças de prata dourada, com castão de cobre e grossa cadeia argêntea 

e por fim o reitor - o Bispo de Lamego, D. Agostinho Ribeiro - tendo à direita o padrinho, o 

eminente mestre em artes e doutor em medicina Henrique de Cuelhar, lente de prima, e à esquerda 

o doutorando António Barbosa. 

O cancelário que ao tempo já era o prior Crasteiro de Santa Cruz, o mui bondoso D . Bento 

Camões, tio do épico imortal, fazia as honras da casa, esperando no Mosteiro a chegada do préstito 

que lentamente vinha descendo da Universidade pela rua de S. João, rua dos Moimentos ou das 

Covas, Largo da Sé, rua de S. Cristóvão, rua das Fangas (da farinha) Arco de Almedina, Arco dos 

Mercadores, Calçada, Terreiro de Sansão. 

Recebe-os o Cancelário. Ouve-se a missa do Espírito Santo, finda a qual dirigem-se todos 

para a sala do capítulo. Sobe-se para o estrado e cada um conforme as precedências toma o 

seu lugar. Agora quem vai presidir é o cancelário, tendo à direita o Reitor, questão tão séria 

esta de direitas e esquerdas, que deu lugar por vezes a conflitos desagradáveis com intervenção 

enérgica dei-rei; dum e doutro lado sentavam-se os lentes e doutores, respeitando sempre 

cautelosamente a antiguidade dos seus graus. Todos com barrete e borla na cabeça. Em baixo 

sentado em «hua cadeira e diante de hua mesa com seu bantal>, fica António Barbosa, 

descoberto e rodeado de dois bacharéis ou licenciados amigos. 

O doutorando lê uma breve lição, finda a qual o reitor em poucas palavras o contradita 

em leve argumentação e assim mais alguns doutores médicos, talvez Cuelhar, talvez Tomé 

Rodrigues da Veiga, colegas no professorado. Pequeno intervalo para distribuição de luvas aos 

bacharéis e licenciados presentes, luvas e barretes aos cancelário e padrinho; seu par de luvas 

a cada oficial do estudo e ainda a cada fidalgo presente. 

É neste momento que tem lugar o tão curioso costume do vexame, cuja finalidade é dar, 

por certo, um tom mais alegre, mais vivo, à austera e grave cerimónia, consistindo na escolha 

prévia «dum homem honrado que louvará então letras e costumes do graduando de mistura 

com alguns defeitos graciosos para folgar que não sejam de sentir». 

O candidato, nos lábios um sorriso um tanto amarelo, ouve estes gracejos, que nem sempre 

teriam sido tão inocentes e por isso foram mais tarde substituídos pela charamela encarregada 

da nota alegre e pitoresca; a seguir jura o que jurara já como licenciado e mais «defender fee 

cathólica e a madre santa Igreja e a Republica Cristãa specialmente destes Reynos e cidade e 

leer fielmente aos escolares e a seu proveito e acompanhar sempre a Universidade em suas 

procissões se não forem impididos por justa causa». 

É agora o instante solene, o instante sonho de todos os graduados! para o qual tantas lutas, 

tantas canseiras, tantas noites em claro, tanto dinheiro gasto, tantos suores e tantas cólicas, se 

davam por bem empregados. 

António Barbosa é conduzido até defronte do padrinho, sobe três degraus do estrado e 

de pé, em curta arenga, pede o grau de doutor, ajoelha-se para ouvir a breve oração laudatória 



do padrinho, que lhe coloca na cabeça o barrete com sua borla, põe-lhe o anel no dedo e lhe 

dá na face o beijo da paz - osculum pacis. 

O candidato levanta-se já doutor. 

E, como toda a boa cerimónia da renascença, esta tinha de terminar por um banquete, 

com a assistência de toda a Universidade. Cerimónia caríssima e incompatível para muitas bolsas 

era esta do doutoramento, pois que a todos estes gastos ainda tinha o novel doutor de 

acrescentar para a arca dos estudos cinco dobras de ouro de banda e para o bedel e escrivão 

três mil reais em vez de uma veste forrada, como mandavam os antigos estatutos anteriores a 

D. Manuel. 

O nosso colega remoto estava isento do jantar e das dobras de ouro, por ser lente e 

segundo letra expressa do estatuto, mas quero crer que não deixaria de dar o banquete ... 

Foi talo primeiro doutoramento realizado na Faculdade de Medicina de Coimbra, por 

casualidade, doutoramento de um lente e até este último, também doutoramento de um lente, a 

tradição tem mantido intacto o que há de essencial, na esplêndida cerimónia; alguns episódios têm 

desaparecido, outros têm-se modificado com o rodar dos anos, mas a Universidade guardou, com 

inexcedível bom senso e rara intuição, o que há de belo e estrutural na majestosa solenidade. 

Excluído assim o vexame pelos abusos a que deu lugar e substituído pelas notas vivas e alegres da 

charanga por determinação do reitor Pedro Monteiro Castelo Branco, que quis comunicar à austera 

severidade do acto um pouco de pitoresco e vivacidade, mantém-se o elogio do candidato, 

pronunciado não apenas por um homem hom-ado mas por dois - O professor Maximino Correia 

e o professor da cadeira de Dermatologia, de que estou encarregado. 

O meu colega tocou magistralmente o aspecto social da obra admirável do prof. Luciano 

Maria Pautrier; vou ocupar-me do aspecto científico e pedagógico da sua obra notabilíssima. 

Não me será difícil dada a abundância de matéria prima: o que será difícil é a escolha dum ou 

doutro assunto, para seu estudo crítico, vista a impossibilidade de perante tão grande cópia de 

trabalhos - 350 pude eu contar - de todos nos ocuparmos no limitado espaço de tempo de 

que dispomos. 

Ex. IllO Sr. Reitor 

O professor Luciano Pautrier, Dermatologista insigne e eminente em boa hora enviado 

pelo Governo Francês para ensinar a sua especialidade na Universidade de Estrasburgo, após 

o armistício de 1918, nessa mesma Universidade na qual o governo alemão pusera a fina flor 

do seu professorado, o professor Luciano Pautrier, vai em breve arenga latina pedir-vos o grau 

de doutor, mas antes a praxe secular exige a comprovação dos seus méritos. Vou dizer-vos deles 

e se não firo a sua modéstia, embora falando na sua presença é porque felizmente para sua 

excelência me exprimo em Português, e mais felizmente para mim ainda porque irão dar pela 

insuficiência dos meus dizeres. 

Nascido em Marselha e filho de Provençais, ele é um provençal puro, isto é, um quase 

irmão nosso, filho dessa maravilhosa Provença, cuja alma tanto se aparenta com a nossa, dessa 
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Provença, cuja Universidade, apenas dois anos mais velha do que a nossa - a de Montpellier 

- teve em tempos idos entre os seus alunos rapazes de Portugal, e entre os seus mestres mais 

insignes portugueses famosos, como Valesco de Taranta, Francisco Sanches, Bocarro Francês. 

Já é um motivo para o recebermos com simpatia. 

Estuda medicina em Paris e em 1903 publica a sua tese, sobre: «As tuberculoses cutâneas 

atípicas», que lhe custou três anos de trabalho aturado e decide da sua orientação dermatológica, 

onde as suas investigações sobre a tuberculose cutânea terão sempre um lugar de primazia. 

Nesse trabalho, a concepção de tuberculose cutânea dá francamente um passo para a frente e, 

ultrapassando o quadro das tuberculides clássicas, considera Pautrier, como tuberculoses francas, 

embora de tipo atenuado o liquen scrofulosorum, as tuberculides pápulo-necróticas e o eritema 

duro de Bazin. 

Esta tese, fruto dos seus primeiros anos, e ainda hoje considerada clássica, é objecto de 

consultas constantes. 

Depois, no serviço do grande Brocq - alma animadora do Hospital de S. Luiz, mestre 

incontestado da Dermatologia francesa - e com Brocq organiza o «Curso de aperfeiçoamento» 

da Dermato-sifiligrafia, isto de 1903 a 1914. Foram 11 anos de labor fecundo onde a clínica e 

o laboratório preparavam o eminente futuro mestre. 

A seguir estala a guerra, que longe de o desanimar, leva-o para o front, abrindo-lhe os 

vastos horizontes da medicina social a que proficientemente se referiu o professor Maximino 

Correia. 

1918, o Armistício, a paz e com esta a restituição à doce França da Alsácia e Lorena, filhas 

dilectas. Impunha-se reorganizar à francesa as duas províncias e reconstituir a Faculdade de 

Medicina de Estrasburgo, como as demais. E assim como a Alemanha mantivera na Universidade 

Estrasburguesa o escol do seu professorado, a França respondia no mesmo tom enviando-lhe 

os mais altos valores do magistério superior. 

Brocq e Darier consultados sobre a escolha do catedrático para a dermo-sifiligrafia 

designam o nome de Luciano Pautrier. Em boa hora o fizeram. 

Este grupo de homens notáveis poderiam ser levados, na ânsia da renovação, a fazer tábua 

raza da organização alemã que encontraram, substituindo-a pela maneira francesa do ensino 

médico. Pois não o fizeram! Do que havia de genial, de meritório na concepção pedagógica 

alemã: a sólida organização do trabalho standardisado, a tenacidade no esforço, o aperfeiçoamento 

técnico, souberam os franceses, com fina intuição conservar, trazendo pelo seu lado o que mais 

fundo e característico existe no génio gaulês: o espírito de observação, a agudeza e profundidade 

de visão, o justo equilíbrio nas conclusões, enfim, um sexto sentido clínico, que é a pedra de 

toque do verdadeiro médico. 

As duas concepções do ensino médico, longe de se excluírem, deram-se as mãos de molde 

a fazerem da Faculdade de Medicina Estrasburguesa uma das primeiras do mundo. 

Não era a clínica dermatológica uma das melhores, funcionando, como estava, num velho 

estabelecimento e bastante miseravelmente, que, aparentemente um mal, foi de facto um bem 



para o professor que, ajudado pelo Ministério da Saúde Pública, pôde em breve erguer nesse 

recinto alegre, verdejante, florido - 320.000 metros quadrados - onde assenta a Faculdade

-Hospital, a sua clínica dermo-sifiligráfica, instituição modelar, unicamente comparável às de 

Passini, em Milão e de Bruno Bloch em Zurich. 

Perfeita organização hospitalar e fecunda organização de trabalho, esta clínica tem um 

primeiro andar instalado em Instituto científico, com a sua grande biblioteca, laboratório de 

química, de anatomia patológica, de serologia, de bacteriologia, de microbiologia, de foto e 

microfotografia, servidos sob a sua orientação por um pessoal abundante e especializado. 

Em seguida, desejando que a sua clínica fosse como que a antena dirigida para a Europa 

Central, cria em Estrasburgo uma filial da Sociedade Francesa de Dermatologia, exemplo logo 

seguido por Nancy e Lião. 

Um pouco mais tarde, 1927, Pautrier, vendo como os congressos de Dermatologia, não 

bastam para resolver tantos problemas que lhes são postos, resolve enxertar nas suas Reuniões 

Dermatológicas, uma sessão especial anual destinada a uma só questão, para as quais sempre 

me deu a honra de convidar-me . O assunto é anunciado com um ano de antecedência e para 

um auditório limitado. Em 1927 discute-se o líquen plano; em 1928 o cancro mole; em 1929 

as atrofias cutâneas e em 1930 o tratamento da sífilis pelo Bi; em 1931 as quelóides; em 1932 

as Bordet-Wass irredutíveis; em 1933 a profilaxia da sífilis; em 1934 os sarcóides; em 1935 o 

sistema nervoso da pele; trabalhos estes todos publicados em volumes e boletins, ricamente 

ilustrados. 

Graças, pois, à sua sábia orientação é licito afirmar que, actualmente a clínica dermatológica 

de Estrasburgo é um organismo de ensino, de trabalho, de investigação funcionando 

operosamente . 

Sobem a mais de 530 os trabalhos escritos deste homem infatigável, os quais, na impossi

bilidade de enumerar, me atrevo a classificar e porventura a criticar assim: 

A - Tuberculose cutânea. Desde 1903, data da sua referida tese, este assunto exerce uma 

particular atracção sobre o seu espírito, que concebe as tuberculides como tuberculoses francas, 

de tipo atenuado, cujo tratamento fixa. Como Darier, alarga consideravelmente o domínio da 

tuberculose cutânea, onde inclui o lúpus eritematoso, de etiologia ainda hoje para muitos 

discutida e não unívoca. Trabalhos acompanhados de 135 figuras são o fruto deste labor imenso 

que vai aparecer na «Nouvelle Pratique Dermatologique» a editar por Masson. 

Nesse mesmo trabalho é assinado o tipo novo do «Angiólupoide» de Brocq-Pautrier, cuja 

individualização se deve aos dois dermatologistas. 

Em 1914, ao mesmo tempo que Ravaut, o descobridor da neuro-sífilis preclínica, Paut:rier 

independentemente lembrava a possível origem sifilítica de certos sarcóides hipodérmicos e fazia 

sentir a necessidade duma revisão do grupo dos sarcóides, que tendia a desmembrar-se. 

Em 1934, retoma a questão dos sarcóides dérmicos, que sistematiza, mostrando, como 

Schaumann, tratar-se de uma doença geral, de sistema, duma retículo-endoteliose, para a qual 
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propôs o nome de doença de Besnier-Boeck, assunto tão brilhantemente versado na sua última 

conferência, realizada anteontem nos Hospitais da Universidade. 

Individualiza um tipo de úlcera tuberculosa atípica ao lado dos descritos por Darier e Favre, 

e um outro de «tuberculides ulcerosas». 

B - Líquen plano. É objecto de estudo que há 8 anos prende a sua atenção e embora 

sem resolver o problema da sua etiologia, Pautrier acumulou e carreou tal soma de materiais 

experimentais, que desde já pode afirmar a não inoculabilidade das pápulas recentes de líquen 

plano, quer ao homem, quer aos animais, bem como o líquido céfalo raquídeo dos doentes, 

liquenosos, tanto na pele, como no cérebro, na córnea, no líquido céfalo-raquídeo de indivíduos 

normaIs. 

Descobre o tratamento desta doença pela irradiação radioterápica da medula espinhal. 

Trabalha a anatomia patológica, mostrando a existência de lesões nervosas no líquen plano. 

c - Liquenificações. Complicação dum certo número de dermatopáticos tem há anos, com 

afinco, absorvido a atenção do eminente dermatologista, que descreveu ao lado das 

«liquenificações normais» de Brocq, o gTllpO das liquenificações anormais, no qual individualizou 

«a liquenificação circunscrita nodular crónica», «a liquenificação gigante», «a liquenificação 

verrugosa», tipos clínicos já hoje admitidos por muitos autores. 

Na liquenificação circunscrita, nodular, crónica, Pautrier consegue demonstrar a presença 

de lesões nervosas, extremamente importantes, que constituem um verdadeiro nevroma, 

descobrindo assim a existência de lesões nervosas locais numa afecção essencialmente 

caracterizada por um prurido feroz. 

De investigação em investigação , pelo que respeita ao mecal1lsmo fisiológico das 

liquenificações, conclui por responsabilizar na constituição deste estado mórbido uma certa 

sensibilização, que em cada doente cria o terreno capaz de desencadear aquele distúrbio, como 

em determinados liquenosos, lhe parece indiscutível haver uma sensibilização às hormonas 

genitais. 

D - Histo-fisiologia cutânea. A antiga anatomia patológica, baseada nos clássicos processos 

de fixação e coloração, era no dizer de Pautrier uma ciência morta, que tendo contribuído em 

muito para o progresso da medicina, já nada mais era capaz de produzir; mas a anatomia 

patológica, progrediu com os novos métodos de investigação e sendo, pelo que respeita à 

dermatologia, um dos mais perfeitos auxiliares de Pautrier, na sua clínica de Estrasburgo, o qual 

sempre que pode o encarou sob o ângulo fisiológico, como ele próprio o disse na sua 

conferência realizada na nossa Biblioteca Universitária, e não anatómica ou morfologicamente. 

Como ouvimos nessa magnífica lição que intitulou «Vers une dermatologie physiologique», em 

colaboração com Leriche, Diss e Woringer, o nosso doutorando afirmou, que contrariamente 

à doutrina clássica: 



a - não existe «membrana basa],) separando a epiderme da derme, e constituindo uma 

parede, na realidade difícil de compreender-se. O que há de facto é um engrenamento das 

pedículas das células da camada basal, com as finas fibrilhas do colagénio da derme papilar. 

b - e estudando as trocas dermoepidérmicas, conclui que ao lado da circulação plasmática, 

existe uma autêntica circulação intra e intercelular, a qual indo buscar à rede trofomelânica de 

Borrel-Masson, os elementos histiocitários vai carrear do sangue dos vasos às células de 

Langerhans da basal uma série de substâncias, algumas delas facilmente evidenciáveis: os esteres 

da colesterina, nos queratomas, o pigmento férrico na doença de Schamberg, etc. 

São questões estéls apenas que começam a preocupar o dermatologista que quer saber ver 

além da pele e prever a importância da fisiologia geral na génese das dermatoses. O estudo 

das atrofias cutâneas (dermatite crónica atrofiante) das Esclerodermias, das Quelóides a que 

se tem com afinco dedicado ultimamente, mais o radica na convicção de que as tendências da 

dermatologia moderna devem ser antes de mais fisiológicas. Para Pautrier aquelas afecções já 

não devem ser consideradas como simples dermatoses, mas dum modo muito mais geral, como 

distúrbios metabólicos do colagénio. O domínio da dermatologia alcança deste passo um 

horizonte mais vasto, e o problema reveste-se dum cunho fisiológico infinitamente mais 

importante e transcendente. 

E coisa interessante, não obstante o seu aspecto totalmente dissemelhante, esclerodérmias 

e atrofias, podem associar-se e suceder-se no mesmo doente, o que se explica porque umas e 

outras exprimem apenas um momento das perturbações do colagénio, conforme a sua 

concepção. 

Enfim, ainda dentro do mesmo assunto, descobre Paut:rier, que na esclerodermia existe 

uma importante hipercalcémia, de notáveis consequências cirúrgicas, porquanto René Leriche 

- Doctor honoris causa por esta Universidade - intervindo sobre o simpático ou fazendo a 

paratiroidectomia, consegue curá-la ou melhorá-la. 

Nas quelóides pôde demonstrar que contrariamente à opinião geral, elas não são um 

fibroma duro, mas pelo contrário constitui-as um tecido conjuntivo muito particular, embrionário 

quase, sobrecarregado de cálcio, que no colagéneo pode chegar a 4 tantos do normal. 

Abordando o estudo da doença mamilar de Paget e da doença de Bowen, convence-se, 

ao contrário da doutrina clássica, de que aquelas doenças não são a expressão de estados 

precancerosos, mas de verdadeiros cancros, nos quais a diskeratose representa apenas um estado 

acessório e banal, sendo realmente a sua fisionomia fundamental caracterizada pelas células 

cancerosas, férteis, migradoras, alastrantes. 

Esta rápida crítica demonstra, suponho eu, como o bom dermatologista, tem de ser antes 

de mais um bom clínico e que não basta para se ser dermatologista debruçar-se sobre a pele, 

empunhando a lupa ou o vidro de vitropressão, e ler, qual outro Champollion ao decifrar os 

hieróglifos egípcios, o que a dermatose nela escreveu no seu abecedário tão característico. Pode

-se ler com um notável virtuosismo o que aí está escrito, mas se o dermatologista não vê mais 

além, se não descobre o que está por baixo da pele, tal dermatologista não é ... um dermatologista. 
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É graças a essa escola eclética, em que predomina a moderna tendência fisiológica, que 

dia a dia a dermatologia vai alargando os seus domínios e abrindo novos horizontes, com 

benefício evidente de toda a medicina - cujas consequências etiopatogénicas e terapêuticas 

invadiram já todos os ramos e especialidades médico-cirúrgicas. 

É que cada dia mais se demonstra não ser a pele uma simples capa de protecção do 

organismo, aposta sobre ele, mas um extenso, vasto e complexo órgão estendido por uma 

superfície de 2 m quadrados, que se por uma face nos põe em contacto e nos separa do meio 

exterior, no qual despeja os produtos de excreção e do qual recebe a influência benéfica, mas 

também agressiva dos seus agentes desde a injúria luminosa, diferente em cada estação do ano, 

até ao traumatismo mais violento, pela outra face interna entra em relações não de contiguidade, 

mas de continuidade, de conexão, a mais íntima com a economia, da qual tira, mas à qual dá 

em contrapartida - (do ut des) materiais já conhecidos - outros apenas entrevistos ou 

suspeitados. 

Espécie de glândula gigante, órgão oco, contendo o organismo, não é demais supor a nossa 

pele como uma glândula mista exócrina e endócrina. 

Ora, é para esta actual concepção tão interessante e fecunda que bastante tem contribuído 

a Escola dermatológica de Estrasburgo, chefiada pelo nosso doutorando. 

Talo Homem, tal a Obra! 

Ex.mo Sr. Reitor 

Em nome da Faculdade de Medicina, o professor Maximino Correia e eu pedimos a V. 

Ex.cia queira conceder a mais alta recompensa Universitária - o grau de Doutor honoris causa 

a este grande Mestre! No mesmo gesto com que V. Ex.cia vai honrar o professor Luciano Maria 

Pautrier, vai V. Ex.cia honrar a secular e gloriosa Universidade Portuguesa! 

* 

Monsieur le Ministre de France 

J e n'ai rien à cUouter à 1 'éloge que vient de faire de Votre Excellence mon collegue le 

professeur Maximino Correia. J e me bornerai donc à vous prier três respectueusement de 

vouloir bien porter à la connaissance de votre Gouvernement qu'avec une pompe et dans un 

décor qui rappellent le faste de la Renaissance, une de vos plus éminentes compatriotes - et 

la même la France - vient d'être honoré par la multiséculaire Université de Coimbre aussi 

solennellement et cordialement qu'il le méritait. 

Coimbra Médica. Vol. 3, Série II (1936), p. 73-81. 



Ministro de França 

Amé-Leroy 

[Padrinho do Doutor Lucien Marie Pautrier] 



Doutor 

Maximino José de Morais Correia 



Elogio académico do Doutor Lucien Marie Pautrier e do 

Senhor Embaixador Amé Leroy, proferido pelo Doutor 

Maximino José de Morais Correia, na cerimónia de 

doutoramento honoris causa realizada no 

dia 3 de Novembro de 1935 

A Universidade de Coimbra recebe hoje solenemente no seu grémio o Prof. Pautrier titular 

da Cadeira de Dermatologia da Faculdade de Medicina de Estrasburgo, conferindo-lhe o grau 

de Doutor «honoris causa». 

O facto, encarado nas suas linhas rígidas e protocolares, não tem outro aspecto nem outro 

significado do que a consagração, pela nossa gloriosa Universidade, dos méritos científicos do 

ilustre Professor. E ainda, segundo esses moldes terá de ser feito o elogio do doutorando e da 

alta personalidade que o apadrinha, o Ex.mo Ministro da França em Lisboa, Amé Leroy. 

Afigurou-se-me de princípio, tarefa árdua, o ter de referir-me em termos encomiásticos à 

obra, embora notável, pela vastidão e pelo relevo, de um cientista que labora um campo tão 

diferente do meu, tendo por objecto observar tudo, ver tudo, naquilo que, a mim tudo encobre, 

a pele. 

Felizmente, porém, a sua personalidade é tão extraordinária, a sua actividade tão completa 

que, se a obra científica é brilhante, a influência social é meritória e não de menor vulto. 

Este duplo aspecto da alta individualidade de Pautrier, considero-o necessário e suficiente 

para que a nossa Universidade lhe confira a mais alta distinção honorífica. 

O papel das Universidades não pode, não deve resumir-se a criar ciência e a ministrá-la 

aos alunos. 

Necessário se torna que as faculdades e os professores se convençam de que têm um dever 

social a cumprir: a extensão universitária, abrir de par em par as janelas e transpor resolutamente 

o limiar da torre de marfim para educar e melhorar as condições de vida dos povos. 

Ora sob este ponto de vista, a vida do Doutorando é um verdadeiro apostolado mais digno 

da pena de um Plutarco do que das minhas insulsas palavras: mas o relato desataviado da acção 

deste Homem tem grandeza por si só sem haver necessidade de recorrer aos coloridos e sonoros 

adjectivos. 

Lucien Marie Paut:rier, nasceu em Marselha a 3 de Agosto de 1876. 

De uma família de meridionais, ele próprio é um meridional pelos caracteres étnicos e 

afectivos não sendo pois de estranhar que encontre no nosso Portugal tantos pontos de contacto 
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com a sua Provença e que diga sentir-se no seu país, quando visita o nosso, que as pessoas lhe 

pareçam conhecidas e até sint.:, em nós uma verdadeira ressonância psíquica da sua maneira 

de ser vibrátil e sensível. 

Cursou, com brilho, os estudos secundários em Marselha e a Faculdade de Medicina de 

Paris, defendendo tese em 1903. 

Esta tese, um trabalho notável sobre tuberculose cutânea, ficou clássica e ainda hoje 

dermatologistas de todas as partes do mundo a reclamam pela sua actualidade e por ter 

estabelecido um grande número de factos inteiramente novos. 

Desde 1903 a 1914 trabalhou com o prof. Brocq, como Chefe de Laboratório e como 

primeiro assistente. 

A sua colaboração não só valorizou extraordinariamente o trabalho de Brocq, mas teve o 

condão de organizar o ensino da dermatologia que Brocq, aliás o titular da Cadeira, não fazia 

metodicamente. 

A partir de 1907 a 1914 o ensino especial da dermatosifiligrafia, na Faculdade de Medicina 

de Paris, graças ao espírito de iniciativa de Pautrier, reunia anualmente 60 a 80 médicos na 

sua maioria estrangeiros. 

Em 1914. o incêndio que alastrou a Europa enchendo-a de ruínas e de sangue, a grande 

guerra, fez eclodir imediatamente na sua alma, o ardente desejo de servir a Pátria pela melhor 

forma: voluntariamente se alistou no exército, sendo desde logo incorporado no primeiro 

regimento de artilharia. 

E é então que a sua figura, já tão conhecida como um cientista de renome e um 

organizador de notáveis qualidades, assume as proporções gigantescas de um herói de lenda. 

Empenhado com todas as suas energias de homem de acção e de grandeza de alma, em 

minorar o sofrimento dos que tombavam à sua roda, não combatente, serenamente, com o frio 

raciocínio e a noção do dever a nortear-lhe as acções, Pautrier, não hesita em ir buscar debaixo 

de fogo, o capitão Charron que tombara ferido e transportá-lo ele próprio a um abrigo onde o 

pôde socorrer. 

As duas citações que lhe dizem respeito, publicadas na ordem do exército, constituem os 

documentos mais honrosos a que um homem pode aspirar. 

É ainda na ordem do exército que se alude ao facto de que, pela natureza e excelência 

dos serviços que prestava, tendo direito a transitar para um serviço hospitalar, nunca fez qualquer 

diligência nesse sentido preferindo sempre, pelo contrário, o serviço activo. 

Estas citações valeram-lhe, bem justamente, o ser condecorado com a legião de honra. 

A partir de 1915 como a guerra tomasse um novo aspecto de estabilidade e até de 

organização, é chamado a Bourges para dirigir um centro dermato-venereológico. 

Tendo à sua disposição 400 leitos, pôde o ilustre dermatologista exercer a sua actividade 

em maior escala. 

Mas, além deste centro de Bourges, existiam sub-centros em Nevers, le Creusot, Chalons 

sur Saone e Dijon que estavam também sob a sua direcção exigindo a sua visita todos os meses. 



Apesar da soma de trabalho que isto representa por si, quis mais e melhor e sob o influxo 

da sua energia, a clínica de Bourges, foi remodelada e organizada no sentido de uma melhor 

eficiência, estendendo os seus benefícios à população civil. 

E assim surgiram os laboratórios de sorologia, de bacteriologia e de anatomia patológica 

e simultaneamente uma consulta para operários e operárias da fundição de canhões e dos 

laboratórios de pirotécnica militar, população que ascendia a 30.000 indivíduos. 

É curioso notar que encontrando-se na região de Bourges outros médicos de renome, 

professores como os neurologistas Lhermite e Claude, o oftalmologista Cantonnet, e muitos 

outros médicos de província foi por eles solicitado e seguido atentamente, um curso de dermato

-venereologia que Pautrier levou a cabo. 

Cada vez o campo de acção deste homem excepcional tomava maior amplitude e ao seu 

espírito observador não escapou o facto bem doloroso de as doenças venéreas e especialmente 

a sífilis tomarem um incremento notável principalmente depois da instituição das chamadas 

licenças de folga. 

N a região de Bourges, com uma guarnição militar de alguns milhares de homens e uma 

população de 30 000 operários e operárias a situação tornava-se verdadeiramente perigosa e 

insustentável. 

Por mais instantes que fossem as injunções dirigidas aos poderes públicos e até ao próprio 

Presidente Poincaré, numa das visitas à Região, nada se conseguira para prevenir o mal. 

Nestas condições foi ainda a sua iniciativa pessoal e a sua inteligência que foram mais uma 

vez postas à prova. 

Avistando-se com o Maire de Bourges e o Prefeito do Departamento, expõs-Ihes minuciosa

mente a situação fazendo-lhes acreditar que os poderes públicos procuravam uma solução para 

tão instante problema e que seria para eles uma feliz oportunidade de se fazerem notar, quase 

atingir a celebridade, desde que a sua cidade fosse a primeira a organizar esse serviço. 

Inteligentemente, acarinhou-lhes a humana vaidade, e o certo é que passados 15 dias ele 

dispunha dos meios para fundar duas consultas diárias, para homens e mulheres, com possibi

lidade de hospitalizar os doentes mais perigosamente contagiosos, fazendo assim verdadeira 

profilaxia e isto sem se proferir a palavra venéreo, mas antes com o rótulo anódino de doenças 

da pele e das mucosas. 

É esta a origem dos dispensários para a profilaxia e tratamento das doenças do foro der

mato-sifiligráfico que estavam destinados a representar um tão importante papel sanitário e cujo 

valor social desnecessário se tornará encarecer. 

A Direcção dos serviços de saúde do Ministério da Guerra e o inspector administrativo 

do ministério do interior, tomando conhecimento dois meses depois desta importante obra, 

que representava a realização duma antiga ideia dessas entidades, convocaram-no, com urgência, 

a Paris, para inquirirem da forma como se havia realizado o milagre. 

Eles próprios se dirigiram a Bourges para se convencerem: e foi então que os poderes 

centrais que até aí quase ignoravam o perigo, organizaram e deram corpo à luta anti-venérea 
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em França, fazendo uma larga distribuição de dispensários por todo o território tendo a dirigir 

superiormente essa organização, o prof. Chantemesse, os drs . Faivre, Gougerot e Pautrier. 

Em 1918, com a paz, a França recupera a Alsácia Lorena. A Faculdade de Medicina de 

ESb-asburgo tem de ser inteiramente refeita no seu corpo docente. Brocq e Darier as duas 

autoridades francesas em dermatologia a esse tempo, consultados, indicam ambos Paub-ier para 

a cadeira de dermatologia da nova Faculdade de Medicina. 

Compreende-se bem a responsabilidade de todo o corpo docente da Faculdade aSSUTI 

remodelada «ab immis fundamentis». 

Os alemães tinham feito muito: era preciso fazer tanto ou mais: mas nem tudo os alemães 

realizaram e justamente faltava-lhes uma clínica dermatológica proporcional a outros serviços 

como o de pediatria que podia considerar-se modelar. 

É ainda o novo professor de ESb-asburgo que dentro de poucos anos põe de pé a organização 

dermato-sifiligráfica mais perfeita e mais completa talvez de todo o mundo. 

Mas a sua energia e actividade inexauríveis não se compadecem com a limitação do 

b-abalho nas suas clínicas e laboratórios. 

Cria em Estrasburgo uma filial da Sociedade Francesa de Dermatologia, com a publicação 

periódica de um magnífico boletim e provoca reuniões anuais de dermatologistas para IIratar e 

debater assuntos obscuros, anunciados previamente, como tema de relatórios e de discussão. 

O seu dinamismo científico não tardou em frutificar e hoje a sua clínica é frequentada 

todos os anos por dezenas de médicos de todos os países da Europa e de muitos das duas 

Américas. 

Eis a largos traços o perfil incisivo altamente bem-fazejo sob o ponto de vista social, do 

prof. Pautrier. 

A faceta científica não me compete apreciá-la: mas não quero deixar de referir a impressão 

profunda que me deixaram as suas duas magníficas conferências. 

Dotado de uma palavra fluída, quente e persuasiva, é um prelector primoroso, tratando 

com compreensiva leveza os mais b-anscendentes problemas da dermatologia histológica e 

fisiológica. 

Pode bem dizer-se que nele se encontram amalgamadas as mais brilhantes qualidades do 

cientista e do homem de acção que soube tornar a sua ciência um instrumento de bem fazer. 

* 

O Padrinho do Doutorando, o Ex.mo Minisb-o da França em Lisboa, Mr. Amé Leroy é 

uma individualidade de alto prestígio internacional, com uma larga folha de serviços. 

Parisiense, começou a sua carreira pública pelo exercício da magisb-atura sendo chamado 

por Léon Bourgeois para chefe da sua secretaria particular. 

A breve b-echo, porém, tornou-se um precioso colaborador do Ministro fazendo-se um 

verdadeiro e excepcional perito em questões internacionais. Em 1907, nas conferências de Haia, 

onde, pode dizer-se, se estabeleceram os fundamentos da S.D.N. o seu b-abalho com Bourgeois 

foi notável e muito apreciado. 



Em 1914, embora na situação de reformado, vai incorporar-se no exército activo, ficando 

a fazer parte do estado maior de Gallieni onde em colaboração com Doumer, ao tempo afecto 

às obras públicas, se organizou a defesa de Paris que ficou memorável. 

Não satisfeito com a sua acção na situação em que o colocaram, parte para as primeiras 

linhas comparticipando nos ataques do Somme e tendo uma tal atitude de bravura em combate 

que foi condecorado com a cruz de guerra e com a legião de honra. 

Seguidamente ao armistício novamente Bourgeois reclama a sua colaboração trabalhando 

na redacção do pacto da Sociedade das Nações, sendo ainda quem organizou o pnmelro 

conselho desta Sociedade que se realizou em Paris em Janeiro de 1920. 

Depois de ter criado o serviço da S.D.N. no Ministério dos Negócios Estrangeiros, parte 

para Genebra na qualidade de secretário da delegação francesa. 

Aí, teve ensejo de seguir todos os trabalhos das diversas delegações e de se relacionar com 

os homens de estado mais eminentes de todo o Mundo. 

Pelo falecimento de Bourgeois, Arné Leroy tornou-se colaborador de Briand. Durante sete 

anos tomou parte activa em todas as grandes conferências internacionais de Genebra e de 

Locamo. 

Briand nomeia-o cônsul geral da França em Genebra e na qualidade de perito técnico tem 

também intervenção na conferência do desarmamento. Durante dois anos foi ainda ministro 

da França na Baviera cargo de uma delicadeza extrema que aliás desempenhou com a maior 

facilidade e correcção. 

Finalmente, ministro da França na Noruega, donde transitou, muito a seu contento para 

Portugal. 

Além das condecorações ganhas em campanha S. Ex." possui muitas outras concedidas 

por quase todos os países da Europa pelos relevantes serviços de carácter internacional que 

tem prestado, sendo comendador da ordem de Cristo há já cinco anos. 

Pelo rápido esboço que acabo de traçar acerca da personalidade social do Doutorando e 

de seu Ex. Il1O Padrinho deveis ter ficado com a convicção que a honra que a Universidade de 

Coimbra presta ao prof. Pautrier constitui também para nós um motivo de júbilo e de orgulho. 

Disse. 

Coimbra Médica. Vol. 3, Série II (1936), p. 68-73. 
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Doutor 

Leonardo de La Pena Sanchez 

1937 
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Doutoramento honoris causa do Doutor 

Leonardo de La Pena Sanchez 

No âmbito das comemorações do VI Centenário do es tabelecimento definitivo da 

Universidade em Coimbra, realizou-se no dia 8 de Dezembro de 1937, cerimónia de imposição 

de insígnias de Doutor honoris causa por diversas Faculdades, a doze professores estrangeiros. 

Pela Faculdade de Medicina foi laureado o Professor Doutor Leonardo de La Pena(l). Não 

houve discursos de elogio dos doutores nem dos seus apresentantes, tendo a concessão 

decorrido na sequência da cerimónia de imposição de insígnias doutorais ao Doutor Mário 

Brandão, em que foram oradores os Professores Doutores Providência e Costa e Damião 

Peres(2). 

* 

Leonardo de La Pena nasceu em Cidade Real no ano de 1875 e faleceu em 1957. Estudou 

Medicina nas Universidades de Madrid e Valladolid. Iniciou a carreira académica como 

assistente da cátedra de Direcção da Universidade de Valladolid. Em 1899 ganhou por concurso 

público a cátedra de Operações da Universidade de Santiago de Compostela, que permutou 

em 1904 com a de Operações da Universidade de Cádiz. Ocupou a cátedra de Anatomia 

Descritiva da Universidade de Valladolid, e regeu a cadeira de Técnica Anatómica na 

Universidade Central de Madrid, tendo sido, em 1920, o primeiro catedrático de Urologia de 

Espanha. 

(i) Não esteve presente nesta cerimónia o professor de anatomia da Universidade de Lyon, Doutor J. A. Barge, 

a quem também teria havido intenção de conferir o titulo por Medicina. Assim o testemunh,U11 as noticias alusivas 

a esta cerimónia então publicadas nos jornais locais da época. No Arquivo da Universidade de Coimbra encontra

-se o diploma de Doutor hOIloris causa deste professor, mas por assin;u". Também, em ofício datado de 18 de Agosto 

de 1938 e com o n.O 3777, dirigido pelo Director da Faculdade de Medicina ao Reitor e contendo a lista cios 

doutor,ullentos hOllOriS causa atribuídos por esta Faculdade até aquela data, não consta o nome deste professor. 

Pode ass im concluir-se que embora tivesse existido a intenção inicial de atribuir o grau a]. A. B;u"ge, tal facto acabou 

por não se concretizar. 

(2) Cf. informação colhida no artigo relativo ao IV Centenário do estabelecimento definitivo da U niversidade em 

Coimbra, publicado no Jornal Diário de Coimbra, de 9 D ezembro de 1937. 
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Foi interno dos hospitais Clínico Provincial e Princesa de Madrid e director do Hospital 

de San Carlos. Em 1905 estagiou em Paris no hospital Necker, com o Professor A1barrán, tendo 

sido seu monitor e ajudante na Maison de la Santé. 

Foi sócio fundador e Presidente da Associação Espanhola de Urologia e académico da 

Academia Real de Medicina. 



Doutor 

Júlio Afrânio Peixoto 

1939 



Doutor 

Fernando Duarte Silva de Almeida Ribeiro 



EXCELENTÍSSIMO REITOR 

Elogio académico do Doutor Júlio Ati-ânio Peixoto, 

proferido pelo Doutor Fernando Duarte Silva de 

Almeida Ribeiro, na cerimónia de doutoramento 

honoris causa realizada no dia 

29 de Janeiro de 1939 

Em 1897, Júlio Afrânio Peixoto, jovem de 21 anos, descendente de portugueses, 

comparecia a defender, numa das mais antigas Faculdades de Medicina brasileiras, a sua tese 

inaugural sobre «Epilepsia e crime». 

Nesse tempo, o ilusu"e Nina Rodrigues, acolhido com apreço e respeito pelos maiOres 

médico-legistas de então, tinha já publicado grande número de valiosos trabalhos de notável 

originalidade e, vários deles, estreando o estudo de problemas próprios do Brasil, sob os pontos 

de vista social e jurídico, étnico e etnográfico, psicológico e médico, que lhe haviam de permitir 

deixar estabelecidas as sólidas bases para uma escola pátria de Medicina Legal, que muito 

haveria de honrá-lo e aos continuadores, seus discípulos, que, justa e felizmente, ficaram a 

celebrar-lhe a memória. 

Era, pois, já uma consagração o elogio do Mestre baiano, que, um ano mais tarde, 

apresentando a obra do novo médico numa tiragem à parte, notava «o tom de individualidade 

que a anima» e notava, ainda, que «o seu assunto outra coisa não é do que uma série de questões 

largamente controvertidas». 

Igualmente, como prefaciante e promotor dessa tiragem, Juliano Moreira, o conceituado 

alienista, abundava em reconhecer e em regozijar-se com a bizarria e a aprumada desenvoltura 

com que o autor «diz o que pensa, mosu"ando que não tem cérebro somente para absorver, 

mas também para elabora}"». 

Bem cabido acerto era este, referido a quem, como o autor, já numa memória sobre 

«Epilepsia e Consciência», apresentada pouco antes à Sociedade de Medicina e Cirurgia, atacara 

de frente e destruíra o dogma da constante inconsciência nas crises epilépticas, com as suas 

observações sobre «a persistência das percepções e da consciência» mesmo em casos de grandes 

crises convulsivas. 
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A forma lisonjeira por que outras competências, como as de Morselli, de Génova, 

Benedikt, de Viena, Charles Feré, Jules Christian, Charlin, de Paris, Lacassagne, de Lyon, o 

nosso Bombarda, de entre os médicos, e de Gabriel Tarde, Clovis Bevilaqua, Franco da Rocha, 

Viveiros de Castro, de entre os juristas, receberam a obra do moço escritor deixava perceber 

que um novo astro se levantava no firmamento das Ciências Médicas, onde, desde então, e no 

decurso de mais de 40 anos, vem brilhando cada vez com um fulgor maior. 

A este livro, muitas outras publicações se foram sucedendo, sobre psicologia, psicopatolog-ia, 

higiene, medicina legal, criminologia, sociologia, filosofia, educação, história, no campo 

científico, sem prejuízo de uma também avultada e escolhida produção no campo propriamente 

literário, de romancista, viajante, ensaísta, crítico e poeta. 

Hoje, um número superior a treze dezenas de obras, várias delas com muito repetidas 

edições rapidamente esgotadas, e tendo dado lugar à impressão de um total de cerca de 250.000 

volumes, elevam Afrânio Peixoto à posição de escritor o mais editado em língua portuguesa, 

com certeza de entre os autores de assuntos médicos e científicos, senão talvez, como já foi 

dito, também entre todos os autores sem especificação de assuntos tratados(l). 

E, sempre, na Obra, ficou marcada a forte personalidade do Obreiro, que não só divulga 

e critica, mas corrige, investiga e cria, num país novo e cheio de estuante vida, ciência e arte 

vigorosas e orientadas para a consideração do que mais respeita e interessa à sua «Terra» e à 

sua «Gente». 

Preparador de Medicina Legal, em 1900 na Faculdade da Baía, no ano seguinte publica 

Afrânio Peixoto o «Manual de Tanatoscopia Judiciária» e é nomeado professor substituto de 

Medicina Pública na Faculdade de Direito. 

Mas pouco se demora nesta cidade, porque já do Rio de Janeiro o chama tarefa que mais 

o solicita. 

Continuando a dar à Medicina Pública os seus constantes e preferentes cuidados, que não 

mais lhe negará, publica em 902 o «Serviço Médico-Legal de autópsias» e, a pedido do Governo, 

depois, elabora o «Regulamento para o serviço médico-legal do Distrito Federa!», que um 

decreto de Junho de 903, aprova e manda observar e é largamente elogiado pelos competentes 

e, entre estes, pelo grande mestre baiano, justamente orgulhoso do discípulo. 

De inspector sanitário, que pouco tempo foi, passa, também rapidamente, pelo Hospício 

Nacional de Alienados, primeiro como médico, seguidamente como efémero, mas eficiente 

(I) Os excelentes ATchi"os de Medicina Legal e Identificação do Rio doJaneiTo (2.a parte, Ano VII, n.O 14,Janeiro 

1937), comemorando o jubileu do Professor Afrânio Peixoto e apresentando a sua Bibliografia até 1936, dizem, 

em nota: 

«É um Ensaio porque Afrânio Peixoto nào costuma conservar o que escreve, sobre tudo quando publicado em 

jornais e revistas, nacionais o estrangeiras, artigos, discursos, conferências. Os volumes das obras literárias , aqui 

assinalados, de Afrânio Peixoto, em seu total, orçam por cerca de 250.000 volumes, tiragem talvez não atingida por 

qualquer outro autor brasileiro ou português que tenha escrito em nossa língua». 



director, pois realiza completamente a reforma apenas iniciada por Juliano Moreira, enquanto 

este melhora de doença grave. 

Já em 905, o seu gosto pelas viagens e o desejo de aprender com as sumidades da época 

fazem-no ir ter a Paris com Roux, a Berlim com St:rassmann, a Viena com Landsteiner, Haberda 

e Richter e a visitar, além dos estabelecimentos médico-legais dos respectivos países, aqueles 

que podiam apresent.'lr-lhe a Inglaterra, a Bélgica, a Holanda, a Suíça, a Itália, a Espanha, que 

também percorre, assim como o nosso Portugal. Aqui, no xv Congresso Internacional de 

Medicina, reunido em Lisboa em 906, apresenta ideias sobre a «Paranóia legítima, sua origem 

e natureza», que já também defendera, um ano antes, no 2.° Congresso Médico, latino-ameri

cano, de Buenos Aires. Nesse debatido e, até então, confuso ponto, Mrânio Peixoto adopta 

as concepções kraepelinianas, assim como delas fora resoluto partidário, logo na primeira hora, 

no respeitante à Psicose Maníaco-depressiva, que lhe ficara devendo duas importantes publicações 

nos «Annales Médico-Psychologiques», de Paris, em 905, monografias que em muita conta 

foram tidas pelo velho mestre muniquense. 

De volta em 906 ao seu País, concorre Mrânio Peixoto, com êxito, à secção de Higiene 

Pública e Medicina Legal, e, pela primeira vez no Brasil, mostra os cristais de hemocromogéneo, 

se ocupa dos soros de Uhlenhut para a identificação das manchas de sangue e se apresenta 

um verdadeiro apóstolo da fé da dactiloscopia nascente. 

Mas o modelar Regulamento Médico-Legal de 903, na verdade, parecia querer esperar 

pelo seu autor para ser executado. O Governo, disso, encarrega este, bem como de organizar 

e dirigir um serviço médico-legal, onde ele se mantém até 910, à testa de mais onze médico

-legistas, que ensina e anima, e onde deixa bem patente que, a par do poder de fértil concepção, 

possui, no mais alto grau, também, a de realizador pronto e oportuno. 

E, se uma já antiga aspiração de Nina Rodrigues - do ensino na perícia - que em Portugal 

a excelente legislação de 99-900 estabelecera, pela feliz simbiose entre os serviços docentes da 

Medicina e a prática forense dos exames, só pode no Brasil ter cabal começo de execução 

quando, em 912, a consegue Óscar Freire na Baía, isso se deve à supressão, promovida pela 

administração policial, mal avisada e ciosa das suas prerrogativas, do artigo original que dava 

aquela possibilidade ao Regulamento Brasileiro. 

Os proveitos duma longa e esclarecida experiência, em toda a espécie de perícias realizadas 

naquele serviço, donde havia de provir o actual Instituto Médico-Legal, logo se revelam nos 

«Elementos de Medicina Legal», que, saídos em 910, merecem as honras de edições sucessivas 

em 914, 919, 923, 927 e, engrandecidos e transformados em Tratado de Medicina Legal, têm, 

no L° volume deste (Medicina Forense), mais qualTo edições, até à 8.a , de 938, e, no 11.° volume 

(Psicopatologia Forense), atingem a 5.a edição no mesmo ano. 

Enquanto, em 910-911, percorre mais uma vez a Europa Central, a Itália e a Sicília, e vai 

conhecer a Hungria e a Roménia, a Grécia e os Balcãs, o Egipto e o Próximo Oriente, é Mrânio 

Peixoto eleito, para a vaga de Euclides da Cunha, pela Academia Brasileira de Letras, a cuja 

presidência havia de ascender em 923. 
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Em 913, a Faculdade de Direito do Rio nomeia-o, com dispensa de provas de concurso 

para seu professor de Medicina Pública. É desse ano a I." edição dos seus Elementos de 

Higiene, que atingem a 6." em 938, constituindo, em dois volumes (Higiene Geral e Medicina 

Preventiva), um Tratado de Higiene que, com o Tratado de Medicina Legal já referido, 

completa um grande Tratado de Medicina Pública. 

Mas já seis anos antes da publicação do seu livro, primeiro compêndio didáctico de Higiene 

brasileiro, a memória sobre «Climas e doenças do Brasil» revelara, mais uma vez, o patriota 

que no sábio vivia, e que destruía, com apresentação dos factos mais incontestáveis, das mais 

lógicas considerações e dos mais sólidos argumentos, a caluniosa lenda da insalubridade do 

Brasil e do perigo do seu clima. Já então, o autor demonstrava, com efeito, que não há doenças 

de latitudes ou climáticas, nem doenças próprias e especiais do Brasil e que as que muitos 

teimam ainda em mal alcunhar de tropicais existem também, e às vezes mais intensamente, fora 

dos trópicos, e, em qualquer parte, podem ser combatidas e vencidas pelo esforço humano, 

ao serviço da Higiene, como o próprio Brasil bem demonstrou, libertando-se, em menos de 

três anos, da febre amarela que, havia cinquenta, o flagelava. 

Em 915 e 916 perpassa Afrânio Peixoto, com o brilho costumado, pela Direcção da Escola 

Normal do Distrito Federal e pela Direcção Geral da Instrução. A publicação ulterior de «Minha 

Terra e Minha Gente», «Sobre Crianças e para Crianças», «Ensinar a Ensina!"», «Educação da 

Mulher», entre outros valiosos trabalhos, mostra as ideias pedagógicas do grande educador, das 

quais muitas foram consagradas nas disposições constitucionais vigentes. 

É também em 916 que toma conta da cátedra de Higiene da Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro e pronuncia o inolvidável e discutido discurso de posse, repassado de cáustica 

e aliciante ironia, em que celebra a Higiene como a única disciplina dedicada à saúde e à vida, 

entre tantas outras que só se ocupam da doença, do sofrimento e da morte. 

Em 917 e 918, com valiosos colaboradores, promove e realiza um Curso de Medicina Pública, 

no género dos Cursos pós-universitários, periciais e sanitários, existentes noutros países e 

correspondendo ao agrupamento dos nossos de Medicina Sanitária e Superior de Medicina Legal. 

No Brasil, como entre nós para o Curso Superior de Medicina Legal, a falta de garantia preferencial, 

da parte do Governo, para os diplomados explica a perda de frequência do Curso, que, se aqui 

vai continuando sempre desde 918, lá, nesse ano, se extingue, mas origina depois, em 932, um Curso 

de Saúde Pública, que, felizmente e sob a direcção de Afrânio Peixoto, até hoje se mantém. 

Embora sem apreço especial pela Vida Parlamentar, como mais duma vez causticamente 

mostra, não recusa a sua cooperação durante seis anos, até 930, quando eleito deputado federal 

pela Baía. De vários projectos seus, conscienciosamente estudados, a alguns é ligado o interesse 

que todos mereceriam; e, deles, nascem a lei dita Afrânio Peixoto, de 927, referente aos 

alienados, e, já em 930, a reforma, pelo Governo Provisório, da Legislação sobre Acidentes 

de Trabalho. O volume «Marta e Maria» compila os resultados da sua acção parlamentar. 

Em 932, toma a efectividade da cátedra de Medicina Legal da Faculdade de Direito, e 

«Novos Rumos da Medicina Legal», «Sexologia» e «Criminologia», que já atingem as 3.as edições, 



mostram como o autor, conservando do passado o que o merece e rejeitando as bafientas 

velharias inúteis, toma lugar na vanguarda das ciências que professa e cujo campo alarga, 

produzindo, depressa, aprimoradas obras, pelo excepcional privilégio que só têm os príncipes 

do Espírito. E, por isso, essa Faculdade regista, nos seus Anais, o apreço que vota aos altíssimos 

méritos de tão brilhante companheiro! .. . 

O ter sido escolhido, pelos doutorandos de Medicina em 917 e 928, pelos finalistas de 

Direito em 932, e pelas professoras do Instituto de Educação em 935, como Paraninfo, 

testemunha bem a alta e carinhosa conta em que Afrânio Peixoto sempre foi tido e é pelas 

gerações que sobem! 

O discurso em que o Paraninfo pede aos novos juristas «Piedade» para o Brasil, para que 

os milhões de brasileiros sejam poupados pelo despotismo humanitário daqueles que, sem 

procuração e em homenagem a qualquer idolatria nova, querem, com experiências de 

importação, exóticas, fazer a felicidade dos Povos, é, para todos os Países, uma lição do mais 

esclarecido Nacionalismo, em que uma subtil ironia aligeira o peso das pungentes e trágicas 

verdades! 

Por certo, não faltam cientistas capazes de escrever em escorreita linguagem, nem são 

excepcionais os homens de letras entre os diplomados na Medicina. Mas a regra é que cultores 

de ciência de real valor não consigam multidão de apreciadores para as criações da sua 

imaginação literária das horas vagas; e que o renome do romancista ou do poeta consagrado 

não chegue para encaminhar a atenção dos que os lêem para as suas produções científicas, se 

é que estas existem e não são ignoradas, já que, às vezes, muitos desconhecem até a habilitação 

médica do autor. 

O que é raro e digno de registo é conseguir alguém atingir grandes alturas paralelas nos 

dois campos e, equilibradamente, fazer aproveitar qualquer deles dos méritos e recursos que 

no outro sejam seus. 

E isso o consegue, sem esforço e naturalmente, Afrânio Peixoto. Os sujeitos humanos dos 

seus romances são com tal ciência apresentados, agem e reagem de tal forma, no seu modo 

de ser saudável ou anómalo, que mais parece estarmos em presença de descrições resultantes 

da observação directa do que de figurações da fantasia do autor. E os assuntos dos seus livros 

didácticos e científicos são expostos com tal arte, com tão elegante concisão, no completo 

informe que facultam; as leis, os costumes e as opiniões alheias são totalmente comentadas, 

tão a propósito aparecendo a palavra de concordância, ou a ironia castigadora; tão bela e bem 

soante e bem nascida é a linguagem, que agradavelmente serve os conceitos elevados e a 

erudição vastíssima e inesgotável, que depressa, em cada novo leitor, o autor tem um amigo 

conquistado e agradecido, não só pelo proveito do que aprende, mas também pelo prazer 

espiritual que a leitura lhe faculta. 

Durante muito tempo, os portugueses estudiosos de Medicina Pública iam procurar, quase 

sempre, a livros franceses o que não encontravam em livros da sua própria língua. Mas, 

infelizmente, se aproveitavam da celebrada claridade francesa, frequentemente deparavam com 
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omissões na doutrina e na hermenêutica, mesmo em assuntos sem grande novidade, quanto 

mais naqueles que marcam os «Novos Rumos». E, se, vencendo, dificuldades de tradução, 

recorriam, para sanar tais deficiências, às obras de alemães ou italianos, nem sempre conseguiam 

boa satisfação, confundidos que ficavam na cerração das nebulosidades espessas ou enleados 

nas prolixas subtilezas das polémicas sem fim! 

Mas, hoje, os livros de Afrânio Peixoto têm, na forma e na substância, as vantagens sem 

os inconvenientes daqueles outros. Isso explica a ascensão, majestosa e rápida, por edições 

sucessivas, aos 25 milheiros da Medicina Legal, aos 18 milheiros da Higiene, para só falar 

dos componentes da obra fundamental, do Tratado da Medicina Pública do didacta brasileiro. 

Há, contudo, mais outro aspecto que merece ser posto em particular relevo, na obra 

científica de Afrânio Peixoto: é o da constante devoção de prestar culto à memória do seu 

Mestre e Amigo e de a ela transferir os louros ganhos pelo Discípulo. 

Se é certo que o grande professor baiano, com seus estudos médicos, étnicos, SOCiaiS, 

religiosos e morais, deixou assentes os sólidos alicerces para a construção duma Medicina Legal 

Brasílica, certo é também que as belas paredes e a arrojada abóbada do edifício se devem, 

sobretudo, a Afrânio Peixoto. Mas este considera como honra própria que, no pórtico, quem 

entra leia não o nome seu, mas o do sempre lembrado e saudoso Raimundo Nina Rodrigues! 

Quem, com tanta gentileza de alma, quer e sabe manifestar a gratidão filial que dedica ao 

seu antepassado espiritual mais próximo e mais ilustre não admira que apareça, por sua vez, 

como modelo e exemplo a seguir, àqueles que um dia tiveram a felicidade de ser discípulos 

seus e de lhe apreciar, a par dos primores do ensino, os do trato afabilíssimo. 

E, por isso, na esplendorosa época de progresso que atravessa, hoje, o viçoso Brasil de 

sempre, Afrânio Peixoto, Mestre de Mestres, é o chefe, incontestado e querido, de uma plêiade 

brilhante de eminentes cientistas, cujos louvores, afectuosos e merecidos, se fizeram ouvir, 

eloquentemente, no recente jubileu dos 30 anos de magistério superior de um dos maiores 

médico legistas de todos os tempos e de todos os países! 

Sem deixar de aproveitar as ocasiões de continuar visitando os países estrangeiros, das 

Américas e da Velha Europa, Afrânio Peixoto, com mais frequência e carinho, procura o nosso 

Portugal, que ele, como seu também, ama e contempla, nas glórias do passado, nas realidades 

do presente, nas largas esperanças do futuro! 

Aqui, em 935, no mesmo ano em que assume no Brasil a Reitoria da Universidade 

Federal, inaugura o Instituto Luso Brasileiro de Alta Cultura; aqui, recebe do nosso Governo 

e da nossa Gente, da nossa Academia das Ciências e das nossas Corporações científicas, dos 

Mestres e dos Estudantes das nossas Escolas o sincero testemunho de quanto, em Portugal, 

todos o admiramos e lhe queremos. 

Na altura da comemoração do 4.° centenário da definitiva fixação, em Coimbra, da 

Universidade, pelo colonizador do Brasil, quando a nossa Faculdade de Letras acolheu Afrânio 

Peixoto entre os seus Doutores, muitos meses havia já que, por proposta minha e aclamação 

de todos, a Faculdade de Medicina aprovara o voto de o contarmos entre os nossos. Só o 



propósito de tornar mais expressiva a cerimónia e em termos de ela poder ser compreendida 

como tendo a intenção de testemunhar o mais singular apreço fez adiar, até agora, a recepção 

do ilustre brasileiro ali presente. 

Quanto a «ditosa Pátria» de «tal Filho» sente a ventura de o ter, bem poderá dizê-lo a presença, 

agora, nesta Sala, do excelso Representante do Brasil, de Sua Excelência o Embaixador Senhor 

Doutor Artur Guimarães de Araújo Jorge. 

É Sua Excelência jurista e psicólogo insigne, autor consagrado de trabalhos sobre filosofia, 

história, diplomática e crítica, escritor de equilibrado e castigado estilo, homem de Ciência também 

devotado à Arte; as férias que lhe dão as preocupações de, para proveito do seu País e dos Povos, 

procurar a harmonia entre as Nações, Sua Excelência as utiliza para deleite do seu espírito, 

procurando as harmonias da mais escolhida Música, de que é um cultor excepcionalmente 

entendido. Brasileiro ilustre, sábio e artista como é, não podia, o Excelentíssimo Embaixador deixar 

de ser seduzido pela forma elegante e completa como, no seu Compatriota, se combinam e 

harmonizam os méritos do cientista e os do letrado e como, quer numa quer na outra qualidade, 

sempre ele deixa transparecer os sentimentos dum esclarecido patriotismo do mais acrisolado quilate. 

Nesta Sala Grande, em cujas paredes as figuras de numerosos Reis evocam as glórias do 

passado duma Nacionalidade que oito séculos de vida não cansaram e que a vontade de Deus 

e a dos homens hão-de fazer eterna; quando, com a fraterna assistência de Professores e 

Estudantes brasileiros tão distintos, a Faculdade de Medicina daquela que já foi a primeira e a 

única Universidade do Brasil se prepara para acolher entre os seus Doutores um brasileiro 

eminente que, sabendo sê-lo da mais digna forma, consegue sentir em si e que enternecidamente 

os portugueses nele sintam um português de coração; nestas circunstâncias de tempo, de lugar 

e de pessoas, era, em verdade, o Excelentíssimo Embaixador do amado Brasil, na «Pátria da 

sua Pátria", o Padrinho merecido pelo nosso doutorando! 

Com efeito, o nobre diplomata, símbolo do seu grande País, conhece bem e sabe apreciar 

o homem raro que a sua companhia aqui também nos recomenda e cujo nome, de há muito, 

conquistou o direito de ficar tendo um lugar destacante e imperecível na história das Letras 

portuguesas e da Ciência mundial! 

Este é o Mestre de quem ontem, aqui mesmo, escutámos uma memorável Lição, é Júlio 

Mrânio Peixoto, para quem tenho a honra, Senhor Reitor, de solicitar a Vossa Excelência a 

concessão do grau de Doutor em Medicina pela Universidade de Coimbra! 

Coimbra Médica. VaI. 6, Série II (1939), p. 13[-140. 
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Embaixador 

Artur Guimarães de Araújo Jorge 

[Padrinho do Doutor Júlio Mrânio Peixoto] 



Doutor 

Maximino José de Morais Correia 



EXCELENTÍSSIMO REITOR 

Elogio académico do Doutor Júlio Afrânio Peixoto 

e do Senhor Embaixador Artur Guimarães de Aratijo 

Jorge, proferido pelo Doutor Maximino José de Morais 

Correia, na cerimónia de doutoramento honoris causa, 

realizada no dia 29 de Janeiro de 1939 

A Universidade de Coimbra recebe hoje no seu Claustro o Senhor Prof. Afrânio Peixoto. 

A solenidade imposta pelas nossas tradições, é nimbada pelo júbilo que todos sentimos em 

acolher quem tem prestado à Ciência, que é universal, e à cultura do Brasil, que é também a 

cultura nacional, os mais relevantes e prestimosos serviços. 

Apadrinha-o Sua Ex." o Senhor Embaixador do Brasil, figura proeminente da Diplomacia 

e das Letras do seu País, com um «cUlTiculum vitae» que o impõe à admiração de nacionais e 

estrangeiros. 

O Senhor Doutor Artur Guimarães de Araújo Jorge, nasceu na Cidade de Paulo Afonso, 

Estado de Alagôas em 1884. 

Já o seu curso de humanidades foi brilhante revelando invulgares dotes que mais tarde 

deviam ter esplêndida confirn1ação na actividade social e na república das letras. 

Cursou Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito de Recife e logo em 1905, 

portanto apenas com 21 anos, deu ingresso no Ministério das Relações Exteriores . 

Investido no lugar de Secretário Auxiliar do Tribunal Arbitral Brasileiro-Boliviano, por 

tal forma se desempenhou das delicadas dificuldades do cargo que foi, por distinção que os 

seus méritos amplamente justificam, ascendendo a todos os degraus de responsabilidade e 

melindre. Em 1914 erajá Director da Secção dos Negócios Políticos e Diplomáticos da Europa, 

tendo depois cargo equivalente nos Negócios Políticos e Diplomáticos da América, para ocupar 

em 1919 a Direcção da Secção dos Negócios Económicos e Comerciais, justamente no período 

alarmante que sucedeu à grande guerra, em que esses serviços deviam oferecer as mais 

espinhosas dificuldades. 

Em 1925 era nomeado Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário, em missão 

especial, em La-Paz, para no ano seguinte desfrutar situação idêntica em Havana. 
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Passou ainda por Montevidéu como Ministro Plenipotenciário indo com o mesmo cargo 

para Berlim em 1933, onde se conservou até 1935, para vir dar lustre à Embaixada do Brasil 

em Portugal. 

Em todas as missões que lhe foram confiadas se houve com o maior acerto e brilho, não 

desmerecendo, nem dos ensinamentos que recebeu, nem da colaboração que prestou à 

eminente figura que foi o Barão de Rio Branco. 

Mas não resume a acção de Diplomata insigne, toda a actividade do Senhor Embaixador 

do Brasil. 

Muito novo ainda, se entregou a estudos vastos e profundos, sobre a história da América e, além 

da representação do seu País em Congressos, como o 2.° Congresso Científico Panamericano, 

realizado em Washington, em 1915 a sua presença assinalou-se por importantes contribuições 

científicas; as duas monografias sobre a «História Diplomática do Brasil Francês» e a «História 

Diplomática do Brasil Holandês», são documentos de alto valor para a História do Brasil 

Colonial. 

Os seus, «Ensaios de História e Crítica» (1912) e a «História Diplomática do Brasil 

República» (1909) são outras tantas publicações que justificam plenamente o seu ingresso na 

Academia Portuguesa de História. 

Outras feições ainda, apresenta a sua actividade literária. Os «Ensaios de Psicologia mórbida» 

(1912) e os «Problemas de Filosofia Biológica» (1905) demonstram não só uma sólida e vasta 

cultura, mas uma sensibilidade requintada. E esta, como lhe não bastem as letras, procura ainda 

satisfação noutras formas de Arte, como a música, de que é fervoroso devoto, com múltiplas 

peregrinações ao templo de Beirute . 

Com tão requintados primores de espírito, investido das gratas funções de dar curso e rumo 

aos sentimentos de espontânea amizade entre dois povos do mesmo sangue, a mesma língua e 

indissoluvelmente ligados pela História, vem Sua Excelência, dentro de essa nobre missão, 

trazer-nos o Prof. Afrânio Peixoto para ingressar na teia de Doutores da nossa Veneranda Alma

Mater. 

E isto deve constituir motivo de júbilo e de orgulho. Júbilo que vem de sentir connosco 

quem politicamente estrangeiro, é português pela ascendência, pelo espírito e pelo coração. 

Orgulho ainda, porque Afrânio Peixoto é um consagrado cuja obra de há muito transcendeu 

os limites da sua Pátria impondo-o à admiração de todo o mundo, 

Essa obra é de tal vastidão que assombra e de importância que ultrapassa os âmbitos dos 

Laboratórios, Faculdades e Universidades, para se projectar no campo social em benefícios 

públicos; que maior glória pode ter um sábio? 

E, todavia, como se não bastasse a esta actividade intelectual inexaurível o campo científico, 

outra faceta apresenta de não menor brilho e fecundidade: as letras. 

A sua obra literária, não menor nem menos importante do que a científica, impuseram

-no às Academias e agremiações literárias, do mesmo passo que os trabalhos científicos lhe 

franquearam as Academias e agremiações científicas. 



Não se sabe qual destes dois aspectos do seu talento é mais luminoso mas vê-se bem que 

ambos pairam nos ácumes da celebridade, fulgindo em clarões de génio. 

E se me falecem os meios de apreciação dessa obra, em toda a sua amplitude, tenho, 

louvado Deus!, a sensibilidade bastante para me deleitar com as jóias inestimáveis com que tem 

enriquecido o património da cultura portuguesa. 

Na sua prosa fluida, plástica e colorida, não só perpassam as figuras humanas bem 

delineadas e vincadas psicologicamente, com vibração íntima e conteúdo emocional, servidas 

por poderes de expressão adequados, de uma riqueza e viço inexcedíveis . 

Há também o paisagista pujante que nos alicia e arrasta, ora nas descrições da floresta, 

dos rios e das fazendas, ora na observação vivaz dos costumes, com as modalidades festeiras, 

as tricas de política local, as pequenas invejas, as paixões e os sacrifícios. 

E através de tudo, a exaltação e glorificação da Mulher, na dedicação, no sacrifício e na 

abnegação. 

Esta tendência do seu espírito vem de longe, talvez de sempre. É na «Rosa Mística», em 

que a mulher toma parte no cortejo simbólico dos oprimidos e revoltados; É na «Bugrinha» 

onde a admirável figura de mulher amante leva a dedicação ao sacrifício da própria vida; é a 

«Maria Bonita» tão prodigamente dotada pela Natureza, mas a quem a vida se compraz em 

cobrir de desditas, pelo mal que o seu bem semeia à sua volta. E não hesita mesmo, em uma 

análise retrospectiva de 25 séculos, se bater pela reabilitação da memória de Xantipa que ficou, 

na História como tendo azedado a vida do desventurado Sócrates. 

Essa tendência tão acentuada, e expressa na maioria das suas produções é um elemento 

biográfico ... 

Por grandes que sejam as imaginações criadoras e os tesouros científicos, não podem 

corporizar-se em obras de arte as emoções que não foram sentidas e portanto vividas; se o calor 

de qualquer sentimento afectivo se atenua no nevoento da expressão verbal, como acreditar 

em que os sentimentos expressos, as paixões que se desenrolam, são meras elaborações mentais 

a que se consegue transfundir tom emotivo? 

Sem dúvida que o cientista, observador arguto e penetrante, pode pintar, com grande 

fidelidade, as suas figurações humanas; mas as obras resultantes, são sempre rígidas, frias, anqui

losadas de corpo e alma, sem a chama interior e a vibração que se notam no desdobrar da acção. 

Ora Afrânio Peixoto é mais artista na obra científica do que cientista nas obras de arte. E 

isso constitui ainda um dos mais nobres títulos da sua glória. 

Toda a obra científica, sem atracção, sem vibração, resulta sem interesse e por isso sem 

utilidade. 

Enquanto que uma obra artística é mais o produto da intuição e de qualidades inatas do 

que das modelações da ciência e da cultura. 

Não é que o cientista se divorcie do artista. Essa simbiose tão perfeita e fecunda lá se 

encontra esparsa por todas as suas obras, mas mais caracterizadamente no admirável manual 

de civismo «Minha terra e minha gente» e em tantas das suas parábolas. 

51 



52 

É então o observador meticuloso com o poder de observação e de generalização que só 

possuem os altos espíritos, compreendendo os fenómenos da Natureza como manifestações 

vitais de um grande organismo, ou interpretando as actividades e reacções humanas, como 

simples manifestações biológicas gerais localizadas no microcosmo. 

O «Seixo rolado» é por si só um compêndio de filosofia. 

Tudo o que se possa aventar sobre livre arbítrio e determinismo, todas as hipóteses que 

nos esclareçam acerca da erosão das faculdades da alma e da morfologia do corpo, tudo se 

encontra expresso naquela parábola, em fórmula sintética, mas geral. 

A sua obra literária se é pois, só por si, jóia de arte do maIS fino qui late é também 

repositório inesgotável de uma erudição e cultura admiráveis . 

A filosofia, a pedagogia, a educação, a psicologia, a etnografia, tudo é representado, com 

a leveza que não exclui profundidade e com a fluidez que implica familiaridade. 

E os cultores da língua aí encontram deleite incalculável na variedade, nqueza e 

propriedade de expressão. 

Nesse ponto o serviço prestado pela obra literária de Afrânio Peixoto à língua portuguesa, 

reputo-o inestimável. 

Uma língua enriquece-se com a extensão de conhecimentos e é sempre o seguro índice 

da civilização dos povos. 

O que de inédito pode apresentar-nos a vastidão imensa do Brasil, na flora, fauna, usos e 

costumes aí se encontra registado, numa terminologia adequada e vasta, colorida e pitoresca 

que vem enriquecer o património do nosso basilar instrumento do pensamento. 

É essa linguagem cheia de viço e frescura, rica e melodiosa que confere especial doçura 

e volúpia à sua prosa, outras vezes o sabor acre e «sui generis» de um fruto silvestre. 

* 

E sobre tudo isto que é imenso, Afrânio Peixoto é sem dúvida o lusófilo mais tenaz e 

convicto, mais apaixonado e categorizado que Portugal tem fruído . 

Dele podemos dizer que é o maior Brasileiro que há em Portugal e o maior Português 

que tem tido o Brasil. 

O seu lusitarüsmo, instilado no sangue, sustenta-o rijamente nos seus escritos, nas polémicas 

e nos actos. 

Vem de longe, vem de sempre o seu amor a Portugal. 

E quando os assomos de lusofobia são mais agressivos, lá está ele na brecha, cavaleiro 

andante de «Dom Portugal», para se bater com galhardia e êxito em todos os campos. 

Na boca sentenciosa de um dos mais curiosos personagens da «Bugrinha» põe ele estas 

palavras; ... «não há povo no mundo que tenha, como o nosso, ascendência mais nobre e mais 

ilustre: ajudamos a restauração da fé contra os infiéis e o triunfo da Civilização Cristã na 

Península e nas Índias, forçando o refluxo, da Europa para as nascentes ameaçadas do 

Islamismo; descobrimos o mundo, todos os mares e terras e demos, por mares desconhecidos, 

volta à mesma Terra; com o nosso fausto, enriquecemos à Igreja, à Europa, ao mundo; o nosso 



cruzado foi mais valioso e universal do que é hoje a libra. Frei Bartolomeu dos Mártires, 

Nun'Alvares, Gama, Fernão Magalhães, Camões, António Vieira, Pombal ... honrariam qualquer 

maior povo da História ... Descendemos deles .. . ». 

Benditas palavras estas que nos irmanam no mesmo orgulho das glórias comuns! 

Nas peregrinações que fez pelo mundo para ilustração o espírito insaciável, nunca se 

esqueceu de Portugal e já depois e ser quem é, no apogeu da celebridade, deixa-nos um livro 

escrito com o coração, «Viagens na minha terra», em que declara a originalidade do título, 

embora tomado a Garrett, mas reivindicando o possessivo como prémio. 

Não é possível maior gentileza e subtil delicadeza, nem maior motivo para merecer a 

gratidão de todos os portugueses. 

Mas onde o amor a Portugal se sublima e atinge a mais elevada expressão é no culto e 

devoção da nossa maior glória literária de todos os tempos: Camões. 

Aí cristalizanl todas as feições do seu alto espírito e convergem as cintilações das múltiplas 

facetas do seu talento; a científica, a literária, a emotiva com o entusiasmo e acção. 

Publicou uma grande quantidade de estudos sobre os Lusíadas e a restante obra do Poeta, 

dos melhores que se têm escrito, onde a par de uma análise arguta e penetrante se desdobra e 

ex ibe uma erudição de mananciais inesgotáveis, e pôs a iniciativa pessoal ao serviço do 

entusiasmo na glorificação mais elevada e merecida da memória do nosso Épico. 

Essas obras camonianas representam um tesouro sem preço e têm servido, não só para 

esclarecer passagens obscuras e discutidas por vários autores, mas para a defesa do Poema contra 

as críticas de invejosos ou zoilos; não apenas de estrangeiros, o que seria o menos, mas 

principalmente de nacionais, o que é espantoso e deplorável a esses relegou-os para o inferno 

das letras e nunca as mãos lhe doam. 

Destaco entre esses estudos o «Camões Médico ou a Medicina dos Lusíadas e do Parnaso». 

Apresentado o trabalho na candidatura de ingresso na Sociedade de Estudos Camonianos, 

ele constitui uma monografia que não desmerece dos trabalhos congéneres do Conde de Ficalho 

de Luciano Pereira da Silva. 

Tendo, há já 18 anos dobrados, eu próprio, relido várias vezes os Lusíadas para neles 

apontar o que pudesse ter relação com a Medicina, é com o conhecimento que me resultou 

de esse estudo que posso afirmar o alto valor do trabalho de Afrânio Peixoto. 

As suas notáveis e perspicazes interpretações das «brancas flores» e dos «roxos lírios», 

vieram derramar luz em passos obscuros do Poema, em que esbarraram os comentadores desde 

Faria e Sousa ao Dr. José Maria Rodrigues. 

Em todas as suas observações denota, além de muito saber, um espírito crítico da maior 

argúcia e penetração, norteado por uma sensibilidade requintada e um amor acrisolado à Pátria 

Portuguesa. 

Foi esse amor que o levou à realização que mais o exalta aos nossos olhos. 

N uma conferência, em 1924, que leu no Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, 

subordinada ao título «Camões Épico», em comemoração do IV Centenário do nascimento do 
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Poeta, divulgou a ideia, já a esse tempo acolhida e coroada de êxito, da criação de uma Cadeira 

de Estudos Camonianos numa das Universidades Portuguesas. 

Merecem essas palavras de Afrânio Peixoto devoção na memória de todos os portugueses 

e neste momento apraz-me reproduzi-las para que também ecoem nos vetustos muros da Sala 

dos Capelos. 

«Não basta recitar Camões. Piedosamente imbuído de essa ideia, cuidando representar aqui 

o espírito maravilhado dos admiradores do Poeta, quis convosco, nesta hora soleníssima de 

consagração, em que se celebra o IV Centenário do maior dos Lusíadas, de Luís de Camões, 

quis trazer-lhe a homenagem de meu amor, noutra ideia ... Porque se não havia de criar, em 

Universidade portuguesa, uma cadeira de «Estudos Camonianos» para exegese e ensino de 

Camões, que é toda uma literatura, um passado, um futuro, um idioma, duas pátrias? Porque 

essa ciência nova, a «Camonologia», não haveria de se comparar, aqui, em nosso idioma, à 

«Dantologia» que meio século apenas depois de Dante Alighieri se erigia em uma cadeira 

pública, em Florença, dada, para inaugurar a Bocácio? Porque aos camonologos veneráveis de 

Portugal, ia dizer, mas infelizmente, já não posso mais, a Teófilo Braga, ou ainda a D. Carolina 

Michaelis, ou Dr. José Maria Rodrigues se não dará uma cadeira pública de «Estudos Camo

nianos», em Lisboa ou no Porto ou em Coimbra? .. 

... Essa ideia de amor caiu em corações generosos, pois que o quisera eu, fosse um dom 

de Lusíadas, à mãe-Pátria. Dirigi-me à Colónia Portuguesa no Rio de Janeiro, e iria às outras, 

se isso fosse preciso. 

Mas nem aquilo o foi, porque à primeira porta em que bati, levado por mão amiga, não 

se me deixou ir adiante: o Ex. Il1O Sr. Zeferino de Oliveira, tão lusíada como camoniano, tomou 

só a si realizar a empresa, a que o Governo Português, deu o placet de seu consentimento. O 

«feito nunca feito» está realizado. 

Sinto, meus senhores, neste instante, uma das maiores emoções da minha vida; a de um 

homem humilde, fraco, «baxo e rudo» como diria o Poeta, que a poder apenas do seu muito 

amor, consegue, graças à generosidade portuguesa, esta maravilha: Camões assunto de 

humanismo, de civismo, de patriotismo, ensinado num Universidade lusitana, para glória e 

honra de nossa Língua, de nossa Raça, de nossa História e de nossas Aspirações! 

Camões, resumo da Saudade e da Esperança lusitanas, que viva eternamente; estudado

-ensinando, admirado-comovendo e entusiasmando, Camões, o maior e o melhor de todos os 

lusíadas e de toda a Lusitânia, símbolo imortal de sua terra e de nossa gente». 

É bem o que pode chamar-se o elogio de Afrânio Peixoto feito com as próprias palavras 

como ele fez o de Camões com o próprios versos. 

Foi atribuída a honra à Universidade de Lisboa, mas recaiu na pessoa do Dr. José Maria 

Rodrigues que de Coimbra saíra. 

Também nesta Universidade, já em várias e valiosas publicações, Camões fora glorificado 

por: Augusto Rocha, D . Carolina Michaelis, Mendes dos Remédios, Luciano Pereira da Silva, 

Joaquim de Carvalho ... 



Com o afastamento do Dr. José Maria Rodrigues, para lá nos foi o Prof. desta Universidade, 

o Dr. Agostinho de Campos e foi na nossa Coimbra que o próprio Camões fez o seu «honesto 

estudo» .. . 

Mas a honra que cabe a Portugal chega bem para todos e essa devemo-la ao alto espírito 

de Afrânio Peixoto e é larga liberalidade de um português de lei . Bem hajam! 

* 

No seu amor a Portugal, não esquece Coimbra, antes entoa um hino em sua honra, em 

que vai o melhor da sua sensibilidade, com alguns laivos de melancolia pela mocidade passada, 

sempre presente aliás, na frescura do espírito. 

Sem deixar de aludir à influência recebida para a sua formação intelectual é para Eugénio 

de Castro que dirige as evocações mais saudosas e as palavras mais carinhosas e justas. 

E termina com esta profissão de fé: 

«Coimbra de Inez, de Santa Isabel, das tricanas e das lavadeiras, das Sés, das Congregações, 

da Universidade, de Eugénio de Castro, das águas do Mondego ... toda Coimbra-mulher, eu te amo ... 

Foste meu primeiro amor, quando mal abria os olhos à inteligência: serás o meu último 

amor, à cultura, à arte, à história, à lenda, à maravilha da minha terra e de minha gente, Santa 

Coimbra»! 

* 

Pelo que lhe deve a Ciência médica, a Literatura nacional, Portugal e Coimbra, bem 

merece de todos nós. 

Senhor Reitor 

Solicito para Afrânio Peixoto o grau de Doutor na Faculdade de Medicina da Universidade 

de Coimbra. 

Coimbra Médica. VaI. 6, Série II (1939), p. 141 -1 49. 
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Doutor 

Michel Mosinger 

1946 



Embaixador de França 

Jean de Sault 

[Padrinho do Doutor Michel Mosinger] 



Doutoramento honoris causa do 

Doutor Michel Mosinger 

No dia 31 de Março de 1946, realizou-se a cerimónia de imposição de insígnias de Doutor 

honoris causa ao professor francês, Michel Mosinger, que teve como patrono o embaixador 

de França Jean de Sault. 

A cerimónia foi presidida pelo Magnífico Reitor, Professor Doutor Maximino Correia, 

tendo sido efectuada a imposição das insígnias pelo director da Faculdade de Medicina, 

Professor Doutor N ovais e Sousa. 

Os discursos protocolares foram proferidos pelos Professores Doutores Alberto Moreira 

da Rocha Brito e José Augusto Correia de Oliveira. 

* 

Michel Mosinger nasceu em 16 de Março de 1901, licenciou-se na Universidade de Nancy, 

onde mais tarde se veio a doutorar. Iniciou a sua actividade médica nos hospitais de Nancy, 

prosseguindo-a no Instituto da Cancro da Universidade de Paris, na qual foi também assistente 

da cadeira de Anatomia Patológica. A partir de 1933 passou a exercer a docência na Faculdade 

de Medicina de Marselha, na Faculdade de Direito de Aix-en-Provence e na Escola de Medicina 

Colonial. Em 1942 foi contratado para reger na Universidade de Coimbra as cadeiras de 

Anatomia Patológica, Histologia e Embriologia. 

Foi chefe de trabalhos práticos de Anatomia Patológica na Faculdade de Medicina de 

Marselha e do Laboratório do Hotel de Dieu. Foi membro do Conselho Médico-Legal de 

Coimbra, director da revista Arquivos de Anatomia Patológica e de Histologia e de Embriologia 

da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e do Laboratório de Anatomia 

Patológica desta Faculdade. 

Foi galardoado com vários prémios e realizou inúmeras missões de estudo nos mais 

prestigiados centros de investigação europeus como bolseiro da Fundação Rockefeller. Publicou 

mais de quatro centenas de trabalhos e diversas monografias. 
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Doutor 

Clarence Crafoord 

1951 



Doutor 

João Maria Porto 



Elogio académico do Doutor Clarence Crafoord, proferido 

pelo Doutor}oão Maria Porto, na cerimónia de 

doutoramento honoris causa realizada no dia 

8 de Abril de 1951 

Prepara-se para ingressar hqje no claustro dos Doutores da Universidade de Coimbra o Doutor 

Clarence Crafoord, Professor de cirurgia torácica ao Instituto Karolinska, da Universidade de 

Estocolmo. 

É difícil apreciar na justa medida os méritos científicos e docentes de quem quer que seja, 

por suas publicações. Há os que produzem e que ao público disso não dão conta; há os que 

publicam mas sobre assuntos de que não têm experiência directa; há os que nem produzem 

nem publicam; há finalmente quem publique só do que produz e apenas uma parcela do que 

produz. Está neste caso o Doutor Crafoord. 

É manifesto que não é possível fazer uma resenha perfeita sobre o valor da sua obra pois 

dela o mais importante reside porventura, naquilo de que não posso tomar directo 

conhecimento. Todavia para quem o não acompanhou nas suas lides, para quem não tem a 

ventura de pertencer à equipa dos seus colaboradores, o único meio de apreciação dos seus 

méritos é a leitura dos seus trabalhos, o conhecimento que deles tiverem nacionais e estrangeiros 

por homenagens ou prémios que lhe conferiram e o grau que ocupa dentro das suas funções 

universitárias. 

o Professor Crafoord é professor de cirurgia torácica do Instituto Karolinska da Universidade 

de Estocolmo; é membro honorário da Sociedade Americana de Cirurgia Torácica; Sociedade de 

Cirurgia Torácica da Grã-Bretanha e Holanda; da Associação para o Estudo das doenças do tórax; 

Sociedade Médica de Viena; da Sociedade Belga de Cirurgia, do Colégio Médico dos Cirurgiões. 

É Doutor «honoris causa» da Universidade de Grenoble e é membro de grande número de 

Associações Médicas e Cirúrgicas, suecas e estrangeiras. 

Recebeu vários prémios e títulos honoríficos entre os quais o Prémio Leriche, conferido 

pela Sociedade Internacional de Cirurgia e a medalha Lannelongue da Academia de Cirurgia 

de França, medalha conferida a quem nos últimos dez anos fez a descoberta cirúrgica mais 

notável ou trabalho mais útil à arte e à ciência cirúrgica. 

Mostra-nos o Professor Crafoord no seu cuniculum cerca de setenta trabalhos sobre os 

mais diversos problemas cirúrgicos, a maioria de cirurgia torácica. Sem esquecimento de outras 
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comarcas por onde desdobra a sua actividade e qualidades de cirurgião eminente não irei fora 

da verdade dizendo que os seus trabalhos de terapêutica cirúrgica se distribuem, com notável 

nitidez, por três grupos : 

1) tratamento cirúrgico das afecções inflamatórias ou neoplásicas do pulmão e do mediatismo; 

2) tratamento cirúrgico da tromboembolia da artéria pulmonar; 

3) tratamento cirúrgico das afecções congénitas cárdio-arteriais. Há afecções, sobre cujo 

diagnóstico incidem todas as dificuldades e, uma vez ele posto, o tratamento parece decorrer 

automático e com êxito, como à guisa de corolário. Outras, porém, são de diagnóstico mais 

ou menos fácil mas sobre cuja terapêutica incidem todas as dificuldades . Estão neste caso as 

afecções assim apontadas . 

No tratamento das neoplasias pulmonares ou na tromboembolia da artéria pulmonar a 

intromissão da cirurgia, que vem de há poucos anos, representa uma verdadeira revolução e 

uma ousadia sem nome. Quanto às afecções congénitas cárdio-arteriais, então, o diagnóstico 

tinha apenas interesse especulativo pois, dentro do quadro, nem se incluía o capítulo sobre a 

terapêutica visto que esta, mesmo a de ordem médica, se reconhecia destituída de qualquer êxito. 

Pois o Professor Crafoord pertence ao grupo dos revolucionários e dos ousados. Parece 

que nunca lhe interessou a cirurgia rotineira, aquela que, se não traz riscos de manchar a 

estatística também não aumenta a glória do operador. É o imprevisto, o inexplorado, a 

curiosidade do sucesso o que o anima. Que riscos não comporta a embolectomia da artéria 

pulmonar! Que trabalho preliminar, que delicadeza de técnica e que cuidados postoperatórios 

não exigem a lobectomia ou a pneumectomia! Que misto de ousadia e de confiança não 

representa a primeira intervenção cirúrgica sobre a cOaItação do istmo da aorta! 

Em todas as suas obras o que mais ressalta é o primado da técnica. E num período da 

história do mundo em que tão corrente é observar-se o desprezo dos valores morais e a 

dignidade da pessoa humana, poderá porventura alguém perguntar, se nas mãos de Crafoord 

a técnica não tenha ultrapassado os limites da sua legitimidade. Haverá porventura quem o 

pergunte, mas nós não. Quem justifique muitas condições em que a técnica se exerça: no 

laboratório, em tecidos, em líquidos colhidos de autópsia, no decurso de operações in anima 

viIi, - mas o condene in anima nobile. É manifesto que se um cirurgião nunca correr o risco 

da primeira intervenção, a cirurgia estaria hoje ainda no marasmo em que estava nos tempos 

mais recuados. Tenha-se em conta o perigo de morte em que se vêm certos doentes em quem 

se tentam terapêuticas novas. Os primeiros cirurgiões, por exemplo, que tentaram a exérese 

dos cancros ou a cura radical da hérnia estrangulada, encontravam-se na situação dum capitão 

cujo navio mete água devido a rombos sofridos pelo casco. As medidas que ele vai tomar são

-lhe ditadas por sua experiência e ainda por circunstâncias que julgue únicas para sua salvação. 

Os esforços que vai aplicar estão longe de ser tomados por experiências. Perante uma doença 

provavelmente mortal e perante a qual todos os meios abriram falência, o cirurgião não tenta 

ao acaso, mas fá-lo conduzido por suas anteriores investigações de ordem clínica ou 

experimental. Não faz correr ao seu doente um risco suplementar, antes lhe oferece, pelo 



contrário, novas probabilidades de cura. Será experimentação se se colocar no ponto de vista 

científico; todavia, do ponto de vista profissional, ante uma situação desesperada, representa 

um acto de assistência mais enérgico e o único porventura capaz de lhe restituir a vida e a saúde. 

Comparar o cirurgião que tenta pela primeira vez uma nova operação a um iniciado entregue 

às suas próprias forças, estas consideradas atrevidas e insensatas, é um sofisma, porquanto a 

virtuosidade técnica aperfeiçoa-se sempre no decurso de intervenções qualquer que seja o seu 

género. 

Em face de um doente, o médico é atraído pelo duplo sentimento: um é a curiosidade 

legítima de põr em execução uma determinada técnica que julga ser suficiente para o tratamento 

de cada afecção. Outro é a simpatia natural pelo ser que sofi-e e o respeito que lhe merece a 

pessoa humana que não pode nem deve ser sujeita a um simples ensaio como se tratasse de 

um animal de laboratório. Uma perfeita harmonia deve reinar entre estes dois sentimentos: entre 

uma atitude precipitada que faça correr o risco de transpor a barreira imposta pelo respeito 

da pessoa e uma falsa sensibilidade que possa comprometer a investigação puramente objectiva. 

Entre estes dois sentimentos ou atitudes, repito, deve existir um justo equilíbrio. Não se deve 

exercer o veto a uma exploração inédita ou arriscada, mas deve, sim, ser limitada às necessidades 

urgentes de uma terapêutica eficaz; servir-se de uma balança num de cujos pratos se pesam os 

riscos e no outro os perigos de uma abstenção excessivamente prudente. Em resumo, é 

necessário o jogo combinado e harmonioso de um virtuosismo e habilidade manual com a de 

uma imaginação fecunda e rápida, uma cultura fisiológica e cirúrgica e uma sensibilidade 

delicada como o que se contém na personalidade do Professor Crafoord. 

Todas estas considerações são fruto da lembrança de muitas das suas intervenções. Assim, 

por exemplo, sobre a tromboembolia pulmonar, que, se não foi o primeiro, foi todavia dos 

primeiros a realizá-la, e com êxito, em 1928, apenas quatro anos volvidos após a sua licenciatura. 

Perante os casos de embolia obstrutiva só a cirurgia dispunha do recurso de poder restituir a 

vida e a saúde. Mas, de todas as intervenções, aquela que lhe dá a glória e a reputação de ser 

contado entre os mais notáveis cirurgiões de todo o mundo é o tratamento cirúrgico da coartação 

da aorta, certamente a mais delicada e perigosa de todas as técnicas aplicadas no tratamento 

cirúrgico das afecções cárdio-arteriais. E embora se trate duma intervenção por assim dizer 

limitada e aparentemente simples só quem a viu fazer directamente ou projectada em filme pode 

fazer ideia da preparação que o doente exige, da complicada aparelhagem técnica, do judicioso 

encadeamento de movimentos de toda a equipa, e da perícia manual de quem directamente a 

executa. Ainda há uma dezena de anos atrás as afecções congénitas cárdio-arteriais impunham 

o veto à cirurgia; e as delicadezas de diagnóstico eram consideradas meras bizantinices. Todas 

as técnicas aplicadas com o intuito de apreciar a qualidade, a extensão e a relação recíproca 

dos vícios congénitos cardíacos constituíam não um meio mas sim um fim em si mesmo. A 

delicadeza do diagnóstico tinha valor meramente especulativo, pois a terapêutica, quer médica, 

quer cirúrgica, além de ser nula, não se supunha que em tempo algum ela pudesse surgir. Pois 

bem. A terapêutica cirúrgica veio e contam-se já por milhares os casos operados de persistência 
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do canal arterial, na tetralogia de Fallot e no aperto do istmo da aorta. Como a ciência e a 

técnica têm invadido todos os domínios da patologia e da clínica! Quando Bayle, em 1903, era 

interno de Corvisart foi por este publicamente censurado por virtude da importância excessiva 

que parecia atribuir a certos sintomas como seja o número de pulsações radiais e de movimentos 

respiratórios . Imagine-se por este exemplo a quanto entâo se limitava a observação clínica e o 

arsenal semiológico. As técnicas modernas de exploração aumentam de dia para dia e encontram 

seu fundamento na ciência cujos dados nos des lumbram. Às nossas simples e modestas 

sensações, fugidias e inconstantes, as técnicas modernas dão-nos a fixidez de gráficos e a 

eloquência dos números . Os ruídos ou os sopros, de que o ouvido guarda uma pálida 

lembrança, são vibrações que se registam, se medem, e duradouramente se fixam. Sondas 

atrevidas exploram os cantos mais recônditos de todo o aparelho circulatório, interrogando 

quanto ao débito, ao trajecto, à composição gasosa do sangue, aos valores tensionais, aos 

potenciais eléctricos nascidos da contracção cardíaca. O calibre da aorta, o volume e a forma 

do coração, a amplitude das suas contracções lêem-se no écran radioscópico ou inscrevem-se 

no filme com cunho indelével. A onda eléctrica gerada pela contracção cardíaca é captada e 

seguida na complexidade espacial do seu trajecto e traduz, por sua irregularidade, a amplitude, 

posição e aspecto a menor anomalia. E a todos estes dados acumulados a física matemática 

pretende imprimir um cunho de absoluto. É por virtude dos progTessos das ciências da natureza, 

do aproveitamento de todos a favor da medicina e ainda pelo facto de o cérebro é a mão de 

Crafoord terem sabido aproveitar e aplicar muitos deles na cirurgia torácica que se devem os 

seus triunfos e a nós a honra de o podermos hoje receber no seio da nossa família universitária. 

Crafoord é, como dizia, sobretudo um virtuoso da técnica. As técnicas constituem por assim 

dizer o prolongamento dos sentidos e são, por isso, tantas vezes vítimas dos vícios dos próprios 

sentidos. São verdades fragmentárias tão estéreis quando isoladas quão úteis quando consentem 

em se dobrar e submeter a igual título que as de ordem clínica no concerto harmonioso que é 

a síntese semiológica. Qualquer que seja a sua natureza ou origem, técnica ou clínica, objectiva 

ou funcional, todos estes elementos devem estender-se numa tábua de valores e só o juízo do 

clínico arvorado em soberano tem competência para os confrontar, os subordinar, os hierarquizar 

em razão da saúde e da vida do homem. É justamente o que o Professor Crafoord não esquece, 

o que constitui mais um motivo de glória. 

O Professor Crafoord escolheu para patrono o Senhor Professor Francisco Soares Branco 

Gentil. Não podia escolher individualidade mais idónea. É difícil dizer coisa que valha, mesmo 

durante poucos minutos, de alguém que não possua obra a valorizar-lhe a vida. Mais difícil é, 

porém, dar conta, no decurso de poucos minutos que me são oferecidos, mesmo apenas o que 

há de essencial na obra gigantesca de um homem onde harmoniosamente se casam o investigador, 

o erudito, o professor, o clínico, o publicista e o organizador de pulso e vontade firmes. No 

domínio das funções docentes que exerceu por período superior a meio século, são os milhares 

de clínicos espalhados por todo o país a dar testemunho do rigor com que exerceu o magistério. 

São os milhares de doentes a quem curou ou aliviou, a dar testemunho da sua mais que 



comprovada competência profissional; como publicista são as muitas dezenas de publicações 

sobre medicina, sobre cirurgia, sobre técnica e administração hospitalar, etc., a dar testemunho 

da sua vasta cultura; sobre a universalidade do seu nome no mundo das ciências médicas são 

as sociedades estrangeiras, em número de algumas dezenas, que o contam no seu grémio, por 

espontâneo e honroso convite; como organizador e homem de acção demonstram-no os Hospitais 

Escolares, em breve a concluir, e o Instituto de Oncologia e a Escola de Enfermeiras, em plena 

actividade desde alguns anos, e que são, a admiração de estrangeiros e orgulho de nacionais. 

Há homens que vivem fora do seu tempo, que vivem uma idade dentro de outra idade, 

pois que a nossa autonomia psíquica é sempre condicionada por elementos intrínsecos e 

extrínsecos, uns que dependem de nós próprios, outros do meio onde somos convidados ou 

mesmo forçados a viver. Sentimos, pensamos e queremos mas dentro de limites que nos são 

impostos pelo próprio modo de ser da nossa espiritualidade encarnada. Por isso não temos 

necessariamente a idade que a nossa certidão nos indica. E assim é que há homens sem infância, 

há gerações sem mocidade, velhos de trinta anos e até novos de setenta. Se na sedimentação 

sucessiva das idades a existência humana conta a infância, a adolescência, a mocidade, a 

maturidade e por último a velhice, o Professor Gentil está ainda longe de atingir o último 

estádio. Mas, se não sabe ainda o que é a velhice, sabe todavia, e bem, o que é o trabalho. É 

ao fim da tarde que o segador reúne as espigas para as atar depois da ceifa, diz Brugerette. 

Para o Professor Gentil o fim da tarde ainda não chegou. Continua a cegar as espigas a até a 

semear o grão. No dizer de alguém, o homem preguiçoso é comparável à terra não trabalhada: 

incapaz de dar boas searas, só produz más ervas. A vida do Professor Gentil, por sua prodigiosa 

operosidade, deve ser apontada como paradigma e modelo a todos aqueles a quem esta sentença 

se reporta. 

Em face dos elevados méritos que exortam a personalidade do Professor Clarence 

Crafoord e o seu ilustre patrono, ouso solicitar de V. Ex." Ex. lllo Cancelário Reitor, se digne 

conceder ao eminente cirurgião de Estocolmo as insígnias doutorais. 

Boletim do Instituto Português de Oncologia. Vol. XVIII, n." 5 (Ma.io de 1950, p. 2-4. 
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ESTUDANTES, SENHORAS E SENHORES 

No domínio das ciências, das letras e das aTtes, nada ocorre no mundo que não interesse 

fundamentalmente à Universidade. Nela se reúnem, consubstanciam e sublimam os mais puros 

anelos da vida do espírito, pelo valor intrínseco deste, e, também, pela sua projecção no campo 

das realizações práticas. Com efeito, ciência pura, ciência aplicada, expressão abstracta ou 

expressão concreta do pensamento, tudo, afinal, o que de progressivo se observa à superfície 

da terra, é, em boa verdade obra do espírito. 

Por isso deve considerar-se a Universidade a guardiã ciosa de todas as conquistas do 

homem em qualquer das suas manifestações. E por isto, ainda, é fácil compreender as suas 

tristezas e as suas alegrias, os seus anseios e a sua exultação, consoante os valores espirituais se 

apoucam ou expandem, se apagam ou refulgem. 

Ora, se no âmbito da ciência e na esfera da arte nos é permitida uma certa preferência, 

eu entendo que nenhum outro ramo do saber pode arrebatar a prioridade à Medicina. A ela 

compete, efectivamente, não, apenas, aprofundar e diferenciar os conhecimentos da ciência 

biológica, em todos os seus ângulos, ainda mesmo os mais delicados, mas, sobretudo, aplicá-los 

ao homem vivo, na saúde como na doença. Ciência e arte inteiramente humanistas, porque 

ambas ao homem se devotam no superior intento de proteger a integridade do seu ser, daquele 

mesmo ser de que irradiam em múltiplas fulgurações as mil e uma riquezas que constituem o 

património científico, artístico, literário, filosófico e sentimental da humanidade. 

Largos e profundos têm sido os horizontes abertos nos últimos lustros ao conhecimento 

humano, no tocante à ciência e arte de curar! Valia a pena mostrar, a tão douta Assembleia, as 

encruzilhadas dessa difícil e longa estrada, cujas origens se confundem com as do próprio homem. 
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Na impossibilidade de o fazer, em toda a sua extensão, seja-me permitida uma leve 

referência ao ramo da Cirurgia, visto serem cirurgiões o ilustre Homenageado de hoje e o seu 

digníssimo Apresentante. 

A Cirurgia foi tida, sempre, como mais objectiva do que a Medicina propriamente dita. 

Tal carácter vem-lhe, a um tempo, da natureza das afecções de que se ocupa e do processo de 

as tratar. Objectividade nosológica e objectividade terapêutica. 

A Medicina é, sem dúvida, mais especulativa. Aceita hipóteses por saber quão vasto é o 

campo da Patologia e quão escassa é a messe da Terapêutica. A abstracção continua a imperar 

em muitos dos seus sectores, não obstante sabermos como vão distantes os tempos da magia e 

do empirismo. 

As características, em questão repercutem-se, como é natural, nos cultores duma e doutra, 

isto é, no médico e no cirurgião e de tal maneira que lhes imprimem carácter. 

Desapareceram já, felizmente, as velhas e relhas quezílias que afastavam uns dos outros 

os médicos e os cirurgiões . Também não vale a pena exumar da poeira dos Arquivos a 

hipercrítica verbalista de uns, por Moliere profligada em sátira viva e contundente, e a excessiva 

materialidade doutros, quando pareciam menosprezar o que de subjectivo e anímico existe no 

homem doente. 

Os tempos rodam e com eles vão-se esbatendo as contendas e disputas primeiramente 

havidas. Cria-se, pouco a pouco, a noção firme de que a ciência por médicos e cirurgiões 

cultivada é a mesma; apenas a arte varia. 

Só em pleno Século XIX, porém, a Cirurgia encontra o verdadeiro fio de Ariadne que havia 

de guiá-la nos arriscados e decisivos passos empreendidos até aos nossos dias. E o mesmo pode 

dizer-se da Medicina. 

Aplanam-se, desde então, os sulcos divisórios entre os dois Ramos da ciência e arte de curar. 

Os médicos descem do seu pedestal hierático e especulativo, tomam contacto verdadeiro 

com as realidades mórbidas, humanizando-se e tornando-se compreensivos, como era mister. 

Os cirurgiões, por seu lado, passam a nimbar o seu comportamento junto dos enfermos 

de maneiras espirituais, a que não são estranhos o respeito e a afectividade pelo psiquismo do 

seu semelhante. 

No ponto de convergência destas duas atitudes, um tanto diferentes, pela origem e rota 

traçadas, situa-se, afinal, o mesmo homem doente. 

Sendo igualo fim a atingir, os médicos e os cirurgiões procuram, a partir dessa altura, 

trabalhar unidos e não dispersos. Medicina e Cirurgia jamais deixam de caminhar de mãos 

entrelaçadas em demanda do objectivo comum. A multiplicidade dos meios de actuar não divide 

as hostes, como outrora, antes as congrega fortemente . 

A Cirurgia de ontem contentava-se com resolver o facto clínico, não se preocupando, em 

regra, com as resultantes fisiopatológicas desse mesmo facto clínico ou da própria intervenção 

cirúrgica. Abria um fleimão, amputava um membro, ressecava um órgão, mas, quanto ao mais, 

supunha-se desobrigada. 



A Cirurgia moderna procura ir mais além. Não lhe interessa, apenas, o fenómeno anátomo

-clínico, mas o fisiopatológico em toda a sua extensão. Como escreveu alguém: «ela aspira ao 

conhecimento pelo conhecimento; ela deseja saber; ela quer compreender. Não ignora os seus 

desastres, pressente os seus erros, sofre das suas insuficiências. Anseia por ideias novas que 

fecundem e enriqueçam os meios de tratamento». 

Importa, para tal fim, desvendar novos segredos à biologia, conhecer melhor e maIS 

intensamente, não apenas a vida dos tecidos, mas, também, a dos sistemas, certos como estamos 

de que uns e outros se interferem numa imbricação de funções a todo o ponto lógica. 

Em suma, tornou-se necessário rever e remoçar os antigos conceitos da Patologia, renmdindo

-os e actualizando-os à luz duma melhor ordenação fisiológica e fisiopatológica, dentro do todo 

humano. Na saúde, como na doença, não há no organismo sectores estanques. Somática e 

psiquicamente o homem é uno, resultando vã toda e qualquer tentativa de o dividir em regiões 

compartimentadas. 

O complexo anátomo-fisiológico do homem, CUjas facetas variegadas nos encantam e 

extasiam na sua estrutura morfológica e nas suas manifestações funcionais, dá lugar, na doença, 

a uma tal variabilidade de reacções e a uma tão intrincada contextura do mesmo complexo 

anátomo-fisiológico, que seria pueril, repito, pretender separar rigidamente as perturbações, em 

função duma causa, duma patogenia e duma sintomatologia, em ordem a uma inclusão exacta 

neste ou naquele domínio da nosologia, neste ou naquele departamento da terapêutica. 

Como corolário podemos bem afirmar não haver doenças puramente cirúrgicas, como as não 

há, também, exclusivamente médicas. A Cirurgia e a Medicina são, pela força das circunstâncias, e 

independentemente da simpatia e inclinação de cada um, ciência e arte indissolúveis e de 

fundamentos comuns, por isso que ambas se confundem nas suas origens e se entreunem nos 

domínios da biologia. Se são diferentes os apetrechos de marcha, o caminho a percorrer é igual e 

os obstáculos a vencer semelhantes. 

Não se vangloriem os médicos por ter subtraído à Cirurgia alguns doentes, mercê das 

modernas terapêuticas, e, igualmente, não se enfatuem os cirurgiões por haverem desbancado 

velhos métodos tidos e havidos como pertença pura do sector da Medicina! 

Todos sabemos como se pagan1 caros tais enfatuamentos e tais vanglórias. Uma leve aragem 

de infortúnio basta para confundir o mais pretensioso dos cientistas e o mais habilidoso dos técnicos! 

São curiosas e impressionantes as tentativas de intromissão da Cirurgia no tratamento de 

afecções até há poucos anos consideradas como absolutamente estranhas às suas possibilidades. 

É belo e generoso o intento, mas, quantas vezes, todavia, se cometem excessos! 

No afã do inédito, eu não sei se os cirurgiões se não excedem em certos casos! A ousadia 

é indispensável para o progresso da arte de curar, mas mal vai quando ela não é temperada 

com a necessária prudência. Se são muitos os doentes salvos por um acto ousado do cirurgião, 

não são em menor número os resgatados à morte por uma atitude prudente. 

O anseio de minorar o sofrimento não exclui, antes impõe, o conhecimento preciso de 

todas as possibilidades de êxito; quer dizer, o cirurgião tem de ser acima de tudo patologista e 
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clínico. Antes de se abalançar a rasgos tidos como heróicos ou a voos considerados como 

audaciosos, necessita de compulsar em todos os campos os escaninhos fisiopatológicos do seu 

doente, pesando e sopesando os prós e os contras da intervenção cirúrgica, olhos postos no 

complexo geral do enfermo e não apenas em sectores parcelares . 

As conquistas obtidas pelo homenageado de hoje parecem, à primeira vista, desmentir o 

asserto acabado de mencionar. Puro engano. Poucos como o Professor Clarence Crafoord 

revestiram as suas atitudes ousadas de prudência tamanha. 

O paradoxo explica-se se tomarmos conhecimento dos seus meticulosíssimos estudos 

preliminares. Antes de aplicar ao homem a técnica o Professor Crafoord observa, analisa, 

experimenta. O sucesso resulta mais da profundeza dos conhecimentos do investigador do que 

do rasgo temerário do cirurgião, embora, claro é, não possamos nem devamos considerar 

displicente o incomparável virtuosismo das suas mãos. Aqui, como em qualquer outro domínio 

da Arte, a concepção ocupa o primeiro lugar, a realização o segundo. 

* 

Senhoras e Senhores 

O Professor Clarence Crafoord, dentro da simplicidade do seu trato, da modéstia do seu 

porte e da quase timidez das suas maneiras, é hoje, sem favor, uma das figuras de maior prestígio 

e relevo da cirurgia mundial. De inteligência viva e penetrante, de temperamento calmo, mas 

de curiosidade sem limites, cedo se consagrou de alma e coração ao homem doente. 

O desejo sincero de ser útil ao seu semelhante e de contribuir para o progresso da ciência 

acendeu no seu peito a chama dum ardente entusiasmo e duma dedicação extraordinária por 

muitos dos problemas postos à consideração do médico e em especial do cirurgião. 

Formou-se em 1924. Em 39 ascendeu ao lugar de Cirurgião Chefe do Hospital de 

Sabbatsberg e em 40 foi nomeado Professor de Cirurgia do Instituto Karolinska da Universidade 

de Estocolmo. Contava 39 anos apenas. 

Pujante de espírito e sedento de aperfeiçoar os seus conhecimentos, enriquecendo ao mesmo 

tempo os da humanidade, dedicou particular atenção ao problema da trombose, estabelecendo, 

assim, rumo seguro aos estudos que mais tarde haviam de conduzi-lo à glória da sua actividade 

cirúrgica: a ressecção dum pedaço da aorta, seguida de anastomose topo a topo. 

Todos os seus trabalhos são criteriosamente imbuídos dum espírito sério de investigação 

e duma análise pormenorizada dos fenómenos clínicos. 

Em qualquer deles está patente a marca do investigador probo e consciencioso. Não aceita 

opiniões preconcebidas nem enuncia pressupostos falazes. Critica, mas primeiro observa. Jamais 

se desvia das directrizes sábias dum Claude Bernard e de quantos procedem à investigação 

despidos de preconceitos estultos ou de prerrogativas formalistas. 

Todos os sectores da cirurgia torácica devem ao Professor Crafoord valiosos e utilíssimos 

aperfeiçoamentos. 

Até 1941 interessou-se especialmente pela cirurgia pulmonar. Ensaiavam então os primeiros 

passos a pneumectomia e a lobectomia. O Professor Crafoord dedica a esta.s operações variados 



estudos. Mas não se limita a isto. O esófago, o canal torácico e o medias tino anterior, são objecto 

da sua particular atenção, como o atestam várias publicações. 

A moderna anestesia em circuito fechado constituiu elemento preciosíssimo no progresso 

da cirurgia torácica, como é sabido. Pois bem, à sagacidade do Professor Crafoord não escapam 

determinadas particularidades, de cujo conhecimento proveio uma melhor e mais eficaz 

utilização do método. 

A grande cirurgia vascular do tórax representa, não obstante, o máximo engodo e a superior 

finalidade de momento do nosso ilustre homenageado. 

Em 1941 dá-nos conhecimento dos primeiros casos operados com êxito por persistência 

do canal arterial. Pouco depois esta melindrosa operação era-lhe familiar. 

Ao seu espírito inovador e à sua curiosidade insatisfeita impunha-se ir mais além. Efectiva

mente, o Professor Crafoord, em seguida a minuciosos e exaustivos estudos experimentais, 

abalança-se, pleno de virtuosismo, mas conhecedor, ao mesmo tempo, de todos os pormenores 

da fisiologia e fisiopatologia vascular e sanguínea, a ressecar uma porção da aorta torácica 

estreitada, corrigindo, assim, o «déficit» circulatório dos órgãos e tecidos a jusante. 

O facto tornou-se conhecido do mundo médico há 'apenas 6 anos, isto é, em 1945. A 

impressão de assombro produzida por tal operação consubstancia-se bem neste comentário do 

Professor Francisco Gentil, hoje, por feliz coincidência, Apresentante do Professor Crafoord 

na cerimónia do seu doutoramento «honoris causa» da nossa gloriosa Universidade. «Tudo o 

que nós, cirurgiões, temos feito até agora - dizia-me o Professor Gentil - não passa de mera 

banalidade ante tamanha e tão impressionante intervenção». Perdoe-me o Professor Gentil se 

não reproduzo com fidelidade as suas palavras; o sentido, todavia, é este . 

De então para cá contam-se por centenas os doentes operados de aperto da aorta pelo 

Professor Crafoord e por outros cirurgiões, segundo o seu método. A mortalidade é tão 

reduzida, os resultados tão brilhantes e o protocolo cirúrgico tão simples na aparência, que, 

sem querer, se é propenso, quase, a considerar a arrojada operação de Crafoord um trivial acto 

cirúrgico. Mais alguns anos e entrará, porventura, na rotina dos Centros operatórios hospitalares. 

Mas é assim com as restantes coisas, afinal! 

O Professor Crafoord é inimigo irreconciliável da Estática. O seu dinamismo não lhe 

permite fazer altos na carreira de cirurgião. 

A atresia da aorta já pouco o entusiasma. O seu espírito inovador procura novos horizontes. 

O coração constitui agora o seu objectivo. Sabemos como determinadas afecções congénitas 

deste órgão começam a ser atacadas pela Cirurgia. Entre nós o Professor Lima Basto deu-nos 

conta dum magnífico caso de aperto mitral, por ele curado operatoriamente. Mas os métodos 

empregados são ainda imperfeitos, porquanto se não executam a céu aberto. Torna-se 

necessário, para bem agir, desviar a corrente sanguínea do coração de forma a torná-lo exangue 

e a não afectar, por outro lado, a permanente oxigenação e nutrição do cérebro, dada a sua 

labilidade trófica. 

O problema é ingente e extremamente delicado, como facilmente se compreende. 
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A ele se dedica de alma e coração o Professor Crafoord, estimulado por um fundo de 

auxílio económico generosamente oferecido pelos seus compatriotas. 

A Suécia, cujo alto nível se impõe a todo o mundo civilizado, deu-nos, mais uma vez, um 

exemplo admirável de verdadeiro espírito humanitário. A esta progressiva e singular Nação, 

presto, na pessoa do seu ilustre Ministro, as minhas melhores homenagens. 

- Os elevados dotes do Professor Clarence Crafoord não precisam em parte alguma do 

mundo de qualquer fiador, mas se precisassem, pergunto eu, quem melhor e mais idóneo do 

que o seu ilustre Apresentante? 

• 

O Professor Francisco Gentil é bem conhecido em todo o País e dum modo particular 

nas esferas universitárias. 

Quanto lamento não poder dispensar-me de elogiar quem de elogios não carece! Mas a 

praxe tem as suas exigências e eu acato-as. 

As pluriformes actividades do seu alto espírito, as múltiplas facetas da sua personalidade 

forte requeriam, para uma análise pormenorizada, tempo de que não disponho. 

Limitar-me-ei a vincar os traços principais, e isso basta, suponho eu, para o creditar como 

Ilustre e Digníssimo Padrinho do Professor Crafoord perante o claustro pleno desta Universidade 

e nomeadamente do Magnífico Reitor de quem depende a concessão da mercê solicitada. 

Não é possível cindir o todo pedagógico, profissional, científico, cultural e social do 

Professor Gentil, de tal maneira imbricam umas nas outras as exuberâncias do seu talento 

de Mestre e de Cientista eminente com as suas qualidades de profissional distinto e de 

realizador modelar. 

Começou a exercer o cargo de auxiliar de ensino na Clínica Cirúrgica da Escola Médica de 

Lisboa, em 1900. Defendeu tese de concurso para Professor em 1904. A seguir desempenhou as 

funções de DemonstTador de Cirurgia, de Obstetrícia e de Anatomia. 

Regeu Operações de 1913 a 1915. Foi nomeado Catedrático em 1918. Transitou depois 

para a Cadeira de Patologia cirúrgica, onde se conservou até 1936. Nesta data foi ocupar a 

Cátedra de Clínica cirúrgica e aí se manteve até 1948, ano em que foi jubilado. 

Dos excelentes predicados como Professor fala o testemunho vivido e saudoso dos 

numerosos alunos e de quantos médicos passaram pelas Clínicas da sua Direcção com o fim 

de aperfeiçoar os seus conhecimentos. 

A vastidão do seu saber e a arte de ensinar não podiam confinar-se à Cátedra, ou ao Hospital. 

A todos se estendiam numa prodigiosa e fecunda utilidade, através de numerosas publicações, cujo 

enunciado não seria fácil, nem porventura aconselhável, neste dia e neste lugar. Basta dizer que 

ascendem a cerca de 180. Se algumas são de carácter meramente descritivo, a maior parte assinala 

conhecimentos de grande valor e observações originais de cunho bem evidente e de interesse jamais 

desmentido. 

Aprende-se sempre com a leitura dos escritos do Professor Gentil, tal a sua autoridade e 

tão curiosos e bem document:1.dos são os conceitos expendidos. 



Mercê deles foi possível universalizar a sua figura de Mestre e Cientista, como mais tarde 

havia de impor-se o seu perfil de realizador e organizador, em outros domínios que não apenas 

o estritamente escolar. 

A personalidade do Professor Gentil agiganta-se dia a dia, dentm e fora das fronteiras, 

num misto de florescência cultural e de tenacidade que nos maravilha e por vezes nos assombra. 

A Cátedra não bastava aos anseios do seu espírito empreendedor. A sua operosa actividade 

demandava novos rumos. Tacteou-os como Enfermeiro-Mar dos Hospitais civis em 1913, como 

Membro do Conselho de Instrução Pública e do Instituto de Alta Cultura, como Presidente 

da Comissão encarregada de modernizar o Hospital de S. José, como Director das Obras dos 

Modernos Hospitais - Faculdades, como sócio de nada menos de vinte Agremiações de 

Medicina e de Cirurgia, de Portugal, França, Brasil, Itália, Bélgica, Espanha e América do Norte. 

Onde, porém, melhor se firmou a sua prodigiosa intuição de criador e realizador foi na 

formidável Obra anti-cancerosa, a todos os olhos patente e a todos os corações benquista. 

Constitui ela, manifestamente, a sua grande coroa de glória. 

Quando se tem um temperamento e uma estrutura mental como o Professor Gentil, a 

vulgaridade cansa e a rotina consome. Requer-se o inédito, para que a humanidade se enriqueça 

com novos empreendimentos, com mais úteis aquisições. 

Tendo a colectividade exigências superiores às do indivíduo afigura-se lógico, para orientar 

os seus destinos, num fim proveitoso, que donde aonde, aqui ou além, se gerem espíritos 

possuidores de capacidade criadora e vontade forte . São estes espíritos e estas vontades os 

verdadeiros impulsionadores do progresso e da civilização, de cujas benemerências todos 

gozamos como unidades do complexo social. 

Para se conseguirem os fins desejados tem por vezes de lutar-se heroicamente. A emulação 

dalguns, a maledicência e a incompreensão doutros, e o cepticismo da maior parte, experimen

tam com dureza estes singulares batalhadores. 

Os mais fortes e melhor dotados prosseguem na marcha, apesar dos abrolhos do caminho. 

Insistem, lutam e perseveram e, como estão animados por um ideal sincero e nobre, podem 

vencer e cobrir-se de louros. 

Pertence a esta estirpe o Professor Francisco Gentil e é paradigma dos seus altos atributos 

o maravilhoso arsenal anti-canceroso existente na capital. 

Trabalhos, canseiras, desilusões, de tudo teve o Professor Gentil desde o início da campanha 

pró-cancerosos até à construção do magnífico Hospital do Instituto Português de Oncologia. 

Mas venceu e é isto que interessa! 

Em boa e inspirada hora resolveu o Governo da Nação manter à frente do l.P.O. este ilustre 

Professor, mesmo depois de jubilado na Faculdade de Medicina. O seu vigor físico e mental 

pede meças ao de muitos jovens e o seu frutuoso dinamismo não teme confi'ontos seja com 

quem for. Todos o sabemos. 

O Instituto da capital não podia prescindir, nos pnmelros anos, do pulso forte do seu 

fundador e da inteligência lúcida do seu organizador. 
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Por outro lado, importa não esquecer que da Obra anti-cancerosa do nosso País apenas 

a La Parte está realizada: a referente a Lisboa, Coimbra e Porto, a quem a Lei n. O 1998 de 

1944 conferiu o direito de possuírem Delegações e Centros de Tratamento do referido Instituto, 

continuam a aguardar com ansiedade o cumprimento desta promessa, tão grande é a sua falta 

e tamanha a sua precisão. 

Estas cidades, e dum modo particular Coimbra, estão absolutamente desprovidas dos 

imprescindíveis e modernos meios de combate deste terrível, frequentíssimo e avassalador 

flagelo social. Contam, apenas, com a boa vontade dos seus cirurgiões, mas isso não basta. 

Debalde alguns de nós se têm esforçado, junto das Entidades Governativas, no sentido 

de Coimbra ser dotada com um Centro anti-canceroso condigno, como o exige a Assistência 

Pública e, igualmente, a Universidade, através da sua Faculdade de Medicina. 

Não quero perder a oportunidade de neste momento e neste lugar, mais uma vez, 

proclamar bem alto a legitimidade duma regalia que nos é devida. O Professor Francisco Gentil 

conhece perfeitamente o problema e a ele tem consagrado, é justo dizer-se, a melhor atenção. 

Bem haja, por isso. Se estivesse no âmbito das suas possibilidades tê-lo-ia resolvido já. 

- Como tiveram ocasião de verificar, Senhoras e Senhores, a resenha biográfica acabada 

de fazer não está à altura, por imperfeita, da craveira científica, pedagógica e profissional do 

Professor Francisco Gentil. Certo é que a exuberância dos seus méritos e a vivência da sua forte 

personalidade suprem de sobejo o minguado valor das minhas palavras. Em boa verdade, seria 

até dispensável qualquer referência, como há instantes afirmei! A generosidade dos meus ilustres 

ouvintes saberá relevar as deficiências observadas. 

Ex. mo Cancelário Reitor 

As superiores qualidades do Professor Clarence Crafoord merecem bem que a Universidade 

de Coimbra o premeie com o elevado título de Doutor «honoris causa» da Faculdade de Medicina. 

Pelo conhecimento directo dos seus valiosíssimos dotes, afiançados, aliás, pelo alto valimento 

do seu ilustre Patrono, solicito vos digneis conceder-lhe tão justa como dignificante mercê. 

Boletim do Instituto Português de Oncologia. Vol. XVIII, n." 5 (Maio de 1951), p. 4-9. 
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Doutor 

Edgard Rego Santos 

1957 



Doutor 

Manuel Joaquim Bruno da Costa 



Elogio académico do Doutor Edgard Rego Santos, 

proferido pelo Doutor Manuel Joaquim Bruno 

da Costa, na cerimónia de doutoramento 

honoris causa realizada no dia 

15 de Maio de 1957(*) 

A Universidade de Coimbra - disse - em ambiente de festa, na Sala Nobre dos Capelos 

- verdadeiro trono intelectual e tradicional da sua vida académica - presta hoje a mais sincera 

homenagem a uma personalidade de destacado relevo científico, que é, ao mesmo tempo, 

personalidade luso-brasileira completa, cujos atributos meritórios, há muito a tornaram notável. 

Homenagear um professor brasileiro nesta Universidade é cerimónia muito grata à . 

inteligência, ao coração e ao espírito do Portugal universitário; é como abraço de irmão a 

irmão, de pai a filho, cujos corações se amam, mostrando-se esse amor sempre vivo, quer 

nos bons e alegres momentos, quer nos amargos ou trágicos que o tempo e a vida trazem a 

famílias ou nações. 

Portugal e Brasil são dois países livres e independentes, dois Estados distintos, mas duas 

nações irmãs, conscientes dos seus destinos e da sua função no rodar da vida internacional; 

um laço comum, poderoso, os transforma numa quase só nação, que é haver neles um só povo, 

pelo sangue, pelo sentimento, pelo carácter, evidenciando-se cada dia mais a semelhança do 

seu passado comum e dos encargos e responsabilidades do seu futuro, também comum em 

muitos aspectos». 

E mais adiante: 

«Em Portugal e Brasil não existem duas civilizações, a portuguesa e a brasileira: só existe 

a civilização luso-tropical demonstrada e bem evidenciada por Gilberto Freire, nos trópicos, 

culminada no Brasil, hoje, honra, glória e orgulho de Portugal e cujas raízes profundas se 

encontram nos séculos que precedem a independência do Brasi]'>. 

Depois de se ocupar dos fundamentos da civilização e cultura luso-tropicais, afirmou que 

Portugal e Brasil devem dar expansão e favorecer livre evolução às suas potencialidades de 

pensamento, de acção, de inteligência e de sentimentos, de harmonia com as possibilidades e 

(0) Excerto de noticia alusiva a esta cerimónia, publicada na edição de 16 de Maio de 1957 do jornal Diário de 

Coimbra. 
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nquezas naturais situação geográfica e clima, mas sem deixar de voltar frequentemente às 

mesmas fontes étnica, ética e religiosa, procurar orientações, encontrar razões de se manter 

sempre luso-brasileiro, robustecer e rejuvenescer o espírito e o pensamento, nos imperativos 

no nosso humanismo semelhante, pois assim os dois povos serão conduzidos ao progresso 

social, acompanhado do necessário complemento de alma, para que esse progresso não se 

abastarde, como é sua natural tendência de tudo reduzir ao económico e ao material. 

O orador passou a ocupar-se da personalidade do doutorando, vincando os traços 

fundamentais da sua notável carreira de cirurgião e de professor. Após ter citado alguns dos 

seus trabalhos que mereceram larga audiência nos círculos científicos da Europa, o Sr. Dr. 

Bruno da Costa analisou outros aspectos da personalidade do Dr. Edgard Santos, dizendo: 

«Em verdade, o espírito do professor Edgard Santos sente solicitações intimas para se 

multiplicar, para se expandir em várias actuações úteis e proveitosas ao seu país e, assim, vemo

-lo nomeado membro do conselho técnico e administrativo da Universidade da Baía e, mais 

tarde, director da Faculdade de Medicina e agora seu reitor. Em 1954, ministro da Educação 

e Cultura, realiza uma obra excepcionalmente importante, que continua logo que regressou ao 

reitorado, levando a cabo, entre outros empreendimentos universitários, o da criação do Instituto 

de Estudos Portugueses e do gabinete de fonética experimental. 

Por fim, o Sr. Dr. Bruno da Costa, referiu-se ao padrinho do doutorando, Sr. Dr. Álvaro 

Lins, traçando caloroso elogio do seu alto valor como escritor e historiador e como diplomata 

de invulgares predicados, a quem o intercâmbio luso-brasileiro deve os mais relevantes e 

inolvidáveis serviços . 



Embaixador 

Álvaro Lins 

[Padrinho do Doutor Edgard Rego Santos I 



Doutor 

Henrique de Oliveira 



Elogio académico do Senhor Embaixador Álvaro Lins, 

proferido pelo Doutor Henrique de Oliveira, 

na cerimónia de doutoramento honoris causa 

do Doutor Edgard Rego Santos, realizada 

no dia 15 de Maio de 1957(°) 

o Sr. Prof. Doutor Henrique de Oliveira começou também por acentuar as razões da 

emoção e da simpatia com que a Universidade de Coimbra acolhe o Dr. Edgard Santos, frisando 

que este entrecruzar de raízes entre a Medicina portuguesa e brasileira é um dos aspectos da 

estreita colaboração entre dois povos nascidos de um berço comum e que continuam a dar ao 

mundo exemplos edificantes de mútuo e cordial entendimento, para proclamar: 

«Na sequência desta felicíssima política de aproximação, mais talvez do que em razões 

isoladas de qualquer outra índole, aqui estamos reunidos numa solenidade que vem reafirmar 

o propósito de estreitarmos com o maior vigor os laços afectuosos que nos ligam aos nossos 

irmãos de além-Atlântico, para que juntos e cada vez mais unidos, possamos garantir 

eficientemente a nossa sobrevivência neste conturbado mundo, erguendo bem alto, aos olhos 

de todos, a chama crepitante de uma Lusitaniedade imperecível» . 

O ilustre professor analisou, em seguida, a obra e a acção do Prof. Edgard Santos no 

campo médico, dissertando sobre a sua projecção no desenvolvimento da ciência. Falou do seu 

longo contacto com a medicina europeia através de visitas e estágios realizados nos centros mais 

notáveis da especialidade do velho Continente e da influência que essas visitas tiveram no seu 

espírito. A actividade médico-científica do doutorando mereceu-lhe do mesmo modo largas e 

elogiosas referências, bem como a da obra realizada como ministro e como reitor da 

Universidade da Baía. 

O Sr. Prof. Henrique de Oliveira focou, em seguida, a figura do embaixador do Brasil, 

Sr. Dr. Álvaro Lins, vulto dos mais notáveis do seu país e do nosso tempo, possuidor duma 

personalidade intelectual multiforme e excepcionalmente rica. Recordou a sua carreira de 

professor no primeiro ano da Faculdade de Direito do Recife, enquanto acumulava as 

obrigações de estudante de leis, com os deveres de mestre convidado para reger a cadeira de 

(0) Excerto de notícia alusiva a esta cerimónia, publicada na edição de 16 de Maio de 1957 do jornal Diário de 

Coimbra. 
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História da Civilização nos melhores colégios daquela cidade; evocou a sua passagem docente 

pela cadeira de literatura pelo Colégio de D. Pedro II e em 1952, a sua entrada na Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa, onde regeu a cadeira de Estudos Brasileiros. Profundo 

conhecedor de Portugal, - continua o orador - o Dr. Álvaro Lins soube impor-se pela elegância 

e pela robustez da sua inteligência à admiração de todos nós e foi por isso que os portugueses 

exultaram quando tomaram conhecimento da sua nomeação para embaixador do Brasil. 

O orador referiu-se a Álvaro Lins como crítico literário e de ideias, dos mais vigorosos e 

humanos que têm escrito em língua portuguesa, cuja reputação, neste campo, foi conquistado 

numa linha ascensional paralela à do seu triunfo da carreira docente e diplomática. 



Doutor 

Francisco Gentil 

1958 



Doutor 

Maximino José de Morais Correia 



Discurso proferido pelo Magnífico Reitor da Universidade 

de Coimbra, Doutor Maximino José de Morais COlTeia, 

na cerimónia de homenagem e entrega do diploma de 

doutor honoris causa ao Doutor Francisco Gentil, 

realizada no dia 6 de Março de 1958(°) 

Ex.mo Senhor Director-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes, representante de S. Ex." 

o Ministro da Educação Nacional: 

A presença de V. Ex." nesta sessão, singela no conteúdo, reforça-lhe o profundo significado 

e sanciona-a pela categoria de V. Ex." e alta representação de que vem investido. 

Em nome da Faculdade de Medicina e da Universidade de Coimbra, agradeço mais esta 

prova de apreço com que V. Ex." e S. Ex." o Ministro nos distinguem. 

Senhor Professor Francisco Gentil, 

Perdoe V. Ex.a esta surpresa, ia a dizer esta traição. Mas é uma traição amável e bem 

intencionada. 

Minhas Senhoras e meus Senhores! 

Vai em 34 anos, ao colher elementos para um esboço da História da Anatomia em 

Coimbra que tive a honra de ler na Sociedade das Ciências Médicas, me surpreendeu e 

encantou a figura moral e intelectual do Professor de Anatomia que foi desta Faculdade, o 

Doutor Francisco Soares Franco. 

Quanto mais a estudava mais razões surgiam a reforçar a minha admiração porque a sua 

vida aprumada, operosa e agitada, refulgia em clarões esplendentes em todos os sectores onde 

se desenrolou. 

Nessa palestra já distante eu disse palavras que peço licença para agora recordar ... «quando 

se constituiu a Sociedade das Ciências Médicas, de gloriosíssima tradição, em 1822, foi Francisco 

Soares Franco o seu primeiro presidente, e um dos mais brilhantes ornamentos da Faculdade 

de Medicina de Lisboa é seu descendente em linha recta». 

(0) O grau de Doutor honoâs causa não foi atribuído em cerimónia solene na Sala Grande dos Actos, mas em 

cerimónia de homenagem realizada no Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina. 
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Esse descendente está aqui presente, é o Senhor Professor Francisco Gentil, e ninguém 

ignora quanto ele soube manter o nome honrado e o alto prestígio científico e social do seu 

insigne Avô. 

A biografia de Soares Franco está delineada pelos Drs . Rodrigues de Gusmão e Joaquim 

José Vidigal. Mas, além de incompleta e imprecisa, contém erros que necessário se torna 

expurgar. 

No Arquivo da Universidade já foram colhidos muitos e importantes dados para a 

completar. 

Alguns elementos para esse trabalho, de valor inestimável, me foram confiados pelo Senhor 

Professor Francisco Gentil e aqui estão presentes à vossa curiosidade. 

Era meu desejo ter publicado, no centenário da morte de Soares Franco, ludo quanto 

pudesse e o merecesse para homenagear e exaltar a memória do grande Professor, autor do 

primeiro compêndio de Anatomia escrito em Portugal, por um português de lei . 

Mas um facto imprevisto me impediu de o fazer e esse foi comemorar-se o centenário de 

acordo com os biógrafos citados e outros, como Inocêncio, em 1944, e eu ter verificado nas 

investigações a que procedi que a morte de Soares Franco ocorrera em 1843 e não em 1844. 

- Passara a oportunidade. 

Mas aqui tomo solenemente o compromisso de o fazer em breve . 

Entre as preciosas dádivas do Prof. Gentil, figura a borla de doutor, o testamento, peça 

curiosa sob vários aspectos, um Decreto da Senhora D. Maria II pelo qual nomeia Soares 

Franco Presidente do Conselho de Saúde do Exército com a graduação de Tenente Coronel, 

e outro diploma em que o condecora com grau de Cavaleiro da Ordem da Senhora da Conceição 

de Vila Viçosa. Também recebi uma reprodução fotográfica, várias vezes reproduzida, do retrato 

a óleo que pertenceu à Família e naquela altura eu não conhecia. 

Foi esse retrato doado à Faculdade de Medicina de Lisboa, e, confesso, logo pensei em 

mais tarde ou mais cedo tentar obter uma cópia para a Faculdade de Medicina de Coimbra, 

onde Soares Franco formou o seu espírito, exerceu o magistério, escreveu o seu livro e outros 

importantes trabalhos e lutou, com a serena coragem de um espírito superiormente dotado, 

contra os franceses, escrevendo um folheto em que denota uma rara coragem moral e física . 

Pois bem: consegui mais cedo do que supunha a cópia do retrato de Soares Franco que, 

executada em condições bastantes difíceis, não é a obra de arte que tão insigne varão merece 

a perpetuar-lhe a memória. 

Mas valoriza-a o facto de ser descerrado pelo Neto, o grande Professor Francisco Gentil, 

cultor e conhecedor da Anatomia como seu Avô, cirurgião emérito, organizador, promotor e 

realizador da luta contra o cancro em Portugal, autoridade universalmente reconhecida e acatada 

em problemas hospitalares, universitário sempre atento à defesa da sua Escola, que sempre 

amou prestigiou e engrandeceu. 

E é bem lembrar que Coimbra e a sua Universidade encontraram sempre no Prof. 

Francisco Gentil um apoio, um apreço e uma dedicação que os factos hoje relembrados aqui 



e na Faculdade de Letras e outros mais remotos em momentos difíceis da vida da Instituição, 

o tornam credor da nossa gratidão. 

Não há muito tempo que, desejando homenagear o grande cirurgião sueco Craaford, foi 

à Universidade de Coimbra que o Prof. Gentil solicitou a honra para esse seu Colega. 

Senhor Professor Francisco Gentil 

No dia em que V. Ex.a completou os seus 80 anos, que Deus há-de permitir acrescentar 

em muitos, saudáveis e vigorosos, reuniu-se o Conselho da minha Faculdade e nela se resolveu 

o que me foi comunicado pelo ofício que aqui transcrevo: «Tenho a honra de comunicar a V. 

Ex." que o Conselho da Faculdade de Medicina de Coimbra, em sua sessão de ontem, dia 27, 

resolveu, por unanimidade, conferir ao Professor Francisco Gentil, da Faculdade de Medicina 

de Lisboa, o grau de Doutor honoris Causa na Faculdade de Medicina de Coimbra, tendo em 

consideração a sua vasta obra de médico, cirurgião, criador e Director do Instituto de Oncologia, 

a sua influência sobre a Escola de Cirurgia portuguesa; e as atenções que tem tido com a 

Universidade de Coimbra». 

Rogo ao Senhor Director Geral que faça a entrega do diploma respectivo. 

E assim V. Ex.", senhor Doutor Francisco Gentil, agora vinculado por laço indestrutível à 

Escola de seu Avô, vai descerrar esse retrato que lhe é triplamente familiar: no sangue, na ciência 

e no claustro dos doutores de Coimbra. 

LEITAo, Maximino José de Morais - Ao serviço da Universidade de Coimbra, 1939-1960. Coimbra, 1963, 

p.537-540. 
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Doutor 

Gregorio Maraiión 

1959 



Doutor 

Manuel Joaquim Bruno da Costa 



MAGNÍFICO REITOR 

Elogio académico do Doutor Gregorio Maranón, proferido 

pelo Doutor Manuel Joaquim Bruno da Costa, 

na cerimónia de doutoramento honoris causa 

realizada no dia 21 de Novembro de 1959 

Ex.~'üs REPRESENTANTES DAS FACULDADES DE MEDICINA DE LISBOA E PORTO 

SENHORES PROFESSORES E SABIOS DOUTORES 

Ex.MAS AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E RELIGIOSAS 

SENHORES ESTUDANTES, MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

A multissecular Universidade de Coimbra, seguindo o velho e nobre uso de chamar ao 

seu seio os homens verdadeiramente superiores, os que atingiram a culminância do saber, honra

-se mais uma vez, nas suas gloriosas tradições, com a homenagem que a Reitoria e a Faculdade 

de Medicina resolveram prestar ao professor Don Gregorio Maraúón, concedendo-lhe o grau 

de Doutor honoris causa. 

Vai realizar-se, daqui a instantes, a imposição das insígnias doutorais, em ambiente de gala 

e emocional de júbilo, em festa cheia de tradição, no seu solar - que é esta Sala dos Capelos, 

repleta da História de Portugal. 

Manda a usança desde os primitivos tempos da Universidade que, antes da imposição 

solene das insígnias, dois professores façam o elogio do doutorando. 

Sobeja-me em admiração sincera, vivida e acarinhada no íntimo da minha inteligência 

e afectividade, por Maraúón, o que me falta em competência para fazer a oração adequada. 

Estou como o desclassificado artista, sem mérito e sem o sentido da beleza, que pretenda 

descrever bela obra de arte, e, portanto, dela dará sempre ideia deformada e muito aquém 

do seu real valor. 

Que me seja relevada essa insuficiência, tanto mais grave quanto maior é a grandeza real 

e evidente do doutorando, apreciada, universalmente, no mundo da Medicina e da Cultura. 

Mas, por outro lado, é evidente que a forte personalidade de Maraúón, de múltiplas e 

admiráveis facetas, é do conhecimento de todos vós, o que facilita a minha tarefa. 
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o que eu não disser ou disser mal, vós o suprireis ou corrigireis pelo conhecimento que 

tendes do mais elevado espírito espanhol. 

Como aparece Maraúón - pensador tão rico de ciência, de talento, cultura e humanismo 

- que riqueza não há maior do que aquela que em si se condensou? 

Houve a providencial convergência de múltiplos factores: a hereditariedade forte de um 

pai intelectual; o convívio, no cenáculo Santanderino, com o grande humanista Menendez y 

Pelayo, e com o grande romancista Galdoz e outros, que logo na adolescência atraíram o seu 

espírito para as lides do pensamento e lhe mostraram, pelo exemplo, a tolerância; a inteligência 

verdadeiramente genial, ao serviço de uma vontade bem orientada para o trabalho, para o saber 

querer o que quer, pretende e deve; a ambiência que, mais tarde, cria no seu «CigarraI de 

Toledo», em que a meditação sobre os problemas médicos e a Ciência do Homem surge como 

impulso natural do espírito, cheio de ideias; e, assim, se criou este Homem genial, perfeito e 

completo. 

O seu espírito foi introduzido na Medicina pelo histologista Ramón y Cajal, o anatomista 

e antropologista Oloriz, o Cirurgião San Martin e o internista Madinaveitia, nomes dos mais 

ilustres da Medicina espanhola, e que considera os seus principais Mestres, além do Professor 

Embden, de Frankfort. 

Estas personalidades eminentes lançaram a boa semente que possuíam, na inteligência 

privilegiada de Maraúón, que se oferecia avidamente para a receber. 

Toda a sua vida é perpétua ascensão através do trabalho, para a criação de Ciência, a 

difusão de conhecimentos, o estabelecimento de escola, fazer ouvir a latinidade, fazer sentir o 

humanismo, exaltar o bom nome de Espanha. ' 

Maraúón rege, extra-oficialmente, durante 20 anos, a Patologia médica, no Instituto de 

Patologia, o que prova a vocação entranhada para o ensino. 

Em 1932, o Claustro Universitário de Madrid, em homenagem ao seu valioso contributo 

para a Ciência das secreções internas, cria a cadeira de Endocrinologia, cuja regência lhe é 

entregue e com ela faz, no seu mesmo Instituto, um centro mundial de investigação 

endocrinológica, dos mais categorizados. 

Naquele mesmo ano, criou o Seminário de Medicina Experimental. 

É homem tão natural que não desdenha as Academias, em que vê centros de estudo, 

lugares de conselho, de maturação de ideias, de triagem de Ciência, e afirma que é uma honra 

pertencer a elas, porque a elas se chega através da democracia exercida pela aristocracia do 

pensamento e do espírito. 

É sócio de varias Academias espanholas, como a da Língua, da História e das Ciências 

exactas físicas e naturais, das Belas Artes e de Medicina, e estrangeiras, como o Instituto de 

França e a British Medical Association. 

Recebeu vários prémios, entre os quais, um que só fora outorgado a Cajal. 

É Doutor honoris causa por várias Universidades, entre as quais as de Sorbonne (Paris), 

Lima, Porto, etc. 



As suas viagens à América do Sul provaram, sem discrepância, pelas homenagens prestadas, 

como doutoramentos, sessões propositadas, nomeação de sócio para Academias, etc., quanto 

a sua personalidade é, ali, estimada e admirada. 

Podemos apreciar a obra de Maranón sob dois aspectos diferentes: o da intensa actividade 

e prolixa produtividade do seu labor; e, por outro lado, o valor intrínseco substancial desse 

mesmo labor. 

Publicou cerca de 1300 trabalhos, distribuídos por 63 livros, cerca de 340 artigos e 

monografias; os restantes 900 são representados por comunicações a Academias de Medicina 

e de Biologia, conferências, discursos académicos, ensaios e prólogos. 

É homem de poucas palavras, contrariamente ao que se poderia deduzir de tão extensa 

bibliografia. Com efeito, nos seus trabalhos abundam factos, riqueza de conhecimentos, dados 

científicos, conceitos profundos e ideias originais. E se nem todas as suas ideias são originais, 

tudo sobre o que escreve é apresentado de maneira original. (Non nova, sed nove). 

Dos seus contributos para a Medicina, permito-me salientar: o «Manual do Diagnóstico 

Etiológico», em que se mostra a universalidade do seu saber, nas ciências médicas, em 

inultrapassável síntese; as «Lições sobre o reumatismo», nas quais a sua penetração intuitiva 

desbrava campos ignotos e nos ensina um dos mais escabrosos departamentos da Medicina; 

«O Crescimento e seus transtornos», no qual, com clareza e concisão, sem iguais, difunde ideias 

suas, e doutrem, em capítulo tão difícil e tão pouco conhecido da Patologia. 

Em Endocrinologia - departamento científico em que foi, entre os maiores, um dos mais 

notáveis criadores - igualmente me é gTato lembrar, aqui, algumas das suas admiráveis obras, como: 

1) «A doença de Addison» - por onde iniciou os estudos de Endocrinologia e a que logo 

juntou contributo científico pessoal: a grande sensibilidade à insulina dos doentes com esta 

afecção, e que hoje é prova semiológica correntemente adoptada; a codificação da prova de 

sobrecarga de potássio; a grande frequência desta doença em Espanha; verifica a baixa do 

colesterol na insuficiência da medula supra-renal e o seu aumento no hipercorticalismo. 

2) «O Manual das doenças tiróideias» , para as quais trouxe verificação do aumento do 

colesterol, como sinal semiológico valioso no hipotireoidismo. 

3) Criou a entidade nosológica «embriopatia-endocrinopatia» e que divide em três grupos: 

a) Tipo «doença de Lawrence-Moon»; 

b) Tipo insuficiência adiposo-genital com outras embriopatias; 

c) Embriopatias e outras alterações do bloco hipotálamo-hipofisário, excluída a insuficiência 

adiposo-genital. 

Demonstra a coexistência frequente de embriopatia e endocrinopatia, muitas vezes ligadas 

por alterações de ordem embriopática do bloco hipotálamo-hipofisário, como elemento genético 

de ambas. 

Esta classificação e esquematização de embriopatias com endocrinopatias representa 

penetração luminosa do assunto, feita precocemente, quando, para os outros, ainda é tudo 

confuso, incerto e complexo. 
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Traz-nos, assim, a armação sobre a qual se desenvolverá o edifício admirável de conheci

mentos acerca do problema endócrino-embriopático. 

Só os espíritos argutos e perspicazes sabem ver os problemas com intuição, da qual 

parecem participar, em Maraiión, a mais minuciosa análise e a mais penetrante e profunda 

síntese, e são capazes de nos dar estes esquemas, tão úteis à clareza imprescindível da Ciência. 

4) Com fina e arguta observação, verifica o valor defensivo de algumas doenças tiróideias. 

Com efeito, verifica que a hipofunção tiróideia, quando surge em indivíduos com afecções 

cárdio-vasculares, como taquicardia, tromboangites obliterantes, angina de peito, em doenças 

do metabolismo, como gota e diabetes, em doenças nervosas, como demência e neurose graves, 

em estados infecciosos, como tuberculose, produz admiráveis melhoras, as quais logo desaparecem 

se administra toxina a esses doentes. 

5) Desde sempre, viu que a Endocrinologia, mais que o interesse que resulta de aumentar 

a Nosologia médica, em uma ou outra entidade mórbida, tinha a importância, sem par, de 

representar a principal base endógena da morfologia, do temperamento, das reacções vegetativas 

e da capacidade reaccional às agressões, do auge e dos acidentes da vida sexual, enfim, da 

personalidade humana. A sua visão amplia-se e confirma-se claramente, quando pensamos nos 

impulsos da hipófise sobre a supra-renal e outras glândulas, e mais ainda, no enorme valor 

terapêutico, modernamente patenteado, das increções do córtex supra-renal, em variados estados 

mórbidos, que nada têm com a insuficiência destas glândulas. 

6) E outros factos vai evidenciando, como a existência de epilepsia vegetativa, autónoma, 

diencefálica, provocada por adenoma hipofisário; o factor constitucional como base genética 

da doença de Cushing. 

7) Mereceram-lhe especial atenção o estudo das gónadas, como mostra no admirável livro 

sobre Ginecologia endócrina; estuda, à luz da Endocrinologia, o problema sexual em moldes 

novos. São admiráveis os livros sobre a Evolução da sexualidade e os estados inter-sexuais; 

Fisiopatologia sexual; Ensaios sobre a sexualidade; e o Problema dos sexos, etc. 

A Sexologia, tal qual a apresenta Maraiion, é estudo sério, feito à base de observações 

profundas, do que se passa desde os animais inferiores até ao Homem. Os seus trabalhos preen

chem, sem dúvida, uma lacuna que se mantinha desde há muito, com prejuízo para o Homem. 

No estudo sobre a evolução da sexualidade, esquematiza e classifica esta em 4 etapas, colocando 

o Homem, mais digno, na 4." etapa, isto é, levando a diferenciação até ao indivíduo; e, assim, 

defende a monogamia, como expressão da sexualidade aperfeiçoada e da verdadeira virilidade . 

E o que vemos fora de Maraiión? Ou os tratadistas estudam o assunto com despudor, 

tudo reduzindo a aspectos de prazer carnal, ou homens não cientistas e, talvez, pretensos 

espiritualistas tratam o assunto como «tabu» ou misterioso, ou quase criminoso, como se a 

função da reprodução - o 2.D instinto dominante da natureza humana - não tivesse a finalidade 

bela que encerra .. . 

Maraiión traz ao problema o seu espírito e a sua inteligência, a sua ética perfeita, a sua 

moral elevada, e o seu humanismo compreensivo; e, sempre alicerçado em bases de experiência 



séria, de observação conscienciosa e de razão lógica, encara o problema sexual, com a delicadeza 

que ele deve ter, mas com a verdade que o consubstancia. 

Com o conhecimento que tem da sexualidade humana, e que mostra através dos seus 

admiráveis livros a ela consagrados, deu à Sexologia, o carácter de ciência séria, provando à 

saciedade, que só fazendo conhecer os fenómenos e segredos da natureza sexual do Homem, 

se pode compreender e orientar no bom sentido, esse aspecto da vida humana. Os seus estudos 

científicos, feitos com o espírito limpo, podem trazer a favor de higiénica e bem orientada vida 

sexual, mais do que os preceitos, de base dogmática ou não dogmática, que se queiram impor, 

mas, em regra, infelizmente sem grande influência sobre as massas. 

O espírito de Maranón procura nas raízes da Biologia humana, o conhecimento do 

Homem em quase todos os seus aspectos . 

O conhecimento profundo da natureza do Homem, são e do doente, o hábito de meditar 

e o talento natural, deram-nos os magistrais estudos feitos sobre alguns sentimentos ou actuações 

dos homens, criando um novo tipo de Biografia humana, da interpretação biológica. 

Entre eles, sobressaem: 

1) A timidez, por superdiferenciação sexual, em «Amiel». 

2) O ressentimento estudado, em «Tibério» . 

3) A ânsia de mandar e o des~jo de superação, em «O Conde Duque de Olivares». 

4) O procedimento insólito, anormal, devido ao hipogenitalismo do displásico acromegalóide 

e esquizóide, «Henrique IV, de Castela». 

5) A ânsia da conquista amorosa, carnal, no homem indiferenciado, de sexualidade 

equívoca, no arquétipo «D. Juan». 

E outros, como, por exemplo, «Greco», «D. Quixote», personagem criada por Cervantes, 

são por ele focados à luz da interpretação biológica, tentando compreender o mistério da vida 

e da arte de Greco e o pensamento do arquétipo do idealismo. 

Maranón é, antes de tudo, médico. Foi a Medicina que lhe moldou a sua personalidade 

e a sua consciência, que o atraiu e que lhe deu aquele dom de compreensão humana; e, por 

esse motivo, as suas ideias sobre a Medicina são intensamente cheias de humanidade. 

Talvez pudéssemos definir a personalidade de Maranón por este conceito: é um pensador 

profundo sobre a Biologia humana e os factos clínicos; um criador de ideias inspiradas por 

um dom privilegiado com que a Natureza o dotou. 

Coloca a Técnica ao serviço da Ciência médica; atribui-lhe a importância que, na realidade, 

ela tem hoje, quase a categoria de deusa, mas sabe que, para além dela, alguma coisa há e haverá 

sempre. 

Porém, não subestima os dados laboratoriais, mas prova que eles - em certas circunstâncias 

e mesmo se adquiridos com técnica rigorosa - podem ser tanto, ou mais falíveis do que o bom 

exame clínico. 

Salienta que, por vezes, quadros clínicos oqjectivos, subjectivos e funcionais, podem acusar 

mudanças mais precoces que as actuais provas laboratoriais mais sensíveis. Sabe-se por exemplo, 
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no domínio da reacção alérgica, que o indivíduo sensibilizado pode denunciar a existência de 

uma substância em solução a 1/20.000.000, enquanto os métodos químicos não têm 

sensibilidade para tanto. 

Dá à hereditariedade e à constituição papel predominantíssimo para o conhecimento do 

doente, por vezes, mais valioso que alguns elementos obtidos por exame técnico, pelo menos 

em alguns departamentos da Medicina. A anamnese minuciosamente feita é o mais largo 

manancial de elementos para o estudo do doente. 

Compreende o Homem doente como um todo, que sofre na sua total personalidade 

somática, psíquica e afectiva. Querer separar a parte do todo dessa admirável unidade biológica, 

que é o Homem, é a grande heresia médica do presente momento. Procura-se, talvez 

erradamente, em especializações demasiadamente numerosas, a solução da Medicina humana. 

É evidente que os dados técnicos, quando adquiridos com técnica rigorosa, representam, 

sem dúvida, elementos indispensáveis à Medicina de hoje - e cada vez eles serão mais e 

melhores. 

Mas ai do médico que os interpretar como elementos vindos de indivíduos, cUJa 

personalidade, tipo constitucional, tipo de reacções psiconeurovegetativas, tipo endócrino, 

evolução do sofrimento, etc., ele não tenha estudado. Jamais será um verdadeiro médico. 

Esse médico fará medicina desumana e desvaliosa, quanto ao doente que sofre. Já passaram 

os tempos em que o médico alemão Tannhauzer dizia que o diagnóstico e a terapêutica se 

poderiam, de futuro, fazer sem ver os doentes. 

De resto, é bem possível, que os elementos técnicos de que, hoje, com razão, tanto nos 

orgulhamos, e aos quais nos agarramos como expressão máxima para o diagnóstico e terapêutica, 

sejam considerados dentro de algumas dezenas de anos, falsos ou de valor mínimo, e quase 

ridículo, perante o muito que provavelmente se virá a obter com as consequências da dissociação 

atómica, aplicadas à Biologia humana. 

Mas, ainda e sempre, estará na Medicina e na actividade do médico, esse colóquio tão 

especial do médico com o doente, em que interferem, além da confiança do doente na ciência 

do médico, a amizade e a simpatia, os temperamentos e as personalidades dos dois comparsas 

desse momento tão especial para cada um deles . 

Maranón insurge-se contra aqueles que querem ver a Medicina e o fenómeno biológico 

na saúde e na doença, à luz dos sistemas filosóficos e teológicos do século XVIII, como contra 

aqueles que, com inconsciência querem fazer toda a Medicina do século XX, à base de 

experiências em cães, coelhos, etc.; mas logo nos diz que muito há a conservar do sistema de 

interpretação etiológica e anátomo-patológica do século XIX, e que se deveria começar desde 

já a joeirar, o que se vai aprendendo no século xx. 

Defende que deve sempre manter-se em alto nível científico a minuciosa e penetrante 

observação clínica do Homem. É, assim, que ele a pratica. 

Por esse motivo, Maraü.ón é a incarnação do grande médico, que transporta na actual 

geração, os brasões eternos da Medicina, alheios à moda e ao snobismo. 



«É o baluarte da honra e da dignidade, a ligar o passado ao futuro, através da defesa dos 

valores eternos, na continuidade maravilhosa, do que não deve perecer em Medicina», como 

nos diz Almodovar. 

Além de médico, é professor de Medicina, por excelsa vocação; é mestre pelo vivo 

interesse e afecto aos discípulos; é humanista, por compreensão humana; é investigador e 

cientista por amor à verdade. Não é de modo algum o catedrático, nem o enciclopedista, nem 

o cientificista - que são verdadeiras caricaturas do mestre, do humanista e do cientista. 

É mestre, porque a sua prática do ensino, não é dar a lição de cátedra, longínqua sempre, 

sem o entusiasmo imprescindível e sem a afectividade humana necessária; as lições de Maraiión 

são dadas com bocados da sua alma, e nelas sabe transmitir o sentido da responsabilidade, o 

desejo da clareza, o amor da verdade, a curiosidade para os problemas da Ciência. Só assim 

se pode compreender que o seu Instituto científico, em que ocupa, naturalmente, o vértice da 

pirâmide intelectual, tenha, até à base, 100 médicos, chefes, dois directores de secções clínicas, 

ajudantes e amigos, que colaboram em admirável faina da Ciência médica. Compreende-se esta 

atracção para Don Gregorio Maranón porque nele há dinamismo científico, inspiração admirável 

dos problemas médicos; há vida de ciência, séria, simples, clara, cordial, antidogmática, sem 

superstições mágicas ou científicas. 

Jamais ensinou o que, muito bem, chama cientificismo e que define como ciência 

pretensiosa e exibicionista, a ânsia de divulgar o mais cedo possível os resultados colhidos em 

trabalhos, onde não há ideia inspiradora fecunda, ao serviço da técnica rigorosa, isto é, o 

contrário da verdadeira Ciência feita com base na ideia genial, imaginação fértil, técnica 

impecável, e que é serena, minuciosa, analítica, sem avidez de publicidade, modesta. Maranón 

ensina bem a verdadeira Ciência, porque a sua ânsia de conhecer a verdade e de aprender é 

constante, e porque tem o seu espírito sempre inquieto pelos problemas que estuda. Porque 

sabe com clareza, ensina com brilho e entusiasmo. 

No Instituto e na Cátedra é sempre o verdadeiro mestre, como o provam os numerosos 

discípulos que o amam, e para os quais foi e é guia insuperável, alimentando e criando vocações 

com nobres ambições, em volta da Medicina. 

Como professor e como mestre, é admirável, porque dá aos que o procuram o seu talento 

com afectividade e modéstia, pratica o ensino com disciplina, dando expansão à sua vocação; 

excede-se no cumprimento dos seus deveres, multiplicando-os. 

Este admirável mestre é também um humanista de raro quilate humano: não é por se 

conhecer as obras dos clássicos que o Homem merece verdadeiramente aquele glorioso epíteto, 

mas porque procura a verdade com modéstia, porque ensina por amor ao ensino e para 

aprender, porque sabe que o Homem não pode saber tudo; e porque ama a Ciência com 

simplicidade, porque conhece, como poucos, a natureza humana e tem para os homens, 

compreensão, generosidade, tolerância e até humildade. O verdadeiro humanista só conhece 

as coisas essenciais - que são poucas - mas porque é concentrado, introvertido, e pensador, 

é a partir das coisas que conhece, que compreende o que não sabe, que é infinito. 
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o enciclopedista é a caricatura do homem de ciência e do' humanista, porque de tudo fala 

com superioridade, porque quer exteriorizar sabedoria em tudo o que diz; é expansivo, 

extrovertido, deseja o elogio dos homens. 

O humanista ama a verdadeira Ciência, o enciclopedista, quando pratica - se é que pratica 

alguma coisa - é apenas o cientificismo. Este nada legou à humanidade. 

Só os humanistas são capazes de ser mestres. Maranón é um mestre, porque além do saber, 

há nele, a superior conduta humana que o impõe. 

Faz Ciência de investigação, com inspiração, havendo contribuído com numerosas pedras 

para o edifício da Ciência médica, nomeadamente no campo endocrinológico . A sua obra 

científica é conhecida universalmente, através da tradução, em várias línguas, de muitos dos seus 

livros e monografias, o que prova o seu valor científico, e a elevada categoria que no mundo 

da Ciência médica, da cultura, e do espírito, lhe tributam. 

Maranón é, ainda, escritor excelente, pensador profundo, conferencista aliciante. Como 

escritor, delicia-nos com a clareza e a linguagem expressiva, e ainda com a comunicabilidade 

que brota dos seus livros, atraindo-nos para os seus pontos de vista, com os quais, poucas vezes, 

se é que algumas vezes, se pode discordar, mas perante os quais não podemos deixar de ver o 

esforço meritório e a poderosa lógica com que mostra a verdade, ainda desconhecida, mas que 

a sua profunda inteligência já lobriga. 

Cultiva o ensaio, dando à Ciência expressão literária e no qual a exactidão do conhecimento 

científico desafia, em perfeição, o estilo elegante. Nas conferências, expande suavemente o seu 

pensamento, ao qual transmite intenso poder convincente produzindo nos auditórios deleite 

intelectual. Tem-se a impressão que se introduz nos acontecimentos, nas figuras, ou nos 

fenómenos de que fala, sem os desnaturalizar, criando horas de prazer espiritual, pelo grande 

privilégio de tornar simples e compreensível, o que antes parecia complicado, complexo, 

misterioso e inacessível. 

Homem, com tantos e tão elevados predicados, não deixa, no entanto, de ser grande 

patriota, homem afectuoso, de vida familiar exemplar. Tem todos os bons atributos do 

Homem. 

Ama a sua Espanha, desde as montanhas aos vales, das cidades às vilas, das mais pequenas 

aldeias aos mais recõnditos fontanários, que conhece pormenorizadamente, não com amor 

ignorante ou fanático, mas ciente das belezas da terra Hispânica e do espírito espanhol, para 

as propagar e cantar nos seus luminosos escritos; e, conhecedor também dos seus defeitos, fala 

neles para que tenham correcção, quando possível. 

Com efeito, diz não haver dúvida que o fanatismo religioso em Espanha é causa do atraso 

das ciências e dos progressos materiais, que há pouca consciência civil, mas a sua fé nas 

possibilidades de Espanha é ilimitada. 

Fez de Toledo o símbolo do seu amor pátrio, por entender que cidade nenhuma contém 

o espírito espanhol em mais precioso cadinho de patriotismo. Aí encontrou o melhor ambiente 

para amar a Espanha. 



o demoliberalismo atraiu o seu espírito e como é homem superior, tolerante e compreensivo, 

não se esqueceu de lhe apor os três atributos nobres da democracia pura: não a impor a quem 

não seja democrático, não a transformar em narcótico, para que os escravos se julguem livres; 

não ser meio que permita esconder a ansiedade de mandar em disfarçado liberalismo. 

Um homem que assim pensa, não me parece que seja homem desarmónico. Com efeito, 

o Homem - biológico, diferenciado, desigual, específico - que Maranón estuda e conhece, 

não exclui aquele mínimo de igualdade que, em direitos e deveres, deve abarcar todos os 

homens, a bem da dignidade humana. 

Parece-me que a harmonia do seu pensamento se mantém através do seu humanismo 

tolerante e generoso. 

Maranón é, ainda, um homem naturalmente afectivo, o que é relativamente raro nos 

intelectuais . 

E, de facto, os seus discípulos, em número de 100, bem patentearam há tempo, a melhor 

gratidão e amizade por esse mestre cimeiro, quando foram em visita ao seu Cigarral de Toledo, 

e plantaram na Avenida Dolores um cipreste, que, simbolicamente, lhe dirá, a todos os 

momentos, palavras de afecto e reconhecimento de cada um desses discípulos, pelo muito que 

lhe devem, na sua formação espiritual e intelectual. 

Homem tão querido da juventude, como ainda ontem se verificou em Coimbra, é porque 

a sua inteligência e a sua vida b-azem meritória mensagem aos seus anseios. 

* 

É apresentante, apadrinhando o Doutorando, o ilustre professor Don José Ibàiiez Martin, 

digno embaixador de Espanha em Portugal. 

Personalidade em que convergem e se condensam elevadas qualidades, postas ao serviço 

da cultura, o que bem justifica a sua presença nesta cerimónia universitária. 

É licenciado pela Universidade de Valência, nas Faculdades de Letras e Filosofia, e de 

Direito, com prémios extraordinários em ambas; foi professor de Geografia e História do 

ensino médio, em Múrcia; ganhou, em oposições, a cátedra do Instituto de San Isidro, em 

Madrid; foi presidente da deputação provincial de Múrcia, membro da Assembleia Nacional, 

deputado às cortes, minisb-o de Educação Nacional de 1939 a 1951; em 1951 foi nomeado 

presidente de Conselho de Estado . Como ministro, a sua acção a favor da cultura espanhola 

é relevante, sendo os 12 anos do seu ministério, dos mais eficientes no progresso da cultura 

espanhola. 

Tanto no Ensino superior, como no médio e no primário, obrou uma verdadeira revolução 

de progresso, atendendo a todos os aspectos, criando e protegendo o sentido de hierarquia de 

valores, instalando cenb-os de cultura, fomentando interesse e amor pelo Ensino. 

Para a investigação criou o mais poderoso e nobilitante insb-umento de trabalho, o Conselho 

Superior de Investigação Cientifica - hoje de renome mundial - e a que ainda preside. 

Aumentou o número das Faculdades Tradicionais, criou a Faculdade de Ciências 

Económicas e Financeiras, elevou as escolas de Veterinária à categoria de Faculdades. 
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Melhorou, construiu, ou reconstruiu os centros científicos, a Cidade universitária de 

Madrid, liceus, escolas técnicas, e escolas primárias. 

Reformou e engrandeceu os grandes museus de Madrid e os provmClalS. Restaurou 

edifícios e monumentos históricos, organizou conservatórios e orquestras, ordenou os principais 

arquivos de Espanha, introduziu consideráveis progressos na Biblioteca Nacional. 

Tais actuações, provam a saciedade, todo o dinamismo, cultura, amor pátrio, capacidade 

de organização e inteligência sagaz, que se contêm na personalidade do Ex. IllO Embaixador de 

Espanha em Portugal. 

Por estes atributos se justificam as honrarias que tem recebido. É Doutor honoris causa pelas 

Universidades do Chile, Sevilha, Oviedo, e condecorado em Espanha com o colar e gTã-cruz de 

Afonso x, «o Sábio», e outros, e tem sido condecorado em outros países europeus e americanos, 

nomeadamente Portugal, que lhe conferiu a de Santiago e Espada e a da Instrução Pública. 

É académico de número da Real Academia das Belas Artes de S. Fernando assim como 

da Real Academia da jurisprudência. 

Acresce - o que é bem confortante para nós - que, em assuntos de História e Arte, é 

admirador das coisas portuguesas. 

É amigo de Portugal e põe essa amizade e compreensão ao serviço das relações dos dois 

países ibéricos. 

Não é necessário que alguém garanta os elevados méritos do sábio Professor e Mestre Don 

Gregorio Maranón. 

Mas, há que satisfazer e, sobretudo respeitar, a Tradição académica. 

N estas circunstâncias, há a grata oportunidade de termos o prazer de, no presente momento, 

nos poder honrar, com a sua digna presença, o Senhor Embaixador de Espanha em Portugal. 

Assim, o emérito professor Don José Ibàiiez Martín é pessoa naturalmente idónea, digna 

e merecedora de apadrinhar tão excelso Doutorando, afiançando o que, felizmente, não precisa 

de ser afiançado. 

* 

A Universidade de Coimbra verifica e sente que Maranón é o cultor da Ciência médica e 

da prática clínica, como ela as estuda e ensina, jamais separando na Medicina os melhores 

elementos técnicos do melhor humanismo compreensivo. 

Vê nele o médico completo, quase sem par, no tempo presente; o intemerato defensor dos 

princípios que devem ser imortais em Medicina; o mestre emérito, verdadeiro foco de luz, llTadiando 

Ciência, criando escola e amor pela Medicina; o cientista e o investigador arguto, da Biologia humana 

normal e patológica, de intuição profunda e inteligência penetrante; o egrégio representante do 

espírito latino e do pensamento espanhol, levando os seus elevados e admiráveis conceitos através 

do mundo; o escritor de estilo elegante, fluido, expressivo e preciso; o conferencista brilhante, o 

historiador original, o trabalhador incansável; o crente na Ew"opa, onde ainda se conserva o elevado 

significado da palavra humanidade; o amigo de Portugal e o admirador da civilização portuguesa. 

Para nada lhe faltar, é ainda homem afectivo, criador de amizades e modelar chefe de família. 



Para conjunto de tão elevadas qualidades, pena é que não possa ser ainda mais elevada a 

dignidade, com que a Universidade de Coimbra, o vai consagrar. 

Por tudo o que disse, Ex.mo e Magnífico Reitor, peço se digne impor as insígnias doutorais 

a tão ilustre novo Doutor da nossa Universidade . 

Actas da I V. iI Reunião Luso-Espanhola de Endocrinologia. Lisboa, 1960, p. 34-43. 
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MAGNífICO REITOR 

Elogio académico do Doutor Gregorio Maraiíón 

e do Senhor EmbaixadorJosé Ibàiiez Martín, proferido 

pelo Doutor João de Oliveira e Silva, 

na cerimónia de doutoramento honoris causa, 

realizada no dia 21 de Novembro de 1959 

SÁBIOS DOUl-ORES E Ex.~lAS A UTORIDADES 

SENHORES ESTUDANTES, SENHORAS E SENHORES 

Vive a Universidade de Coimbra, na majestosa solenidade deste solar, onde há tantos 

séculos arde em clarão intenso o facho bem luminoso da Ciência, uma hora jubilosa de felicidade 

estuante que além do cenário festivo que ostenta, a marcar as pompas de acontecimento festivo 

de vivo matiz cultural, se assinala ainda pelo calor afectivo de um entusiasmo que a todos 

arrebata e pela vibração emocional que, em alvoroço, agita o espírito de quantos se encontram 

vinculados profunda e enternecidamente à realização das cerimónias, do maior esplendor, do 

doutoramento honoris causa do erudito professor Don Gregorio Maranón. 

É que o mais antigo estabelecimento de Ensino superior da Nação portuguesa, e um dos mais 

antigos do Mundo inteiro, no fervoroso culto e respeito por tradições quase nascidas nas próprias 

origens da sua fundação, continua a velar cautelosamente pelo cumprimento de uma das mais 

fecundas missões universitárias, a do intercâmbio científico e cultural, a que tem proporcionado o 

maior incremento, por o considerar o elo mais sólido, e o mais cordial, a estabelecer a aproximação 

e a valorização das ideias e das doutrinas das Escolas que as professam e das suas novas aquisições. 

A Universidade de Coimbra, franqueando abertamente o pórtico engalanado do templo 

de Minerva, honra-se por extremo ao acolher, em gesto comovido, e com a fidalga nobreza 

dos seus pergaminhos, a pessoa, a todos os títulos eminente, do Senhor Professor Don Gregorio 

Maranón figura tão gloriosa da Medicina e da eSpiritualidade de Espanha. 

E, igualmente, sente-se possuída do maior orgulho, neste acto solene de imposição das 

insígnias doutorais, em que lhe oferece o seu brasão de tanta riqueza heráldica, ao render-lhe 

as mais desvanecidas homenagens que se tributam aos homens de génio que, na sua gravitação 

cultural, tanto prestigiam as instituições que servem e a Pátria que lhes serviu de berço. 
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Designado, como endocrinologista, pelo Conselho Escolar da minha Faculdade para traçar 

o perfil científico e intelectual do grande vulto cuja presença nos enche o espírito de 

aprazimento, e para definir o alcance destas deslumbrantes cerimónias no plano cultural, deverei 

exprimir toda a minha perplexidade no desempenho de tão honrosa incumbência, não tanto 

pela multiplicidade e delicadeza dos problemas sempre evocados na contemplação da 

Universidade de Coimbra, como pela impossibilidade de confinar nas breves palavras de um 

escorço biográfico, mesmo que fossem as mais ajustadas, a excepcional envergadura de todas 

as dimensões que nos dão a medida da ínclita personalidade do Prof. Maraúón. 

Servidor humilde da Instituição que acendeu as principais luzes do meu espírito, um 

natural pendor inclina irresistivelmente a minha imaginação a evocar, num êxtase de reverente 

admiração, a grandeza histórica da Universidade de Coimbra, cujas origens se perdem nos 

tempos medievais e cuja vida atravessou os períodos mais construtivos do pensamento filosófico 

e científico, que, entretanto, se definiu com vigor e evidência, sobretudo a partir de Galileu, 

de Bacon e de Descartes, que fez a maior descoberta da Humanidade: a de que o pensamento 

do Homem é, ao mesmo tempo, dado ou objecto, e meio de reconhecimento do Universo. 

Dedicada, como as suas contemporâneas, ao estudo de todos os problemas deste Universo 

e, portanto, da própria natureza humana, e orientada a sua actividade criadora segundo as 

normas firmes estruturadas pelo cartesianismo e pelas concepções de Pascal, o vasto património 

cultural que podemos agora contemplar, e que constitui o apoio e a essência das suas actividades 

científica e educativa, impõe-se por uma hierarquia que nos maravilha o espírito. 

Por um lado, a melhor herança, porque só de valores culturais é formada, que nos legaram 

as gerações de cientistas que viveram nos séculos idos e dedicaram à sua Universidade todo o 

esforço e brilho da sua inteligência e cuja presença perpetua a vida dessas longínquas idades. 

E, por outro lado, há que considerar, ainda, a realidade mais flagrante da sua vida actual, 

na exuberância da sua missão criadora e educativa, enlaçada ao passado, mas com desígnios 

ardentes no futuro, assegurando por esta corrente viva de pensamento científico, sempre 

enriquecido com todos os meios de informação e expressão, e que tão dinamicamente flui ao 

ritmo dos grandes ideais científicos, a continuidade da vida intelectual superior de uma grande 

parte do País. 

Estes os factos mais salientes que divisamos, em singela perscrutação, do valioso património 

da Universidade: presença simultânea de um passado distante, a confundir-se com as origens 

da Nacionalidade, no momento vibrante que passa velozmente, mas com grande projecção para 

o futuro; e consciência plena das profundas responsabilidades assumidas na realização de todos 

os objectivos que se enquadram no âmbito científico e cultural de todos os estabelecimentos 

desta categoria. 

Que os seus edifícios, de recorte arquitectónico mais ou menos imponente, se tenham 

tornado vetustos pelo volver dos séculos, ou que os seus muros em ruínas mostrem o desgaste 

inexorável dos tempos, as Universidades, Escolas dedicadas ao estudo da Ciência pura e, 

especialmente, à meditação serena e reflectida dos problemas humanos que transcendem a vida 



dos mundos, estão sempre animadas pela juventude de renovação humanística e cultural que 

lhes imprime um cunho de actualidade e perenidade e lhes assegura o principal relevo na 

hierarquia das Instituições que uma perfeita organização social dos povos considera necessária 

para se atingir um grau digno de civilização. 

A Universidade, indiferente, pois, às vicissitudes político-sociais que sulcam tortuosamente 

a História, será eterna como imanente é o anseio do pensamento para a perfeição humana. 

Sob o império desta grande realidade, e ainda porque o seu escopo dominante será o mesmo 

em todas as Nações, devemos considerá-la como o organismo de mais perfeita estruturação 

humanística e fonte a mais autorizada de formação cultural e crítica cientifica e o melhor padrão 

para aferir o nível espiritual dos povos. 

Cabe-lhe, por isso, tomar a iniciativa de estabelecer relações culturais entre os vários Países, 

e, nomeadamente, aqueles que aspiram aos mesmos desígnios de civilização e se prestam de 

mãos dadas a uma colaboração efectiva que prestigie reciprocamente as instituições que as 

promovem e as Nações que estas representam. 

Foi sob a égide desta viva inspiração que a Universidade de Coimbra, pela sua Faculdade 

de Medicina, decidiu atribuir a sua mais alta distinção honorífica - que só concede aos maiores 

valores intelectuais - ao Prof. D. Gregorio Maranón com toda a solenidade de um acontecimento 

de grande projecção internacional, e proceder à imposição das insígnias doutorais em 

simbolismo enternecedor e pelo qual a gloriosa Universidade de Madrid fica pertencendo 

também à de Coimbra que terá igualmente a honra de considerar o seu ilustre homenageado 

como titular prestigioso de uma das Cátedras mais nobilitantes do seu ensino. 

Gesto admirável, de uma significação profunda e de viva ressonância em todos os 

horizontes da Cultura, é outrossim empolgante pela vibração intelectual que provoca nos dois 

meios científicos, indissoluvelmente ligados pelo elo mais vigoroso que pode unir duas 

Universidades: o reconhecimento dos altos méritos e da envergadura excepcional de um Mestre 

e de um humanista confessados pública e laudatoriamente por uma instituição que pretende 

galardoá-los e viver, desvanecida, os louros que exornam tão excelsa personalidade. 

É que, tendo de seguir a trajectória biográfica de Maraõón e sentindo-me coagido a uma 

fugaz referência, que não pode deixar de incidir sobre os principais contornos da sua vida 

intelectual - que preencheria a descrição serena de bem numerosas páginas a qualidade a 

destacar primeiramente será a do Magistério Superior em cujo exercício a voz autorizada do 

Mestre, na difusão dos seus vastos e seguros conhecimentos médicos, na formação de um denso 

escol de reputados colaboradores e a afabilidade acolhedora aos seus doentes, se fundem para 

a modelação do verdadeiro professor universitário onde sempre se afirmou numa prodigalização 

de faculdades pelas quais atingiu a plenitude das missões inerentes à vida docente. 

A ascensão à Cátedra foi o natural coroamento de um longo período de preparação 

cientifica e profissional, excelentemente ordenada no prosseguimento de actividade intensa 

exercida, em particular, no Instituto de Patologia Médica, do Hospital Geral de Madrid, e onde 

fomos também honrosamente acolhidos, em visita oficial muito rápida, em Dezembro de 1958. 
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Estabelecimento criado segundo as normas do passado, dispondo apenas do espaço-limite 

para assegurar as instalações técnicas diferenciadas, necessárias à exploração clínica em todos 

os sectores da Patologia, mas impregnado por um dinamismo espiritual de superior clarividência, 

aí se ergueu e estruturou consistentemente uma obra notável no terreno da Medicina clínica 

que bem pode aquilatar-se pela corrente, de caudal diluviano, alimentada por milhares de 

publicações científicas incidentes sobre todos os campos da Clinica. 

Esse labor ingente e perseverante do Prof. Maraúón e das gerações sucessivas de médicos 

que receberam a sua fecunda preparação transformou o Instituto de Patologia Médica num 

centro de irradiação científica cuja reputação chegou célere a todos os horizontes internacionais. 

Bem radicadas, por outro lado, em seu espírito, as tradições da Escola de Investigação 

científica, filha do génio de Ramón y Cajal, o Prof. Maraúón alia à sua vocação clínica 

excepcional uma segura e actualizada formação biológica - de que é sobeja prova a fundação, 

sob os seus auspícios, do Instituto de Endocrinologia Experimental - que lhe permite inteiro 

domínio em qualquer sector da Medicina. É essa atmosfera de confiança, que se respira junto 

do sábio Mestre e do seu elenco, que seduz e conforta quem quer que tenha algumas horas 

afortunadas para conhecer a alta linhagem intelectual da sua Escola. 

Testemunho tão eloquente do seu espírito cintilante - como a sua vasta obra científica, 

que, em expressão literária, variada e rica, povoa as bibliotecas e as Revistas de todo o Mundo 

- encontramo-lo, e em profusão impressionante, nas distinções que lhe foram conferidas, ao 

longo de uma vida de intercâmbio intenso, estabelecido dentro fora da sua Pátria. 

Faz parte, com efeito, das Reais Academias Espanholas da Língua, da História, das Ciências 

Exactas, das Belas-Artes e da Medicina. 

É, entre outras instituições científicas, membro da Academia das Ciências Morais da 

França, da British Medical Association, Doutor honoris causa da Sorbonne e das Faculdades 

de Medicina do Porto e de Lima. 

Um outro título que, com toda a propriedade e toda a autoridade, lhe pertence é o de 

Presidente da Sociedade Espanhola de Endocrinologia. 

A despeito da sua vasta e profunda experiência clínica em todos os ramos da Patologia, 

cultivados e ensinados com igual proficiência, um sector cheio de encantos científicos e 

profissionais despertou muito precocemente a sua atenção: a Endocrinologia. 

Departamento da Medicina cujo profundo sentido unitário melhor se encontra na 

Fisiologia, que ditará sempre a sua evolução dentro de um critério de perfeita individualidade, 

que não poderíamos definir agora em toda a sua transcendência, a Endocrinologia nasceu, em 

Espanha, da fecunda intuição clínica do Prof. MaraI'ión e floresceu no mesmo ritmo em que 

progrediu e se avolumou a obra assombrosa dedicada pela Escola de Madrid ao seu estudo 

médico e experimental. O nível de prestígio científico alcançado neste campo e a competência 

profissional revelada no seu exercício tornaram-se por igual conhecidos e reputados em todos 

os meios, e só a criação da Cátedra de Endocrinologia - uma das poucas que existem em todo 

o Mundo - poderia, na verdade, constituir solução nacional e universitária condigna da 



incoercível pujança de vida científica e cultural de Maraõón e seus Colaboradores que tanto 

celebrizaram, neste domínio, o Instituto de Patologia Médica. 

A Faculdade de Medicina de Madrid atribuindo, no ano de 1932, a D. Gregorio Maraõón 

a qualidade de Professor titular de Endocrinologia, não só rendeu a mais justa homenagem ao 

sábio que a ergueu ao primeiro nível, como se prestigiou pelo equilíbrio que soube dar aos 

planos médicos, na data em que o deliberou fazer. 

É pois, ao insigne Professor catedrático de Madrid, pioneiro da Endocrinologia, de craveira 

científica e intelectual só comparável à de Nicolau Pende, em Itália, que são dirigidas as minhas 

palavras de saudação e respeito, no momento em que S. Ex." nos honra com a sua visita, 

acompanhado pela sua distinta Família de endocrinologistas, na IV Reunião Luso-Espanhola 

desta Especialidade. 

Especialista desta estatura, o Prof. Maraõón conseguiu, no entanto, manter o mesmo nível 

de erudição no âmbito da Patologia, e estamos em crer que será o único endocrinologista de 

segura formação clínica geral, pois continuou a ser um policlínico de primeira plana, na posse 

de um sentido admirável das proporções que a Endocrinologia deverá assumir na Medicina 

clínica, a que tem dedicado ainda numerosas e valiosas publicações. 

Uma circunstância que tornou particularmente venturosa a longa vida de trabalho denodado 

e persistente do Prof. Maraõón - que a bem dizer, começou a sua carreira luminosa há perto de 

50 anos - foi a de ter assistido aos primórdios da Endocrinologia clínica, de ter participado na 

edificação do seu corpo doutrinário e no desenvolvimento das suas aplicações pragmáticas, a de 

haver conhecido o esplendor de seu apogeu e de vislumbrar a sua expansão nas épocas vindouras. 

Como a Endocrinologia representa uma verdadeira ordem de conhecimentos, que se 

estratifica por toda a Medicina, e não apenas uma especialidade clínica, porquanto o seu 

objectivo primário consiste em saber da vida funcional das glândulas de secreção interna e da 

expressão clínica dos seus distúrbios, aos quais ajusta uma terapêutica adequada, torna-se bem 

aparente que ela nos ensina os escaninhos mais profundos da natureza humana e nos dá a 

primeira notícia da sua importância ao contemplarmos a própria evolução embrionária cujo 

rumo e diferenciação dependem já da actividade daqueles órgãos, ainda em formação . 

Pois que as glândulas endócrinas, tão diferentes pela sua filiação embriológica, pela situação 

anatómica, pela estrutura e pelo seu funcionamento, colaboram, em circunstâncias tais de 

correlação que elas provêm à fecundação, condicionam a embriogénese, modelam o crescimento, 

intervêm directa e efectivamente em todos os actos da vida vegetativa e da vida de relação, bem 

como na diferenciação dos dois sexos, e acompanham o Homem ao seu ocaso, compreender

-se-á, não só que a Endocrinologia seja cheia de transcendência, mas ainda que o Prof. Maraõón 

pela sua fina sensibilidade afectiva, terá compartilhado do entusiasmo de todas as descobertas, 

pequenas e grandes, que tanta efervescência têm comunicado àquela disciplina, e terá vivido, 

por ela, uma existência de constantes emoções científicas. 

Nunca o brilho da Endocrinologia será ofuscado, apesar da sua recuada evolução, porque todas 

as aquisições novas, que se vão acumulando no seu vasto património, constituem ensinamentos 
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justamente necessários para o conhecimento dos mecanismos íntimos dos novos sectores da 

Medicina, abertos pelas suas últimas pesquisas e a centúria em que vivemos continuará sendo o 

século da Endocrinologia. 

No seu primeiro cinquentenário, que iniciou e desenvolveu a sistematização nosográfica 

e estruturou quase toda a parte experimental, a Endocrinologia viveu a «Idade de Oiro» com 

as notáveis descobertas no campo da Fisiologia e Fisiopatologia hipofisária que dominaram 

inteiramente as ambições científicas da época e conduziram a uma profunda remodelação dos 

planos funcionais no sistema incretor. Dentro deste período ainda, que abrange a maior parte 

da brilhante carreira médica do Prof. Maraúón os notáveis progressos da Bioquímica, no terreno 

hormonal, permitiram, com os novos recursos de tratamento, que a Endocrinologia 

estabelecesse um quadro terapêutico seguro para a generalidade das situações mórbidas. 

Ao ingressarmos no segundo cinquentenário, acentua-se uma corrente, já esboçada a partir 

de 1930, que vai refundir nova e profundamente a Endocrinologia, sem que esta seja, contudo, 

afectada, ou na segurança dos seus grandes fundamentos ou na importância primordial que 

atingiu na Medicina. O conhecimento e até um pouco a participação pessoal nesta corrente 

que, de certo modo, deslocou grandes interesses científicos da Endocrinologia do sistema 

diencéfalo-hipofisário para o sistema diencéfalo-cortical nos sugere vivamente o conceito do 

grande filósofo Ortega y Gasset de que «não há melhor sintoma de amadurecimento na Ciência 

do que a crise de princípios». 

Na verdade, a Neurendocrinologia, concebida no sentido de uma actividade incretora dos 

núcleos hipotalâmicos, definiu-se sobre factos agudos, de certo modo críticos, por se afastarem 

dos cânones habituais das glândulas de secreção interna clássicas, mas a sua rápida expansão, 

sobretudo na Alemanha, abriu uma via ampla de comunicação entre a Endocrinologia e a 

Neurobiologia que conduziu à formação de um sector novo e fascinante, o da Psico-Endo

crinologia. 

Eis as três idades da Endocrinologia que o Prof. Maraúón atravessou e impulsionou, e 

embora tenha contribuído mais para o desenvolvimento das duas primeiras, publicou já 

importantes trabalhos no âmbito da era hipotalâmica. 

Conhecido, e de longe, o colorido que as diferentes secreções internas imprimem à vida 

psíquica, a Neurendocrinologia abre, no entanto, uma via directa de penetração no âmago da 

actividade do córtex cerebral e ocupa a posição mais sobranceira na Medicina somatopsíquica. 

A vertente onde a Neurendocrinologia, em aliciante prospecção, mostra o mais esperançoso 

porvir, pertencendo embora à Endocrinologia, situa-se mais dentro dos mecanismos da vida 

mental e, portanto, no domínio das funções onde se realça o pensamento, essa manifestação 

superior da actividade humana, que integra e dinamiza as grandes correntes percepClOnalS e 

críticas que lhe comunicam a verdadeira supremacia. 

A Psico-Endocrinologia alcança, porém, o auge dos seus planos e possibilidades de 

trabalho, quando a Neurobiologia, a Psicologia, a Neuroquímica e a Psico-Farmacologia atingem 

o apogeu dos seus estudos e nos fascinam com os seus resultados. 



Esta convergência de disciplinas afins, que marca a última orientação da Medicina, 

conduziu esta Ciência aos limites do conhecimento do Homem pelo próprio Homem. 

Que beleza espiritual de que se auréola a Medicina ao desvendar os últimos mistérios do 

Homem pelo conhecimento técnico e científico perfeito que lhe permitem os novos 

instrumentos de trabalho último problema, última meditação e última versão do Pensamento 

filosófico . 

Evolução admirável da Medicina que, nascida no berço da filosofia helénica dos tempos 

hipocráticos, edifica, ela própria, volvidos dois milénios, a verdadeira imagem do Humanismo 

que é o Humanismo médico. 

E é, justamente, este sentimento de Humanismo, para o qual tanto se inclina a Medicina, 

mas despido de profissionalismo, que transparece, cristalino, na obra gigantesca do Prof. 

Maraiión cujas páginas entoam o cântico das sublimes virtudes do Homem. 

Forçosamente sucinta a biografia até agora traçada, não poderia ela, contudo, deixar de 

referir o perfume literário que sempre exalam todos os seus trabalhos. 

Ombreando com os melhores prosadores, a sua obra literária, densa e variada, que o 

brilho inigualável do seu estilo, a elegância e vernaculidade da linguagem e a profundidade 

dos temas escolhidos elevam aos mais altos cumes, o Prof. Maraiión ocupará bem, como 

erudito, o lugar que, pelas mesmas qualidades e virtudes, coube ao imortal Claude Bernard. 

* 

É apresentado nesta tocante cerimónia por quem tem dignidade para ser seu honroso 

paraninfo. 

Universitário da primeira estirpe intelectual, luzeiro eterno da Ciência e do Humanismo, 

glória peninsular imorredoura, só a alta personalidade de Sua Excelência o Embaixador de 

Espanha em Portugal, Ex. m o Senhor Don José Ibàiiez-Martín, representante supremo, entre 

nós, do Governo da Nação vizinha, poderia cingir com a bandeira da sua Pátria grandiosa o 

Prof. D . Gregorio Maraiión e trazer a esta imponente consagração o fulgor da chama heróica 

da espiritualidade do Povo, que superiormente nos simboliza. 

Digne-se Sua Ex." receber as minhas efusivas saudações e aceitar as minhas respeitosas 

homenagens, no instante em que me é dada a honra de admirar o seu perfil intelectual e de 

traçar os grandes contornos da sua egrégia personalidade. 

O Senhor Don José Ibàiiez-Martín, que a sua alta representação protocolar impregna da 

mais distinta qualidade o nobre ambiente em que este acto decorre, é um diplomata de grande 

linhagem aureolado por uma carreira extremamente prestigiosa, porque a maior parte da sua 

vida foi dedicada ao estudo dos problemas atinentes ao Ensino, à Cultura, às Artes e ao 

Humanismo. 

De notável erudição, conferida pela sua licenciatura em Filosofia, LetTas e Direito, afirmou

-se, no decurso de uma actividade docente longa e laboriosa, um espírito de invulgar centelha 

e um Mestre profundamente conhecedor do colorido social do seu País e das questões 

pedagógicas mais agudas suscitadas por todos os graus de ensino. 

115 



116 

Com uma formação doutrinária e técnica da mesma exuberãncia, a sua obra de renovador 

e de inovador chegou rapidamente a um apogeu extraordinário quando, no exercício do alto 

cargo de Ministro da Educação Nacional, a que os seus merecimentos o elevaram, e que, a 

partir de 1939, desempenhou durante doze anos, reorganizou, com fecunda visão, toda a 

estrutura do Ensino que lhe ficou devendo os melhores frutos. 

A culminar esta obra prodigiosa da Cultura, que é, na existência, a primeira condição de 

vida, está a fundação do Conselho Superior de Investigações Científicas, padrão inequívoco da 

vanguarda no movimento da Ciência e da Cultura espanholas, que imortaliza o seu criador. 

* 

Magnífico Reitor 

Pelo esplendor das faculdades que doiram a fronte do Doutorando e pela suprema 

dignidade do seu Apresentante, tenho a honra de solicitar de V. Ex." vos digneís conceder-lhe 

o Grau de Doutor honoris causa em Medicina pela Universidade de Coimbra. 

Actas da I V." Reunião Luso-Espanhola de Endocrinologia. Lisboa, 1960, p. 43-49. 



Doutor 

Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas 

1960 



Doutor 

Armando Tavares de Sousa 



Elogio académico do Doutor Culos Ribeiro Justiniano 

das Chagas, proferido pelo Doutor Armando Tavares 

de Sousa, na cerimónia de doutoramento honoris 

causa realizada no dia 13 de Março de 1960 

ExYO REPRESENTANTE DO MAGNÍFICO CANCELÁHIO REITOR 

ILUSTRES PROFESSORES E DOUTORES 

PRESTIGIOSAS E RESPEITADAS AUTORIDADES 

BRIOSOS ESTUDANTES 

SENHORAS E SENHORES 

Para galardoar o mérito dos seus mais distintos escolares, dispõe a Alma Mater Conimbrigensis 

do grau de Doutor em cada uma das suas Faculdades. 

Em regra, a concessão dos louros doutorais significa o reconhecimento pela Universidade, 

do valor intelectual, do saber e do amor ao estudo e à Instituição do doutorando, mas é 

sobretudo uma confiante e fundamentada esperança de que o novo Doutor porá todas as suas 

capacidades e talentos, num generoso e permanente esforço para se superar a si próprio, ao 

serviço da Universidade. 

A valia em que temos o grau de Doutor na Universidade de Coimbra só pode ser 

compreendida numa perspectiva histórica. É necessário remontar ao tempo em que o título 

de Doutor significava a plenitude do saber humano e com ela a plenitude do magistério. Os 

títulos honoríficos sofrem, porém, no decorrer dos tempos uma depreciação inexorável. 

Cobiçam-nos aqueles que não têm outra maneira de brilhar, popularizam-se, desvanece-se a 

auréola de prestígio que os rodeava, e torna-se necessário criar outros novos, porque os antigos 

chegam a perder todo o significado. Para nós, porém, o título de Doutor conserva, por singular 

excepção, todo o seu valor e todo o seu prestígio. Por isso, quando a Universidade quer honrar 

alguém que de maneira excepcional se notabilizou nalgum ramo do saber, nada pode oferecer

-lhe de melhor que convidá-lo a sentar-se nos bancos onde se sentam os seus doutores, 

orgulhando-se de o contar como um dos seus. 
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Sem deixarem de pertencer às Universidades que os formaram, receberam em Coimbra 

o grau de Doutor honoris causa muitos vultos eminentes das Ciências e das Letras que, assim 

glorificados, aumentavam a nossa glória. 

Para só citar alguns, recordarei os nomes de Leriche, Pautrier, Afrânio Peixoto, Edgard Santos, 

Gregorio Maraiion que receberam as insígnias da Faculdade de Medicina; Eugenio D'Ors, Agostinho 

Gemelli, James Entwistle, Pedro Calmon, Júlio Dantas, o cardeal Tisserant, doutores da Faculdade 

de Letras; Cockcroft, da Faculdade de Ciências; Legaz y Lacambra, Ernesto Leme, e os chefes de 

Estado, Francisco Franco e João Café Filho, da Faculdade de Direito. 

Por determinação da minha Faculdade, coube-me o encargo, sobremaneira honroso, de 

justificar perante o Colégio dos Professores e Doutores de todas as Faculdades, presidido pelo 

legítimo Representante do Magnífico Reitor, a concessão do grau de Doutor, honoris causa, 

pela Faculdade de Medicina, ao Professor Carlos Chagas, da Faculdade Nacional de Medicina 

da Universidade do Rio de Janeiro, que nesta solenidade comparece acompanhado do Ex.mo 

Senhor Dr. Afrânio de Melo Franco, seu ilustre Apresentante. Tarefa em grande parte redun

dante porque os altos méritos do doutorando foram unanimemente reconhecidos e apreciados 

pelo Conselho da Faculdade que o propôs para tão subida distinção, mas que o ritual da 

cerimónia não dispensa. 

Tarefa de que, por outro lado, dentro da modéstia dos meus recursos, me desempenho 

com verdadeiro júbilo, como Universitário e como Português. 

Como Universitário, porque vai ficar ligado à nossa Corporação pelo simbólico anel 

doutoral e pela amizade fraternal expressa pelo abraço que com cada um de nós trocará dentro 

em pouco, um professor ilustre, um investigador esclarecido e penetrante, um organizador de 

raras qualidades, um espírito gentilíssimo, de verdadeiro homem culto. 

Como Português, porque o doutorando é filho do Brasil. 

Desde que os nossos maiores, «cometendo / o duvidoso mar num lenho leve / por vias 

nunca ousadas», sob o impulso clarividente do ínclito Infante encetaram a desmesurada empresa 

de «mostrar ao mundo novos mundos» e «descobriram novas ilhas, novas terras, novos mares, 

novos povos e o que mais é, novo Céu e novas estrelas», «não indo a acertar, mas partindo os 

nossos mareantes muy ensinados, e providos de estromentos e regras de Astrologia e Geometria»; 

desde que as velas de Cabral aportaram a terras de Vera Cruz, o Brasil foi sempre ternamente 

querido dos portugueses, enquanto fez corpo com a Mãe Pátria e depois que a sua maioridade 

lhe justificou a autonomia nacional. 

Trabalhos e canseiras, lágrimas e desesperos, sonhos e sangue de Portugueses, fazem parte 

integrante dos alicerces sobre que se ergue, pujante e esplendoroso, o Brasil de que hoje Portugal 

se orgulha. 

O desenvolvimento vertiginoso de algumas das suas urbes, a titãnica empresa de criar desde 

a raiz, vencendo a selva e as distâncias, uma capital que seja modelo de cidades, o aproveita

mento, em crescente escala, das riquezas naturais, a melhoria das condições sanitárias da 

população, o interesse pela educação, pela instrução e pela pesquisa científica em todos os seus 



ramos e pela criação artística, são a prova de que existe no escol da sua gente uma consciência 

esclarecida, audaciosamente mas confiadamente voltada para o futuro, com a certeza de que, 

no campo científico como no das realizações materiais, o Brasil tem direito a um lugar na 

primeira fila dos países do mundo. 

Do perigo de se deixar deslumbrar por uma civilização requintada, mas cujo materialismo 

abafasse os mais altos valores espirituais, saberão preservá-lo, com a ajuda de Deus, os seus 

mais generosos e esclarecidos filhos. 

A Comunidade Luso-Brasileira é uma realidade histórica do tempo presente, cujo valor 

precisa de se afirmar, de maneira efectiva, no âmbito internacional, com a consciência exacta da 

grande e pacífica força social, política, económica e cultural que podem constituir os Povos de 

língua e tradição portuguesas, moralmente solidários. 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

O Professor Carlos Chagas é filho do grande médico e grande Homem que foi também 

chamado Carlos Chagas, a cuja memória imperecível me é grato render nesta ocasião, a 

merecida homenagem. Mundialmente conhecido pela descoberta da tripanosomose americana, 

à qual o seu nome ficou, com toda a justiça, para sempre ligado, Chagas não é só o parasitologista 

que conhece o agente patogéneo, mas ignora a doença, ou o patologista que conhece a moléstia 

mas nada sabe do microorganismo causal. É ao mesmo tempo, parasitologista, clínico, 

epidemiologista, e como lógico remate, sanitarista. 

Descrever com precisão uma doença, individualizar o seu quadro mórbido por uma fina 

e penetrante análise da sua sintomatologia, é já meritório, mas o caso de Chagas, como o 

escreveu o próprio Filho, tem de excepcional a descoberta por um só homem, do agente causal, 

do insecto vector, da multiforme patologia da afecção, dos métodos de profilaxia. 

A importância da endemia chagásica é hoje reconhecida sem contestação e para o atestar 

bastaria assinalar o interesse que despertou e o êxito que coroou o Congresso Internacional 

que no ano passado lhe foi consagrado no Rio de Janeiro e onde a Faculdade de Medicina de 

Coimbra esteve representada pelo seu Director. 

A descoberta de Chagas teve ainda o mérito de suscitar muitas pesqUlsas e revelar 

numerosos investigadores, dentro e fora do seu País, porque as grandes descobertas levantam 

mais problemas do que aqueles que resolvem. Por muito tempo e com métodos cada vez mais 

aperfeiçoados prosseguirá o estudo da biologia do Flagelado que Chagas designou por 

Schizotrypanum cruzi, em condições experimentais ou vivendo no organismo do Homem, no 

dos reservatórios de vírus e no dos Reduvideos transmissores, o da patogenia da afecção, da 

procura de uma terapêutica eficiente e dos melhores e mais adequados meios de profilaxia. 

A extensão geográfica da moléstia e o numero de pessoas atingidas, a maioria das quais 

de forma inaparente, a multiplicidade dos possíveis agentes transmissores e dos reservatórios 

de vírus, constituem dificuldades adicionais que serão um dia vencidas para bem da Humanidade 

e para maior glória do pioneiro que tais caminhos desbravou. 
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Norteado por tão alto exemplo, Carlos Chagas, Filho, guindou-se rapidamente, pelos 

méritos próprios, a um relevante lugar na Ciência e nas elites intelectuais do seu País. 

Formado em Medicina pela Faculdade Nacional da Universidade do Brasil em 1931, nela 

se doutorava em 1935, para ascender por concurso à cátedra de Física Biológica dois anos 

depois. 

Consciente do valor e do significado da investigação científica na Universidade, Carlos 

Chagas transformou em breves anos a sua cátedra num Instituto de múltiplas e fecundas 

actividades na pesquisa e no ensino - O Instituto de Biofísica da Universidade do Brasil, 

fundado em 1946 e que hoje desfruta da reputação de modelar não só no Brasil como em todo 

o mundo. Nele se têm realizado numerosos cursos de especialização (33 em 13 éfiOS) em que 

colaboraram alguns cientistas do maior relevo internacional, ao lado do selecto corpo dos 

investigadores do seu quadro próprio, dos quais oito são professores catedráticos. Com o devido 

agradecimento, lembremos que no Instituto de Carlos Chagas têm sido acolhidos fidalgamente, 

como bolseiros, alguns diplomados pela Faculdade de Medicina de Coimbra, que aí buscaram 

um complemento das suas habilitações. Ao proveito que colheram, todos eles juntam a 

recordação perdurável da figura prestigiosa, mas acessível e afável, energicamente mas 

discretamente impulsionadora, do seu Director, que é verdadeiramente a alma da Instituição. 

O contributo que a Física e a Química modernas podem dar e estão dando para o 

conhecimento das estruturas no plano molecular e atómico e dos mecanismos da maravilhosa 

auto-regulação dos seres vivos, não precisa de ser encarecido. Seja qual for a posição espiritual 

ou a concepção filosófica que oriente o biologista, não há dúvida que a única via frutuosa de 

que dispomos para esclarecer os mecanismos dos processos fisiológicos é a sua investigação 

com os métodos físico-químicos. Para dominar as forças da Natureza necessita o Homem de 

conhecer os seus segredos, porque só é possível vencê-la obedecendo às suas leis. 

A actividade do Instituto de Biofísica pode sintetizar-se dizendo que se dedica ao estudo 

de problemas de Biologia com todos os recursos científicos que podem contribuir para o seu 

esclarecimento, desde a electro-fisiologia à bioquímica, desde a cromatografia à enzimologia, 

desde a cultura de tecidos e de protozoários à investigação com isótopos radiactivos. Seja-me 

permitido destacar de entre os numerosos temas de estudo que têm ocupado os pesquisadores 

do Instituto de Biofísica, apenas dois deles: o que se refere à investigação da fisiologia dos órgãos 

eléctricos de certos peixes brasileiros, nomeadamente o Elect::rophorus, e o que se ocupa da 

biologia do Trypanosoma cruzi. 

Ao primeiro dos temas, tem o Professor Carlos Chagas, só ou em colaboração com Fessard, 

Couceiro e outros investigadores do seu Laboratório, consagrado múltiplos e valiosos trabalhos 

de electrofisiologia e de bioquímica, plenamente justificados pelo interesse fascinante do assunto 

e pelas suas vastas implicações, mas que não é possível neste momento enumerar com 

pormenor. Eles constituem uma parte importante do seu currÍculum escrito, que abrange já 

hoje cerca de uma centena de títulos e onde ficam arquivadas as suas contribuições originais 

sobre a electrogénese nos órgãos eléctricos e em culturas do miocárdio, sobre os mecanismos 



de transmissão humoral da excitação e os da curarização, ao lado de estudos de rádio-biologia 

e outros de sentido histórico, crítico, educacional e filosófico como os que se encontram 

reunidos no livro «Homens e Coisas da Ciência». 

Os resultados dos seus trabalhos têm também sido apresentados em conferências realizadas 

nos centros científicos e intelectuais mais avançados e mais exigentes da Europa e da América: 

assim, Carlos Chagas dissertou sobre a bioelectrogenese nas Universidades de Londres e de 

Cambridge, na Universidade de Uppsala, no Instituto Karolinska de Estocolmo, na Faculdade 

de Ciências de Paris, no Instituto Marey e no Instituto de Biologia da mesma cidade, na 

Faculdade de Medicina de Lisboa, no Instituto Superior de Saúde de Roma, na Universidade 

de Princeton, em Chicago e Filadélfia, nas Faculdades de Medicina de Buenos Aires e de 

Montevideo. 

Dos seus estudos sobre a curarização, que estão a ser reunidos para constituírem uma 

monografia a publicar dentro em breve, colheu elementos para conferências realizadas no 

Instituto Rockefeller e na Academia das Ciências de Nova York, na Universidade de Columbia 

também de Nova York, na Faculdade de Ciências de Paris e no Instituto Pasteur de Paris. 

Sobre outros temas científicos, tem sido escutado com interesse por escolhidos auditórios 

no Instituto de Medicina Tropical de Lisboa, no Instituto Pasteur e no Palácio da Descoberta, 

em Paris, na Faculdade de Medicina de Montevideo, na Universidade de Columbia. As duas 

conferências que acaba de realizar na nossa Faculdade de Medicina, deram-nos a justa medida 

do valor do seu saber, da sua cultura e até do seu coração. 

O prestígio do nome de Carlos Chagas é reconhecido dentro e fora do Brasil: as Universi

dades do Recife, a Autónoma do México e a de Paris, outorgam-lhe o título de Doutor honoris 

causa, em Medicina, depois de ter nesta última conquistado também o título de Doutor em 

Ciências. As mais importantes Sociedades Científicas abrem-lhe as suas portas: a Academia 

Nacional de Medicina de França, as Sociedades de Biologia, Patologia exótica, de Química 

Biológica de Paris, as Sociedades de Fisiologia e Biologia experimental de Londres, a Sociedade 

de Medicina e Biologia experimental de Nova York, a Academia Nacional do Rio de Janeiro 

e a Academia Brasileira de Ciências, a Academia das Ciências de Lisboa, a Academia Internacional 

da História da Ciência, etc. etc. 

Como representante do Governo do seu País, tem participado em numerosas conferências 

internacionais da maior importância; citarei apenas a sua acção no Comité da ONU para o 

estudo dos efeitos das reacções atómicas, em várias reuniões desde 1956 numa das quais 

presidiu ao referido Comité, às Conferências da Unesco de 1946 e 1947, às Conferências Gerais 

das Universidades em 1950 e 1955. 

Em várias instituições destinadas a promover a investigação científica no plano nacional e 

internacional tem lugar destacado: assim, é membro do Conselho Deliberativo do Conselho 

Nacional de Pesquisas e dirigiu a Divisão de Pesquisas Biológicas do mesmo Conselho, membro 

do Comité Consultivo para Investigações Médicas da Organização Mundial de Saúde, do 

Conselho Científico da Fundação Ciba, etc. 
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Valiosas condecorações simbolizam o reconhecimento das Nações a cujo serviço tem posto 

as suas altas qualidades: o oficialato da Ordem de Saúde Pública, da Ordem da Estrela Polar, da 

Legião de Honra, as comendas da Ordem de Mérito da Itália e da Ordem de Cristo de Portugal. 

Do seu ilustre Apresentante, direi apenas que não poderia ter sido mais felizmente 

escolhido. Representante do Brasil na Confederação Helvética, esse pequeno grande País que 

é um dos centros de maior actividade diplomática do Mundo, o Senhor Embaixador Mrânio 

de Melo Franco reúne às suas qualidades e méritos pessoais inconfundíveis, à relevância do seu 

alto posto, aos serviços prestados ao seu País e ao entendimento entre as Nações, consagrados 

pelas mais apreciadas e honrosas condecorações do Brasil, do Chile, do Peru, do Paraguai, da 

Espanha, da França, de Portugal, a circunstância que nos apraz celebrar de que também ele é 

descendente de um nome ilustre na Medicina Luso-Brasileira. Com efeito, o seu antepassado, 

Francisco de Melo Franco, nascido em Minas Gerais em 1757, formou-se em Medicina na 

Universidade de Coimbra, e exerceu clínica de maneira destacada, em Lisboa, tendo sido 

médico honorário da Corte de D . Maria I e Sócio da Academia das Ciências de Lisboa. 

Higienista distinto, pelos seus «Elementos de Higiene», reeditados três vezes entre 1813 

e 1823, estudaram numerosas gerações de médicos na Universidade Portuguesa. Merecem 

também citação o seu «Tratado sobre a educação física dos meninos» (Lisboa 1790-91) e o 

«Ensaio sobre as febres, com observações analyticas acerca da topographia e clima do Rio de 

Janeiro» (Lisboa 1829) . 

Desejaria ainda pôr em destaque a actividade de Melo Franco como um dos pioneiros 

da luta anti-variólica em Portugal. 

Em 1799, publica em Lisboa os «Resultados das observações feitas no Hospital Real, da 

inoculação das bexigas nos anos de 1796, 97 e 98», favoráveis à inoculação da varíola como 

método preventivo da que era então terrível doença. 

Se recordarmos que só em 1798, Eduardo Jenner publicou o seu trabalho sobre a 

vacinação anti-variólica, que lhe tinha sido recusado pela Royal Society, no ano anterior, com 

a «amigável admoestação de que não convinha prejudicar a reputação que tinha adquirido com 

os seus trabalhos anteriores com a apresentação de um estudo desta índole», reconheceremos 

que Portugal não se deixou atrasar na utilização deste valiosíssimo método profilático. Em 1804 

criou-se um Instituto Vacínico em Coimbra e em 1812, por iniciativa de Bernardino António 

Gomes e sob o patrocínio da Academia das Ciências, um outro Instituto Vacínico foi estabelecido 

em Lisboa, e a Melo Franco coube a honra de realizar as primeiras vacinações. 

Ex.mo Senhor Representante do Magnífico Cancelário Reitor 

Não são os louvores que acrescentam os merecimentos dos homens, mas as acções que 

realizam. Elogiar quem o merece é, porém, acto de justiça que dignifica quem o pratica e não 

pode ser indiferente àquele a quem é dirigido, sobretudo quando provém de uma Instituição 

que sempre soube ser fiel às suas multisseculares responsabilidades intelectuais. Quando o elogio 

é feito com serena objectividade, procurando não o efeito vistoso da frase agradável, mas a 



expressão quanto possível exacta do valor que se aprecia, assume na minha maneira de pensar, 

a sua forma mais valiosa. Na breve exposição que acabo de fazer dos merecimentos e títulos 

do Ex. mo Senhor Professor Carlos Chagas e do seu digníssimo Apresentante, não me afastei 

desta linha de conduta. Se muito me ficou por dizer, para não me alongar demasiadamente, 

ou porque eu próprio desconhecia, penso, todavia, ter claramente mostrado que a Universidade 

de Coimbra se honra com a investidura no grau de Doutor honoris causa da Faculdade de 

Medicina, do Professor Carlos Chagas. Solicito, portanto de V. Ex." se digne conceder-lho. 
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Embaixador 

Afrânio de Melo Franco 

[Padrinho do Doutor Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas I 



Doutor 

João de Oliveira e Silva 



Nota biográfica do Senhor Embaixador Afi-ânio de 

Melo Franco, padrinho do Doutor Carlos 

Ribeiro Justiniano das Chagas 

Afrânio de Melo Franco nasceu em Paracatu, em 1870, membro de uma família com 

grande tradição na política mineira. Faleceu no Rio de Janeiro, em 1943. 

Advogado e diplomata, formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 1891. Nos 

tempos de faculdade aderiu à causa republicana. Nos anos seguintes à sua formatura, exerceu 

importantes cargos do Poder Judiciário no estado de Minas Gerais. Iniciou a carreira diplomática 

em 1896, quando foi nomeado secretário da legação brasileira em Montevidéu. No ano seguinte 

foi designado para cumprir funções diplomáticas na Bélgica, voltando ao Brasil em 1898. 

Iniciou a carreira política em 1902, sendo eleito deputado estadual pelo Partido 

Republicano Mineiro. Em 1906 chegou à Câmara Federal, onde permaneceu até 1918, obtendo 

sucessivas reeleições. Em Setembro desse ano, foi nomeado secretário de Finanças do Estado 

de Minas Gerais. Meses depois, passou a ocupar o Ministério da Viação. 

Em 1920 voltou à Câmara, onde exerceu o posto de líder do Partido Republicano Mineiro. 

Em 1924 foi designado embaixador do Brasil na Liga das Nações. Trabalhou, então, para 

conquistar para o Brasil um posto de membro efectivo no conselho daquela entidade. A escolha 

para o posto, recaiu no entanto, sobre a Alemanha, o que provocou a retirada do Brasil da 

Liga, em 1926. 

Regressou ao país e voltou a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, onde 

novamente liderou a bancada do seu partido e presidiu à Comissão de Constituição e Justiça. 

Na sequência de convulsões políticas no Brasil pediu exílio na embaixada do Peru, onde 

permaneceu até que um golpe militar colocou no poder uma junta governativa composta por 

oficiais graduados das Forças Armadas. Afrânio foi então designado para ocupar o Ministério 

das Relações Exteriores, acumulando ainda a pasta da Justiça, tendo posteriormente sido 

nomeado ministro das Relações Exteriores . 

Desempenhou importante papel na mediação dos conflitos do Chaco, que opunham a 

Bolívia e o Paraguai, e do porto de Letícia, disputado pelo Peru e pela Colõmbia. A sua 

actuação nas negociações referentes a esses conflitos, levou a que o seu nome fosse indicado 

para o Prémio Nobel da Paz, em 1935, o qual todavia não lhe foi atribuído. 
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Em 1932, opôs-se à Revolução Constitucionalista deflagrada em São Paulo contra o 

governo federal, acumulando interinamente nesse ano a pasta da Justiça. Presidiu posterior

mente à comissão nomeada pelo presidente Vargas com a finalidade de elaborar o anteprojecto 

da futura Constituição do país, que se reuniu entre Novembro de 1932 e Maio de 1933. Em 

1934 foi eleito deputado estadual constituinte em Minas Gerais. Nos anos seguintes, desem

penhou funçôes diplomáticas, representando o Brasil em importantes conferências internacionais 

até o início da década de 40, já iniciada a Segunda Guerra Mundial. 



Doutor 

João Manuel Pacheco de Figueiredo 

1961 



Doutor 

Francisco Manuel de Ibérico Nogueira 



Doutoramento honoris causa do Doutor João Manuel 

Pacheco de Figueiredo, realizado no 

dia 28 de Maio de 1961 

João Manuel Pacheco de Figueiredo nasceu em Margão. Fez os estudos preliminares de 

Medicina em Goa, na Escola Médico-Cirúrgica, os quais concluiu na Faculdade de Medicina 

da Universidade de Coimbra com alta classificação. 

Iniciou a sua actividade profissional em Moçambique, desempenhando sucessivamente 

importantes funções públicas, até assumir as funções de director da Escola Médico-Cirúrgica 

de Goa, da qual era professor. 

Colaborador assíduo de diversas revistas médicas e membro de várias sociedades científicas, 

deixou uma significativa bibliografia, na qual assumem particular relevo os estudos de investigação 

histórica. 

Participou ainda em múltiplos congressos internacionais, concretizou numerosos estágios 

e vistas de estudo a alguns dos mais relevantes centros médicos europeus da época, tendo sido 

galardoado com diversos louvores e condecorações. 
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Doutor 

Maximino José de Morais Correia 

[Padrinho do Doutor João Manuel Pacheco de Figueiredo] 



Doutor 

Renato de Azevedo Correia Trincào 



MAGNÍFICO REITOR 

Elogio académico do Doutor Maximino José de MoraÍs 

Correia, proferido pelo Doutor Renato de Azevedo 

Correia Trincão, na cerimónia de doutoramento 

honoris causa do DoutorJoão Manuel Pacheco 

de Figueiredo, realizada no dia 

28 de MaÍo de 1961 

Ex.~'O SENHOR DIRECTOR DA FACULDADE DE MEDICINA 

SENHORES PROFESSORES E SÁBIOS DOUTORES 

Ex.~'AS AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E RELIGIOSAS 

SENHORES ESTUDANTES, MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

Sem dúvida que a concessão do grau de Doutor, a mais alta honraria com que a Universidade 

de Coimbra premeia os seus eleitos, constitui para esta Secular Instituição a mais solene 

cerimónia dos seus actos tradicionais. 

O ritual simbólico que a impregna, se bem que repetido de cada vez, é sempre diferente 

no seu conteúdo humano, embora igual no seu alto e prestigiante significado. 

Manda a tradição que em tal acto, do doutorando e seu apresentante, se façam os elogios, 

descrição mais ou menos pormenorizada da sua vida científica, exaltação dos seus méritos e 

virtudes morais, justificação perante a Solene Congregação dos Doutores, sob a insigne 

presidência do seu Magnífico Cancelário Reitor, para que ao futuro novo Lente sejam 

concedidas as respectivas insígnias e lhe seja permitido assento nas Doutorais, junto do mais 

novo dos membros da Faculdade a que pertence. 

Desta incumbência são em geral encarregados, por indicação honrosíssima do Conselho 

da Faculdade, os dois mais novos professores catedráticos. 

É essa a razão porque aqui nos sentamos e não é sem profunda emoção que pessoalmente 

o faço, a curto prazo ainda dos tempos em que fiz aqui ouvir, nesta mesma Sala de tão nobres 

tradições, e em circunstâncias bem diversas, a minha descolorida voz. Consciente das responsabi

lidades que me pesam nos ombros, mas conhecedor das limitações dos meus dotes oratórios, 

é com orgulho que cumpro mais um desígnio da minha Faculdade e que, obedecendo a secular 

tradição, profiro neste lugar e nesta hora soleníssima, não as palavras rituais e frias duma 
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obrigação mas as sinceras homenagens que me vêm do fundo da alma e do fundo do meu 

coração. 

Tendo procurado segUIr sempre, com o mais alto interesse, as actividades da minha 

Faculdade é com justificado júbilo que vejo enriquecer-se o seu quadro de Doutores com novos 

e ilustres Colegas que pelos seus méritos e o seu trabalho honesto a virão prestigiar e 

engrandecer. Por isso me desempenho com alegria e com alvoroço, perante a Universidade a 

que me honro de pertencer, da tarefa de ser eu um dos escolhidos para, em nome dum novo 

candidato a Doutor, solicitar à Alma Mater o mais alto galardão da sua maior consagração 

académica. 

O Claustro Universitário vai ser desta vez enriquecido com um membro ilustre, antigo 

estudante desta Casa, goês pelo nascimento, português de alma e coração, que em terras do 

Ultramar só tem prestigiado o nome honrado da grande Pátria a que pertence. 

Se o acto académico a que vamos assistir premeia Pacheco de Figueiredo, consagra também 

a Escola que o viu guindar-se progressivamente à mais alta dignidade - a de seu ilustre Director 

e é homenagem à nossa distante mas tão querida Província que o viu nascer. Exemplo de 

comunidade lusíada, é mais um filho do Portugal longínquo que a Universidade de Coimbra 

vai escolher para lhe tributar a honra de Doutor «honoris causa» na sua Faculdade de Medicina. 

Se a presença do doutorando neste acto solene se justifica pelos méritos que o distinguem, 

a escolha do seu apresentante é penhor seguro do seu perfil intelectual e moral e impõe-se 

como garantia indiscutível para merecer tão alta distinção. 

Tendo cabido ao meu colega e amigo, Prof. Dr. Ibérico Nogueira, o relato pormenorizado 

da resenha bibliográfica do candidato a Doutor, dele abordarei apenas, superficialmente, algumas 

facetas que julgo oportunas e prender-me-ei um pouco mais com a altíssima personalidade do 

seu apresentante . 

* 

Pacheco de Figueiredo, nascido em Margão, formado pela Escola de Goa e pela Faculdade 

de Medicina de Coimbra, onde conquistou os louros de altas classificações, desempenhou 

importantes funções públicas. 

A sua vida começa em Moçambique, como médico de 2.a classe do Quadro de Saúde 

daquela Província, mas em breve ingressa no quadro equivalente do Estado da Índia. 

Promovido, passados quatro anos, a médico de La classe é nomeado, 14 anos após, para Lente 

do 6. 0 Grupo da Escola Médico-Cirúrgica de Goa e é elevado à categoria de director em 22 

de Setembro de 1948. 

É na Índia Portuguesa que a sua acção se vai desenvolver em numerosos cargos secundários 

que entretanto ocupa, mas é na Escola e no Hospital Escolar que a magnitude da sua força de 

vontade e a inquebrantável fé nos destinos da gloriosa classe a que pertence, mais frutuosos e 

saborosos frutos vem a amadurecer. 

Pacheco de Figueiredo, com uma actividade digna de realce, procura manter o culto 

tradicional pela Escola Goesa e nela mantém a chama viva do Portugal eterno. 



Muito estudioso, foi delegado a numerosos Congressos Internacionais, quer como repre

sentante da Escola, quer como delegado do Ministério do Ultramar. Nesses certames científicos 

marcou sempre uma posição de relevo e foi digno representante do nome do seu País. 

A sua actividade traduz-se ainda pelos numerosos e esgotantes estágios e visitas de estudo 

que realizou, numa ânsia de aperfeiçoamento que muito o distingue. 

Numerosos louvores e honrosas condecorações premeiam já o seu incessante labor e 

muitas e valiosas sociedades científicas lhe abriram as portas de par em par. 

Colaborador assíduo de muitas revistas médicas, nacionais e estrangeiras, deixou nas suas 

páginas bem vincada a sua personalidade de cientista, de sanitarista e de historiador. 

De facto, autor de 44 trabalhos, entre os quais se distinguem «Um inquérito escolar-estudo 

antropo-fisiológico e médico», com um prefácio do Prof. Serras e Silva, «Contribuição para o 

estudo do problema da alimentação na Índia Portuguesa e a sua influência sobre a saúde», 

«Pio XII e os problemas da ética médica», «A Escola Médica de Goa e o Ultramar português», 

«Contribuição de Portugal para a Medicina no Oriente nos séc. XVI, XVII e XVIII», «Escola 

Médico-Cirúrgica de Goa (esboço histórico}», além de muitos outros de índole puramente 

médica, traduz bem o labor do seu espírito e a inclinação para os estudos de investigação histórica. 

Se outras não tivessem sido as contribuições que tem dado para o engrandecimento da 

Escola de Goa, certamente que o seu trabalho sobre a evolução histórica da referida instituição 

constitui, só por si, valiosa achega para a sua valorização e projecção no Ultramar português. 

Como sanitarista preocupa-se, na sua obra, com os meios de defesa científica da raça e 

procura não só valorizar as qualidades físicas mas engrandecer nela os valores humanísticos. 

Os seus trabalhos sobre a Escola de Goa têm tido repercussão na própria União Indiana 

e ainda recentemente o Instituto de Medicina Universal de Nova Deli lhe solicitou obras desta 

índole, considerando-as de grande vantagem para investigações em curso. 

Pacheco de Figueiredo é o actual director da Escola de Goa, representando pois uma longa 

tradição de honrados médicos que ao longo de 119 anos de existência têm governado a Casa. 

É cheia de espinhos e de tremendas dificuldades a história da instituição e através do seu 

conhecimento podemos avaliar melhor o que representa o esforço dos seus dirigentes e a 

vontade indomável para não soçobrar. Já Vaz Serra dizia, na memorável missão de catedráticos 

da Metrópole a Goa, em 1953 e como representante da nossa secular Universidade, que «se 

edifícios majestosos a não acreditam, acreditam-na um passado honroso, uma longa existência 

prosseguida sem desfalecimentos, através de todas as dificuldades e a plêiade dos seus filhos, 

desde o mais obscuro ao mais ilustre, que em qualquer ponto do território português honram 

sempre a casa que lhes foi berço». 

Se é certo que já em 1703 (com a fundação do célebre Hospital Real), 1801 (com António 

José Miranda e Almeida -lente da Universidade de Coimbra), e 1821 (com António José de Lima 

Leitão - doutor em Medicina pela Universidade de Paris) se esboçam em Goa os primórdios do 

ensino médico é em 1842, que com Mateus Cesário Rodrigues Moacho (doutor em Medicina pela 

Universidade de Lovaina), se consegue a verdadeira instituição da Escola Médico-CiIúrgica. A Escola 
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foi essencialmente uma criação do Governo local e só passados 5 anos um decreto sanciona a sua 

existência. Mas é a solicitação constante às entidades governamentais, ao longo dos anos que se 

vão seguir e graças ao muito amor dos seus sucessivos directores que consegue uma série de 

reformas, as quais, se não lhe dão total satisfação, a mantêm contudo numa permanente tentativa 

de actualização. Que plêiade de defensores, desde Eduardo Freitas e Almeida, João Stuart de 

Fonseca Torrie, Wolfango da Silva, Miguel Caetano Dias, Froilano de Melo, etc., etc., que 

esbarraram sempre com as maiores dificuldades e o mais incompreensível silêncio! 

E, contudo, quão vasto papel teve esta Instituição na difusão da cultura portuguesa no 

Oriente e em terras africanas, «servindo humildes e soberanos, nos sertões e nas cidades», não 

permitindo uma total desnacionalização dos médicos goeses, absorvidos pela cultura das 

posteriores escolas inglesas do Hindustão! 

Recorde-se uma tentativa de extinção da Escola, em 1902 e o papel que na sua defesa 

tomou o Doutor Miguel Bombarda que, numa série de discursos impressionantes, evidencia, 

mais uma vez, o papel que ela desempenhou nas campanhas de ocupação e de saneamento 

do Ultramar no séc. XIX. 

Dois anos antes da entrada de Pacheco de Figueiredo para a direcção da Escola é-lhe 

finalmente concedida autonomia, tornando-se independente dos serviços de saúde do Estado 

da Índia. 

Sob o impulso do seu actual director em breve se instala um centro de Hematologia, 

Hemoterápia e Reanimação e se instituem cursos de extensão universitária, tendo sido proferidas 

lições pelos Professores Vaz Serra, Álvaro Rodrigues, Cândido de Oliveira, Fraga de Azevedo, 

Reinaldo dos Santos e Ayres de Sousa. Abrem-se novamente os quadros complementares de 

medicina geral das províncias da Guiné, Angola, Moçambique e Timor aos médicos de Goa, 

criam-se novos laboratórios, luta-se contra as terríveis consequências dum incêndio que reduz 

a escombros fumegantes grande parte dum esforço histórico, numa palavra insufla-se vida e 

procura-se acompanhar o ritmo dos tempos hodiernos. 

Que não se esqueça pois, neste momento solene, o papel que Pacheco de Figueiredo tem 

desempenhado como elo entre o passado e o futuro da Escola goesa e não se olvide também 

o que no domínio da Assistência e da Sanidade representa o Hospital Escolar, igualmente de 

sua direcção. 

São gritos como estes que saem da sua boca «Urge evitar que a Escola morra de asfixia, 

ou seja uma fábrica de proletariado intelectual à procura aflitiva de cargos de burocracia» e «Pelo 

seu passado, pelo seu presente e pelo seu futuro, o problema da Escola Médica de Goa 

transcende as fronteiras da Província para ocupar o plano nacional». 

Exaltada assim a obra científica, histórica, social e humanitária do doutorando é-me grato 

salientar ainda a lhaneza do seu trato, o modo fidalgo como recebe em sua casa e na sua Goa 

os portugueses que o visitam e os elos que o prendem a esta Coimbra tão amada. 

Quão grato deve ser hoje ao seu coração viver as horas culminantes da consagração 

académica na sua velha, gloriosa e multissecular Universidade! 



Digna-se ser apresentante do Dr. Pacheco de Figueiredo o Prof. Doutor Maximino Correia. 

Cabe-me portanto a mim traçar mais detidamente o seu perfil, dar uma ideia, embora 

descolorida, dos seus altos méritos, apesar de por todos reconhecidos. 

E é com íntima satisfação que o faço, pois tendo sido seu aluno pertenço a uma das 

sucessivas e numerosíssimas gerações de discípulos que tiveram a subida honra de um dia o 

ter como eminente Mestre. É pois como aluno de ontem, como colega de hoje, e como 

admirador de sempre que encaro esta pesada mas gloriosa incumbência. 

Se há espíritos que nos iluminaram a estrada da vida, se há professores cuja recordação 

perdura para sempre, se há homens cujo exemplo se grava eternamente na nossa mentalidade 

estudantil - Maximino Correia é a encarnação desses espíritos, desses professores desses 

homens . 

Se há épocas gloriosas na Universidade de Coimbra e reitorados longos e profícuos na 

sua já velha história - os de Maximino Correia são sem dúvida dos mais brilhantes. 

Se há professores ilustres que muito honram a Faculdade de Medicina - Maximino Correia 

é um dos que mais a têm prestigiado. 

Alguém disse nesta Sala, a seu respeito, estas palavras lapidares: «Como Reitor, personifica 

a sua Universidade a que se dedica com um enternecimento que nos encanta, e toma sempre, 

de coração magoado, posição de defesa altiva, quando alguém pretende atingi-la na sua 

dignidade .. . Inteiramente dominado pelo ardente desejo de ver a Universidade de Coimbra 

alcandorada ao primeiro plano dos centros do Ensino Superior, conserva-se no exercício do 

seu espinhoso cargo com prejuízo da própria saúde, para seguir com dedicação extrema a 

construção da Cidade Universitária e cujo termo representará, por certo, o acontecimento mais 

feliz da sua vida». 

A alguns anos de distância, quantas desilusões ensombraram o seu coração, mas quantas 

homenagens lhe devemos como universitários e como patriotas! 

Aluno brilhantíssimo desde os bancos da instrução primária, concluindo com 19 valores 

os estudos secundários e com 20 valores o seu curso superior é, ainda escolar do 2.0 ano de 

Medicina, nomeado 2.0 Assistente provisório de Anatomia descritiva e topográfica, disciplina 

onde viria a ser um dos expoentes máximos da ciência. 

A sua longa actividade docente, que já conta 47 anos, e não é sequer interrompida pelos 

17 em que foi ilustre Reitor desta Universidade, estende-se não só ao ensino da Anatomia, mas 

também ao da Psicologia infantil na extinta Escola Normal Superior e ao da Psicologia Geral 

e Psicologia Experimental, durante 19 anos na Faculdade de Letras. 

Prelector sublime, imprime às suas aulas de Anatomia um cunho pessoal, um tal encanto, 

que a ciência morta que professa se torna viva, estuante de dinamismo, imprimindo aos alunos 

dos primeiros anos uma intuição para a aprendizagem da fisiologia e da fisio-patologia que o 

tornam digno do aplauso e da admiração gerais . 

Em 26 de Maio de 1927 o então Reitor da Universidade, Prof. Fezas Vital, baseado no 

parecer emitido pela Faculdade de Medicina e subscrito por 3 dos mais ilustres dos seus 

141 



142 

membros: Santos Viegas, João Duarte de Oliveira e Geraldino Brites, propôs ao Ministro da 

Instrução Pública a nomeação do Doutor Maximino Correia para Professor Catedrático de 

Anatomia descritiva, com dispensa de provas públicas. 

Escritor primoroso, artista, conferencista notável, orador fluente, tem sido também um 

incansável defensor do progresso e desenvolvimento do nosso Ultramar, sendo numerosas e 

proveitosas as visitas e missôes de estudo às províncias de Angola e de Moçambique, nas quais 

proferiu conferências de grande valor científico. 

Publicou até à data 72 trabalhos, dos quais destaco: «Sobre a Medicina dos Lusíadas», 

«Esboço da história da Anatomia em Coimbra», «Contribution à l'étude de la vascularisation . 

du cardionecteur», «A irrigação arterial dos músculos papilares do coração humano», «Algumas 

particularidades da circulação cardíaca», «Nova contribuição para o estudo da circulação 

cardíaca - Circulação venosa», «Circulação vicariante do miocárdio», «Papel das artérias extra

-cardíacas na irrigação do miocárdio», «Les anastomoses entre les arteres coronaires du creur», 

«Medicina e Psicologia», «Modificação da circulação cardíaca em certos estados patológicos», 

«Contribuição para o estudo da iconografia de S. Francisco Xavier», «A reforma pombalina da 

Universidade de Coimbra e os Italianos», «Nota sobre a expressão fisionómica da face na escultura 

angolana», etc. 

Duma maneira geral as suas obras versam questôes de anatomia, onde a clareza e o valor 

dos conceitos constituem um puro deleite intelectual para quem as lê, de psicologia, assuntos 

pedagógicos e história da Medicina. 

Destaco, pelo seu reconhecido valor, tanto em Portugal como no estrangeiro, a sua vasta 

contribuição para o estudo da circulação coronária cardíaca, podendo dizer-se que o Instituto 

de Anatomia Normal de Coimbra constitui um autêntico centro de investigação em tal domínio. 

A obra de Testut e LataIjet, Anatomia Humana, na sua última edição, faz uma extensa referência 

às suas descobertas no capítulo dedicado às anastomoses das artérias coronárias cardíacas . 

A pujante influência do Mestre faz-se sentir já nos seus colaboradores e é grato ver-se que 

os assuntos da irrigação visceral continuam a preocupar e a dignificar a Escola. 

Também à clínica termal tem o Prof. Doutor Maximino Correia dedicado uma faceta da 

sua cintilante actividade e já em tal domínio nos deixou alguma obra escrita. 

Proferiu numerosas alocuçôes sobre os mais variados temas. Muitos relatórios e discursos, 

que fez e leu durante o seu reitorado, resolveu o Senado Universitário dar à estampa. Esperemos 

que esta consagração se concretize no mais curto prazo. 

São muito numerosas as suas missôes de estudo e representaçôes em Congressos e 

Conferências. Destaco a sua presença em todas as reuniôes da Sociedade Anatómica Portuguesa, 

de que é um dos mais ilustres e activos membros, na «Société des Anatomistes», nos Congressos 

Luso-Espanhóis para o Progresso das Ciências, na Sociedade Anatómica Luso-Espano-Americana, 

nas sessôes plenárias do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos Congressos Luso

-Hispano-Americanos de Anatomia, na Sociedade Anatómica Espanhola, na «Association des 

Anatomistes». 



Missões de estudo em França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha, às nossas províncias 

de Angola e Moçambique, às Universidades de Madrid, Roma, Milão, Berna, Basileia, Friburgo, 

Genebra, Lausana e Paris culminam com uma memorável viagem ao Brasil com o Teatro dos 

Estudantes da Universidade de Coimbra, proferindo então conferências no Rio de Janeiro, São 

Paulo, Bahia, Maceió, Recife, etc. 

Foi também presidente da Delegação que representou Portugal e a Universidade de 

Coimbra no II Congresso Luso-Espanhol de Hidrologia. 

A personalidade excepcional do Doutor Maximino Correia tem sido galardoada com 

numerosíssimos títulos honoríficos e condecorações valiosíssimas. 

Assim, pertence, entre outras, às seguintes sociedades científicas: Sociedade Anatómica 

Portuguesa (de que foi presidente), Membro Honorário da Sociedade das Ciências Médicas 

de Lisboa, do Instituto de Coimbra, da Sociedade Brasileira de História da Medicina, da 

Academia das Ciências de Lisboa (de que é sócio efectivo desde 1958, tendo ocupado a cadeira 

que foi do também ilustre Anatomista, Prof. Henrique de Vilhena), Sociedade Portuguesa de 

Ciências Naturais, «Association des Anatomistes», Sociedade Portuguesa de Biologia e Sociedade 

Broteriana. É sócio Honorário do Colégio Anatómico Brasileiro, membro da Sociedade 

Anatómica Luso-Hispano-Americana, presidente do Centro de Estudos Morfológicos de 

Coimbra e Vogal da Junta de Educação Nacional. 

Doutor honoris causa pelas Universidades do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Baía, 

Recife e Salamanca, foi distinguido com a Grã Cruz do Cruzeiro do Sul (a mais alta condecoração 

brasileira) conferida pelo Presidente Café Filho quando do seu doutoramento em Direito nesta 

Universidade. É Comendador da Coroa de Itália, Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago 

de Espada e Grã Cruz da Ordem de Instrução Pública, da Ordem de Afonso o Sábio (Espanha) 

e da Ordem de Isabel a Católica (também de Espanha) . 

Embora não seja aqui o momento oportuno para fazer o elogio do Doutor Maximino 

Correia como Reitor desta velha e gloriosa Universidade, entendo que foi este período da 

sua vida um dos mais brilhantes da sua fulgurante carreira, em que deixou bem vincada a 

sua excepcional personalidade e donde saiu coberto de glória e de merecidas distinções . Se 

é certo que a Universidade que serviu tão galhardamente ainda não lhe rendeu todo o preito 

de homenagem de que é credor, tem sentido à sua volta um ambiente de respeito, de carinho 

e de sincera estima por parte dos seus colegas que serão, sem dúvida, lenitivo para os 

sofrimentos que o seu espinhoso e ingrato cargo lhe acarretou. Protector da mocidade 

universitária, foi por vezes obscuramente que exerceu uma vasta obra de filantropia e de 

benemerência. Fomentador de todo o desenvolvimento da actividade académica foi por vezes 

mal compreendido. 

Defensor do prestígio da sua e nossa Universidade nunca a deixou diminuída. 

É porém a obra gigantesca da cidade Universitária (e aquela que mais devia abalar o seu 

coração e a sua saúde) - que levanta desde o nada até ao conjunto grandioso que já hoje se 

patenteia. Quantas lutas, quantas incompreensões, quantas ingratidões e amargas desilusões! Mas 
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o seu tacto, a sua inteligência e sobretudo o seu acrisolado amor a esta Casa tudo vão vencendo, 

num exemplo de persistência, de autodomínio, de trabalho e de fé. 

Durante o seu longo reitorado, só semelhante na duração aos de Frei Diogo de Murça 

(no séc. XVI), de Manuel Saldanha (no séc. XVII), de Francisco Carneiro de Figueiroa (no séc. 

XVIII) e de D. Francisco de Lemos e do Visconde d~ Rio Maior (no séc. XIX), numa série de 

121 nos últimos 4 séculos, executam-se, dentro do vasto plano de obras da Cidade Universitária, 

de cuja comissão administrativa foi o primeiro Presidente, as seguintes realizações: Grandes 

beneficiações no Paço das Escolas, as Construções do Arquivo Geral, Faculdade de Letras, 

Biblioteca Geral, Faculdade de Medicina, Instituto Botânico, Casa dos Professores 

(provisoriamente ocupada pela Associação Académica), Instituto de Coimbra, Observatório 

Astronómico, Pavilhão de Radioquímica e Escadaria Monumental. Dentro do mesmo plano 

de obras procede-se à urbanização das Ruas Larga, dos Estudos e do Cirurgião Inácio e Praça 

de D. Diniz, Largos da Feira e do Museu, à beneficiação nas instalações do Campo de Santa 

Cruz e Jardim Botânico, sendo neste modelar estabelecimento da Faculdade de Ciências 

construída uma Estufa Fria e dois excelentes laboratórios, além de colocadas esculturas 

comemorativas e ornamentais. 

No seu reitorado são ainda impulsionadas obras de notável alcance, tais como a próxima 

construção da Faculdade de Ciências, as instalações definitivas da Associação Académica (em 

vias de conclusão) e as instalações desportivas de Santa Clara. 

É certo que a obra mais cara ao seu coração não está sequer iniciada. As lutas que travou 

a este respeito constituem factos para a História desta Universidade e só obstáculos intransponíveis 

não permitiram que se realizasse. Refiro-me ao Hospital Escolar. Esperemos que em breve esta 

sua aspiração se efective, quanto mais não seja em homenagem a quem foi a alma e o 

impulsionador de tudo o que já hoje é a Cidade Universitária de Coimbra. 

Em todos os seus numerosos relatórios, lidos pela ocasião da abertura solene deste glorioso 

estabelecimento de ensino, clama bem alto pela realização das suas mais prementes aspirações, 

insistindo na insuficiência das dotações e no reapetrechamento das Faculdades . 

Durante o seu reitorado são doutoradas eminentes personalidades que constituem elos de 

ligação com as outras Universidades nacionais e estrangeiras. Recordemos Ernesto Leme, reitor 

da Universidade de S. Paulo, Pedro Calmon, reitor da Universidade do Brasil e Edgard Santos, 

reitor da Universidade da Baía, Júlio Dantas, Maranon, Cardeal Tisserant, Francisco Franco, 

João Café Filho e Kubitschek de Oliveira, Presidentes da República do País irmão, etc. 

Rememorem-se as comemorações centenárias de Francisco Suarez, da morte de D . João V, 

da Fundação da Universidade de Salamanca, da Universidade Gregoriana de Braga, da 

Universidade de S. Paulo, do III Centenário da Restauração de Pernambuco, do Centenário 

da morte de Almeida Garrett, etc. etc. 

A propósito dos problemas académicos levantados pelo Doc. n." 40.900 são de Maximino 

Correia as frases seguintes: «formulei, o melhor que soube e pude, os dados do problema, mas 

abstive-me de propor uma solução ou um sistema de soluções. É que sei muito bem quanto 



pesa a tradição, e, embora reconheça os seus inconvenientes, não lhe ignoro as vantagens». «A 

tradição é como a massa inerte de um volante de máquina. Há que despender energias para a 

pôr em marcha, mas, uma vez isso conseguido, toda a alteração de velocidade é contrariada 

pela força viva do volante» . 

E as energias despendeu-as, e prodigamente, o nosso antigo e Magnífico Reitor. .. 

Três tocantes homenagens foram prestadas ao Professor Maximino Correia. 

Uma, ainda como Reitor, outra quando abandonou, a seu pedido o difícil cargo que tantos 

anos suportou e a última, muito recente, quanto retomou as suas funçôes de Catedrático de 

Anatomia Normal. 

A primeira consistiu na inauguração do seu retrato - um óleo de Medina - na galeria 

dos Reitores da Universidade de Coimbra, por decisão do Governo da Nação. 

As duas restantes foram-lhe feitas no ambiente acolhedor da sua Faculdade de Medicina, 

que numa hora sombria e num momento reconfortante da sua vida de Reitor e de Professor 

soube cumprir o seu dever. Honra lhe seja! 

* 

Magnífico Cancelário Reitor 

Pelo brilhantismo das qualidades que adornam o doutorando, representante duma gloriosa 

e nobre Escola dum rincão longínquo mas tão perto do nosso coração e pelas excepcionais 

virtudes do seu apresentante, tenho a honra de solicitar de V. Ex.a se digne conceder-lhe o grau 

de Doutor em Medicina pela gloriosa Universidade de Coimbra. 

Disse. 

Arquivos de Patologia Geral e Anatomia Patológica da Universidade de Coimbra. Vol. 4 (Nova Série), 1961, 

p.39·49. 
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EXCELENTÍSSIMO REITOR 

SAPIENTES DOUTORES 

CARÍSSIMOS ESTUDANTES 

Elogio académico do Doutor Hilário Veiga de Carvalho, 

proferido pelo Doutor Luís Augusto Duarte Santos, na 

cerimónia de doutoramento honoris causa realizada 

no dia 1 de Maio de 1966 

EXCELENTÍSSIMO REPRESENTANTE DO BRASIL 

EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES 

MINHAS SENHORAS, SENHORES 

Jamais, cremos, a nossa Faculdade nos poderá encarregar de missão que cumpramos com 

maior alegria íntima e mais fundada honra dos que as ora vividas neste acto soleníssimo de 

imposição de insígnias doutorais ao Prof. Hilário Veiga de Carvalho. 

Através dos séculos, sempre esta sala, já de si tão carregada de majestade ao mesmo tempo 

rígida e álacre, afastada de tons escuros que não servem à vida sadia do espírito que se quer 

liberto para subir, toma ares especiais, festivos dentro da dignidade, no cerimonial para a grande 

gala dos doutoramentos. E, desde sempre, podemos afirmar, os mesmos figurantes como se o 

tempo dentro destas paredes tivesse parado; o colégio dos Doutores presidido pelo seu Reitor 

- seu Reitor mesmo quando de transitórias suspensões de sã e necessária autonomia na escolha 

do mais alto dignitário da corporação - o doutorando carregado de méritos, trazido pelo 

apresentante, alta figura avalizadora do novo doutor da Universidade, mais um elemento 

transitório a segurar o testemunho da perenidade da Instituição. E quase nada interessam os 

nomes, até por sua transitoriedade, contando apenas a qualidade, o valor intrínseco e associativo, 

o que representam, a encarnação nas funções e no papel que lhes cabe . Assim, nestas 

circunstâncias, os elementos que constituem o colégio doutoral, como a própria Universidade, 

são imutáveis. Hoje, ontem, amanhã. Nós e o Professor Hilário Veiga de Carvalho; um colégio 

doutoral de antanho na admissão de novo doutor; um colégio doutoral do tempo a vir e mais 

um doutor a afirmar vida e continuidade. 
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Sempre o mesmo neste renovado acto grave mas jubiloso da imposição de insígnias. 

A ele se chega por via académica normal ou porque o Conselho Escolar de uma Faculdade 

conferiu o título honoris causa. 

Dois caminhos diferentes para meta comum, pois por qualquer deles o novo doutor vai 

humildemente ocupar o último lugar entre os seus pares que o trouxeram até eles mantendo 

natural hierarquia. E na borla e capelo nada indica que o recém-chegado ascendeu através de 

provas de concurso ou por via honorífica. Mas no eleger de doutores por distinção não podem 

as Universidades pretender, por impossível, abranger todos os grandes cientistas nacionais ou 

estrangeiros, ainda que atendessem apenas aos casos onde se aliassem à excepcional ciência, 

excepcional sabedoria. Há que exigir outros predicados relativos à Universidade em que 

ingressam, à Faculdade que os elege ou à Nação. 

Se fosse possível outorgar o título honoris causa a quem, na mesma Faculdade, tivesse 

ascendido ao grau de doutor através de provas académicas normais, essa situação seria 

extremamente significativa e os doutores encarregados de se pronunciarem no acto de imposição 

das insígnias sentir-se-iam extremamente felizes e honrados por si e pela Universidade. 

Ora, é sabido que, em alguns casos, circunstâncias equivalentes se têm verificado em 

doutoramentos honoris causa. Os escolhidos, para além da cabal prova em projecção 

internacional que deram de suas sabedoria e cultura, para além de satisfazerem os requisitos 

justificativos do seu ingresso na teia dos doutores de uma das Faculdades da nossa Universidade, 

viveram no País ou fora dele em tão íntima comunhão de ciência e humanidade, colaboram 

connosco ou interessaram-se tanto pelos nossos assuntos que podemos dizer haverem prestado 

provas de doutoramento académico. 

Pelo que o Professor Almeida Ribeiro conhecia e pelo que, com o devido sentido de 

proporções em relação àquele querido e saudoso mestre e antecessor na cadeira que ocupamos, 

é do nosso conhecimento, podemos, em plena consciência de responsabilidade perante a Alma 

Mater, garantir que o Prof. Hilário Veiga de Carvalho está no número desses escolhidos que 

prestaram provas académicas. Seja-nos permitido recordar que, bem ou mal, hoje na nossa 

Faculdade tais provas visam demonstrar o valor de um trabalho de investigação que constitui a 

dissertação escrita, sólida cultura médica universalista e facilidade e propriedade de exposição, 

a par de forte poder dialéctico. 

E fácil é demonstrar, à saciedade, que o novo doutor, se tem as qualidades requeridas para 

merecer da escolha, necessariamente exigente, a fazer em doutoramentos honoris causa, possui, 

para além da investigação científica, invulgar cultura médica universalista, facilidade e rigor de 

expressão e extraordinário poder dialéctico. 

Razão tivemos, portanto, quando começámos por dizer da alegria e da honra que vivemos 

neste momento. Mas para além de tal e boa razão muitas outras se conjugam nesta hora da 

nossa vida e que cremos não poderem vir facilmente a repetir-se. 

Sentimento de profunda gratidão justifica que ao indicar, entre essas outras razões, o saber 

que estamos na conjuntura a cumprir mandato de um dos nossos mestres, o Prof. Almeida 



Ribeiro, invoquemos o nome daqueles outros de quem tivemos a honra de ser colaborador e 

que muito nos influenciaram. Se em todos eles as qualidades são traço comum, permita-se-nos 

salientar a verticalidade desassombrada de Morais Sarmento, de Almeida Ribeiro e, fora da 

nossa Universidade, de Francisco Coimbra, que deixou em nós profundas marcas vida fora. 

Só lamentamos que insuficiências próprias não permitissem havermos recebido com igual 

penetração a bondade espontânea mas também reflectida e por isso humana de Elísio de Moura, 

e essa bondade mais que humana, que leva a oferecer a outra face por incapaz de até no agressor 

deixar de ver o irmão, o que caracterizou essa alma franciscana que foi Rocha Brito. 

Mas do Senhor Doutor Almeida Ribeiro, recebemos porém, a mais forte influência sobre 

pendor natural de respeito aos mestres - mesmo quando deles somos obrigados a discordar -

mestres em quem jamais fomos capazes de ver colegas que só o são universitariamente mais novos. 

Assim, Vossas Excelências podem avaliar do que sentimos no momento em que se realiza, 

aqui, acto que é a concretização de um dos mais fortes desejos desse nosso querido e saudoso 

mestre. Significativamente é o seu próprio capelo que, nesta cerimónia, cobre os ombros do 

Prof. Hilário Veiga de Carvalho. Foi o destino que o impôs impedindo-o de poder envergar 

hoje as insígnias doutorais que a Universidade lhe oferece. Quando de futuro as ostentar, para 

honra sua e desta Universidade, continuará a ver nelas as do seu nobre amigo, admirador 

convicto. Em verdade, o Prof. Almeida Ribeiro não esquecia, para além do valor da obra, a 

dedicação do doutorando a Portugal, a Coimbra e à sua Universidade e ao sector de que lhe 

cabia a responsabilidade - o Instituto de Medicina Legal. E na Universidade de Coimbra não 

há quem ignore o que representava para o Professor Almeida Ribeiro o seu Instituto, esse 

Instituto que hoje nos dignifica mas é obra sua, pelo que não compreendemos como teias 

burocráticas ou tibieza de vontades têm impedido que, pelo menos como designação supletiva, 

não ostente o nome «Instituto de Almeida Ribeiro». 

O grande mestre considerava Veiga de Carvalho como elemento desse Instituto, seu 

verdadeiro colaborador, sem olvidar que já em 1934 ele dedicara uma monografia ao Instituto 

de Medicina Legal de Coimbra e que duas dezenas de anos volvidos publicava valioso estudo 

para apresentar à Faculdade de Medicina - «Fulminação» - que veio a obter a mais alta 

classificação em concurso cientifico. 

Veiga de Carvalho sempre se sentiu discípulo de Almeida Ribeiro e assim podemos dizer 

que, privado da presença física do mestre comum, por imperativo de velhos sentimentos 

profundos ora acrescidos pela vontade de lhe homenagear a memória, não abrandou a 

colaboração e as relaçôes cientificas culturais e humanas com a Medicina Legal de Coimbra. 

Essa colaboração processa-se na mais dilatada dimensão, pois no âmbito internacional, há longos 

anos que São Paulo caminha ao lado de Coimbra na mais fraternal aliança. 

Previamente se ajustam conceitos, se delimitam campos, se decidem atitudes, se escolhem 

posiçôes que mais prestigiem a Medicina Legal dos dois centros, que é dizer dos dois países . 

Sem falar no papel que, como vice-presidente, relator e congressista, teve para o pleno 

êxito do Congresso Internacional de Medicina Legal realizado, sob a nossa presidência, em 
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Coimbra, faz agora precisamente um ano, em muitos outros congressos internacionais, mas 

particularmente nos de Viena de Áustria, em 1961, e de Paris, em 1964, a ligação dos 

professores de São Paulo e Coimbra tem sido da maior utilidade. A preocupação do Prof. Veiga 

de Carvalho em consolidar, olhos no futuro, tal frente única, foi ao ponto de consertar connosco 

o estágio simultãneo de um assistente da Medicina Legal de São Paulo e de um da de Coimbra, 

que teve lugar durante alguns meses no Instituto de Medicina Legal de Roma, sob a orientação 

do comum amigo Prof. César Gérin. 

Sempre que vem a Portugal não deixa junto dos poderes públicos de se esforçar pela 

concretização de real, efectiva e íntima colaboração científica entre as duas pátrias que, em seu 

entender, e muito bem, é a melhor base para a Comunidade Luso-Brasileira verdadeira e não 

apenas de fachada ou quando coincidem se não rasteiros, sempre fugazes interesses. 

Este amor a Portugal pode para muitos ter explicação no nascimento de pais portugueses 

e na estadia, em Coimbra, do Professor Veiga de Carvalho nos verdes anos da instrução primária 

e dos primeiros trabalhos do ensino secundário, onde obteve os seus primeiros prémios 

académicos e onde teve como professores Eugénio de Castro e Mendes dos Remédios. Não 

é, contudo, essa explicação nem a melhor nem a única. As melhores e mais poderosas razões 

residem no próprio, na personalidade, ao mesmo tempo afectiva e forte do Prof. Veiga de 

Carvalho, na sua sensibilidade e na sua cultura. É acto de amor, mas de amor consciente e 

activo; acto em que a sensibilidade aguda é servida e ao mesmo tempo disciplinada por vasto 

conhecimento, por sólida cultura. 

No campo em que universitariamente é responsável, há seIS anos que persegue a 

concretização de um Instituto Luso-Brasileiro de Ciências Médico-Sociais, que teria sede 

provisória em Coimbra e em São Paulo, mas que visa unir em objectivos concretos os dois 

países . 

Em revista de que é fundador e director, frequentemente aparecem referências à Medicina 

Legal portuguesa e de Coimbra e se traçam planos de trabalho comum. Nela, ainda bem 

recentemente, refere com júbilo e confiança a fundação da Academia Zacchia - no fundo, ideia 

e realização suas - que reúne cultores da Medicina Legal e Social e Ciências Afins, de Itália, 

Espanha, América Latina e Portugal e de que cabe ao Instituto de Medicina Legal de Coimbra 

a honra de ser primeira sede e o seu director presidente da Comissão Instaladora. 

Pertencendo efectiva e legalmente à Faculdade de Medicina de Coimbra o Instituto de 

Medicina Legal, tudo o que o novo doutor tem feito com ele e por ele é feito à Faculdade de 

Medicina e à Universidade de Coimbra. Mas, especificamente à Faculdade de Medicina, o Prof. 

Hilário Veiga de Carvalho além do amor persistente e da difusão que faz, sempre que pode, 

da sua continuidade a nível da tradição de que goza, está em São Paulo sempre à sua disposição 

e dos seus elementos, como o próprio director da Faculdade e outros que lá se têm deslocado 

o comprovam. Há dois anos veio a Portugal exclusivamente a serviço da nossa Faculdade para 

colaborar activamente no I Curso de Medicina do Trabalho que, com o Gabinete de Higiene 

e Segurança do Trabalho e o patrocínio do senhor ministro das Corporações, Prof. Gonçalves 



de Proença, doutor ilustre desta Universidade, a Faculdade organizou e teve lugar na Figueira 

da Foz. Aí, aliás, deu o eminente Professor prova cabal da sua vasta cultura nos mais diversos 

pontos de sectores ligados à Medicina Legal - o Trabalho e o Tráfego - no âmbito que espíritos 

como o dele, Simonin, Royo-Vilanova, Gérin e outro doutor de Coimbra, Mosinger, têm 

justificado. Também neste curso deixou bem vincada a sua extraordinária capacidade de 

prelector e de esclarecida e útil dialéctica, as tais qualidades que referimos como indispensáveis 

na prestação de provas de doutoramento académico. Quem o viu, por diversas vezes, colocar

-se à disposição de quem quer para discutir qualquer assunto ligado às matérias em causa, não 

sabe se mais admirar a solidez dos conhecimentos se a maneira como os expunha ou a argúcia 

com que adivinhava pensamentos e desfazia objecções. 

Mas em São Paulo não é apenas a Faculdade de Medicina mas a Universidade que tem 

nele um verdadeiro apóstolo e devotado servidor. Para citar só um exemplo, basta recordar 

como ele viveu a ida do Prof. Braga da Cruz àquela cidade logo enviando jornais que referissem 

a visita e os êxitos daquele nosso eminente colega. E essa parte tão importante da Universidade, 

que são os seus estudantes, tem recebido do novo doutor, através de gerações sucessivas, as 

provas mais evidentes de apreço, dedicação e carinho. 

E é figura grande na Ciência quem tanto se ligou ao País, à cidade e à Universidade. 

Veiga de Carvalho sem mais do que pelos conceitos que tem da ciência que cultiva e da 

missão de professor como mestre e cientista, como investigador e chefe de equipa de trabalho, 

dá justa medida de sabedoria. 

Não aceitou jamais a ideia cómoda de limitar a Medicina Legal a seu âmbito clássico e 

desde sempre cultivou seus novos aspectos e ciências afins. Cultivou, ensinou e investigou e 

dessa maneira as quase três centenas de trabalhos publicados distribuem-se pelos diversos 

sectores clássicos {onde avulta a feição técnica da histologia forense - que começa em «Novas 

técnicas e novo processo de observação microscópica dos ossos e sua aplicação médico-lega!», 

Rio de Janeiro, 1933, e vai até ao trabalho «Vital Reaction in the central nervous system», 

Londres, 1964, formando valiosíssimo conjunto que acaba de ser sumarizado no volume 

«Forensic Histology», consagrando a designação Histologia Forense usada pela primeira vez pelo 

autor e depois geralmente aceite pelos cientistas dos outros países - e notáveis trabalhos no 

domínio da criminalística} e pelas Medicina Social {actividade cumulada com a publicação do 

livro «Medicina Socia!»}, Medicina do Trabalho {de que fala bem a 4." edição do seu livro 

«Acidentes de Trabalho»}, Medicina do Tráfego (intervenções em congressos) e «Prospettive 

attuali dell'Infortunistica», Roma, 1963, Criminologia {em trabalhos que se escalonam ao longo 

de três décadas desde «Um velho tema: a classificação dos criminosos», 1937 - à publicação 

de nova edição de «Os criminosos e suas classes», 1964 -} Psiquiatria forense, Deontologia 

médica e ainda nos aspectos jurídicos da Medicina Legal onde se notabilizam trabalhos 

sucessivos de crítica construtiva a diversos aspectos dos Códigos Penais brasileiros que têm sido 

promulgados. Aliás, esta última faceta foi posta em relevo, já em 1941, pelo desembargador 

Mamede da Silva, quando escreveu: «O que ele consegue de forma esplêndida é a entrosagem 
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de ambos os campos e atribuições; as do médico e as do jurista, aos quais complete, em mútua 

colaboração inteligente, a defesa da sociedade e a correcção dos seus males» . 

Decorrido exactamente um quarto de século, Hilário Veiga de Carvalho, por sua vez 

confirmando o que dele dissera aquele jurista, escreve: «que o Brasil seja autêntico em seu 

apanágio de amar a todos os seus filhos, porque lhes dê a compreensão, o auxílio, os meios 

para o seu progresso, que saltem dos textos das leis para os lares, fazendo destes o justo lugar 

onde o Bem e a justiça sejam plenamente vigentes». 

A aparente dispersão da obra de Hilário de Carvalho ocorre dentro de balizas bem definidas, 

em equilibrada harmonia, e não o levou à superficialidade, mas antes, com visão de conjunto, 

permitiu-lhe profundidade de proveitosa projecção doutrinária e aplicação prática de real valor. 

A teoria de corporações cientificas brasileira, estrangeiras e internacionais que o chamaram 

a si e lhe confiaram cargos directivos ou lhe distribuíram funções prestigiantes, as laureas obtidas 

em sucessivos concursos académicos, os prémios alcançados por muitos dos seus trabalhos, bem 

demonstram que a qualidade destes não diminuiu com a quantidade invulgar que o coloca na 

mais alta linha dos grandes trabalhadores universitários. 

Queremos ainda salientar a capacidade organizadora do mestre que se não circunscreve 

à Medicina Legal de São Paulo. Deste aspecto basta citar as palavras pronunciadas pelo bem 

conhecido Prof. Pacheco e Silva, em acto idêntico ao que hoje aqui tem lugar, mas relativo a 

outro grande nome, Leonídeo Ribeiro, quando diz que o ramo da Medicina Legal brasileira 

fundado por Óscar Freire, em São Paulo, <<foi mantido no mesmo padrão alto e digno por 

Flamínio Fávero e Hilário Veiga de Carvalho». 

Tais palavras corroboram e actualizam as que se lêem ao abrir o parecer do júri do 

«Prémio Alcântara Machado» que lhe outorgou essa alta distinção em 1949: «Hilário Veiga de 

Carvalho é nome que se impôs em nossos meios culturais, especialmente pela seriedade de 

seus estudos. Principalmente investigador, é também divulgador na cátedra e no livro é digno 

discípulo e continuador da escola de Óscar Freire superiormente mantida e elevada por 

Flamínio Fávero». Mas Hilário Veiga de Carvalho serviu o seu país e a Medicina Legal organizando 

serviços em diversos estados brasileiros e estrangeiros. Assim: em Florianópolis, capital do 

estado de Santa Catarina, estruturou um Instituto de Criminologia da Faculdade de Direito e 

tão bem se houve, que, por decisão unânime da Congregação daquela Faculdade, esse Instituto 

ostenta hoje o seu nome; em Brasília colaborou na organização dos Serviços Técnico-Cientificos 

da Polícia; em Fortaleza, capital do estado do Ceará, foi incumbido pelo governador de delinear 

o Instituto de Medicina Legal e Criminalística; em Valência, na Venezuela, a convite do reitor 

da Universidade, estudou a organização que propôs do Instituto de Medicina Legal da respectiva 

Faculdade de Medicina; em Rosário de Santa Fé, na República Argentina, a convite da 

Universidade, foi encarregado de reorganizar o Instituto de Medicina Legal. 

Reservámos para final referência a circunstância do maior valimento e de muito especial 

significado universitário; a mão que neste momento traz pela sua a do doutorando é a do Senhor 

Doutor Maximino Correia. Dizer isto equivale a dizer que é a própria Universidade de Coimbra 



que apresenta nesta cerimónia o seu novo doutor. Sua Excelência identificou-se tanto com a 

Universidade que serviu devotadamente como professor insigne durante tantos anos e como 

reitor exemplar no mais largo reitorado da história da Instituição a que tudo devemos, que se 

justifica a nossa maneira de dizer. 

Esta, mais uma distinção, e não das menores, para o doutorando e bem a merece, por 

tudo que deixámos dito, e pelo muito que podíamos dizer, mas também pelo simples mas bem 

significativo facto de logo de início nos haver confidenciado que desejaria que seu apresentante 

fosse um professor desta nossa e já dele, agora mais do que nunca dele, Universidade. 

A presença do Senhor Doutor Maximino Correia reveste-se aqui ainda de outro aspecto 

muito de salientar. 

É que podemos e devemos considerar que o Prof. Hilário Veiga de Carvalho vem, por 

direito próprio e em linha de continuidade muito significativa para a ciência médico-legal dos 

dois países irmãos, suceder nestes doutorais ao nome de outro grande vulto da Medicina Legal 

lusíada de além Atlântico - Afrânio Peixoto. Mas, justamente na investidura do grau, o Senhor 

Doutor Maximino Correia tomou papel importante, pronunciando uma das orações laudatórias, 

a outra entregue a nosso mestre, Senhor Doutor Almeida Ribeiro. 

N essa notável peça de brilho literário a ombrear com o da prosa excepcional do doutorando 

de então, e em que dois grandes espíritos e duas brilhantes culturas se encontraram, foi bem 

salientado pelo seu autor, apaixonado estudioso de Camões, o amor de Afrânio Peixoto ao 

nosso grande poeta e o merecimento da obra camoniana do doutorando de então. 

Ora, em curiosa e também significativa coincidência, o novo doutor por Coimbra, é como 

Maximino Correia e como Afrânio Peixoto o foi, para além de cultor das letras, estudioso de 

Camões e dos Lusíadas. 

Ao lado das obras camonianas dois ilustres mestres de Medicina de Coimbra e do Rio 

de Janeiro, há que colocar as deste de São Paulo: «A patologia médica dos Lusíadas», «Os 

Lusíadas e a Medicina Legal» - se Maximino Correia é o pioneiro dos estudos sobre a Medicina 

nos Lusíadas, Veiga de Carvalho fica como pioneiro de estudo dos aspectos médico-legais dessa 

mesma obra - e a série sobre a rubrica comum de «Nótulas Camonianas». Também ele seria 

capaz de, na esteira de Afrânio Peixoto, escrever «Viagens na minha Terra», abrangendo 

peregrinações tanto ao longo do Brasil como de Portugal, os dois países, sentimentalmente por 

igual seus. 

As palavras do mestre Afrânio Peixoto citadas no final da oração proferida pelo Senhor 

Doutor Maximino Correia ajustam-se tão perfeitamente ao que tantas vezes tem dito o novo doutor 

que as repetimos aqui, ecoando na sala que as escutou há quase trinta anos: «Coimbra de Inês, 

de Santa Isabel, das tricanas e das lavadeiras, das Sés, das Congregações, da Universidade, de 

Eugénio de Castro, das águas do Mondego ... toda Coimbra-mulher, eu te amo .. . 

Foste o meu primeiro amor, quando mal abria os olhos à inteligência: serás o meu último 

amor, à cultura, à arte, à história, à lenda, à maravilha da minha terra, da minha gente, Santa 

Coimbra»! 
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Excelentíssimo Reitor 

Pelo que realizou no plano científico-cultural a bem dos valores humanos, da comunidade 

luso-brasileira na sua melhor expressão, de Portugal, de Coimbra e da sua Universidade é esta, 

personalizada no Senhor Doutor Maximino Correia, e não apenas nós, quem solicita para 

Hilário Veiga de Carvalho a concessão do grau de Doutor em Medicina pela Universidade a 

que V. Ex." preside. 

Coimbra Médica. Vol. 13, Série III (1966) , p. 864-873. 



Doutor 

Maximino José de Morais Correia 

[Padrinho do Doutor Hilário Veiga de Carvalho 1 



Doutor 

António Meliço Silvestre 



ExYO SR. REITOR 

Elogio académico do Doutor Maximino José de Morais Correia, 

proferido pelo Doutor António Meliço Silvestre, 

na cerimónia de doutoramento honoris causa 

do Doutor Hilário Veiga de Carvalho, 

realizada no dia 1 de Maio de 1966 

Ex.~ ' OS COLEGAS E DOUTORES 

Ex.~ ' () REPRESENTANTE DO BRASIL ' 
( 

Ex. MAS AUTORIDADES 

SENHORES ESTUDANTES 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

A Universidade de Coimbra veste hoje as suas melhores galas para receber no seu seio uma 

destacada figura da intelectualidade brasileira, o Prof. Hilário Veiga de Carvalho, catedrático de 

Medicina Legal da Universidade de São Paulo, há largos anos conhecido no nosso meio coimbrão. 

De ascendência portuguesa, os sentimentos de admiração e amor a Portugal instilados no 

seu sangue pela hereditariedade foram afervorados pela educação que de seus pais recebeu. 

Desde tenra idade tem vindo a Portugal imensas vezes, aqui fez a instrução primária e uma 

parte da educação liceal. 

Ama a terra de seus pais como se sua própria fosse. 

Nestes sucessivos contactos com o nosso País travou relações de amizade e admiração com 

os serviços médico-legais, onde conta e contou alguns dos seus melhores amigos. 

O nosso saudoso Prof. Dr. Almeida Ribeiro, particularmente, tinha pelo Prof. Hilário 

Veiga de Carvalho uma altíssima consideração, como tantas vezes o deixava transparecer nas 

suas conversas . Inteligente e culto, frequentador assíduo dos melhores centros médico-legais 

da Europa, o Prof. Veiga de Carvalho adquiriu uma sólida reputação na sua especialidade. Logo 

que chegou à cátedra da sua Faculdade, fez uma reorganização completa de matérias e métodos 

de ensino da medicina legal de São Paulo que foi, pedagogicamente, muito considerada. 

Cientificamente, o Prof. Veiga de Carvalho tem publicado trabalhos de muito valor sobre as 

diversas matérias do multifacetado sector da Medicina Legal, particularmente sobre Medicina Social. 
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Ultrapassando há muito as fronteiras da sua pátria, o Prof. Veiga de Carvalho tem ocupado 

elevados cargos em diversas organizações científi.cas e congressos internacionais (Presidência ou 

Vice-Presidência da Academia Internacional de Medicina Legal, sua congénere de língua inglesa, 

Associação Internacional de Medicina do Tráfego, Sociedade de Medicina Legal e Criminologia 

de São Paulo, I Congresso Latino-Americano de Saúde Mental, V e VI CongTessos Internacionais 

da Academia de Medicina - Viena e Paris - Meeting Forensic Medicine - Nova Iorque -

Congressos de Tráfego - S. Remo e Ron:la, etc .) . Como membro ou sócio honorário de 

sociedades científicas dos ran:lOS a que se dedica, pode dizer-se que todas elas incluem o seu 

nome. Cito algumas: Soco de Med. Leg. de França; Soco Ital. de Med. Soc.; Soco Argent. de Crim.; 

Soe. de Psiq. e Med. Leg. de la Plata (República Argentina); Acad. Nae. de Med. da Rep. do 

Peru; Cire. de Med. Leg. de Rosário (Rep. Argentina); Centro de Est. de Med. Leg., Psiq. For., 

Crimin., Derecho Penal y más Ran:las y Disciplinas Conexas, de Cuenca, Equador; Soe. Argent. 

de Sexo!., Biotip. y Eugenesia; Soe. de Med. Legal e Crim. de Minas Gerais; Soco Peruana de 

Med. Leg.; Acad. de Med. de São Paulo; Acad. Nac. de Med. da Rep. da Colõmbia; Soco Paulista 

Leg. e Toxicol. de Buenos Aires, da «Association Médica Argentina»; Soco de Med. de 

Pernambuco; Soco Méd. Cirúrg. do Pará; Soe. Bras. de Neurol, Psiq. e Med. Leg.; Acad. Lat. 

Americana de Neur. Psiq. e Med. Legal; Soe. de Psicop., Neur. e Med. Leg. da Rep . da 

Colômbia; Inst. Bras. de Jist. da Med.; Assoe. Bras. de Med. do Trabalho; Centro de Ciências, 

Letras e Artes de Can:lpinas; União Amer. de Med. do Trabalho (American Union of Occupation 

Medecine); Inst. de Coimbra; Dir. do Inst. de Estudos Porto da Universo de São Paulo. 

Acerca do merecimento e valor científico dos seus trabalhos, ouviremos o meu distinto 

colega de Medicina Legal, Prof. Duarte-Santos, dentro de momentos . 

Escolheu o Sr. Prof. Veiga de Carvalho para seu Apresentante nesta cerimónia, o Sr. Prof. 

Maximino Correia. 

Não podia, na realidade, o Prof. Veiga de Carvalho escolher melhor. Entre nós, ninguém 

melhor do que o Prof. Maximino Correia conhece a vida intelectual e social do Brasil. 

O seu acendrado lusitanismo levou-o desde muito novo a visitar terras distantes que 

pertenceram (Brasil) ou pertencem (as nossas terras de África) a Portugal, a acompanhar o seu 

desenvolvimento, a estudar os seus problemas, vibrando sempre de júbilo com todos os 

acontecimentos que representem o seu progresso, ou aumento de bem-estar. 

Pelo Brasil grande e nobre tem o Prof. Maximino Correia simpatia muito especial... grande 

pela extensão territorial e pelas suas riquezas, mas maior ainda pela alma da sua gente capaz 

de albergar sentimentos da maior nobreza e generosidade, ideais de justiça e firmeza de vontade 

que mais podem honrar uma Pátria. 

A este grande País dispensa o Prof. Maximino Correia e dispensan:los todos nós portugueses 

uma simpatia e dedicação muito especiais. 

Um País como o Brasil, que no campo sanitário teve homens de categoria mental e moral 

dum Oswaldo Cruz e dum Carlos Chagas, que em poucos anos (3) conseguiu vencer os terríveis 

flagelos da febre amarela e da doença de Chagas (Schyzotripanun Cruzi), dum Manuel d'Abreu 



e dum Cardoso Fontes, tão conhecidos, nos domínios da Tisiologia e dum Marcelino Candau 

que há largos anos dirige superiormente aO. M. S., não pode deixar de ser um grande e nobre 

País e de merecer a simpatia e o respeito de pessoas cultas e honradas de todo o Mundo, 

mormente de Portugal. 

O Prof. Maximino Correia rendeu culto e admiração ao Brasil literário e sociológico na 

pessoa de Afrânio Peixoto, ao fazer o seu elogio nesta histórica Sala por ocasião do seu 

doutoramento em 1939. 

É, justificadamente, grande a nossa admiração pelo Brasil, pelo que ele tem feito em prol 

da civilização e, potencialmente pelo que dele poderemos esperar. País que tem de comum com 

o nosso a raça, língua, história, tradições, é e será sempre a glória e o orgulho do Povo Português. 

O Sr. Prof. Maximino Correia é sobejamente conhecido e admirado de todos nós para 

que necessite de elogios. 

Carreira escolar brilhantíssima em todos os graus de enSInO - Primus Ínter pares; foi 

promovido a Assistente em estudante no 2.° ano de Medicina. Encarregado de regência pouco 

depois de licenciado e poucos anos depois, nomeado Professor Catedrático, sempre com 

dispensa de provas públicas. 

A sua carreira profissional foi também invulgar, ascendendo ao lugar de Reitor - o mais alto 

lugar da hierarquia universitária muito cedo e nele se conservando pelo mais largo tempo (18 anos). 

Este facto, só por si, significa já quanto, na sua brilhante e rara personalidade, há de 

equilíbrio, de bom senso, de humanidade, a par duma inteligência robusta, simpatia viva, sólida 

cultura, amor à Universidade, bondade e espírito de justiça. 

Como professor foi um prelector admirável, sabendo sempre encontrar para pensamentos 

e ideias claras a expressão concisa e precisa mais agradável e amenizar um ensino por sua 

natureza árido e ingrato como é o ensino da Anatomia. 

Como professor, soube realizar, durante o tempo em que, cumulativamente, não exercia 

as absorventes funções de Reitor, trabalhos científicos de envergadura que o impuseram entre 

os cultores do sector Anatómico. Podemos citar a tese de doutoramento, 1919, em que se dá 

conta das primeiras inj. de linfáticos que se fizeram em Portugal. 

Como professor, pôde reger ainda cadeiras diferentes da sua, quer na Faculdade de 

Medicina, quer na Faculdade de Letras, o que prova a vasta cultura do seu alto espírito. No 

século em que vivemos, os progressos científicos têm sido de tal vulto em todos os sectores de 

conhecimentos humanos que já não é possível a nenhuma cerebração, por mais portentosa que 

ela seja, abarcar a soma de todos os conhecimentos humanos, donde a necessidade que tem 

cada um de se refugiar numa especialidade cujo campo de acção tem de ser cada vez mais 

limitado para, com mais probabilidade, nele se poder fazer obra útil no domínio da investigação. 

São dum alto espírito espanhol as palavras: «Especialista é aquele que sabe cada vez mais dum 

campo que é cada vez menor». 

Ora, claro está, que não podemos fazer tábua raza da cultura geral. O assunto tem sido 

muito discutido, mas o Prof. Maximino Correia mostra, com o seu exemplo, como se pode 
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fazer a cultura geral sem prejudicar a formação especial, ou profissional. O Prof. Maximino 

Correia nunca perdeu a oportunidade de aumentar a sua cultura literária, científica e artística, 

mas são os problemas nacionais e as figuras nacionais aqueles que de modo especial prendem 

a sua esclarecida atenção. 

Tem mostrado sempre por Camões, nossa maior glória literária, uma verdadeira ternura 

e, peles Lusíadas, que ele tantas vezes deve ter lido e meditado, um sentimento de admiração 

e de verdadeiro orgulho patriótico. Três nomes que, por imperativo de consciência, devemos 

associar: Prof. Luciano Pereira da Silva, Conde Ficalho, Prof. Maximino Correia. 

O meu saudoso professor Luciano Pereira da Silva, eminente catedrático da Faculdade 

de Ciências, publicou em tempos um livro valioso, «A Astronomia dos Lusíadas», que nos 

mostra claramente que Camões, ao escrever os Lusíadas, possuía como bagagem toda a soma 

de conhecimentos de Astronomia que era possível adquirir nessa época. 

O conde de Ficalho procedeu de modo igual em relação à Botânica, tendo chegado a iguais 

conclusões em «A Flora dos Lusíadas». 

As suas ideias eram as de Garcia d'Orta. 

O Prof. Maximino Correia estudou os Lusíadas com a preocupação de registar todas as 

referências que representassem conhecimentos médicos, tendo chegado a conclusões inteiramente 

semelhantes às anteriores e publicadas num livro curioso <<Sobre a Medicina dos Lusíadas». 

Camões, era de facto, um homem verdadeiramente culto, o que já naquele tempo era caso 

raro, mas ainda possível para espíritos de elite como o dele. 

Diz-se que a maior parte do seu tempo de Coimbra era passada na rica biblioteca do 

mosteiro de Santa Cruz, onde seu tio D. Bento Camões era prior-mor. .. 

Posteriormente, outros investigadores se têm referido aos conhecimentos médicos dispersos 

pelos Lusíadas mas, claro está, as honras de pioneiro cabem por completo ao Sr. Prof. 

Maximino Correia. 

* 

Em atenção aos altos méritos do Prof. Hilário Veiga de Carvalho e à elevada categoria 

mental e moral do seu digníssimo Apresentante peço para ele a concessão do grau de Doutor 

em Medicina pela Universidade de Coimbra. 

Coimbra Médica. VoI. 13, Série III, (1966) , p. 860-864. 



Sua Santidade 

João Paulo II 

1982 



Doutor 

António de Arruda Ferrer Correia 



SANTÍSSIMO PADRE 

Saudação do Magnífico Reitor da Universidade de 

Coimbra, Doutor António Armda de Ferrer COlTeia, 

a Sua Santidade o Papa João Paulo II, na cerimónia de 

doutoramento honoris causa - conferido por todas as 

faculdades - realizada no dia 15 de Maio de 1982 

Honra excelsa representa para a Universidade de Coimbra a vinda de Vossa Santidade. 

Marcou Vossa Santidade encontro aqui - nesta Universidade que foi das primeiras nascidas 

sob a égide da Igreja Romana - com a intelectualidade portuguesa. 

Decerto que na Universidade se não contém a intelectualidade toda. Nela cabem, porém, 

todas as interrogações, perplexidades, angústias - em suma, toda a inquietação que caracteriza 

a atitude do pensador ante a sua tarefa e em geral a própria situação existencial do homem. 

Nela está o jovem estudante com os seus anseios renovadores, a sua recusa por vezes radical, 

o seu espírito utópico sempre generoso. E a par do estudante, o mestre, em quem a experiência 

não deve anular um afã de contínua problematização, porque antes o postula, cujo saber jamais 

poderá ser entendido como algo de concluso e petrificado, porque é sempre algo a caminho e 

em devir. Como, aliás, o próprio homem - homo viator - : o homem que vive num constante 

processo de ultrapassagem (na expressão de Heidegger), em «fuga» permanente - o homem 

cujo comportamento perante a vida tem por característica a fundamental inquietação e cuja 

paixão de transcender-se (<< ••• a impressão / De haver melhor em mim do que eu», na síntese 

poética de Fernando Pessoa) é o sinal da sua vera humanidade, como disse Max Scheler. 

Se a Universidade não esgota o universo da intelectualidade, estão todavia nela presentes 

as várias dimensões que o constituem. 

A Universidade, que é sem dúvida uma instituição de ensino, votada, pOlS, à formação 

de técnicos e à transmissão do saber especializado, não se define apenas por esse vector. Espaço 

de reflexão sobre os grandes temas espirituais que preocupam o homem do nosso tempo, cabe

-lhe afirmar - na síntese lapidar de Vossa Santidade - a «prioridade da ética sobre a técnica», 

o «primado da pessoa sobre as coisas», a «Superioridade do espírito sobre a matéria». Cumpre

-lhe empenhar-se (e continuo citando Vossa Santidade) no desenvolvimento da pessoa e não 
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apenas na multiplicação das coisas, porque não se trata tanto de «ter mais», como de «ser mais» 

ou ser melhor. 

Espelho que é da verdadeira identidade do ser humano, a Universidade deve assumir a 

plena realização dos seus valores e plenamente se comprometer em tal realização. E assim, 

enquanto partícipe nessa tarefa de humanização da pessoa real e concreta, ela recusa aquela 

inumana divisão dos homens em duas classes - a dos engenheiros sociais e a dos habitantes 

de instituições fechadas, de que falam autores de tão diversos horizontes. 

O verdadeiro perfil e dimensão da Universidade definem-se, portanto, pelo humanismo: 

o humanismo como a concepção de vida em que o homem aparece sempre como o referente 

polar - e humanismo porvir, na bela palavra de Karl Rahner; isto é, o humanismo que repousa 

na esperança e se projecta no futuro. 

Santíssimo Padre: Da mensagem muItímoda do Vosso magistério, permito-me destacar aqui 

a solicitude que tendes posto na defesa intransigente dos direitos invioláveis do homem e, 

portanto, da paz - a paz como «obra da justiça», a paz como «a última palavra da história»: a 

paz como a síntese da dolorosa realização plena de todos os valores humanos. Ora, também 

na Universidade, como já disse, encarna a mundividência humanista - e, logo, também ela se 

deve ao combate diuturno pela preservação daquele reduto, com autêntico espírito de missão. 

Nessa luta, compete naturalmente aos mestres um papel fundamental. Na verdade, aos profes

sores não cabe apenas o ensino das coisas que abarca o horizonte limitado da sua pequena 

ilha ·científica, antes se lhes pede também que acordem no espírito dos alunos os sentimentos 

da compreensão humana e da justiça. 

Mas ao homem, se aspira ao bem, falecem amiúde as forças que o amparem no cum

primento do seu destino: sim uI justus et peccator. «Peco / Por absurdo humano: / Quero não 

sei que cálice profano / Cheio de um vinho herético e sagrado» - no belo poema de Miguel Torga. 

Por isso, Santíssimo Padre, Vos digo - parafraseando o nosso grande clássico António 

Vieira - que é bem que tenhais vindo assistir-nos, com a Vossa presença e a Vossa palavra, e 

connosco insistir, «tornando, a trabalhar o já trabalhado, e a plantar o já plantado, e a ensinar 

o já ensinado, não levantando jamais a mão da obra ... » 

Pensou a Universidade que, por um claro imperativo decorrente dos mesmos princípios 

que lhe constituem a essência e a radical vocação, a vinda aqui de Sua Santidade o Papa João 

Paulo II teria de ser assinalada por algo verdadeiramente excepcional: uma forma que traduzisse, 

com eloquência maior que a das palavras, os seus sentimentos de profunda admiração, respeito 

e estima por tão excelsa figura, que em si encarna os mais altos valores espirituais. Ora nenhum 

sinal encontrámos mais fortemente expressivo de tais sentimentos do que a atribuição por todas 

as Faculdades do grau de Doutor «honoris causa». Por isso e apesar de sabermos não ser usual 

a atribuição de títulos universitário a Sua Santidade o Papa - cuja suprema dignidade está 

manifestamente acima de todas as honras temporais -, cada uma das Faculdades que no seu 

conjunto formam este Studium Generale tomou a iniciativa conferir aquele grau ao Papa João 

Paulo II. É que a concessão do grau, neste caso, apenas honra quem o dá. 



Peço-vos, Santíssimo Padre, que Vos digneis interpretar assim este preito que Vos tributamos 

para honra nossa. 

Visita de João Paulo II à Universidade de Coimbra. Coimbra, Serviço de Document:.o1.ção e Publicações da U.C., 

1983, p. 9-11. 
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Doutores 

Euryclides de Jesus Zerbini 
e 

Luís Venere Décourt 

1982 



Doutor 

Luís Augusto da Costa Providência 



MAGNÍFICO CANCELÁRIO REITOR 

Elogio académico dos Doutores Luís Venere Décourt e 

Euryclides de Jesus Zerbini, proferido pelo Doutor 

Luís Augusto da Costa Providência, na cerimónia 

de doutoramento honoris causa realizada 

no dia 28 de Novembro de 1982 

ExYo SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

SAPIENTÍSSIMOS DOUTO RES 

SENHORES ESTUDANTES 

EXCELENTÍSSIMAS A UTORIDADES 

SENHORAS E SENHORES 

... «a horas de véspera, houvemos visl:.:"l de Terra, primeiramente de um grande 

monte, muy alto e redondo e doutras serras mais baixas ao sul dele e de terra chã 

com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal 

e à terra a Terra de Vera Cruz». 

Este excerto da carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei D. Manuel I, testemunha um facto 

de primeira grandeza na História de Portugal: a descoberta, a 22 de Abril de 1.500, por Pedro 

Álvares Cabral, da terra que viria a ser, nos nossos dias, o portentoso País que se chama Brasil. 

Mas essa travessia do Oceano, abriu também caminho à ulterior transmissão dos conhecimentos 

culturais e científicos do Velho Continente, em Portugal consubstanciados na já então 

pluricentenária Universidade de Coimbra. Foi nesta Universidade que Manuel da Nóbrega, um 

dos seus mais brilhantes estudantes de Cânones, obteve o grau de Bacharel, antes de, em 21 

de Novembro de 1544, ter abraçado a vida eclesiástica, entrando para a Companhia de Jesus. 

Em 1549, juntamente com o primeiro Governador-Geral do Brasil, Tomé de Sousa, partiu com 

rumo à Cidade do Salvador da Baía, onde chegou a 29 de Março, na qualidade de Superior 

da primeira missão Jesuítica que demandava essas terras de Santa Cruz. Em Agosto desse ano, 

escrevia ao seu Mestre em Coimbra, Doutor Navarro, uma carta em que dizia: «Pensando eu 

muitas vezes na graça que o Senhor me fez, mandando-me a estas terras do Brasil, para dar 
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princípio ao conhecimento e louvor do seu santo nome nestas regiões, fico espantado de ter 

sido para esse fim eleito, sendo eu a escória de toda a Universidade ... » e mais adiante «e porém 

é de razão que eu dê contas a Vossa Reverendíssima do que o Senhor começa a obrar nesta 

sua nova vinha ... ». 

Com o seu misto de modéstia excessiva e de grandeza visionária, Manuel da N óbrega 

determina, a 29 de Agosto de 1533, o local, entre os rios Tamandueteí e Anhangabau, onde 

será erigido um edifício, escola e centro de catequese, que em 25 de Janeiro de 1554, dia da 

conversão do Apóstolo São Paulo, instala solenemente, com a designação de Colégio de 

Piratininga, com a presença de outros jesuítas, entre os quais o irmão José de Anchieta, também 

educado em Coimbra, marcando assim de forma indelével a fundação da grande Metrópole 

que é hoje a cidade de São Paulo. 

Mas também, anos volvidos, a fundação da Universidade de S. Paulo se encontra ligada à 

Universidade de Coimbra. Embora já em 1823, José Feliciano Fernandes Pinheiro, bacharel em 

Cânones por Coimbra, tivesse apresentado à Constituinte Brasileira uma proposta para a criação 

urgente, inadiável, de uma Universidade no Brasil, só quatro anos depois a ideia foi retomada e 

foram criadas, não Universidades, mas cursos Jurídicos, um dos quais fixado em S. Paulo. Teve 

esse curso como director o Tenente-General José de Arouche Toledo Rendon, que recebera em 

Coimbra o grau de Doutor em Leis, sendo igualmente graduados em Coimbra sete dos membros 

do seu diminuto corpo docente, o que alarga à Universidade de S. Paulo os íntimos laços que 

desde a sua fundação prendiam à Universidade de Coimbra a cidade de S. Paulo. 

Nos nossos dias essa ligação secular entre as duas cidades manteve-se, designadamente 

através da Embaixada da Universidade de Coimbra que em 1951 visitou o Brasil, chefiada pelo 

então Reitor e Ilustre Mestre da Faculdade de Medicina, o saudoso Prof. Maximino Correia, 

que em S. Paulo recebeu as insígnias de Prof. honoás causa pela sua Universidade, e pela solene 

Sessão Comemorativa do IV Centenário da Fundação de S. Paulo, realizada em 25 de Janeiro 

de 1954 nesta mesma Sala Grande dos Actos, onde nos encontramos. É por isso motivo de 

grande júbilo que venham hoje até nós, da Universidade de São Paulo, dois dos seus Professores 

Eméritos, Homens a quem a Ciência Médica muito deve, pois que ao longo das suas brilhantes 

carreiras profissionais não só acompanharam de perto a evolução avassaladora da Medicina e 

da Cirurgia Cardiológicas no último meio século, mas algumas vezes foram eles próprios os 

factores determinantes dessa evolução. São eles Luís Venere Décourt e Euryclides de Jesus 

Zerbini. 

O avanço da Ciência Médica Cardiológica nos últimos decénios, esteve ligada ao desenvol

vimento interligado de dois grandes sectores do conhecimento médico. Primeiro, o dos métodos 

auxiliares de diagnóstico, que com o concomitante avanço tecnológico, foi trazendo novas 

possibilidades ao diagnóstico das afecções cardiológicas, quer melhorando o conhecimento de 

doenças já anteriormente detectadas (designadamente através de uma mais correcta identificação 

anatómica das lesões existentes), quer permitindo a identificação de novas entidades nosológicas, 

até então, desconhecidas. Este avanço significativo no sentido de um diagnóstico mais correcto 



das cardiopatias, permitiu, por sua vez, a expansão dos métodos terapêuticos, e em particular 

o desenvolvimento enorme que a cirurgia do coração atingiu em anos mais recentes. 

Um primeiro passo de extremo valor para o desenvolvimento dos meios auxiliares de 

diagnóstico em cardiologia foi dado por Einthoven, ao descobrir o «mecanismo do 

electrocardiograma», o que lhe valeu o Prémio Nobel em 1924, e que foi um caminho aberto 

para a utilização em anos mais recentes de técnicas daí derivadas como a vectocardiografia e o 

registo de potenciais intracavitários (hoje particularmente utilizado na electrografia hisiana), e 

ainda para a complementarização do electrocardiograma pelo seu registo ambulatório contínuo 

e pelas provas de esforço quantificadas, em tapete rolante ou cicloergómetro. 

Neste campo do conhecimento médico, Luís Décourt, já então Professor Titular de Clínica 

Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, dedicou, de 1950 a 1952, a 

sua atenção de Investigador ao intervalo Q-T do electrocardiograma, definindo os seus limites 

de normalidade em relação a grupos etários e sexos, bem como procurando uma correlação 

com situações patológicas concretas, particularmente a cardite reumática. 

Foi aliás o estudo da Doença Reumática o centro da sua actividade científica a partir de 

1954, o que permitiu a obtenção de importantes conclusões sobre aspectos de diagnóstico, de 

fisiopatologia e de terapêutica da afecção, que ulteriormente pôde transmitir através de um 'livro 

de que foi autor e que conheceu já duas edições em Português e uma em Castelhano, o que 

mostra o muito mérito que o seu persistente e profícuo trabalho apresentou. 

Se a electrocardiografia foi o primeiro passo no desenvolvimento de uma gama já hoje 

extensa de meios auxiliares de diagnóstico não invasivos (de que podemos ainda destacar, por 

mais recentes e de maior significado clínico, a ecocardiografia e as várias técnicas radioisotópicas), 

o gesto de Frossman em 1929, ao introduzir em si próprio uma sonda que avançou até à 

aurícula direita e a consequente documentação radiográfica desse posicionamento, foi o início 

do contínuo desenvolvimento de um conjunto de técnicas de diagnóstico ditas «invasivas» que 

pelo registo de pressões, pela colheita de amostras de sangue ou pela injecção de produtos de 

contraste dentro das cavidades cardíacas ou grossos vasos e ainda pela obtenção de múltiplos 

parâmetros a partir desses elementos ou pelo registo em filme ou película radiográfica das 

imagens obtidas e observadas em sistema de amplificação de imagem, permitiram um 

conhecimento mais directo e imediato da fisiopatologia, e anatomia do coração doente. 

A possibilidade de medir pressões dentro das cavidades cardíacas e grossos vasos, levou, 

entre outras, a uma melhor identificação das situações de hipertensão pulmonar, tendo Luís 

Décourt em 1962 e 1963 realizado estudos anotámos-clínicos que lhe permitiram alargar o 

âmbito dos conhecimentos existentes sobre as características da camada média do tronco da 

artéria pulmonar em portadores de hipertensão arterial pulmonar. 

Mas a necessidade de aumentar ainda mais o conhecimento directo das várias estruturas 

do coração levou Luís Décourt a desenvolver um método original de biópsia cardíaca por 

introdução de uma agulha através da parede torácica, que lhe permitiu estudar aspectos 

histológicos do miocárdio e principalmente do endocárdio, particularmente em casos de 
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fibroelastose. Também aqui a sua experiência lhe permitiu a publicação do livro «Biópsia do 

Coração Humano» em 1964. 

Mais recentemente, e desde 1973, Luís Décourt vem desenvolvendo estudos sobre 

endocardite infecciosa, procurando caracterizar aspectos etiopatogénicos, diagnósticos e de 

terapêutica médica (profiláctica e curativa) e ainda de discriminação das indicações cirúrgicas 

durante a fase activa da doença. Nos últimos anos, estudos electrofisiológicos e clínicos da 

chamada forma indeterminada da Doença de Chagas (flagelo de alguns países da América 

Austral), têm sido o objectivo dos seus trabalhos de investigação clínica. 

Finalmente, poderemos dizer que também sobre os aspectos médicos de uma técnica 

cirúrgica complexa, de aparecimento nos anos sessenta, a transplantação cardíaca, se debruçou 

com interesse, acompanhando alguns dos enfermos operados e tendo dado conta, em vários 

trabalhos publicados em colaboração com Zerbini, dos resultados obtidos. 

Como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo da sua carreira profissional, 

transmitido em primeira mão às muitas gerações de Médicos que ao longo de mais de 30 anos 

ouviram, a sua palavra fluente e clara como Professor Titular de Clínica Médica da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, e tornada pública em cerca de 300 trabalhos 

publicados e como colaborador em nove livros, para além dos três de que é principal autor, 

obteve, entre outros, o Prémio Astra (patrocinado pelo Governo da Suécia) e o Prémio «Moinho 

Santista», em Ciências da Saúde, a maior distinção Científico-Cultural do Brasil. É igualmente 

membro de numerosas Sociedades Médicas., designadamente de vários países da América do 

Sul, do México, dos Estados Unidos, da França e de Portugal, onde é Sócio Honorário da 

Sociedade Portuguesa de Cardiologia e da Sociedade Médica dos Hospitais Civis de Lisboa. 

Ainda no âmbito das suas actividades ligadas à Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, e para além da sua acção como Professor Titular de Clínica Médica, desempenhou 

os cargos de Chefe de Departamento de Clínica de 1970 a 1974, de Director Científico do 

«Instituto do Coração João Paulo Ir" de 1975 a 1981 e actualmente a de Presidente da Comissão 

Científica dessa instituição. 

Os avanços no diagnóstico das doenças cardiovasculares, permitiram aos mais atentos 

Cirurgiões da época, interessados nos problemas do tratamento dessas afecções, orientar a sua 

preparação profissional no sentido de estarem aptos a acompanhar os progressos técnicos 

existentes na área do diagnóstico com os respeitantes à própria técnica cirúrgica. Foi o que 

aconteceu com Euryclides de Jesus Zerbini. 

Com efeito, após a sua preparação em Cirurgia Geral, efectuada em São Paulo, foram

-lhe atribuídas bolsas de estudo que lhe permitiram em 1944 e 1945 obter preparação específica 

em cirurgia-torácica nos Estados Unidos, onde trabalhou com Evarts Graham, no Barnes 

Hospital da Washington University em St. Louis, Missouri e com Oliver Cope no Massachussets 

General Hospital, da Harvard Medical School, em Boston, Massachussets, efectuando ainda 

estágios mais curtos em outros Serviços de Cirurgia Torácica, tais como os que então eram 

dirigidos por John Alexander, Albert Mayer e Alfred Blalock. Em 1957 voltou aos Estados 



Unidos, agora com a finalidade de se aperfeiçoar no ramo da cirurgia a que se dedicaria em 

exclusividade a partir desse ano, a Cirurgia Cardíaca. Este estágio decorreu no University Hospital 

de Minneapolis, com o Professor Walton Lillehei, visitando ainda alguns centros de Cirurgia 

Cardíaca, onde contactou, entre outros, os Drs. Henry Swan, Williams Adams e Claude Beck. 

Esta sólida preparação técnica permitiu-lhe dedicar-se com igual interesse e competência 

aos três principais ramos da Cirurgia Cardíaca: o tratamento cirúrgico das cardiopatias 

congénitas, das valvulopatias adquiridas e da doença coronária. 

No campo das cardiopatias congénitas, contribuiu com a sua experiência pessoal para o 

desenvolvimento das técnicas cirúrgicas utilizadas, com a consequente obtenção de melhores 

resultados cirúrgicos . De entre elas, destaca-se o tratamento da Tetralogia de Fallot, que lhe 

permitiu, em 1969, elaborar a Tese que apresentou ao Concurso para Professor Titular da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, intitulada «Resultados Tardios do 

Tratamento Cirúrgico do Complexo de Fallot», em que apresenta o estudo pormenorizado de 

mais de uma centena de casos, o que lhe permitiu caracterizar anatomicamente vários grupos 

de doentes e avaliar da importância relativa de diversos factores anatomo-clínicos na qualidade 

dos resultados obtidos. 

No entanto, podemos dizer que foi no âmbito do tratamento cirúrgico das valvulopatias, 

que a projecção internacional dos trabalhos por si desenvolvidos atingiu maior expressão, 

principalmente na substituição valvular por próteses biológicas. Neste campo específico, o 

desenvolvimento por si efectuado de um modelo novo de bio-prótese, utilizando a dura-mater 

como material para o seu fabrico, foi um significativo passo em frente na tentativa de encontrar 

uma prótese valvular «ideal»: de confecção simples e pouco dispendiosa, que não seja 

responsável por complicações tromboembólicas, ou outras e que tenha uma longa duração com 

um funcionamento hemodinâmico perfeito. 

A introdução da cinecoronariografia como complemento dos estudos angiocardiográficos 

nos doentes portadores de coronariopatia, permitiu também o alargamento das indicações para 

a revascularização do miocárdio. Também neste campo, a experiência de Euryclides Zerbini é 

extremamente importante, não só por ter sido um dos primeiros cirurgiões a realizar, em 1969, 

a revascularização imediata em casos de insuficiência coronária aguda, mas, tan1bém, por dispor, 

com a «equipa» cirúrgica que dirige, de uma experiência invejável neste campo, pois ultrapassou 

já as 4 000 intervenções no tratamento cirúrgico da doença coronária. 

Também a transplantação cardíaca pertence às Técnicas por si utilizadas, tendo a sua 

experiência sido publicada em vários artigos que surgiram em livros ou revistas médicas de vários 

países, alguns com a colaboração de Luís Décourt, como atrás se referiu. 

Esta enorme e altamente diferenciada actividade cirúrgica, foi transmitida através de mais 

de 400 trabalhos, publicados muitos deles nas mais prestigiosas revistas internacionais de 

Cardiologia e de Cirurgia Cardio-Torácica, em cinco monografias e em contribuições dispersas 

por dezoito livros de outros autores. Mas também o ensino directo da Cirurgia Cardíaca foi 

por si efectuado, quer nos cursos Médico e Pós-Graduado da Faculdade de Medicina da 
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Universidade de São Paulo, quer pelo treino de numerosos Cirurgiões Brasileiros e de vários 

países da América Latina, quer ainda pelos cursos de especialização em Cirurgia Cardíaca, 

realizados em quase todas as escolas médicas do Brasil e nos principais países da América do 

Sul. Para além da actividade docente na Faculdade de Medicina da Universidade de S. Paulo 

(iniciada em 1936 como Assistente da 1. a Clínica Cirúrgica de que era titular o Prof. Alípio 

Corrêa Netto) , em que atingiu em 1969 o cargo de Professor Titular de Clínica Cirúrgica, 

também desempenhou as funções de Chefe do Departamento de Cirurgia desde 1972 e de 

Director do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, até ao corrente ano. 

Como testemunho desta brilhante carreira profissional e do seu reconhecimento 

internacional , bastará dizer que é membro de 54 Sociedades Médicas Brasileiras e Estrangeiras, 

sendo membro honorário da American Association for Thoracic Surgery, American College 

of Surgeons, American College of Cardiology, American College of Chest Physicians, 

International Society for Cardiovascular Surgery, Académie Royale de Médecine de Belgique, 

da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e de algumas outras Sociedades de Cardiologia e 

Cirurgia do Brasil e de outros países Sul-Americanos. Também lhe foi concedido o grau de 

Professor Honorário em dez Universidades do Perú, Chile, Bolívia, Uruguai e Brasil. 

* 

Apresentam-se os Doutorandos Luís Venere Décourt e Euryclides de Jesus Zerbini a 

receber as insígnias doutorais desta Universidade, apadrinhados por dois dos mais ilustres 

Professores da sua Faculdade de Medicina. São eles, respectivamente, o Professor Manuel 

Miranda Ramos Lopes, que à Cardiologia se tem dedicado de forma a prestigiar nesse campo 

esta nossa Escola, e o Prof. Bártholo do Vali e Pereira, que como Cirurgião e impulsionador 

das primeiras intervenções de Cirurgia Cardíaca aqui efectuadas se tem particularmente 

distinguido. Ambos vêm avalizar, com as suas reconhecidas capacidade e competência, a 

candidatura dos doutorandos. 

Magnífico Cancelário Reitor 

Julgo ter deixado claro, o amor acrisolado à Ciência, os valiosos trabalhos e publicações 

e o reconhecimento internacional das carreiras técnica e científica dos doutorandos; mas também 

as personalidades insignes que os acompanham e apadrinham justificam o pedido que vou 

formular: A concessão a Luís Venere Décourt e a Euryclides de Jesus Zerbini da láurea 

doutoral. 

Coimbra Médica. Vol. 4, Série IV, (983), p. 269-272. 
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e 
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Doutor 

Mário da Silva Freitas 



MAGNÍFICO REITOR 

Elogio académico dos Doutores Manuel Miranda Ramos 

Lopes e Bártholo Thuman do Valle Pereira, proferido 

pelo Doutor Mário da Silva Freitas, na cerimónia de 

doutoramento honoris causa dos Doutores Luís 

Venere Décourt e EwycJides de Jesus Zerbini, 

realizada no dia 28 de Novembro de 1982 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

SENHORES PROFESSORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORAS E SENHORES 

Na ritologia que se cumpre na concessão do grau de Doutor por esta vetusta Instituição, 

por onde passaram através dos tempos alguns dos maiores expoentes da intelectualidade e da 

Ciência, manda a tradição que, neste acto, do doutorando e do seu apresentante, se enalteça a 

sua vida científica e se exaltem os seus méritos e virtudes. 

Da apologia dos doutorandos se encarregou já o Doutor Luís Providência. Mas nem por 

isso deixarei de lhes significar a minha identificação com os elogios que acabam de ouvir. E 

desejo igualmente dirigir-lhes uma palavra de alto apreço e de viva saudação. 

A outorga do grau académico de «Doutor honoris causa» pela Universidade de Coimbra 

aos Professores Luís Décourt e Euríclides Zerbini consagra o alto mérito de dois eminentes 

Mestres do País Irmão, representa por isso uma homenagem à moderna orientação médico

-cirúrgica da Cardiologia dos nossos dias, imperecivelmente personificada na obra dos 

doutorandos. 

Com efeito, o extraordinário avanço tecnológico dos últimos anos, testemunhado 

amplamente em todos os terrenos científicos, não deixou de se repercutir nos domínios da 

Cardiologia. Relembrem-se, por exemplo, a gama de conhecimentos decorrentes do estudo 

multiparamétrico de doentes internados em unidades coronárias, o renascer de técnicas não 

agressivas, designadamente a ecocardiografia e os exames radioisotópicos, e o desenvolvimento 

da angiografia selectiva das artérias coronárias. 
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A electrocardiografia dinâmica e ergo métrica, bem como a electrofisiologia clínica, esta 

com o recurso às técnicas de electrocardiografia hisiana e o «mapping» epicárdico, têm-se 

difundido espectacularmente. 

N os avanços terapêuticos, além da cirurgia coronária directa, valvular e congénita, a aplicação 

da estimulação eléctrica artificial, a assistência circulatória mecânica e a evolução farmacológica, 

nomeadamente dos inibidores beta-adrenérgicos, de novos fármacos anti-hipertensores e dos 

antagonistas do cálcio, são dignos de especial menção. 

Na prevenção de doenças cardiovasculares, o conceito de factores de risco alastrou-se a 

outras doenças além da aterosclerose. 

O panorama fascinante da investigação clínica, aliciante pela diversidade e complexidade 

da sua problemática, enriqueceu-se com a aplicação destas técnicas de invulgares e não esgotadas 

virtualidades. 

O confronto da fenomenologia clínica e eléctrica, de valimento indiscutível, com os 

resultados das modernas técnicas de exploração, abriu novas vias de investigação de perspectivas 

muito promissoras. 

Se é iniludível que as conquistas científicas e os avanços tecnológicos deste século 

revolucionaram a Cardiologia, prodigalizando benefícios enormes, designadamente no âmbito 

do diagnóstico e da terapêutica, e se é também inquestionável que não devemos deixar de aplicar 

continuamente o desenvolvimento técnico-científico aos problemas cardiológicos, é fundamental 

acentuar que tem sido de tal forma empolado o modelo tecnicista dos cuidados médicos que 

há o risco, mormente numa época em que a sociedade resvala assustadoramente para uma 

concepção materialista e utilitarista da existência, num período da história impregnado de 

humanismo científico e marcado pelo desmantelamento de valores e ideias julgados 

imperecíveis, há o risco, dizia, de se cair na tentação de buscar o desenvolvimento tecnológico 

como fim em si mesmo, e de o sujeitar à utilidade económica e à aquisição ou manutenção 

do poder. A arte médica, praticada segundo métodos privilegiadamente técnico-científicos, tem 

transmitido uma imagem da medicina em termos de ciência eminentemente curativa e esta 

medicina científica é conceptualizada e praticada largamente no âmbito da especialização, num 

processo de reducionismo e fragmentação do organismo humano incompatível com o conceito 

holístico de medicina integral. A tecnologia cada vez mais avançada, sofisticada e dispendiosa, 

fascinante para o médico, interpôs-se inexoravelmente entre este e o doente, inquinando as suas 

relaçôes com a distância fria da impessoalidade. 

Os resultados alcançados pelo progresso da ciência médica e que ennqueceram a 

compreensão integral do homem tornaram-se ponto de reflexão para a ética. Esta, por sua vez, 

torna-se para a medicina instância de discernimento do verdadeiro progresso humano, exigência 

de realização da vocação integral do homem, alerta e denúncia de toda a ameaça à dignidade 

da pessoa humana e aos seus direitos fundamentais. 

Um primeiro problema, que se coloca quando se reflecte nas implicações éticas do impacto 

tecnológico no âmbito do diagnóstico, diz respeito aos riscos eventualmente decorrentes, 



mormente nos exames agressIVOS. O médico deve ser livre para utilizar novas medidas de 

diagnóstico e de terapêutica, com a intenção específica de ajudar o enfermo na unicidade da 

sua pessoa, sem deixar de observar o princípio da autonomia, consubstanciado no 

consentimento voluntário e informado do sujeito humano, factor decisivo para o valor ético e 

para a justificação moral do risco. 

Os princípios da autonomia, do não malefício e da utilidade, são alguns dos preceitos 

morais gravados nos modernos códigos de ética, e que balizam e controlam a actividade 

profissional médica, nomeadamente no âmbito dos meios agressivos de diagnóstico. 

Na época que atravessamos, de profunda crise de valores, dúvida opressiva e objecção 

permanente o médico vê fortemente contestado o seu poder, e por outro lado é diariamente 

confrontado com situações que desafiam a sua consciência e sentido judicativo. Os vários 

códigos éticos ultimamente elaborados, procuram ajudá-lo a defender-se e a orientar-se na 

encruzilhada da ciência pura, humanismo, economia e sociologia que caracteriza a medicina 

moderna. No entanto, determinado código mépico não atinge automaticamente o seu objectivo 

pelo simples facto de ser planejado e proposto oficialmente como um conjunto de normas que 

regulam o comportamento profissional, sob pena de eventuais sanções. 

A condição fundamental para a sua eficácia é a capacidade de inspirar e suscitar fortes 

convicções e atitudes correlativas entre os membros da profissão médica. Nenhuma formulação 

de cógido médico, seja qual for a sua precisão, poderá ser eficiente se o médico não estiver 

profundamente convencido da dignidade da pessoa humana e não considerar a perspectiva 

básica da ética médica, plasmada na interrogação, «qual é o sentido da vida, da saúde, da morte, 

e, consequentemente, qual o conceito de medicina»? Os códigos profissionais não só apontam 

deveres, mas também apelam ao cultivo de virtudes importantes, correlacionadas com a 

actividade médica. Com J onsen e Hellegers diríamos que esta exortação à virtude constitui o 

coração do código ético, solicitando o médico a responder não só à questão «o que devo eu 

fazer?» suscitada nas teorias deontológicas e utilitaristas, mas sobretudo a interrogar-se, na velha 

tradição clássica de Platão e Aristóteles: «Quem deveria ser eu?» . 

Sem uma sólida formação moral e ética, que passa pela auto-crítica, reflexão interior e 

diálogo interdisciplinar, e sem uma renovação sadia da sua própria imagem, o médico não 

conseguirá libertar-se das tentações que o solicitam e das ameaças que o acometem, e tornar

-se-á, como diz Sartre «num homem como todos os homens, que vale por todos e que vale 

não importa quem» . 

Senhoras e Senhores 

Cabe-me a mim exaltar o prestigio dos Mestres que aqui vieram apadrinhar os novos 

doutores, traçar o seu perfil cientifico e enaltecer os seus reconhecidos méritos. Encargo honroso 

como poucos, pela natural eminência e pelas insignes tradições desta tribuna, tarefa no entanto 

demasiado ingente para quem, para além de noviço nestas solenidades de sagração doutoral, 

não possui a verve e os predicados de oratória à altura da grandiosidade deste acto e da estatura 
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científica e humana de quem me compete tecer os elogios. Porém, se é certo que me mingua 

o estro, florescem rapidamente as palavras que testemunham o meu enorme prazer, a minha 

viva emoção e a minha sentida gratidão, no desempenhar-me da honrosa missão que me foi 

cometida. 

* 

o Prof. Ramos Lopes é hoje uma das figuras de maior prestígio e relevo da Cardiologia 

Portuguesa. 

Aluno distintíssimo da Universidade de Coimbra que foi, licenciou-se em Medicina com 

as mais altas classificações . 

A sua produção científica e pedagógica e a sua educação clínica cedo sentiram a orientação 

segura, esclarecida e inestimável do Prof. João Porto, Mestre Insigne da nossa Faculdade. 

Dotado de inteligência viva e presclUtadora, com o calor da sua bondade e a gentileza do seu 

trato, cedo se consagrou com ardente entusiasmo e dedicação extraordinária ao homem doente. 

Sereno e circunspecto, de pensamento claro e límpido e de sensibilidade apurada, enfrenta 

os problemas com superior competência e ponderação suscitando sentimentos de respeito, 

estima e admiração. 

Na sua actividade científica, pedagógica e assistencial tem conjugado com elevação e brilho, 

o saber, o ensinar, o exortar, o agir, o mandar. 

Sucedendo ao Prof. Mário Trincão na Direcção do Sector de Cardiologia anexo ao serviço 

de Terapêutica Médica que aquele Mestre tanto honrou, teve o grande gosto de ver este sector 

elevado, em 1974, à categoria de serviço autónomo dentro da orgânica hospitalar. 

Como principal responsável deste Serviço tem sido um infatigável, esclarecido e decidido 

coordenador, procurando com persistência e inegável capacidade de realização dotar todas as 

valências cardiológicas de equipamento indispensável, estruturando uma unidade coronária à 

imagem das suas congéneres mais velhas, apoiando o desenvolvimento da cirurgia cardíaca e 

promovendo a saída para o estrangeiro de colaboradores seus que voltam enriquecidos nos seus 

conhecimentos e possibilidades técnicas. 

Com cultura extensa e variada e um estilo próprio, tem uma conversa aliciante e conceituosa, 

resolve conflitos com uma intervenção graciosa, adormece ressentimentos com uma palavra feliz 

e contém impaciências com uma amabilidade. 

Dos seus excelentes predicados como Professor, na ingente tarefa de ensinar, fala o teste

munho vivido pelos numerosos alunos que frequentaram os seus cursos de Deontologia, 

disciplina essencialmente formativa e cuja regência lhe foi confiada durante alguns anos, a partir 

de 1957. Nesta docência, procurava incutir nos futuros médicos uma verdadeira e sã consciência 

profissional, fornecendo-lhes uma perspectiva equilibrada dos valores morais, que os progressos 

técnicos e científicos não podem subverter. 

O modo como procurou desempenhar-se mais tarde - de 1967 a 1973 - da regência da 

cadeira de Clínica de Doenças Infecciosas, pode ser apreciado pelo programa do curso e por 

algumas lições que se encontram publicadas. 



Prelector claro e sempre actualizado, hierarquizando do melhor modo as noções a ministrar 

aos seus alunos, no ensino da Cardiologia, tem o Prof. Ramos Lopes fundido, com elevação e 

brilho, a função de coordenador e de dinamizador. 

Nas suas publicações, nas quais é bem patente o seu espírito de finura e a sagacidade das 

suas teses, ministram-se, com exaustiva fundamentação textual, os conhecimentos necessários 

a quem busque informação, formação e reflexão. Em qualquer delas, está patente a marca do 

investigador probo e consciencioso, a preocupação do intelectual em assegurar aprofundamento, 

criatividade e rigor no trabalho universitário. 

É autor ou co-autor de mais de uma centena de trabalhos, publicados em revistas nacionais 

e estrangeiras, versando temas de Medicina Interna e, sobretudo, de Cardiologia. 

A influência de João Porto e, mais tarde, de Jean Lenégre, marcaram-no decisivamente nos 

caminhos da Cardiologia a que dedicou a maioria dos seus trabalhos de investigação, incluindo 

a sua dissertação de doutoramento (Insuficiência Cardíaca Congestiva - discussão patogénica; 

contribuição para o conhecimento do seu desequilíbrio iónico), obra ainda plena de actualidade, 

a sua lição de concurso para Professor Extraordinário (O Enfarte do Miocárdio dos adultos jovens 

e a sua lição de concurso para Professor Catedrático (Miocardites Infecciosas Agudas). 

A preocupação do intelectual e do universitário exprime-se ainda em meditadas e ricas 

intervenções, alocuções e conferências que tem proferido no País e no estrangeiro, sobre os 

mais variados temas, ao longo da sua carreira. 

São numerosas as suas representações e missões de estudo em Congressos, Simpósios e 

outras reuniões científicas, cujo enunciado não seria fácil, nem porventura aconselhável neste 

dia e neste lugar. Destaco no entanto, que em 1959 partiu para Paris onde estagiou no decorrer 

desse ano nos Serviços de Cardiologia do Hospital Boucicaut, dirigido nessa época pelo Prof. 

Jean Lenégre, Mestre insigne e investigador emérito, e onde colheu apreciável apetfeiçoamento 

científico e lhe foi facultada uma aprendizagem de ordem clínico-laboratorial inestimável. 

Saliento ainda a sua presença e participação activa nos congressos mundiais europeus, luso

-espanhóis e nacionais de Cardiologia, no I Simpósio Luso-Brasileiro e no Congresso da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, em jornadas e seminários internacionais, colóquios e missões de 

estudo em França, Espanha, Brasil, México, Itália, Noruega, Áustria, Alemanha, etc. 

Presidente da actual direcção da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, é ainda Presidente 

do Conselho Científico da Fundação Portuguesa de Cardiologia e Presidente do Centro de 

Cardiologia Médico-Social de Coimbra. 

É membro do Conselho Científico de vários jornais e revistas médicas e membro de 

numerosas sociedades médicas. 

Embora não seja aqui o momento oportuno para fazer o elogio do Professor Ramos Lopes 

como actual Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, sublinharei no entanto, que 

assumiu esta função num momento crucial e difícil - aquele em que nos surge o desafio da 

integração na Comunidade Económica Europeia - face às exigências que na CEE são feitas 

quanto ao standard técnico-científico mínimo da especialidade. 
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Defensor da sua e nossa Cardiologia, deixará bem vincada nesta passagem da sua vida a 

sua excepcional personalidade. 

Senhoras e Senhores 

A resenha biográfica acabada de fazer não está à altura, por imperfeita, da craveira 

científica, pedagógica e profissional do Professor Ramos Lopes. Certo é que a exuberância dos 

seus méritos supre amplamente o minguado valor das minhas palavras. 

* 

o doutorando Prof. Euríclides Zerbini é apresentado pelo Prof. Bártholo Pereira, Catedrático 

de Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina de Coimbra. 

Nascido no Porto, o Prof. Bártholo Pereira matricula-se na Faculdade de Medicina dessa 

Cidade, licenciando-se aos 23 anos com elevada classificação. 

Nomeado assistente de Fisiologia Especial e posteriormente de Clínica Cirúrgica, exerce estas 

funções durante cerca de 5 anos, evidenciando a sua segura preparação e honrando as prirnícias 

da sua estreia na Faculdade. Neste período, procura adestrar-se em técnicas de cirurgia experimental 

e elabora a sua dissertação. Presta provas de doutoramento académico em Julho de 1946. 

Em Janeiro de 1950, inicia em Londres um longo estágio, com plena aquiescência do seu 

Mestre, Prof. Álvaro Rodrigues, em dois reputados centros cirúrgicos: o Brompton Hospital e 

o National Heart Hospital. Diligência, afincamente, familiarizar-se com as suas minudências 

técnicas essenciais em cirurgia pulmonar e cardíaca. 

Após este tirocínio, regressa às suas funções universitárias e, em Julho de 1957, faz concurso 

para professor agregado de Cirurgia da Faculdade de Medicina do Porto e nesse mesmo ano 

concorre ao lugar de Professor Extraordinário de Cirurgia da Faculdade de Medicina de Coimbra. 

Em Julho de 1959 faz concurso para Professor Catedrático e em Maio de 1962 é-lhe 

confiada a regência da Clínica Cirúrgica. 

Em qualquer destes concursos evidencia a sua notável preparação científica e manifesta 

apreciáveis qualidades didácticas. 

Cirurgião exímio, pujante de espírito e sedento de alargar os seus conhecimentos, o Prof. 

Bártholo Pereira desde sempre procurou aperfeiçoar hábitos de trabalho e refinar a delicadeza 

e presteza de manobras e de mãos, que muito valorizam quem se dedica à Cirurgia. Procurando 

satisfazer este desejo, efectua numerosas missões de estudo das quais nos permitimos destacar 

as efectuadas a Estocolmo, Lyon, Dusseldorf, Heidelberg, e mais recentemente a S. Paulo e 

Bad Krosingen. 

O Prof. Bártholo Pereira, honrou sempre a sua qualidade de universitário, através de uma 

carreira profissional e académica brilhante. 

Fui seu aluno em Clínica Cirúrgica e aqui rememoro com o mais alto apreço, o brilho 

das suas lições sempre profundas e actualizadas, de clara sistematização e particular elegância 

de forma. Espírito vivo e reflectido, pela sua afabilidade e pela solidez dos seus conhecimentos, 

suscita estima e consideração. 



Para o êxito da sua actividade científica contribuiu decisivamente a experiência e o estímulo 

que colheu na elaboração dos seus trabalhos. As suas publicações são criteriosamente imbuídas 

dum espírito sério de investigação, de clareza e de proficiência. 

Destaco a hora alta da sua lição de concurso para Catedrático de Cirurgia em 1959, na 

qual nos dá conhecimento do primeiro caso operado com êxito em Portugal, de coartação da 

aorta, e do seu estudo experimental sobre possíveis causas de hipertensão arterial da metade 

superior do organismo. 

A cirurgia vascular do tórax representa, a partir desse momento, o máximo engodo e a 

superior finalidade deste insigne Mestre da Cirurgia. 

Mas, ao seu espírito inovador e à sua curiosidade insatisfeita, impunha-se ir mais além. 

Pleno de virtuosismo, mas conhecedor de todos os pormenores da fisiologia e fisiopatologia 

vascular e sanguínea, abalança-se a efectuar outras intervenções cirúrgicas que seria exaustivo 

evocar. Ouso no entanto sublinhar que, na cirurgia da hipertensão portal- anastomoses porto

-sistémicas e porto-cavas, duodeno pancreatectomias, cirurgia pulmonar e, particularmente na 

cirurgia cardíaca, incidiu preferencialmente a sua produção. 

N o desenvolvimento da cirurgia cardíaca em Coimbra firmou-se a sua intuição de criador 

e de organizador. Com efeito, como Professor de Cirurgia e Director de Serviço atento às 

necessidades da sua Faculdade, estimula e apoia o aperfeiçoamento em centros cirúrgicos 

estrangeiros de colaboradores seus, diligência insistentemente para melhorar as condições 

cirúrgicas do meio e impulsiona a formação de cirurgiões de carreira. 

A análise dos números relativos a intervenções cirúrgicas realizadas no Serviço da sua 

Direcção, por si e pelos seus discípulos e continuadores, demonstra claramente a elevada 

competência e a preocupação de fazer escola deste Ilustre apresentante. 

Nesta enumeração das facetas mais salientes da sua carreira profissional, transparece 

constantemente a sua incondicional devoção pela Cirurgia e o seu entusiasmo pela investigação 

científica. 

Actual Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia, esta distinção documenta bem o 

prestígio do patrono do Prof. Euríclides Zerbini. 

Magnífico Reitor 

Se as credenciais dos doutorandos, postas em relevo pelo orador antecedente, justificam 

a sua presença aqui na esperança de receberem o respectivo grau, o alto prestígio de quem os 

apresenta e patrocina, mais reforça a legitimidade da sua pretensão. 

Juntando à dos demais a minha voz, não duvido que lhe conferÍreís as insígnias emblemáticas 

da graduação doutoral por Coimbra. 

Coimbra Médica. Vol. 4, Série IV, (1983), p. 155-159. 
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MAGNÍFICO CANCELÁRIO REITOR 

Elogio académico do Doutor Pierre Albert Netter, 

proferido pelo Doutor Agostinho de Almeida 

Santos, na cerimónia de doutoramento 

honoris causa realizada no dia 

30 de Outubro de 1983 

EXCELENTÍSSIMAS A UTORIDADES RELIGIOSAS, CIVIS E MILITARES 

SÁBIOS DOUTORES 

SENHORES ESTUDANTES 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

O acto solene em que ora jubilosamente participamos desperta-nos desencontradas 

sensações. 

O colorido polícromo dos trajos académicos, o anúncio festivo do sino grande da Torre, 

o brilho do cortejo doutoral precedido pelos acordes da charamela não fazem esquecer o 

significado profundo da cerimónia, revelado na austera gravidade dos passos rituais que nos 

conduziram da Biblioteca Joanina até à Sala dos Capelos. 

E não posso impedir-me, Senhoras e Senhores, de ligar a esta circunstância um simbolismo 

peculiar que, porventura, não terá sido imaginado pelos autores do protocolo do cerimonial, 

mas que dele me parecem decorrer directamente. 

Com efeito, saindo da Biblioteca, como que da sede da Ciência, onde se acumulam os 

tesouros do saber que alimentam o estudo, a reflexão e a pesquisa, entra-se nesta Sala onde se 

prestam provas para os mais altos graus académicos e onde se recebem os louros da consagração 

universitária a que se ganhou direito justamente pela entrega à investigação e ao ensino. Por 

isso, ser aqui recebido no seio do claustro doutoral numa imposição solene de insígnias, traduz, 

antes de mais, o público reconhecimento dos mais altos méritos de quem se consagrou à ciência 

com «paixão pelo saber», «tenacidade no trabalho intelectual», «disposição à renúncia» -

atributos que, como já aqui foi lembrado, são essenciais ao verdadeiro universitário. 

Este acto vai, no entanto, além do simples reconhecimento dos méritos: é também a 

renovação pública de um compromisso que o doutorando aceita ao receber o livro e o anel. 
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No fundo, o papel do universitário - e ao fim e ao cabo a missão da Universidade - assenta 

sempre na resposta a um desafio - talvez a um duplo desafio. Primeiro, o desafio do que está 

para além do conhecimento imediato, das incógnitas que suscitaram o apelo à descoberta, a 

procura de um «saber mais» que só tem limite no infinito; depois, o desafio do tempo, da 

circunstância, do real, a que o Homem, para quem a ciência existe, precisa de adaptar-se para 

melhor a dominar. É certo que nem sempre a resposta às questões aparece no fim do itinerário, 

quantas vezes árduo e longo, do trabalho intelectual; mas no fundo como pretendia lembrar

-nos Chesterton, o sábio pode não ver a solução mas compete-lhe sem dúvida ver o problema. 

O sentido mesmo da missão do universitário é esse: aceitar a interpelação dos acontecimentos, 

das pessoas e das coisas, questionar-se e questionar, assumir a dúvida e a inquietação para lhe 

buscar, com método, com rigor, com persistência, a melhor solução. 

Por isso não é possível conceber uma Universidade fechada, imune aos problemas do 

Homem e do seu tempo. Seria sem dúvida cómodo, e seguro, e tranquilizador, o abrigo das 

paredes fortes da velha Escola para nos defender do clamor do mundo que chega até nós. Mas 

não cumpriríamos a nossa missão, os sábios falhariam encerrados na sua torre de marfim e a 

luz do espírito brilharia com menos força. Por isso - e deixai-me encontrar neste facto outro 

símbolo - atravessámos o Páteo, no caminho que leva do mundo dos livros ao local da 

consagração académica. Ao fazê-lo percorremos o mundo exterior, sujeitando-nos aos ardores 

do solou às inclemências da chuva. 

Universidade aberta, quer isto dizer; porventura tanto mais atenta aos problemas do seu 

tempo quanto mais graves forem as crises que a atravessem e maiores as tensões que a dilacerem. 

Atenta aos problemas da colectividade que a suporta, a Universidade legitima-se moralmente 

em face dela quando procura novos caminhos ou melhores soluções. 

Verdade, talvez, particularmente impressiva numa Faculdade de Medicina, aquela em cujo 

corpo é hoje recebido um novo doutor. 

Não é, assim, por acaso que, ao ordenar os Estatutos da Universidade de Coimbra «pelo 

que respeita às lições da Faculdade Médica» o monarca reformador os justifica da seguinte forma 

«para que os conhecimentos actuais, e os que para o futuro forem descobertos, verificados e 

aprovados pela Congregação Geral, se ensinem de tal sorte, que na mesma Universidade se 

criem Médicos verdadeiramente úteis à saúde dos meus vassalos e que sejam dignos da minha 

confiança e de crédito público». O que o Padre António Vieira numa frase expressiva generalizava, 

afirmando: «As cadeiras das Universidades, ainda que sejam de teologia, de leis, de cânones, 

todas são de medicina, porque todas se ordenam à saúde pública». 

Universidade aberta e atenta, pois. 

Mas atenção: se essa é a sua força, é também a sua fraqueza. Porque o risco de permeabilidade 

às crises, de desagregação ou de condescendência demagógica é também grande, como em anos 

recentes vimos na Universidade portuguesa. 

Mas não é este o momento de analisar a evolução da Universidade, de discutir as suas 

reformas ou de enquadrar o seu posicionamento institucional. Mas sempre lembraremos que 



lhe é essencial ancorar-se bem nos seus alicerces mais sólidos, preservar a sua ética, recolher

-se tantas vezes quantas as necessárias no silêncio t:1.lvez torturado de um diálogo interior que 

a fortifique para partir de algumas certezas ao encontro da dúvida. Como escreveu Karl Jaspers 

«a verdade eternamente presente circula através do movimento no tempo». 

A Universidade é talvez a instituição que melhor simboliza o encontro do permanente e 

do contingente - ambos de resto presentes nesta cerimónia através dos símbolos perenes da 

sua tradição histórica que servem de esteio e envolvem as manifestações também simbólicas 

da sua renovação. 

Como agora sucede quando a Faculdade de Medicina - e com ela toda a Universidade - se 

abre de novo, para acolher no seu seio um ilustre expoente da cultura médica e universitária francesa. 

Dir-vos-ei, agora, Senhores, as razões que moveram o douto Conselho Científico da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra a outorgar o título de Doutor «honoris 

causa» ao Professor Pierre Albert N etter. 

Missão grata e honrosa esta para o discípulo reconhecido. Amigo indefectível e admirador 

incondicional, mas tarefa espinhosa também pela necessária objectividade e imperiosa brevidade 

que o momento impõe. 

O Professor Netter é uma personalidade científica cujos méritos são sobt:jamente conhecidos 

em todo o mundo, tendo sido um dos pioneiros e dos mais destacados cultores das ciências 

da Reprodução e sendo hoje, a nível internacional, das mais prestigiadas figuras em tal domínio. 

Uma longa carreira totalmente dedicada à investigação, ao ensino e à prática clínica faz do 

doutorando uma das individualidades de maior renome nos campos da Ginecologia, da 

Endocrinologia Ginecológica e da Reprodução Humana. Uma extensa e brilhante folha de 

serviços prestados não apenas no seu País de origem mas também nas mais diferentes paragens 

torna o Professor Netter um símbolo de universalidade no âmbito da Medicina da Reprodução. 

O seu nome é, por via disso, conhecido, admirado, respeitado e prestigiado em todas as escolas 

ginecológicas, tendo os seus méritos franqueado já, há largos anos, as fronteiras da urbe para 

ressoarem nos quatro cantos do mundo. 

A obra científica do Professor Albert Netter é atestada por um notabilíssimo «cUlTiculum 

vitae» de que aqui só se realçarão, como é de uso, as peças mais importantes e significativas. E 

seja-me permitido destacar tão somente a face criadora e inovadora da sua personalidade de 

cientista nato. 

Já em 1936, apenas com 26 anos de idade, ao elaborar a sua tese de doutoramento em 

Medicina intitulada «Les cardionepluites» caracteriza certas afecções no decmso das quais o coração 

e os rins são atingidos simultaneamente por um processo degenerativo idêntico mas não 

correlacionado. Terá sido, assim, o primeiro a descrever as lupo-eritemato-viscerites, sem todavia 

lhes atribuir tal cognome pelo qual só mais tarde viriam a ser designadas tais situações mórbidas. 

É, contudo, no campo da Endocrinologia que a sua inesgotável imaginação criadora vai 

ter mais largas perspectivas de expressão científica. Com o seu mestre Etienne May interessa-se 

de modo profundo pela patologia da tiróide e assim, em 1945, dez anos antes de surgirem os 
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primeiros trabalhos relativos a certas formas de bócio resultantes de distúrbios da hormonogénese 

tiro ideia, demonstra que algumas situações clínicas em que é patente uma expressão inequívoca 

de hipotiroidismo apresentam, no entanto, imagens histológicas típicas de hiperfunção glandular. 

Nessa altura avança a hipótese, meramente especulativa para a época, mas mais tarde 

confirmada de modo categórico pelas técnicas isotópicas, segundo a qual uma perturbação da 

hormonogénese da célula tiróide ia levaria à hipersecreção de hormona tireotropa hipofisária, 

sendo através deste mecanismo que se explicaria o aspecto histológico aparentemente paradoxal 

de hiperplasia do tecido tiroideu. E se nos nossos dias esta asserção é uma verdade axiomática, 

não deixa de ser notável que há cerca de 40 anos tenha sido sugerida uma simples e banal 

interpretação fisiopatológica que se revelou ser o fundamento moderno de toda a correlação 

endócrina entre departamentos hormonais interdependentes no ponto de vista funcional. 

A descrição pioneira de quistos da glândula tiroideia, a sua definição etiopatogénica e a 

divulgação da técnica e resultados da punção desse órgão em diferentes situações mórbidas são 

outros tantos exemplos de uma investigação pertinaz e ousada e de uma meditação aprofundada 

e inteligente acerca de situações novas ou até então inexplicadas. 

É curiosamente no vasto campo da patologia da tiróide que se cruza a trajectória científica 

de Albert Netter com a Doutora Alice Lambert que será a esposa dilecta, a colaboradora 

pressurosa e diligente e a companheira inseparável de todos os momentos de uma vida plena 

de glória mas não desprovida de canseiras e atribulações. 

Situa-se no âmbito da esfera genital a maior soma de contribuições pessoais inovadoras 

trazidas à ciência pelo Professor Netter. Interessado desde os alvores da sua carreira pelos 

problemas complexos e intrincados das amenorreias estabelece, em 1941, uma nova classificação 

desta entidade nosológica que releva o aspecto fulcral da sua etiologia central ou gonádica. A 

destrinça, então de índole puramente clínica e assente apenas na lucubração intelectual 

sistematizada, veio a demonstrar-se verídica a partir do momento, mais tardio, em que foi 

exequível o doseamento das gonado-estimulinas hipofisárias, assim se estabelecendo uma clara 

diferenciação entre a origem cortical, hipotalâmica e pituitária ou a etiologia periférica das 

ausências de regras já antes pressagiadas por Netter. Um curto lapso de tempo decorreu entre 

a descrição interpretativa fisiopatológica meramente racional e a almejada aplicação prática, 

vindo a ser publicada, em 1944, a descrição «princeps» do tratamento das amenorreias de causa 

central por meio de infiltração do gânglio simpático cervical superior com resultados que o 

próprio Netter considera favoráveis . Quis a evolução científica que, em 1982, alguns artigos 

provenientes dos Estados Unidos e com o aval que a autoria de Van de Wiele e Michel Férin 

lhes confere viessem reconhecer o mérito de uma terapêutica 38 anos antes preconizada por 

Netter, explicando-o, todavia, de modo diferente do originariamente sugerido: desencadear-se-ia, 

com tal procedimento, uma supressão da inibição da glândula pineal que se sabe hoje ser 

justamente inervada por aquele gânglio simpático. 

Mais tarde e de parceria com o seu grande Amigo e igualmente nosso Mestre René Musset, 

que teríamos desejado vivamente ver hoje também aqui e a quem endereçamos, deste lugar, a 



expressão de todo o nosso sentimento de respeito e admiração, mais tarde, dizia, veio a ser 

descrita, após múltiplos e bem documentados estudos sobre as sinéquias uterinas traumáticas, 

uma nova doença até então desconhecida que passou a figurar no léxico especializado mundial 

como síndroma de Netter e Musset e que se caracteriza fundamentalmente por uma amenorreia 

devida a sequelas cicatriciais de extensas lesões tuberculosas destrutivas do endométrio. 

É ainda no vasto e complexo mas simultaneamente apaixonante capítulo das amenorreias 

que se situa uma não menos importante contribuição original de Netter quando descreve aquilo 

que rotulou de amenorreias ovarioplégicas, entidade que posteriormente a americana Seegar 

Jones inclui no seu "Gonadotropin resistant ovaries syndrome» denominação que tem vindo a 

ser vulgarizada na literatura médica, muito embora cobrindo situações patológicas que não são 

perfeitamente identificáveis para ambos os Autores. 

As disgenesias ováricas, as distrofias poliquísticas da gónada feminina, a doença de Stein

-Leventhal, mas também a esterilidade masculina de fundo endócrino ou as infertilidades com 

ponto de partida imunológico são algumas de entre outras tantas situações profundamente 

escalpelizadas na multiplicidade de escritos sobre tais matérias trazidas a lume por Netter e seus 

colaboradores, sempre com o mesmo sentido crítico, idêntica coerência de raciocínio e 

sistemática subtileza de interpretação, apanágio, aliás, de uma Escola que tem feito Escola nos 

anais da Endocrinologia Ginecológica mundial. 

Os atributos mencionados não deixam também e naturalmente de ter expressão nas mais 

recentes conquistas da modema ginecologia e da ainda mais jovem medicina da reprodução. 

As descrições duas provas semiológicas capazes de avaliar liminarmente a capacidade funcional 

do ovário e o comportamento da hipófise face ao seu comando hipotalâmico, ou seja a banalizada 

prova com HMG e o menos explorado teste do estradiol, permitiram enriquecer o arsenal 

propedêutico com investigações simples, lógicas, anodinas e de fácil execução o que propicia 

um contributo notável à exploração semiológica da função reprodutora feminina. 

Muitas outras áreas de investigação e pesquisa sistemática têm sido objecto das preocupações 

científicas de Albert Netter. Não é porém agora o momento azado nem sequer para os enumerar, 

pois também seria curto o tempo para uma tão longa tarefa. Não se deverá deixar porventura 

de realçar a constante, continuada e persistente acção de um cientista cuja juventude de espírito 

permanece inalterável mau grado a inclemência do tempo que passa. 

O Professor Netter prossegue, alheio ao desfiar dos anos, linhas de investigação em sintonia 

perfeita com os mais recentes progressos na endocrinologia, na esterilidade conjugal e nas 

ciências da reprodução, dirigindo e incentivando grupos de trabalho a que pertencem destacadas 

figuras da cena médica europeia e no seio dos quais se desenvolvem estudos de ponta em vários 

domínios de investigação clínica ou fundamental. Refira-se apenas e de passagem a sua iniludível 

contribuição para os propalados êxitos da fecundação "in vitro» ainda recentemente alcançados 

em França, os quais se devem fundamentalmente aos trabalhos de amantes da ciência biológica 

que foram, em tempos não muito recuados, discípulos do Professor Netter e que, por incentivo 

seu, se embrenharam nas pesquisas que agora culminaram na fantástica aventura que é a 
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implantação endo-uterina de um ovo artificialmente fecundado «ex corpora» e o seu posterior 

e normal desenvolvimento na matriz materna até à total e perfeita viabilidade. 

É, por conseguinte, no âmbito da Medicina da Reprodução que Netter encontra a sua 

maior expressividade cultural, científica e intelectual, ficando-se-Ihe a dever o lançamento de 

uma das primeiras pedras nessa vertente da ciência médica até então pouco cultivada, porque 

fragmentada, repartida, dividida e até mesmo subdesenvolvida. Netter tem assim de ser 

considerado não apenas o criador e impulsionador mas também o acérrimo e lídimo defensor 

de um vasto ramo do saber que embora em constante renovação adquiriu já, em muitas 

latitudes, foros de cidadania ao revestir uma individualidade própria e ao definir-se como ciência 

autónoma. Naturalmente que ao congregar diversas áreas de conhecimento médico a Medicina 

da Reprodução assume um cariz de multidisciplinaridade que não impede, apesar disso, W11a 

verdadeira independência e autonomia. Aliás, cada vez mais, os problemas médicos têm 

necessidade de ser enquadrados numa perspectiva global que não perdendo de vista os aspectos 

específicos os encare antes e progressivamente em maior profundidade. E a Medicina da 

Reprodução constitui disso um exemplo relevante. Não se trata de uma super especialidade 

embora tenha de recorrer aos conhecimentos mais especializados de cada área concreta da sua 

esfera de influência. É, assim, numa visão pluridisciplinar, integrada e de índole departamental 

que tem de se considerar com Netter e a partir dele a ciência que visa um dos objectivos 

prioritários da Humanidade - a preservação da espécie nas melhores e mais perfeitas condições 

possíveis. Infelizmente, entre nós, pouco se tem avançado com vista à concretização de um 

projecto semelhante. Querelas mais ou menos estéreis ligadas ao valor e interesse relativo das 

diferentes áreas de conhecimento que constituem a Medicina da Reprodução, dificuldades na 

articulação das estruturas capazes de desenvolver um projecto comum e alguns espíritos 

submissos aos princípios ultrapassados de uma hegemonia de certas especialidades relativamente 

a outras, têm dificultado um processo que se desejaria renovador e capaz de encontrar novos 

trilhos já encetados por outros . Numa ciência onde estão englobados capítulos como a 

Esterilidade Conjugal, a Contracepção, a Sexologia, o Aconselhamento Genético, para já não 

referir grandes vertentes da Andrologia, da Endocrinologia, da Ginecologia e da Obstetrícia, 

não podem subsistir divisões ou fragmentações rígidas ou fusões incoerentes sob pena de não 

se progredir eficazmente em matérias tão sensíveis e em ramos de tão larga expressão individual 

e comunitária. Que a chama há anos ateada por Netter possa ser também para nós e num futuro 

próximo um marco de referência e uma ITajectória de rumo para que não nos venh<unos a sentir, 

também aqui, orgulhosos e sós. 

O Professor Netter não é, como se poderia depreender do que se deixou dito, tão só e 

apenas um cientista de craveira e prestígio inabaláveis. Foi, é e continua a ser um clínico emérito, 

um de entre aqueles que a velha tradição da medicina francesa tanto nos fez admirar e que 

permanecerão p<u-a sempre no tempo da História da ciência médica. A perspicácia, o sentido 

crítico e de observação bem apurado, a lógica de um raciocínio arguto assente sobremaneira 

na exploração e valorização dos dados semiológicos colhidos através de uma atenta observação 



dos doentes são apanágio de um clínico que muitas gerações médicas pretenderam seguir e que 

muitos pacientes oriundos do mundo inteiro procuram consultar. Apesar do incomensurável 

desenvolvimento da tecnologia de apoio laboratorial de que o Professor Netter não se alheia 

minimamente, continua no entanto a ser uma anamnese perscrutadora, reflectida e profícua e 

um exame objectivo minucioso, orientado e consequente que para si prevalecem na análise das 

situações concretas, na esteira, aliás, da boa e velha escola francesa que, por essas e outras 

razões, tantas figuras ímpares da medicina clínica nos legou. 

O Professor Netter é também um pedagogo de reconhecidos e apreciados méritos . 

Actualmente Professor Honorário do College de Médecine des Hopitaux de Paris dirigiu, até 

à sua aposentação, o ensino de Ginecologia e Endocrinologia na Faculdade de Medicina da 

Universidade René Descartes, de Paris, e aí evidenciou os seus dotes perante sucessivas gerações 

de estudantes que não esquecem a clareza de exposição, a lógica do raciocínio e o clima 

participativo que sempre imprimia às suas prelecções. Do mesmo jeito, ao ensino pós-graduado 

tem entregue muito do seu labor, promovendo anualmente Jornadas de Extensão Universitária 

de âmbito internacional e publicando obras científicas e literárias nas quais empenha muito da 

sua actividade. É autor ou co-autor de oito livros de texto editados em França ou no estrangeiro 

e é o fundador e grande impulsionador de uma das mais conceituadas revistas especializadas 

de Ginecologia de publicação periódica. Subscreveu já muito perto de 400 trabalhos científicos 

de indiscutível projecção que têm vindo a lume em diversos órgãos de divulgação da mais 

variada proveniência. Pertence a diversificadas sociedades científicas francesas onde foi e 

continua a ser figura de primeiro plano e é membro honorário de várias instituições estrangeiras 

entre as quais se contam também algumas portuguesas, todas elas ligadas às ciências da 

reprodução. À causa da divulgação científica tem prestado excelente contributo através de 

constantes presenças em Congressos, Simpósios, Colóquios ou Jornadas de Aperfeiçoamento. 

Além do Cientista e do Pedagogo não poderá o feitor deste escrito esquecer também o 

Mestre que ao longo de muitos anos acolheu junto de si e de seus colaboradores uma enorme 

plêiade de discípulos de múltiplas origens, os quais, atraídos pela projecção e desenvoltura de 

um Serviço Universitário altamente qualificado, aí procuravam revigorar conhecimentos ou 

adquirir experiências que pudessem mais tarde frutificar nos centros de onde haviam partido 

com a esperança e o desejo de um aperfeiçoamento científico e tecnológico. Por tal forma se 

expandiu e ramificou uma Escola que já se perde na lonjura dos anos, mas que continua bem 

viva no espírito e no coração daqueles que um dia tiveram a felicidade de a viver. E o 

testemunho pessoal de quem durante quase 3 anos teve a dita de participar nessa ambiência 

inesquecível tem de ser hoje e aqui parte importante de um discurso que não se deseja só e 

apenas meramente formal. 

O reconhecimento de uma valorização profissional julgada em actos universitários 

prestados nesta mesma sala e conseguida também e muito através do Mestre insigne, a 

admiração quase veneranda pelo Cientista emérito e a profunda e arreigada Amizade ao 

Homem íntegro e fraternalmente cardial foram apenas algumas das determinantes que com 
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natural espontaneidade fizeram brotar uma prosa que já vai longa mas que se desejaria ainda 

prosseguir por tanto ter ficado por dizer. 

Mas se as razões ora aduzidas não sobrassem para ornar a ilustre figura do doutorando 

vê-se este aqui ladeado por qualificado Apresentante que desta Universidade conhecido é. O 

Doutor Francisco Ibérico Nogueira é um mestre prestigiado desde há longos anos e sem 

interregno na Faculdade a que se devotou, é um universitário ilustre que enobrece a corporação 

a que por jus nunca deixou de pertencer e é um pioneiro da ciência ginecológica portuguesa 

que nele continua a ter um dos seus mais ilustres cultores e dinamizadores. Mas do Mestre, 

Companheiro, Amigo e douto elemento desta Escola, a voz de outro dos seus discípulos se 

ergue hoje para lhe tecer as virtudes e os dons. Múltiplos são, pois, os motivos, a que também 

não é quiçá alheia a repetidamente comprovada ligação afectiva, amistosa e científica do 

Professor Netter à ginecologia coimbrã, que concorrem para que os dois Mestres se encontrem 

hoje, lado a lado, nesta Sala Grande dos Actos Solenes. 

* 

A cerimónia que ora se realiza com todo o seu secular ritual e que o tempo e a História 

revestiram de tradição é própria das grandes solenidades académicas e por isso se reveste de 

um pendor festivo e de um ambiente deveras singular e é ainda a expressão mais profunda de 

raiz ecuménica da corporação universitária. A atribuição do grau de doutor pela Alma Mater 

a um novo par representa agora, também, um acto de justiça mas é ainda uma honra e uma 

glória e é acontecer que merece registo e lembrança. 

Senhoras e Senhores 

Em breve um Capelo amarelo mais ornará o friso já preclaro dos doutores da Faculdade 

de Medicina de Coimbra. E para que tal evento seja consumado vos peço, Magnífico Reitor, 

que outorgueis as insígnias doutorais ao ilustre cultor de Ciência, Mestre insigne e Homem de 

virtude que é Pierre Albert Netter. 

Tenho dito. 



Doutor 

Francisco Manuel dos Santos Ibérico Nogueira 

[Padrinho do Doutor Pierre Albert N etter] 



Doutor 

Henrique Miguel Resende de Oliveira 



MAGNÍFICO REITOR 

Elogio académico do Doutor Francisco Manuel dos Santos 

Ibérico Nogueira, proferido pelo Doutor Henrique 

Miguel Resende de Oliveira, na cerimónia de 

doutoramento honoris causa do Doutor 

Pierre Albert Netter, realizada no dia 

30 de Outubro de 1983 

Ex. ~'O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DO ENSINO SUPERIOR 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

DIGNÍSSIMAS AUTORIDADES 

ILUSTRES PROFESSORES 

SENHORES ESTUDANTES 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

A Universidade de Coimbra vive hoje um dia de excepção, porque abre as suas portas, 

de modo festivo, com o propósito de laurear o Prof. Pierre Albert Netter da Faculdade de 

Medicina de Paris, que acaba de ser identificado Científica e Universitariamente pelo Professor 

Agostinho Almeida Santos, discípulo do ilustre mestre francês e do Prof. Ibérico Nogueira que 

apadrinha o doutoramento. As figuras ilustres da Ginecologia, que acabo de evocar, cultivam 

com desusado brilho, reconhecido dentro e fora dos seus países, uma área do conhecimento 

que é um ramo especializado do grande tronco das Ciências da Saúde, assim como o designa 

Frascatti em 1981, na nomenclatura adoptada pelo Comité Científico da O.C.D.E. 

Para cerimonial deste quilate não há local mais apropriado do que esta Casa. Diria que a 

cerimónia que vivemos hoje, pelo significado profundo de que se reveste e pela roupagem ritual 

que os ostenta, é traje tirado à medida das tradições da Universidade que servimos. 

Sendo a Instituição em referência, de entre todas, a que desde tempos antigos assumiu a 

suprema missão de recolher, elaborar e transmitir o conhecimento nos domínios das Ciências, 

das Artes, das Letras, é no domínio do Conhecimento Científico uma oficina onde artífices 

afeiçoam laboriosamente, e às vezes apaixonadamente, os dados que constituem o material do 

Saber, que é o seu escopo e a sua substância. 
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Dentro da área das Ciências, as Ciências da Saúde ocupam lugar de privilégio, dado que 

servem por excelência o bem-estar do Homem e de todos os homens, que, conscientes ou não, 

buscam a felicidade numa luta encarniçada contra o assassino-mor - o tempo - e contra o reino 

das trevas - o Desconhecido. O que conduziu o Homem à mesa onde se serve o Conhecimento 

Científico foi a fome de saber, de entender, de dominar, empurrado pela sua curiosidade sem 

medida nem fim . Não há nos mundos conhecidos ser que exija tão longo período de 

aprendizagem como o ser humano, nenhum que albergue tantos conhecimentos nem outro que 

até ao último sopro de actividade consciente, responda, tão ávido e inquieto, ao aguilhão da 

sua curiosidade. Por isso é o Homem o mais frágil e o mais poderoso, o maior construtor e o 

mais perigoso depredador conhecido no Cosmos. 

A curiosidade conduz a inquirir o real, e o trabalho do Homem para erguer o enorme 

acervo dos seus conhecimentos científicos, levou-o a desmontar a Matéria nas unidades 

elementares na sua estrutura física, a aperceber-se do relacionamento entre elas e, assim, a 

descobrir as Funções. Se algum campo da Ciência tem como realidade última, essencial, porque 

constitui o cerne do cognoscível sobre o qual se debruça, que vem a ser a dualidade estrutura

-função, esse é o campo das Ciências da Saúde, o da Medicina. 

Apoiada nas Ciências Exactas, ou seja na Física, na Química e na Matemática, a Medicina, 

servindo-se duma tecnologia cada vez mais percuciente, não só caminha aceleradamente na 

desmontagem e conhecimento das unidades estruturais da matéria viva com capacidade acrescida 

na resolução, como verifica e estabelece as leis fisiológicas de modo exacto, que racionaliza com 

a segurança de um teorema, que é passível de modificações pelo reconhecimento de novos 

atributos dos elementos estruturais e suas interacções ou seja da sua fisiologia. Apetrechado de 

tanta arma eficiente, o pensamento científico médio, usa como método de trabalho inovador, 

o de criar novos arranjos das unidades fundamentais da estrutura da matéria viva, ensaiar o 

comportamento dos novos módulos e avaliar da sua capacidade funcional. E pode fazê-lo com 

rigor acrescido estudando novas maneiras de Ser e Estar. Daí que cientificamente nunca foi 

mais fascinante a tarefa do Saber nas Ciências da Saúde e fatalmente nunca tão contestada havia 

sido pelos detentores do Poder, simultaneamente feridos e seduzidos pela força multiforme da 

sua capacidade de intervenção a nível individual, familiar e social. É que, com o fôlego e o 

passado irresistível que exibem, as Ciências Exactas e as Ciências da Saúde intervêm no presente 

e, modificando-o, fatalmente ajudam a talhar o Futuro. Surge deste modo a inquietação, agitam

-se em estado de alerta os mais responsáveis pela defesa da Ética, dado que o poder de criar 

é indissociável de que é novo e logo do poder de alterar e de destruir. Esta dualidade implícita 

no cerne das coisas é causa de angústia e de preocupação, mas é a razão primeira do Progresso, 

porque as dualidades positivo-negativo, massa-energia, estrutura-função, criação-destruição e, em 

última análise, matéria e anti-matéria, não se anulam em absoluto por antagonismo; são antes 

a força criadora que preside à dinâmica da inovação e que permitiu a mudança do status quo 

inicial e dos renovadamente adquiridos, bem como o ulterior curso histórico de todas as coisas; 

tais dualidades são, por isso na sua dialéctica permanente, a razão da vida, porque da mudança 



e da sucessiva adaptação resulta a suprema inteligência destas coisas que é a sua capacidade 

de Evolução. 

Sendo o Homem a expressão máxima da vida, tenhamos esperança de que, de qualquer 

modo, e por muito que isso pese aos prosélitos do pessimismo, quanto mais conscientes forem 

todos os homens da inevitabilidade criadora da coexistência dos contrários, mais seguros e 

reflectidos caminharão em direcção a essa luz fascinante que é o Futuro, certos da sua 

inexorabilidade, e por isso mesmo de que terão de o fazer com coragem e lúcida serenidade. 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Vem o atrevimento deste arrazoado, por força de petição do Grau de Doutor honoris 

causa a esta Universidade do Professor Pierre Albert Netter. O Mestre em apreço contribuiu 

para a conquista de conhecimentos da maior relevância na área da Medicina da Reprodução 

Humana. Espírito racionalista e de luminosa inteligência pôde, com rigor e aptidão 

interpretativa inovadora, trazer para o conhecimento das Ciências da Saúde elementos impor

tantes que permitiram solucionar problemas de infertilidade e, inevitavelmente, controlar a 

fecundidade. 

Temos uma obra realizada pelo insigne Mestre, que, assente nas Ciências Básicas que 

apoiam e informam a Fisiologia do Aparelho Genital da Mulher, se traduzem na sua aplicação 

clínica quer na cura de casos de esterilidade quer no controlo da natalidade. Cá está de novo 

a dualidade que é o cerne de todas as coisas cognoscíveis, não só no campo da investigação 

como no da aplicação clínica, repercutindo-se por meio de qualquer destas vertentes no bem

-estar de cada Homem e interessando todos os homens, dizendo respeito ao Indivíduo e à 

Sociedade. O trabalho de Albert N etter no domínio das Ciências da Saúde tem, para além do 

seu valor intrínseco que o ajudou a arredar da nossa frente parte da cortina que encobre o 

desconhecido, a força de contribuir para o bem-estar da humanidade. Que maior grandeza 

poderia vestir o labor do cientista? O valor e brilho dos seus estudos levou até ele inúmeros 

investigadores nas Ciências Básicas e Aplicadas, interessados na Reprodução Humana. A escola 

que como Universitário ergueu expandiu-se pelos cinco continentes. O mérito irrefutável da 

sua obra foi reconhecido pelas mais exigentes e célebres agremiaçôes científicas do mundo da 

Medicina, que o reclamaram e procederam à integração do Cientista e do Universitário no seu 

próprio seio. Não direi mais sobre o Doutorando cuja biografia científica foi brilhantemente 

traçada pelo Professor Agostinho Almeida Santos que começou por ser aluno distinto da 

Faculdade de Medicina de Coimbra, e tendo percorrido todo o caminho da carreira universitária, 

deixou cada passo balizado pelo seu mérito indiscutível, até atingir o topo da Carreira Docente. 

Teve ainda o privilégio de acompanhar parte do caminho científico do Prof. Albert Netter e 

de se tornar, suprema honra proclamada, um dos seus discípulos dilectos. Em meu entender 

não havia melhor mão para justificar a condução até nós de peticionário de hoje, que a aumentar 

o peso da justeza da sua aspiração, tem como apresentante e seu Patrono o Professor Francisco 

Ibérico Nogueira. 
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Senhoras e Senhores 

O Professor Ibérico Nogueira é o mestre incontestado da Ginecologia Portuguesa; e todos 

os que aqui hoje usam da palavra são seus discípulos desde os bancos da Escola Médica da 

Universidade de Coimbra. Ibérico Nogueira concluíu o Curso de Medicina nesta Universidade 

em 1939 com classificações particularmente altas, que o levaram a obter a média final de 18 

valores e à concessão de numerosas honras académicas de Acessit e de Distinto com honras 

de Acessit. De imediato chamado pelo Professor Catedrático de Obstetrícia e de Ginecologia, 

o insigne Mestre Novaes e Sousa, perante cuja memória me curvo na minha qualidade de seu 

antigo aluno, Ibérico Nogueira enceta a sua Carreira Docente, cuja primeira fase fecha ao obter 

o Grau de Doutor pela Faculdade de Medicina de Coimbra em 1952 com a alta classificação 

de 19 valores. 

Com o brilho que todos lhe reconhecem (mestres, colegas e discípulos) publica diversos 

trabalhos científicos, tratando matérias eminentemente clínicas no campo da Obstetrícia, como 

as referentes ao estudo e tratamento das Gestoses Gravídicas, enquanto a sua inteligência 

contempla e discorre sobre os processos fundamentais e técnicas para o Parto Natural. Estes 

temas tinham como força impulsionadora o conhecimento da Fisiologia contráctil do miométrio 

e o papel preponderante das hormonas hipofisárias no evento terminal e fulcral da função 

reprodutora da Mulher. A frequência, durante dois anos, no Hospital Sto Antoine de Paris, 

dos Serviços do Professor Maurice Mayer, que culminou com o honroso convite para monitor 

e a percepção de larga visão que o levou a obter os certificados dos Cursos Superiores de 

Ginecologia, Esterilidade, Colpocitologia, Endoscopia Ginecológica e Colposcopia no Hospital 

Broca na Cidade da Luz, impregnaram a sua formação científica e profissional. Este percurso, 

assinalado pelos maiores encómios dos eminentes cientistas com quem trabalhou, viria a ser 

determinante para a sua carreira Universitária e Hospitalar. Deste modo realiza em 1957 o 

concurso para Professor Extraordinário e obtém o título por unanimidade. Director da 

Maternidade Dr. Daniel de Matos, ou seja, da Clínica Obstétrica da sua Faculdade, em 1957-58, 

mas apaixonado já pela Ginecologia, cujo desenvolvimento se agigantava com as conquistas 

tecnológicas que permitiam uma grande acuidade no campo da semiologia e da exactidão do 

diagnóstico, cedo se apercebeu das repercussões que tais progressos acarretariam, levando a 

uma particularmente importante intervenção da Ginecologia na Medicina Social. Assim, e com 

o seu empenho, vem o ilustre Mestre a ser encarregado da direcção do Serviço de Ginecologia 

dos Hospitais da Universidade de Coimbra em 1959. 

Tendo pessoalmente usufruído o privilégio ímpar de o acompanhar desde 1957, 

testemunho como seu discípulo e colaborador desde essa data, o contributo que deu para o 

estatuto da cidadania que a Ginecologia, filha da Cirurgia e da Obstetrícia, viria a alcançar em 

Portugal. Graças ao labor incansável, saber científico, ao prestígio do clínico e às qualidades 

de ensino de Ibérico Nogueira, a Ginecologia deve a este Professor, mais do que a qualquer 

outro em Portugal, a sua independência e a sua riqueza científica. E tanto assim é que foi o 

Mestre quem comigo e com o Dr. Franklim Figueiredo, primeiro aplicou em Portugal, desde 



1957 a citologia clínica e a Colposcopia no rastreio e diagnóstico precoce das lesões pré-malignas 

e malignas do colo uterino, que ainda hoje são as técnicas principais na prevenção do cancro 

ginecológico. 

Coube-lhe ainda o mérito de realizar no seu Serviço Hospitalar os pnmeIros exames 

endoscópicos que através da Celioscopia são actualmente métodos de exploração Ginecológica do 

mais alto préstimo, bem como o de ter sido o pioneiro em Portugal do uso da Histerosalpingografia 

no estudo da Esterilidade Feminina e da patologia uterina tumoral. 

Dotado de vontade e determinação rijas como diamante, e com o olhar fixo no futuro, 

foi o organizador e Director do Centro Anti-Canceroso de Coimbra do Instituto Português de 

Oncologia, de 1961 até 1974, a ele se ficando a dever, pela primeira vez entre nós, a prática 

do rastreio, pilar fundamental na luta anti-cancerosa. Se reflectirmos alguns instantes sobre a 

amplitude e força irradiante de tais tarefas e missões, quer do ponto de vista Universitário quer 

Assistencial, poder-se-á ficar com a convicção que tais obras, uma vez conseguidas, chegariam 

para dar-se como realizada qualquer personagem que se quisesse das mais ilustres; elas bastariam 

para satisfazer a ambição esclarecida do construtor, para aquietar o ego na saciedade, até à 

plenitude da fama que, todavia, sempre o acompanhara como clínico no exigente exercício e 

na prática concreta da Ciência e da Arte Médica. 

A vivacidade do seu espírito e as tão irrecusáveis como grandes qualidades no domínio 

da especialidade que abraçou, levaram-no a culminar a sua carreira na docência universitária 

com a obtenção, após concurso de Provas Públicas em 1961 em que foi aprovado por 

unanimidade, do título de Professor Catedrático de Ginecologia da Faculdade de Medicina de 

Coimbra. As repercussões dos seus trabalhos científicos e do seu prestígio clínico sentiram-se 

em Portugal e no estrangeiro e, com celeridade, sociedades científicas nacionais e internacionais 

o quiseram como seu membro. Assim, entre outras, a Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e 

Ginecologia, a das Ciências Médicas de Lisboa, a Sociedade Portuguesa para o Progresso das 

Ciências, a Societé Nationale pour L'Étude de la Sterilité dê la Fecondité de Paris, a Societé 

Française de Gynecologie, a International Federarion on Gynecology and Obstetrics, o Colégio 

Brasileiro de Cirurgiões têm-no como seu membro de pleno direito. 

Tanto mérito e trabalho levariam a que o Mestre Ibérico Nogueira atraísse ao nosso país 

e a esta Universidade alguns dos maiores vultos da Ginecologia Mundial, como os Professores 

Kaser da Suíça, Limburg da Alemanha, Loxton da Inglaterra, Botella Llusia e Usandizaga de 

Espanha, Aguinaga do Brasil e Albert Netter, Musset, Lacour, Wolff e Raoul Palmer da França, 

que em Reuniões Científicas, Cursos de Pós-Graduação e Congressos, deram o seu magnífico 

contributo com proveito de todos os ginecologistas portugueses. 

Fascinados pela personalidade do Cientista e do Professor Universitário, três discípulos 

são formados e preparados sob a sua responsabilidade, fazem a sua Carreira Universitária e 

acompanham-no nas tarefas; e todos recebem dele os ensinamentos, crescendo como no meu 

caso pessoal pelo fermento que me deu, com o contributo do seu e também meu Mestre Raoul 

Palmer que aqui evoco, pleno de gratidão. Nesta conjunção de circunstâncias, não limitou o 
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Professor Ibérico Nogueira a sua acção por saciamento, mas assumiu a responsabilidade de 

organizar e dirigir os Serviços de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade da capital de 

Moçambique, entre os anos de 1967 a 1974, como se a nossa Pátria e tudo o que fosse de 

inspiração cultural portuguesa pudesse receber e necessitasse no domínio da Ginecologia, do 

seu saber e proficiência nos campos científico e assistencial. 

Afastado em condições anormais e ilegais da Função Pública e da sua Universidade em 

1974, por despacho tão pobre quanto o pode ser o dum mero burocrata, viu-se compelido a 

partir para o Brasil. Aí, reclamado pelo Professor Campos da Paz, foi o Presidente do Grupo 

de Trabalho e o responsável pelo Programa de Planeamento e Construção do Hospital de Santa 

Rita no Rio de Janeiro e posteriormente nomeado Director do Departamento Cirúrgico e Chefe 

das Equipas Cirúrgicas do mesmo Hospital. Foi também um dos supervisores pela execução 

da campanha de Rastreio do Cancro desenvolvida na província brasileira que tem como capital 

a cidade naturalmente mais bela do Mundo. 

Senhoras e Senhores 

Não direi muito mais, embora não tivesse esgotado os marcos importantes que balizam a 

vida científica e assistencial do Mestre Ibérico Nogueira; mas acrescentarei que em consciência 

e verdade afirmo na medida incomensurável da minha admiração e reconhecimento pelo 

Universitário e Clínico que a fortuna imerecida fez meu Mestre, que, maior honra e agrado 

não tive na minha vida Universitária do que a de me ser concedida a palavra neste claustro, 

para proferir o seu elogio Académico. Acresce que ao ver como oficiantes nesta cerimónia vultos 

da grandeza dos Professores Albert Netter e Ibérico Nogueira e do meu companheiro de tão 

grandes méritos como o é o Prof. Catedrático Agostinho Almeida Santos, a felicidade que sinto, 

a honra excessiva que partilho e a consciência da verdade do que deixei dito, obrigam:me quase 

de imediato a ficar na antecâmara construída de respeito e admiração com que farei preceder 

o meu silêncio. 

Magnífico Reitor 

O Professor Agostinho Almeida Santos referiu com brilho inigualável o porquê do grande 

prestígio científico mundial de que goza o doutorando, Professor Pierre Albert Netter da 

Faculdade de Medicina da Paris. Não poderia haver para tão grande vulto das Ciências da Saúde 

tão adequado garante e padrinho como o insigne Mestre da Ginecologia Portuguesa, o Professor 

Ibérico Nogueira. 

Termino, rogando ao mais alto Prelado Universitário, a concessão pretendida, convicto 

de que, pelas vossas mãos, o Douto Claustro da Universidade de Coimbra conferirá ao 

peticionário o Grau de Doutor honoris causa pela nossa Faculdade de Medicina. 



Doutor 

Maurice Edmond Müller 

1988 



Doutor 

Salvador Manuel Correia Massano Cardoso 



Elogio académico do Doutor Maurice Edmund MüJJel~ 

proferido pelo Doutor Salvador Manuel Correia Massano 

Cardoso, na cerimónia de doutoramento honoris causa 

realizada no dia 10 de Abril de 1988 

MAGNÍFICO CANCELÁRIO R EITOR 

MAGNÍFICO R EITOR H ONO RÁRIO 

ExYo SENHOR MINISTRO DA PR ESID ÊNCIA E DA J USTIÇA 

Ex.~ 'O S EN HOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE 

Ex.~'O SENHOR PRESID ENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

Ex. MAS AUTORIDADES 

SAPIENTÍSSIMOS D OUTORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORAS E SENHORES 

A minha Faculdade incumbiu-me a honrosa missão de efectuar o elogio académico de 

Maurice Edmund Müller, neste acto solene de investidura no grau de Doutor. 

Não posso deixar de exprimir a satisfação que me invade por poder participar activamente 

na cerimónia mais solene da multissecular Universidade. 

No entanto gostaria de transmitir a todo o Claustro Universitário, quão humilde me sinto, 

perante tão ilustre personagem, que hoje ao partilhar connosco o ambiente festivo que paira 

nesta sala dos Grandes Actos, mereceria melhor e mais credenciado orador, para realçar não 

só a sua obra como também a sua personalidade. 

Obra essa que pode ser desde já considerada, como fazendo parte da história humana. 

«A história humana é em essência uma história de ideias». 

H. G. Wells definia assim o movimento permanente da criatividade; movimento que 

Maurice Edmund Mül1er tão sabiamente pôs em prática, ao longo de muitas décadas de trabalho 

e de investigação para a saúde e bem-estar das comunidades. 

A história da saúde-doença é tão antiga quanto a história humana. Após o momento crucial 

da tomada de consciência da sua existência, e que a poesia transformou na bela imagem 

mitológica da expulsão do paraíso, o Homem deve ter sentido pela primeira vez ansiedade . 
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o medo, a dor e o sofrimento perseguiram-no até ao momento. Não prevemos que o 

futuro nos liberte destes flagelos, além de que a revolução geriátrica em curso, contribuirá com 

populações ainda mais susceptíveis. 

Cabe-nos no entanto, a missão de deslocar para a parte final da vida, a maioria dos 

fenómenos cujas características entrópicas acabarão por se manifestar na morte, sinónimo de 

perpetuação da espécie. 

Contribuir para a contracção da doença e da morte, constituirá um dos maiores objectivos 

da humanidade, possibilitando uma longa e saudável existência, que permita não só o acumular 

dos conhecimentos, mas sobretudo a possibilidade de desfrutar em toda a plenitude o prazer 

e a graça da existência. 

O conceito saúde-doença tem sofrido uma permanente evolução. Fruto de vários conheci

mentos, médicos e não médicos, a posição face a este problema tem variado ao longo dos 

séculos. 

Longe vai o tempo em que Sto. Agostinho afirmava que «todas as doenças eram devidas 

aos demónios». 

O enriquecimento cultural e a diferenciação profissional dos povos, levou-os a depositar 

numa parte da população os conhecimentos médicos tradicionais. 

A criação dum grupo específico de pessoas responsabilizadas pelos conhecimentos médicos, 

sua perpetuação, aplicação e enriquecimento, determinou o desenvolvimento da medicina. 

Foi lento, muito lento, até que há pouco mais de um século, começou a agigantar-se, 

atingindo níveis notáveis nas últimas décadas. 

Muitos foram os que contribuíram para este estado de COlsas. Graças à sua inteligência, 

dedicação e espírito criativo, possibilitaram-nos a aquisição de conhecimentos que permitem 

modificar o curso dos eventos. Eventos esses que variam no espaço e no tempo, e são essencialmente 

frutos da actividade humana. 

Cada era, cada época, cria e recria a sua própria patologia. 

Vítimas de agressões contínuas e constantes, tradutoras das forças que dinamizam a 

evolução do mundo, o Homem defende-se como pode e como sabe. Às poderosas forças 

tectónicas capazes de moldarem e modificarem oceanos e continentes, aliam-se outras não 

menos poderosas que actuando permanentemente nos seres humanos foram e são ainda 

responsáveis por formas de selecção natural. 

Só que o Homem ajusta-se continuamente a esta selecção. Graças à sua inteligência e 

criatividade, consegue adaptar-se mesmo quando não possui capacidades biológicas para isso. 

Além da aclimatação e da adaptação cultural, o homem faz intervir novos tipos de 

adaptabilidade biológica, contribuindo para o alargamento do poliformismo da espécie humana, 

indo de encontro à necessária e desejável diversidade em detrimento da homogeneidade. 

Tal facto, que poderemos apontar como uma forma de solidariedade, e de futuridade levou 

à criação duma espécie única, obrigada a viver em permanente conflito com ela própria, e 

sofrendo naturalmente os seus efeitos. 



Para fazer pender o prato da balança para o lado da saúde, em desprimor das tendências 

inversas, o Homem pode e naturalmente intervém em vários campos . 

Podemos considerar quatro, os campos de intervenção na saúde: a biologia, o ambiente, 

o comportamento e os cuidados de saúde. 

Todos os campos de intervenção na saúde são importantes. 

A biologia constitui a base de todos os movimentos que pululam nos restantes três 

campos. No entanto, as fracas possibilidades de actuarmos eficazmente neste campo, serão 

futuramente compensadas através de técnicas que eventualmente modificarão a susceptibilidade 

à doença. 

O ambiente e o comportamento constituem dois importantes campos de intervenção. É 

neles que residem os principais factores relacionados com o binómio saúde-doença. 

As grandes conquistas a efectuar na saúde, terão que passar forçosamente por estes 

horizontes. 

Falta analisar o quarto e último campo: apresentação dos cuidados de saúde. 

A comunidade continua e continuará sempre dependente desta quarta categoria, mesmo 

que a prevenção atinja os níveis de sucesso mais elevados . 

Na ausência de prevenção, ou quando esta falha, resta-nos aconselharmos e socorrermo

-nos daqueles que lutando tenazmente contra os efeitos indesejáveis da doença, possibilitam o 

retorno à normalidade das funções ou minimizam as consequências . 

O esforço daqueles que contribuem com o seu engenho e dedicação para a restauração 

da normalidade ou alívio do sofrimento constitui a forma máxima de altruísmo. 

O doutorando Maurice Edmund Müller faz parte desta comunidade de notáveis. 

A análise da sua extensa obra, permite-nos concluir que a humanidade ganhou e continua 

a ganhar com o trabalho e a criatividade deste cientista, que durante toda a vida, possibilitou 

através dos seus estudos e descobertas, o alívio e a recuperação de algo muitas vezes considerado 

como irreparável e desta forma contribui para a felicidade e bem-estar de muitos seres humanos, 

que doutra forma acarretariam com o estigma da deformação, do sofrimento, ou enfrentariam 

a morte prematura. 

Atendendo à vastidão da obra de Maurice Edmund Müller é natural que não possa focar 

todos os aspectos . Obviamente serei omisso em muitas matérias - inclusive em assuntos que 

deveriam ser realçados - mas para os quais seria necessário uma formação científica mais 

avalizada. 

Perdoe-me o candidato por tal facto, mas espero não diminuir o valor da sua obra e da 

sua pessoa, perante o ilustre Claustro Universitário e convidados. 

Maurice Edmund Müller, cidadão suíço, nasceu em Biel a 28 de Março de 1918. 

Em 1944 terminou os seus estudos médicos em Lausanne. Dois anos após a licenciatura, 

iniciou uma actividade docente que vem mantendo até aos nossos dias. 

Dedicou-se à ortopedia desde muito novo. A actividade científica desenvolvida nesta área 

foi determinante para a posição de destaque que ocupa no mundo das ciências ortopédicas . 
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Mais de 600 conferências e mais de duas centenas de publicações e contribuições para 

livros, dá-nos uma ideia de grandeza de uma obra que abrange todos os sectores da orto

-traumatologia. 

Estudos sobre art:roplastia da anca, pseudo-artose, art:rodese occipito-cervical, osteossíntese 

de compressão, escoliose idiopática, necrose da cabeça do fémur, uso de resinas artificiais na 

cirurgia óssea, luxação congénita da anca, técnicas de tratamento cirúrgico das fracturas, 

traumatismos da coluna vertebral, osteotomias, tumores ósseos, sala de operações branca com 

fluxo laminar, são alguns dos capítulos mais importantes da orto-traumatologia que Maurice 

Edmund Müller desenvolveu de uma forma ímpar. 

O seu contributo mais notável foi na área da osteossíntese. A prová-lo, o seu manual de 

osteossíntese, que é considerado uma importante obra para os ortopedistas, e que além de 

edições sucessivas, tem sido traduzido em várias línguas. 

Além do manual de osteossíntese, escreveu e colaborou em várias dezenas de livros, 

visando sobretudo técnicas operatórias, que constituem e constituirão importantes pontos de 

referência na formação ortopédica. 

Tem sido no âmbito da Associação de Osteossíntese (AO) e da Associação Internacional 

de Osteossíntese (AIO) que Maurice Edmund Müller tem desempenhado um papel de destaque 

e de investigação permanente com a sua equipa pluridisciplinar envolvendo naturalmente os 

ortopedistas mas também biólogos e engenheiros. São estas associações que anualmente trazem 

para a ortopedia, a divulgação de novas técnicas e que periodicamente através da organização 

de cursos de formação pós-graduada, realizadas na Suíça como em muitos outros países, 

incluindo o nosso, possibilitam a divulgação de conhecimentos técnicos e científicos. 

Os homens da ciência têm o dever e a obrigação de transmitir os seus conhecimentos, 

mas quando os mesmos oferecem a sua ajuda, através de bolsas, estágios ou subsídios, 

favorecendo aqueles que por motivos de distância geográfica ou outros estão afastados do 

coração científico europeu, no único empenho de favorecer os sedentos do saber, então além 

de cientistas, deverão igualmente ser considerados verdadeiros humanistas. 

O espírito filantrópico de Maurice Edmund Müller é realçado na ajuda que tem prestado 

aos serviços de ortopedia dos HUC, possibilitando o estágio de médicos destes serviços não só 

na Suíça como em outros países, contribuindo para a dinanlização da ciência ortopédica. 

Não tendo infelizmente partilhado do convívio pessoal da ilustre personagem que hoje 

homenageamos, não posso deixar de afirmar que estamos perante um homem trabalhador, justo, 

compreensivo e dotado de sensibilidade extrema. 

Estas são algumas das principais características cuja descrição foi feita, por aqueles que 

tiveram a grata oportunidade de trabalhar com este ilustre cientista. 

Maurice Edmund Müller exerceu o cargo de director da secção ortopédica e traumatológica 

do Hospital Cantonal de St. Gallen de 1960 a 1967. 

Ocupou a Cátedra de Ortopedia na Universidade de Berna e foi Director da Clínica 

Universitária de Cirurgia Ortopédica, Inselspital, Berna, no período de 1963 a 1980. 



Exerceu as funções de presidente da «International Rip Society» da Sociedade de Ortopedia 

e da Sociedade Suíça para Medicina de Acidentes de Doenças de Profissão e de delegado 

nacional da Sociedade Internacional de Cirurgia Ortopédica e Traumatológica. 

É membro (e na sua grande maioria honorário) de mais de uma vintena de Academias, 

Associações e Sociedades europeias e americanas. 

Faz parte do corpo redactorial das mais importantes revistas internacionais de foro 

ortopédico. 

Ao longo da sua carreira foi distinguido com muitas honrarias e também com alguns 

prémios. 

Em 1957 os seus trabalhos sobre osteotomia do fémur valeram-lhe prémio «HEINE». Em 

1964 e em 1965 foi galardoado com os prémios «NESSIN-HABIF» e «DANIS» pelos trabalhos sobre 

o desenvolvimento de um instrumental específico para cirurgia óssea e contribuições pessoais 

para o tratamento de fracturas, respectivamente. 

Em 1970 recebeu o prémio internacional de traumatologia «BUCCHERI-LA FERLA», pelos 

trabalhos sobre o tratamento de fracturas. 

A Universidade de Buenos Aires distinguiu-o com o grau de Doutor «honoris causa» assim 

como a Universidade de Barcelona. 

É membro do Royal College of Medicine de Londres. 

Acabamos de traçar duma forma breve e incompleta o perfil de uma obra de 44 anos. 

A Universidade de Coimbra ao prestigiar o Candidato acaba naturalmente por enriquecer-

se, dando continuidade a uma tradição universalista. 

A Universidade constitui o eixo fulcral de inúmeras actividades que constituem o suporte 

e o motor de desenvolvimento das sociedades. 

Compete-lhe desenvolver a criatividade do saber, participar no engrandecimento dos povos, 

antecipar as carências e sua satisfação, formar quadros, investigar e prestar serviços. 

Para alcançar estes objectivos são necessários o esforço e a dedicação dos seus servidores. 

Ao aceitarmos na nossa comunidade, individualidades da craveira de Maurice Edmund 

Müller, estamos a contribuir para o engrandecimento da instituição. 

Apresenta-se o doutorando a receber as insígnias doutorais, apadrinhado pelo Prof. Doutor 

Fernando de Oliveira, um dos mais ilustre e dedicado servidor da Faculdade de Medicina. 

A personalidade, capacidades e competência que caracterizam o ilustre catedrático, 

constituem só por si uma forma superior de elogio do candidato. 

Magnífico Cancelário Reitor 

Apesar do doutorando merecer um elogio mais aprimorado e circunstanciado, espero ter 

deixado bem vincada a riqueza e o valor universal de uma obra que constitui um marco de 

referência para as ciências ortopédicas e consequentemente para o desenvolvimento da medicina 

e bem-estar das comunidades e que justifica plenamente o pedido que vou formular: a concessão 

da láurea doutoral a Maurice Edmund Müller. 
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Doutor 

Fernando Alberto Serra de Oliveira 

[Padrinho do Doutor Maurice Edmond Müller] 



Doutor 

N orberto Jaime Rego Canha 



MAGNÍFICO REITOR 

Elogio académico do Doutor Fernando Alberto SeITa de 

Oliveira, proferido pelo Doutor Norberto Jaime Rego 

Canha, na cerimónia de doutoramento honoris causa 

do Doutor Maurice Edmond Müller, realizada 

no dia 10 de Abril de 1988 

Aos Antepassados 

Esta Sala dos Capelos, é para mIm, é para vós, foi-o 

para os do passado, a Catedral do Pensamento 

Por feliz coincidência, que não por ironia do destino, quiseram o destino e a coincidência, 

que fosse V. Ex." presidir ao cerimonial do doutoramento «honoris causa», do Professor 

Maurice Edmond Müller. 

De facto, sendo V. Ex.a filho de Ortopedista e irmão de Ortopedista, encontra-se a presidir 

à investidura no grau máximo que a Universidade concede, da figura cimeira da Ortopedia 

Mundial. 

Ninguém, mais do que eu, se sente reconfortado com esse facto, na medida em que seu 

Pai e seu Irmão, Doutores Perestrelo de Alarcão e Silva e João Manuel Nogueira Lobo Alarcão 

e Silva, sendo personalidades de destaque na nossa Ortopedia, trabalhou o primeiro e trabalha 

o segundo no Serviço que dirijo, assistindo, ambos, às amarguras da sua iniciação, às expectativas 

da sua explosão e à esperança da sua realização. 

Os Hospitais da Universidade, o Serviço que dirijo e os que nele trabalham, não ficaram 

indiferentes ao seu gesto e querem expressar o quanto nos sensibilizou e o quanto apreço nos 

mereceu a presença de V. Ex.". 

Ao saudar V. Ex." saúdo também as potencialidades e o virtualismo do sistema eleitoral. 

Poderá ser discutível se a eleição deva ser directa, ou por corpos ou um misto dos dois sistemas. 

Pessoalmente, pronuncio-me pela última alternativa, já que nela antevejo uma menor politização 

da Universidade e uma menor dependência em relação às cousas extra-universitárias o que não 
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exclui dependência do querer e do sentir do País e da Nação. Eu sou dos que pensam que a 

política fica para além dos muros da Universidade, e que nós somos servidores da República 

e não veículos do pensamento de qualquer ideologia política. Nós temos que dar aos nossos 

educandos, além dos conhecimentos científicos, inerentes a cada uma das matérias, o 

conhecimento, científico ou não, de todas as correntes de pensamento, com as suas virtudes e 

os seus defeitos, numa crítica totalmente isenta de partidarismos políticos, para que desta 

Universidade saiam Homens livres de pensamento e de acção. 

A Universidade é, de facto, ou deve ser, uma Escola de formação e de informação. A 

Universidade é a fronteira entre a juventude generosa e o ambiente, quantas vezes hostil e 

selvagem, do meio social e do trabalho. À Universidade devem ter acesso os mais aptos ou os 

mais vocacionados, mas a todos os filhos dos cidadãos deste País deve ser dada a possibilidade 

de um mínimo de formação, para que possam ser responsáveis na sua profissão, na sua família 

e na sua vida laboral. Só quando atingirmos este estado de graça em que alguns só vêem utopia, 

é que teremos Homens livres, de um País livre, de uma Europa Comunitária. 

V. Ex.'l, Magnífico Reitor, é o representante um pouco de tudo isto . Por essa razão, 

reverentemente o saúdo e manifesto a esperança de que os nossos desejos, mais uma vez se 

confundam neste grito de alerta e esperança que é o nosso. 

Pesado fardo é dirigir uma Universidade, com os pergaminhos e as responsabilidades da 

nossa, mas também aliciante e reconfortante - cume da vida Universitária - é ter-se tido o 

privilégio de ter sido eleito para a dirigir. E indispensável que a força e o peso dessa eleição 

sejam aproveitados, que não desperdiçados, no engrandecimento espiritual e material da 

Universidade, na sua justa e corajosa administração e no enriquecimento dos conhecimentos 

que ministra. Só assim poderemos enriquecer os que nela se formam, que é a maneira mais 

vivificante de enriquecer o País. 

Em vós, Magnífico Reitor, saúdo estas realizações, estas potencialidades, estas virtualidades: 

e estas utopias. 

MAGNÍFICO REITOR HONORÁRIO 

Muitas destas palavras lhe foram também dirigidas e, V. Ex.", talvez, como poucos, as 

mereceu ... 

A SUA EXCELÊNCIA O MINISTRO DA JUSTI ÇA E AO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO um bem 

hajam muito especial, pela sua permanente disponibilidade para tudo e para todos . 

Ex. MAS A UTORIDADES 

A vossa estadia aqui é a penhora do apreço que vos merece a Universidade, os seus rituais 

e os seus actos. Representa também uma homenagem à Universidade e o desejo apetecido de 

que a Universidade neste cerimonial, ou no seu dia a dia, que nunca se deverá subjugar à rotina, 

lhes transmita ou os informe da evolução da ciência ou do pensamento, a que V. Ex.as, mais 



do que ninguém, devem estar atentas, para que nunca lhes caiba a ingrata missão de serem 

apagadores de incêndios ou coveiros . 

A Universidade tem e assume, perante a Sociedade em que está inserida, tremendas 

responsabilidades, mas essas responsabilidades não são menores por parte das autoridades se 

não lhe fornecem os meios ou não lhe derem compreensão e estímulo ou, pelo menos, o 

benefício da dúvida. 

Creiam que muito nos enaltece a vossa presença! 

ESTUDANTES. AMIGOS 

Mal sabeis como é reconfortante para mim ter o privilégio de, na Sala dos Capelos, templo 

por excelência da espiritualidade, onde se funde, num só sentir, o passado, o presente e o futuro, 

dizer-lhes: 

O quanto aprecio a vossa generosidade e o vosso inconformismo; 

Como compreendo os excessos que, algumas vezes, tiraram beleza e grandeza à vossa 

generosidade e ao vosso inconformismo; 

- Como desejo e espero que, à Universidade, sejam facultados os meIOS materiais, 

espirituais e técnicos para que o vosso espírito, a vossa alma e os vossos conhecimentos sejam 

enriquecidos em grandeza e sabedoria; 

- O quanto espero que no convívio interdisciplinar que só Coimbra permite aos seus estu

dantes, formem o vosso espírito para melhor compreenderem a humanidade e serem humanos; 

- Que a liberdade, a eSpiritualidade e a religiosidade sejam por vós aqui praticadas e 

sentidas, de forma que, ao serem ou terem sido estudantes de Coimbra, lhes pertença, por honra 

e por direito, o direito e a honra de serem cidadãos do mundo. 

MINHAS SENHORAS 

A vossa beleza e a vossa graciosidade são a alma deste acto e trazem-lhe a elegância e o 

perfume primaveril que lhe são indispensáveis. 

MEUS SENHORES 

A vossa presença como convidados ou meros espectadores, constitui a janela que do 

mundo se abre para a Universidade e desta, para o mundo. 

Avaliar a Universidade e a sua Universalidade é uma tarefa desejável, mas impossível, pois, 

para que seja verdadeiramente Universidade e Universal, é necessário que a cada instante as 

coisas sejam diferentes, que o fogo que ateia nas obras e nos pensamentos, tenha a cada 

momento, intensidades diferentes. 

SAPIENTÍSSIMOS DOUTORES 

Não por escala mas por meu desejo expresso, coube-me a honra e pesado encargo de fazer 

o elogio de uma das figuras mais prestigiadas da Faculdade de Medicina e da Universidade 
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Portuguesa - O Professor Fernando de Oliveira. Como membro da Faculdade de Medicina 

que é e que sou. É momento de fazer algumas interrogações: 

• Quod Vadis, Faculdade de Medicina? 

• Quod Vadis, Hospitais Universitários? 

• Quod Vadis, Alunos de Medicina? 

• Quod Vadis, Medicina? 

• Quod Vadis, Saúde? 

* 

Sendo o Professor Maurice Edmond Müller o expoente máximo da Ortopedia Mundial, 

honra que sem ambiguidades e por méritos próprios lhe é devida e sendo o Professor Fernando 

de Oliveira um dos expoentes máximos da nossa Faculdade de Medicina e da Medicina 

Portuguesa, é pertinente esta interrogação. 

• QUOD VADIS. FACULDADE DE MEDICINA? 

A Faculdade de Medicina com as suas duas vertentes fundamentais - as cadeiras básicas 

e as cadeiras clínicas - que se delimitam temporal e espacialmente mas que se devem 

interpenetrar no espaço e no tempo, - perguntaríamos - Que aspirações? Que realizações? 

As cadeiras básicas devem ser a alma e o capital base da Faculdade de Medicina, não 

podendo haver avanços espectaculares na ciência médica se o seu ensino for antiquado ou 

insuficiente em meios humanos, em meios materiais e em imaginação criadora. 

As cadeiras básicas são o machado que derruba a floresta, são o arado que revolve a terra, 

são os adubos e o estrume que corrige os seus excessos e as suas carências. Nelas devem ser 

investidos, dentro dos parcos recursos do País, todos os meios, para que elas possam fornecer 

à arte médica os híbridos da sua expansão e desenvolvimento, sem perda da sua identidade . 

Se as cadeiras básicas e as ciências básicas são os alicerces em que assenta a Medicina, 

não pode haver boas cadeiras básicas, nem boa Medicina, se houver carência dos materiais com 

que se fazem os alicerces e dos artistas que moldam esses materiais . Donde, três linhas 

alternativas de rumo: 

1. o - Ou são fornecidos às cadeiras básicas os meios humanos qualificados e materiais de 

ponta, encarregando-se a Faculdade de Medicina de criar e gerir esses meios e deles tirar a 

máxima produtividade, sem que esta faça submergir a criatividade - ou então, perante uma 

ou várias carências, a Universidade, ou melhor, a Faculdade de Medicina terá de criar outras 

alternativas, como sejam arranjar novas fontes de financiamento e centros onde preparar os seus 

técnicos e criar para estes - mas para os mais capazes - meios de sobrevivência, que não de 

subserviência. 

2.0 
- Não dispondo desses meios, poderá associar-se às actividades congéneres do Hospital, 

fundindo-se num único todo, sendo então as cadeiras básicas a guarda avançada dos hospitais 

e dos cuidados de Saúde em geral, criando ou instalando as técnicas que melhor poderão vir 

a servir a Saúde. 



3.° - As cadeiras básicas associam-se à Indústria, particularmente à Farmacêutica, e transfor

mam-se em pontas de lança destas indústrias, subalternizando o Ensino e a Investigação Livre. 

Mas, seja qual for a opção que se faça (e talvez até, numa Faculdade de Medicina com a 

diversidade de cadeiras básicas que a nossa tem. seja possível a coabitação destes b-ês rumos) 

indispensável e urgente é a preparação atempada e continuada dos seus técnicos. E aqui que 

se joga o futuro da Universidade. E aqui que se não pode perder «ais tempo. É aqui que se 

devem estabelecer as nossas prioridades . 

• QUOD VADIS. HOSPITAIS UNIVERSITARIOS? 

Hospitais da Universidade de Coimbra, assim são designados e assim são conhecidos . Mas 

interrogamo-nos: serão eles Hospitais da Universidade e Universitários? 

A dependência é do Ministério da Saúde. 

As verbas vêm ab-avés do Ministério da Saúde. 

A legislação que o governa é do Ministério da Saúde. 

Em suma, as verbas vêm do O.C.E. e o órgão de tutela é o Ministério da Saúde. 

Os alunos de Medicina e os Professores de Medicina são tolerados e consentidos, talvez 

porque não possam ser dispensados. 

E, segundo a recente legislação, feita em nome da competência, os corpos gerentes são 

escolhidos pelo órgão de tutela, que não eleitos. Cai-se assim no absurdo de contrapor à 

liberdade e à grandeza que se quer dar a tudo o que é Universidade e Universitário, a escolha 

dos corpos gerentes, numa atitude onde pressentimos que se pretende institucionalizar o culto 

da personalidade, ab-avés da mediocridade ou da subserviência. 

Temos, de facto, uma nova casa, mas que é feito dos novos equipamentos? 

E um Hospital mediocremente equipado no presente, sem perspectivas de adquirir o 

equipamento do futuro, cuja carência se sente já de ontem e não só no amanhã . 

• Q UOD VADIS, ALUNOS DE MEDICINA? 

A Universidade e a Escola foram feitas, assim o julguei, para vos receber, para vos preparar 

como médicos capazes e como cidadãos exemplares, para servir na doença, para conquistar a 

vida e para servir na vida, para abolir a doença. 

Temos, assim, a dupla que nos est.:í. destinada: a medicina preventiva e a medicina curativa. 

Mas em que medida se enconb-a a nossa Faculdade de Medicina preparada para cumprir 

essa missão? 

Ultrapassou-se a fase Hipocrática e Celsiana, é certo, mas está-se muito aquém da fase 

Einsteiniana. De Hipocrates e de Celso deve-se guardar, religiosamente, a meticulosidade da 

observação, o segredo, a privacidade; da fase Einsteiniana devem-se exigir os novos equipamentos 

de diagnóstico e de investigação e os novos meios de informação. 

Tudo tem um preço, tudo tem um custo e não se pode esperar qualidade de serviços sem 

quantidade de custos. Se o meio que vos rodeia é restritivo e mecliocre, sereis mecliocres e acanhados. 
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o número de alunos não deve ser tão elevado que ultrapasse a capacidade de formação 

qualificada da Faculdade, ou gere inflacção propiciadora de prepotência do poder; nem tão 

reduzido que impeça aos que têm na força de vontade a na profundidade dos conhecimentos 

o direito de se realizarem, ou que prive as populações da medicina que quantitativa e 

qualitativamente lhes é devida . 

• QUOD V ADIS, MEDICINA? 

Espera-se da Medicina a eternidade da vida e a eternidade da juventude. O ressuscitamento 

dos mortos, a visão dos cegos, a marcha dos paralíticos e a sanidade dos loucos ou débeis 

mentais. 

A Investigação e o empenhamento dos que trabalham ou dirigem a sua linha de pensamento 

ou de acção para cousas médicas é trepidante, senão convulsivante. As técnicas montam-se e 

desmontam-se. A aparelhagem cria-se, constrói-se e envelhece sem nunca ter tido juventude. 

Os números, o rendimento e a estatística ocupam o lugar da qualidade, da quantidade e da 

humanização. 

Há quem creia que os aparelhos poderão substituir, senão já, pelo menos a curto prazo, 

o médico. As novas gerações, criadas sob o ciclo da era espacial e do domínio dos computadores 

e robots, confiam mais na informação da aparelhagem do -que na· sua própria informação e 

observação. 

O que é necessário é conjugar a observação clínica (à qual cabe sempre a última palavra) 

com a informação dada pelas técnicas imagiológica, isotópica, laboratorial e outras. 

A falta de capacidade para manejar o binómio - clínica/ meios complementares de 

diagnóstico, faz com que, ao contrário do que seria de esperar e desejável, aumentem, talvez 

exponencialmente, o número de exames e de pedidos que anda muito aquém da grandeza dos 

benefícios colhidos, mas, pior do que tudo isso, é o atraso que por vezes se verifica na decisão 

final, com consequências algumas vezes perniciosas, senão nefastas para o doente. Estes últimos 

factores, quase virgens entre nós, são produto de uma liberdade mal entendida, de exigências 

mal compreendidas e de uma política demagógica ou de aviário, para a Saúde. 

A sinistrosis é uma constante no nosso dia a dia. Raros são os que efectivamente sofrem. 

Uns queixam-se para se reformarem, sem que algumas vezes tenham iniciado o trabalho. Outros 

amarguram-nos e chegam a amargurar-se a si próprios par~ terem o benefício de um seguro a 

que não têm direito, mas que julgam ser-lhes devido. 

Os empregadores, quer o patrão seja o Estado, quer seja uma entidade privada, vêem-se 

confrontados a cada instante com faltas que parecem não justificadas, com compensações que 

não lhes parecem merecidas . E o médico, situado nesta encruzilhada de antagonismos, é 

responsabilizado por tudo e por todos, é o mel e o fel do antagonismo que é estar-se na vida. 

Enquanto não houver sensores para a dor e leitores para o pensamento, o médico terá de 

continuar a orientar-se pela informação dos seus conhecimentos, pela informação da sua 

observação e pela decisão da sua consciência. 



o juízo real é o juízo da sua sabedoria, da sua consciência e da sua capacidade de distinguir 

o falso do verdadeiro. Quantos entendem que assim seja? - interrogamos. Quantos negam que 

assim deva ser? - perguntamos. 

Mas o poder da Medicina e do médico em relação à Saúde vem sendo contestado, senão 

vilipendiado; no estado de doença, é desejado e endeusado; mas entre os políticos é sempre 

aviltado, senão menosprezado. 

O médico, no conceito hipocrático que continua actual, deve ter como limites e amarras, 

apenas, os limites e as amarras da ética, da moral e da consciência . 

• QUOD V ADIS . SAÚDE? 

Todos desejamos, cidadãos, médicos e políticos, que a nossa Saúde, que a Saúde do nosso 

País, tenha uma qualidade idêntica à dos países mais evoluídos. Mas que é feito do dinheiro 

para gastar e utilizar, e até do dinheiro para desperdiçar? 

Que quantitativos, «per capita» lhe são devidos, quando comparados com os desses países? 

O desperdício da Saúde é diferente do desperdício numa empresa ou no comércio. Nestas 

duas actividades é possível tudo quantificar, mas na Medicina o organismo recusa-se a obedecer 

aos medicamentos e aos gérmens e os gérmens ao organismo ou aos medicamentos. Gastos 

sem proveito, proveitos sem gastos. É nesta antítese que, no dia a dia, nos movimentamos. A 

Medicina que defendemos terá de ser competitiva, qualitativa, quantitativa, liberalizada, 

responsável, estimulante e gratificante. 

O Estado tem que definir clara e rapidamente as regras que deseja implementar para que 

todos, doentes, políticos e agentes de Saúde, tenham consciência do que é consentido e 

transgredido. Tem que ser feita rapidamente uma opção de base: se a Medicina é livre, se a 

Medicina é socializada ou se a Medicina é mista, convencionada. 

Os custos têm que ser avaliados, os agentes têm que ser condignamente remunerados . 

Não só gastar mais, mas também gastar melhor! 

* 

Encarregaram-me os Doutores da Faculdade de Medicina de fazer o elogio do meu Mestre, 

o Professor Fernando de Oliveira. 

Se tal incumbência obedecesse à praxe académica de ser atribuída aos maIS novos -

poderia constituir para quem de tal fosse encarregado, uma obrigação, um pesado fardo ou 

encargo, por um deficiente conhecimento do elogiado. Tratando-se porém, do mestre com 

quem sempre se trabalhou e onde nos revemos em muitas das suas qualidades e defeitos, é, 

quanto a nós, a incumbência mais sublime e gratificante a que pode aspirar o único discípulo 

universitário, do único mestre. 

No elogio do Professor Fernando de Oliveira que a tradição académica exige, seguirei o 

seguinte esquema: 

• O Homem e Cidadão 

• O Professor 
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• o Investigador 

• O Amigo 

• O Mestre 

• O Médico 

• O Académico 

* 

• O HOMEM E CIDADÃO 

O Professor Fernando Alberto Serra de Oliveira, nascido a 7 de Novembro de 1918, em 

Coimbra, é, e nunca é demais repeti-lo, um homem ímpar. 

Herdou dos pais, Dr. Américo Simões de Oliveira e de D. Aurora Marques Serra de 

Oliveira e da convivência com o irmão, Carlos de Oliveira, um dos maiores escritores e poetas 

portugueses, a firmeza do carácter, a tolerância avisada e esclarecida e o apreço pelas coisas 

simples e sublimes da vida. 

A isso não foi estranho o meio rural em que foi criado, em que tudo é simples, como a 

natureza; em que para tudo é necessário génio para suplantar as dificuldades e os imprevistos 

surgidos a cada instante; como estranho não terá sido também, na moldagem do seu carácter 

de homem íntegro e austero, o exemplo do Pai, combatente da Grande Guerra, como médico, 

nas trincheiras, que no sofrimento humano levado à exaustão - morte, sangue, frio, lama -

moldou e temperou o seu carácter. 

O Professor Fernando de Oliveira é, por tudo isso, um homem simples, determinado, 

bondoso e correcto; um eminente cientista e um professor delicado; uma personalidade que 

muito dignifica este Acto e em cujo apadrinhamento o Prof. Müller não pode deixar de 

encontrar um motivo de justificada honra. 

• COMO PROFESSOR 

O Professor Fernando Alberto Serra de Oliveira foi um inovador como professor, 

afirmação para a qual, será bastante, o meu mais directo conhecimento, sobretudo na cadeira 

de Medicina Operatória e Técnica Cirúrgica. Lembro aqui que antes dele e sendo eu aluno 

desta cadeira, só para amputação e desarticulação da anca, tinha de conhecer e descrever 36 

métodos diferentes. Sobre os méritos e deméritos desta sobrecarga de memória, a que éramos 

obrigados não me é fácil pronunciar, a tão longa distância, com a isenção e clareza que este 

momento e este local impõem e exigem. Mas posso dizer, no entanto, que como jovem 

assistente ainda não pago (porque a polícia não dava assentimento), tive oportunidade de 

acompanhar as dúvidas e as interrogações que surgiam no espírito do Professor Fernando de 

Oliveira sobre a melhor forma de orientar o ensino da cadeira que inesperadamente, lhe tinha 

sido confiada. Nalgumas decisões o ajudei, pois o Professor Fernando de Oliveira fez sempre 

dos seus colaboradores amigos e confidentes e, embora, nem sempre correspondido, era-lhes 

duma total dedicação e devoção, atributos que sobrelevavam em alento e carinho, os que 

dedicava aos próprios filhos. 



Alguns dissabores e incompreensões teve o Professor Fernando de Oliveira a maior parte 

delas surgidas por má informação dos confidentes em quem confiava, mas que traiam no sentido 

íntimo e preciso das informações que prestavam e transmitiam. 

O Professor Fernando de Oliveira, com uma formação humanística, infelizmente já pouco 

frequente, foi sempre um professor exemplar, de exposição fácil, clara, profunda e 

compreensível. E um juiz exigente, benevolente, intransigente e justo. Mas o seu espírito 

inovador na cadeira de Medicina Operatória traduziu-se não só no domínio teórico, como 

também no ensino prático. No ensino teórico, fundamentava os porquês das intervenções 

cirúrgicas, descrevia as consequências da sua execução e alertava para a patologia nova criada 

pelas intervenções, descrevia as técnicas e a terminologia utilizada e dava uma visão fugaz dos 

tempos operatórios e das suas dificuldades. Praticava, assim, nesta cadeira, mais uma Medicina 

Operatória e Fisiopatológica do que o ensino da técnica cirúrgica. 

Impõe-se que esta cadeira, que deixou de fazer parte do cm:ricuJum escolar, seja novamente 

introduzida, pois que é ela que dá unidade à cirurgia, das cadeiras cirúrgicas. 

Alguns dissabores e incompreensões teve o Professor Fernando de Oliveira a maior parte 

delas surgidas por má informação dos confidentes em quem confiava, mas que traiam no sentido 

íntimo e preciso das informações que prestavam e transmitiam. 

O Professor Fernando de Oliveira, com uma formação humanística, infelizmente já pouco 

frequente, foi sempre um professor exemplar, de exposição fácil, clara, profunda e compreensível. 

E um juiz exigente, benevolente, intransigente e justo. Mas o seu espírito inovador na cadeira 

de Medicina Operatória traduziu-se não só no domínio teórico, como também no ensino 

prático. No ensino teórico, fundamentava os porquês das intervenções cirúrgicas, descrevia as 

consequências da sua execução e alertava para a patologia nova criada pelas intervenções, 

descrevia as técnicas e a terminologia utilizada e dava uma visão fugaz dos tempos operatórios 

e das suas dificuldades . Praticava assim nesta cadeira, mais uma Medicina Operatória e 

Fisiológicas, do que o ensino da técnica cirúrgica. 

Impõe-se que esta cadeira, que deixou de fazer parte do CWTÍcuJwn escolar, seja novamente 

introduzida, pois que é ela que dá unidade à cirurgia, das cadeiras cirúrgicas. 

Se no aspecto teórico seguiu, quanto a mim, o caminho inovador e certo do que deveria 

ser a Medicina Operatória e a Técnica Cirúrgica, ao transformar o ensino da cadeira mais em 

Medicina Operatória do que em Técnica Cirúrgica, no aspecto prático creio ter seguido também 

uma decisão acertada ao transformar a Técnica Cirúrgica em aulas práticas elementares desta 

disciplina. Era assim, que se aprendia com aulas dadas no cadáver, desde a feitura de uma 

anestesia local, duma traqueotomia, duma toracotomia por empiema pleural, até a uma punção 

articular, à sutura ou não de um tendão e à abertura de panarícios, abcessos e fleimões. As 

suturas e pias tias de deslizamento não eram descuradas. O momento de tirar os pontos era 

aprendido ... 

Como era inovador este ensino em relação ao ensino da Técnica Cirúrgica inspirado no 

velho Tratado de Farabeuf .. . 
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• COMO INVESTIGADOR 

Como investigador, foi também um inovador o Professor Fernando de Oliveira. 

Para realçar este aspecto referirei dos seus inúmeros trabalhos, aqueles que segundo a 

minha óptica melhor exemplificam esta sua faceta: 

Meniscos articulares do joelho (lesões traumáticas), Dissertação de Licenciatura, Coimbra 

1950. 

N este trabalho, com 192 páginas, toca todos os aspectos da patologia traumática meniscal, 

abordando desde a anátomo-fisiologia, o diagnóstico ... até ao futuro das articulações meniscecto

misada, preocupação que continua a ser actual. 

Ele que utilizou no estudo dos meniscos a tomografia, a radiografia estereoscópica e 

tomografia axial, que, em seu entender foram métodos que nada acrescentaram de novo. Foi 

ele que descreveu a técnica pessoal de artrografia com contraste negativo (ar), cuja interpretação 

como afirmava e ainda hoje é verdadeira essa afirmação, embora não seja fácil para os não 

iniciados, permite obter quando o exame for executado com técnica correcta e por pessoa 

experiente: 

a) Resultados exactos na quase totalidade dos casos. 

b) Um diagnóstico morfológico e um diagnóstico topográfico das lesões. 

c) A artropneumografia, utilizando o ar como meio de contraste, é inócua, não dando 

origem a quaisquer complicações e tornou-se absolutamente indispensável ao estado de um 

doente suspeito de lesões menicais. 

Esta sua técnica é depois divulgada em França, em colaboração com o Professor Merle 

d'Aubigné e merecidamente cabe ao Professor Fernando de Oliveira o mérito de ser pai da 

artropneumografia, método que com algumas variantes continua a ser actual. 

- Artroplastia acrílica da articulação coxa-femural. 

Alguns aspectos da operação de Judet. 

Dissertação de Doutoramento Académico, Coimbra, 1955; era inovadora nesse tempo, 

sobretudo para o nosso País e para o nosso meio, mas os avanços neste domínio foram e 

continuam a ser tão espectaculares que embora inovadora, rapidamente passou a obsoleta. 

Tentou os transplantes articulares osteocartilagíneos de cabeça do fémur com algum 

êxito. 

Os trabalhos que acabei de citar são os que mais achei dignos de realçar no campo da 

Ortopedia. 

Já na Cirurgia realçarei: 

Cirurgia focal do Mal de Pott. 

Craneoplastia com placa de polietileno. 

Antrectomia e vagectomia selectiva no tratamento da úlcera duodenal em que empre

gou pela primeira vez, entre nós, métodos rigorosos de estudo do metabolismo dos operados 

aos estômago, empregando para tanto a trioleína e a albumina marcadas com Iodo 131 e a 

d-xilose. 



Outros e mais variados trabalhos publicou, talvez mais importantes do que o que acabei 

de referir, mas, os que citei foram os que mais me impressionaram dos cerca de 150 que 

publicou, em revistas nacionais e estrangeiras" e que não citarei por o tempo escassear. 

• COMO AMIGO 

Como Amigo, o Professor Fernando de Oliveira é, como aliás em todas as circunstâncias 

da vida, um homem exemplar. 

Cuida e cultiva a amizade com devoção e carinho que nenhuma frase ou expressão é capaz 

de expressar convenientemente na sua grandeza e no seu transcendente e real significado. 

Homem de medos e receios, como medos e receios têm os heróis, e todo o homem de 

posse de todas as suas faculdades intelectuais e morais, vemo-lo, no entanto, avançar 

denodadamente, sem medos nem receios, quando encontra um amigo a afogar-se na lama ou 

no desespero, quando o vê perseguido ou aviltado. Defende-o, apoia-o e luta pela sua absolvição 

e reabilitação, nem que ao amigo caibam algumas culpas, pois o Professor Fernando de Oliveira 

sabe avaliar os condicionalismos dos actos e os atenuantes dos actos ou do desespero. 

Felizes os que possuem tal amigo! Que amizades estas, exaltação plena da amizade, se 

difundam e multipliquem para tornar mais aliciante e menos materializante esta vida de 

televisões, computadores, números e estatísticas . 

Uma amizade como a do Professor Fernando de Oliveira é um bálsamo que cura todas 

as chagas desta vida. 

• COMO MESTRE 

Se é certo que foi com o Professor Luís Raposo - grande mestre e grande amigo - que 

em Coimbra se iniciou a abertura da cirurgia aos candidatos a cirurgiões, pois que, até aí, lhes 

era apenas destinado o papel de meros ajudantes, não é menos certo que cabe ao Professor 

Fernando de Oliveira o seguimento do espírito que herdou do Professor Raposo e que 

sabiamente soube difundir e enriquecer. De facto, o Professor Fernando de Oliveira, ao criar 

o Laboratório de Cirurgia Experimental, funcionando conjuntamente com o Teatro Anatómico 

da Medicina Operatória, que também criou, forneceu, dizíamos. aos jovens cirurgiões 

interessados, meios adequados e indispensáveis à sua plena realização e expansão. 

A par destes dois ambientes de trabalho, de que foi promotor, possibilitou a observação 

clínica atenta e esclarecida dos doentes, ajudou e estimulou as intervenções cirúrgicas no Bloco 

Operatório e incentivou a investigação. 

Terão sido certamente grandes o conforto e a satisfação do Professor Fernando de Oliveira ' 

quando um dos seus colaboradores, com apenas três anos de assistente, mobilizado como chefe 

de equipa cirúrgica do Hospital 241 da Guiné, tão boa conta deu das funções que foi desem

penhar, pois dele reconfortantemente só ouviu elogios e louvores, e honra ou mérito. 

Não ficou por aqui a acção do Professor Fernando de Oliveira, pois planeou a Cirurgia 

Vascular em Coimbra e outras subespecialidades da Cirurgia. 
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A sua acção no desenvolvimento e implementação do Serviço de Cirurgia Vascular foi 

determinante, tendo conseguido bolsas de Estudo, para a preparação dos técnicos (médicos, e 

não só no estrangeiro e a divulgação a nível Nacional, durante cerca de dois anos, com a 

realização de sessões científicas sobre cirurgia e patologia vascular nos Hospitais Distritais e 

Concelhios da Zona Centro. 

A realização de Congressos Internacionais de Cirurgiavascular, trazendo até Coimbra, os 

mais sonantes nomes mundiais de especialidade o que conjuntamente com a criação de prémio 

Nacional e Internacional - dos tantos projectos para fora das nossas fronteiras o nome da 

Universidade de Coimbra, da sua Faculdade de Medicina e dos seus Hospitais. 

Foi, talvez, o reconhecimento deste trabalho que levou a União Internacional de 

Angeologia a conferir-lhe diploma de mérito pelo contributo dado à divulgação da Angeologia 

e da Cirurgia Vascular. 

Oxalá que se reinicie, ou não se deixe perder, o que tão bons frutos já deu no passado! 

• COMO MÉDICO 

O Professor Fernando de Oliveira, cUJO elogio, os regulamentos, neste momento, me 

impõem, mas que a minha consciência desde sempre tem feito, é um Homem Livre e um 

Médico ímpar na ternura que dedica aos doentes; na devoção com que acompanha o seu 

sofrimento; na luta que trava para vencer a sua doença; no encorajamento que lhes incute; na 

crença que lhes dá, mesmo quando ele próprio já descrê; na forma carinhosa com que 

acompanha os familiares e os doentes, para os quais tem um comportamento igual ao que 

dispensa aos seus próprios familiares, acompanhando o seu desespero com o mesmo sentir com 

que acompanhando o desespero dos seus entes queridos. 

Na fase difícil da doença é um homem e um médico único. Faltam-nos as palavras 

eloquentes e ricas que definem toda a dimensão da sua conduta e do seu comportamento. 

Mas ... , curado o doente, nem sempre lhe sobra a paciência para aturar as lamúrias dos que já 

não sofrem ou, as exigências dos que já não têm direitos para exigir. Mas, para não trair o 

espírito das suas preocupações, e, dada a estatura moral, ética e científica do Professor Fernando 

de Oliveira, nada melhor do que transcrevermos os seus próprios escritos: 

Atravessam os médicos, a vida hospitalar e a Saúde em geral, momentos de inquietude e 

perplexidade. 

O caminho que se nos afigura dever trilhar por mais adequado, embora condicionado por 

aquilo a que alguém chamou o «microcosmos médico» em que vivemos e lutamos é aquele 

caminho que pensamos identificar-se com a realidade. 

Por isso, não regateamos esforços, sacrifícios e dedicação para o percorrer com dignidade e 

humanismo - humanismo que Leriche considerava, muito antes dos políticos, o fundamento 

moral da cirurgia e da medicina em geral - balizado pelo respeito do doente - do homem 

doente - que sabemos e sentimos - todos nós médicos e enfermeiros - ser algo mais do que 

uma mecânica fisiológica alterada. 



Ele pensa e sofre e tem medo, sobretudo quando não sente o conforto de uma vida ou de 

uma presença de ternura e simpatia. 

E ao fim e ao cabo esta íntima relação médico - doente, algo de fascinante já que nos 

permite, simultaneamente, usar o espírito, as mãos e o sentimento de amizade para com o 

próximo. 

Todavia, e em contraste, há, e por vezes frequentemente, graves colisões, entre o nosso 

trabalho, o caminho que percorremos e a maneira como o percorremos, com o macrocosmos 

político, social e económico que nos rodeia e por vezes nos pretende condicionar. 

Mas, como médicos que aos doentes e à Saúde dedicamos o melhor dos nossos esforços 

e empenhamento, confrontamo-nos essencial e diariamente com duas coordenadas fundamentais 

da condição humana: o prolongamento da vida e a melhoria das suas condições. 

Mas, num conceito hipocrático, essa responsabilidade não se esgota com a prestação de 

cuidados médicos. 

Encorajar e participar em todos os passos para o progresso da Saúde e para a melhoria 

da sobrevivência dos doentes e do seu bem estar é tarefa que a todos também incumbe e que 

- há que reconhecer - sempre tem sido voluntária, consciente e eticamente assumida. 

( ... ) 
Todos e cada um, e continuamos a citar o Professor Fernando de Oliveira, na medida 

da sua capacidade tem tomado parte nesta corrida para um futuro melhor, corrida que tem 

permitido abrir novos e promissores caminhos de progresso no campo da Saúde. 

Porém, estas diversas e por vezes complementares actividades, com os seus múltiplos e 

diferenciados agentes, são tantos, que as frequentes indefinições - naturais ou artificiais - das 

suas áreas de acção, dão por vezes lugar a pequenas escaramuças de fronteira, de resto 

geralmente sem consequências graves já que, muitas vezes, travadas num plano mais teórico 

que prático. 

Todavia, alguns , fora ou pouco conhecedores da realidade terrena de acção ou 

intencionalmente aproveitando, mas exagerando-a, ou deturpando-a para nos denegrir, 

procuram submeter-nos aquilo a que Leriche - perdoem-me mais esta evocação do genial 

cirurgião-filósofo - em condicionalismos de algum modo lembrando os actuais - chamava 

de ditadura da mediocridade, o que os outros agora chamam de despotismo que muitas vezes 

faz tábua rasa dos critérios e costumes essenciais a uma vivência democrática. 

A propósito deste confronto, há relativamente pouco tempo, Jordan, na alocução 

presidencial à Associação Cirúrgica do Sul, nos U.S.A. se insurgia contra a sugerida neces

sidade de um «ombusdman» - versão original do nosso provedor de Justiça - para os 

doentes. 

Para Jordan, e creio que com ele todos estaremos de acordo, seria uma injusta e inacre

ditável atitude já que, desde sempre, o médico tem sido e continuará a ser o autêntico 

«ombusdman» do doente. 

Mas há quem não pense assim. 
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Por isso - me pergunto, se - como escreveu um ilustre colega nosso, «neste País de 

original idades, onde se castiga o que noutros se premeia», por elementar prudência não seria 

altura de equacionar a necessidade de um «ombusdman» para os médicos ou pelo menos, 

também para os médicos. Assim se expressava o Prof. Fernando Oliveira. 

• O ACADÉMICO 

O Professor Fernando de Oliveira é, também aqui, como noutras facetas da sua vida, um 

homem que se pode tomar como ponto de referência ou como farol na grandeza ou na 

mediocridade das instituições. 

Empenhou-se activamente, desde 1958, no planeamento do novo Hospital Escolar de 

Coimbra, pois, sabia, que não é possível haver um ensino condigno, e um avanço da Medicina 

adequado aos pergaminhos que por direito, devem pertencer à Universidade de Coimbra, nas 

caducas instalações hospitalares que possuía, onde, todo o progresso e todo o trabalho eram 

fruto de uma devoção e de uma capacidade de adaptação inimaginável. Sobre este tema publica 

um trabalho onde apresenta reflexões com base numa Visita de Estudo a alguns Hospitais da 

Suíça, da Alemanha e de França. Este sonho, que viveu intensamente, viu-o concretizado apenas 

quase três décadas depois, e muito da expressão actual deste Hospital lhe é devido, nas virtudes 

que se lhe reconhecem, que não nos seus erros, para alguns dos quais chamou atempadamente 

a atenção e manifestou a sua discordância. 

Académico foi e é, ao ter lutado denodada e intransigentemente no momento de desvario 

e outros, que se sucederam ao 25 de Abril, para que a dignidade da Universidade fosse 

mantida e não abalada, porque tinha a sensibilidade suficiente para reconhecer e defender 

que a Universidade é pertença da Nação e do Universo, e não palco de rixas ou disputas 

ideológicas. 

Ele (que antes do 25 de Abril fora um revolucionário) sabe, como ninguém, que qualquer 

que seja a ideologia política, a decadência da Universidade e os traumatismos que se lhe 

ocasionam, particularmente na mediocridade da sabedoria, são gérmens do mal, que se instalam 

na Sociedade com reflexos nefastos que se prolongam, através da mediocridade para além dos 

tempos. 

Como Director da Faculdade de Medicina, que foi a partir de 1976, pautou a sua acção 

por um diálogo constante entre todas as forças que se degladiavam ou confrontavam e, com 

esse diálogo e a sua autoridade moral e intelectual, conseguiu não só apagar os focos de 

incêndio, como fazer convergir as energias da explosão para minimizar os malefícios que se 

faziam sentir sobre a vida académica e a Instituição. 

E grande luta foi essa! 

* 

*** 

* 



E lembramos o fundador desta Universidade el-rei D. Dinis, e dedicado ao meu Mestre 

Ai! ... 

Ai, flores do campo. 

Ai flores de espinho, 

Espalhais ao vento 

O vosso aroma, 

que herdastes 

E criastes 

um aI 

Para atrair os insectos e as abelhas buliçosas 

Que vos sugam o néctar 

Com que conslTóem o mel 

que edulceia todo e qualquer fel... 

Ai flores da juventude 

Ai amargores do tempo 

Do tempo que esvoaça 

E passou ... 

Ai Universidade 

Generosa e bela, 

Que acolhes no teu seio 

Quem procura o néctar da tua sabedoria! 

Ensinas o que sabes, 

Procuras o que anseias ... 

Que espalhas prodigamente 

Pelo mundo que te rodeia ... 

Ai ... 

Juventude. 

Universidade, 

E Sabedoria, 

Triângulo equilátero 

Que são 

Da ciência 

Do avanço Do saber. 

Ai de quem vos minimiza 

Ou despreza ... 

Ai, ai, dos que em seu nome vos desprezou ... 

Ai, ai de vós que à escravidão vos condenou! 
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Senhoras e Senhores 

Como já dizia em cerimonial idêntico o meu mestre, o Professor Fernando de Oliveira, 

«a verdadeira solenidade desta cerimónia reside no, ao mesmo tempo íntimo e geral que nos 

une a todos, oradores, padrinho, doutorando e circunstantes, como elos de uma corrente, e 

nos obriga, na nossa qualidade de homens e cientistas, a entregar mais ao futuro do que aquilo 

que recebemos do passado». 

Já Pascal afirmava: «somos o mesmo homem que subsiste sempre e continuamente 

aprende». 

Magnífico Reitor 

Por esta sala passaram e foram investidos de grau de doutores, as figuras Clmelras da 

ciência, de política e de espiritualidade. Mas Padrinho e Doutorando, na circunstância são 

figuras cimeiras da ciência e do pensamento. Razões mais do que suficientes para que justamente 

lhes seja concedido o grau que um solicita e o outro apadrinha. 



Dou~r 

Jean Civatte 

1989 



Doutor 

Anselmo Jorge Branco Almeida Carvalhas 



MAGNÍFICO CANCELÁRIO REITOR 

Elogio académico do Doutor do Doutor Jean Civatte, 

proferido pelo Doutor Anselmo Jorge Branco 

Almeida Carvalhas, realizada no dia 

18 de Junho de 1989(*) 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA, EM EXERCÍCIO 

EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E RELIGIOSAS 

SAPIENTÍSSIMOS DOUTORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORAS E SENHORES 

É com um sentimento indizível, misto de alegria e de temor, que elevo a minha voz nesta 

tribuna. Há nele a consciência da responsabilidade de quem, ao desembaraçar-se duma missão 

tão honrosa, se sente distante pelas insuficiências próprias agravadas pelo peso das tradições 

nobilíssimas da nossa vetusta e querida Universidade. 

A Sala dos Capelos, cedendo passo à soturna frialdade e à austeridade própria dos actos 

científicos conducentes à promoção académica, engalanou-se, encheu-se de vida, de cor e de 

brilho, abrindo as portas de par em par a todos quantos, estudantes, familiares e amigos 

quiseram, vir associar-se a esta festa. 

Os sinos e a velha «Cabra», lá no alto da Torre, já ontem anunciaram que hoje é um dia 

grande e está a acompanhar-nos nesta cerimónia. 

A charamela iniciou o cortejo e a sua presença também nesta Sala Grande dos Actos cria 

um ambiente de pompa muito especial que sensibiliza e nos toca a todos. 

A guarda dos Archeiros em grande uniforme, o Bedel com a sua maça, o Director dos 

Serviços Académicos e a presença dos Professores das várias Faculdades querem significar o 

(.) O discurso em causa envolvia também, na sua versão original, o elogio de nove doutores da Faculdade de 

Medicina de Coimbra. Os trechos relativos ao elogio destes nove doutores não constam do texto publicado. 
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acolhimento e o abraço de toda a Universidade aos novos Doutores. É uma demonstração clara 

e inequívoca da unidade essencial da Universidade, apanágio desta Universidade de Coimbra. 

Magnífico Reitor 

Completam-se em 9 de Agosto de 1990 os setecentos anos de existência oficial da nossa 

Universidade de Coimbra. Na sua génese, tem de fazer-se referência a três datas distintas corres

pondentes a outros tantos documentos fundamentais. 

O l.0 que trata da criação da Universidade, data de 12 de Novembro de 1288, e é a Carta 

de Petição ao Papa Nicolau IV para que seja criado em Portugal um Estudo Geral de Ciências. 

Dimanou de uma reunião em Montemor-o-Novo onde estiveram 27 eclesiásticos que represen

tavam os centros culturais de maior prestígio na época "em companhia de pessoas religiosas, 

Prelados e outros, assim clérigos como seculares dos Reinos de Portugal e Algarve, havida 

plenária deliberação no caso, intervindo a inspiração Divina», consideraram "ser muito 

conveniente aos Reinos sobreditos e a seus moradores ter um Estudo Geral de Ciências». O 

Prior de Santa Cruz de Coimbra, o Dom Abade do Mosteiro de Alcobaça, o Prior de São 

Vicente de Lisboa foram signatários, além de outros Priores e Reitores de outras abadias. 

D. Diniz, pessoa inteligente e culta, devotava-se inteiramente a uma política de organização 

da vida portuguesa. A par do progresso económico, protecção à agricultura, ao comércio e à 

marinha, os problemas do espírito não podiam ser descurados. Estavam nas mãos da Igreja 

que era a grande propulsora do ensino. Havia escolas nos mosteiros e o professorado estava 

entregue ao Clero. 

Por toda a Europa lavrava um grande movimento espiritual e o Rei querendo evitar que 

saíssem do País grande número de indivíduos para se instruírem em Universidades estrangeiras, 

diligenciou estabelecer na sua Corte um Estudo Geral de Ciências. 

Tinha de pedir autorização ao Papa para que os Graus Académicos fossem reconhecidos 

e para apoio pecuniário, mas não queria apresentar-se ao Pontífice como iniciador do 

projecto, porque atravessava nesse momento o período agudo das suas dissenções com os 

Bispos. Não se estranha, por isso, que tenha sido de combinação com o Rei que se realizou 

em Montemor-o-Novo a reunião dos signatários da Carta dirigida ao Papa Nicolau IV. 

O segundo documento é uma carta escrita de Leiria, em 1 de Março de 1290 por D. Diniz 

em que anuncia a fundação do Estudo Geral em Lisboa, por sua autoridade régia, contando 

com certas rendas eclesiásticas para pagar aos lentes e pede ao Sumo Pontífice a «confirmação e 

corroboração do que fizeram e a concessão de privilégios apostólicos ao Estudo, aos seus mestres 

e escolares». 

A 9 de Agosto do mesmo ano de 1290, o Papa Nicolau IV confirmou a fundação, através 

da Bula "De Statu Regni Portugalliae» datada de Orviedo e dirigida à «Universidade dos Mestres 

e Escolares de Lisboa» (terceiro documento) . 

Aprova e confirma, com louvor, tudo o que fora feito e concede graças apostólicas nomea

damente o «Foro Eclesiástico» e o da «Colação do Grau de Licenciado» que seria concedido 



pelo Bispo de Lisboa ou pelo respectivo Vigário Capitular, sede vacante, àqueles que os mestres 

reputassem idóneos . Faz inúmeras recomendações para que seja garantida protecção aos 

estudantes no que dizia respeito, entre outras coisas, ao alojamento e segurança das suas 

«pessoas, bens e mensageiros». 

Em 1308 é transferida por D. Diniz pela primeira vez para Coimbra, mas a mudança 

definitiva foi em Março de 1537 com D. João III que, fugindo a uma epidemia de peste que 

grassava em Lisboa, veio com a Corte para Coimbra, tendo ficado muito impressionado com 

o grande movimento renascentista que se estava a viver no Mosteiro de Santa Cruz, onde 

mesb"es afamados ensinavam com brilho as Ciências e Humanidades, como se fossem uma 

verdadeira Univers idade. 

A mudança estava já pensada desde 1532, mas dificuldades várias tinham-na adiado, 

embora a Câmara de Coimbra em 1533, tivesse já pedido a EI-Rei que determinasse a sua 

instalação nesta cidade. 

As Ciências professadas no Estudo Geral, desde o seu começo eram: Leis, Cânones, 

Medicina, Retórica e Gramática. Mais tarde foi criado o ensino da Teologia com autorização 

do Papa Gregório XI pela Bula «Ad Stadium» de 7 de Outubro de 1376. 

O curso de Medicina era de mais de um ano, mas não se sabe bem de quantos, talvez 

b"ês ou quatro. O ensino baseava-se na leitura e comentários dos textos de Hipócrates, Galeno 

e Avicena, feitos pelo professor. O Mesb"e de Medicina recebia um terço do ordenado dos 

Professores de Leis e Cânones o que nos leva a concluir da diferença de categoria. 

Do período anterior à fundação da Universidade, há notícias vagas e, nalguns casos, 

contraditórias acerca de alguns médicos: 

Pedro Julião, ou Pedro Hispano, nascido em Lisboa, frequentou a Universidade de Paris 

na sua juventude sendo notável o seu tratado de medicina intitulado" Tesouro dos Pobres» onde 

se nota a influência das teorias galeno-arábicas . 

Escolhido para médico do Papa Gregório X foi Bispo Cardeal de Frascati e depois eleito Papa 

com o nome de João XXI. É da sua autoria também um dos primeiros tratados de oftalmologia, 

"De Oculis», cujo valor científico prevaleceu durante dois séculos e meio, pelo menos. 

Gil Rodrigues - São Frei Gil de Santarém - natural de Vouzela e filho do Alcaide de 

Coimbra, Rui de Valadares, estudou em Santa Cmz e foi depois para Patis enviado por D. Sancho I. 

Com a fundação da Universidade, o ensino da medicina deve ter progredido alguma coisa, 

mas pouco se sabe dos conhecimentos médicos dos primeiros professores. Praticava-se uma 

medicina eivada de preconceitos supersticiosos, empírica, sem qualquer base científica. 

Muita gente exercia a profissão médica sem possuir os conhecimentos então julgados 

convenientes, pelo que em 1392, D. João I foi levado a legislar que ninguém se entregasse à 

prática da medicina sem ter sido examinado e aprovado pelo físico-mar do Reino e ter obtido 

carta assinada e selada com o selo real. 

No entanto, em 1431, ainda no reinado de D. João I, a Universidade elaborou os primeiros 

estatutos depois da provisão de D. Diniz, onde se estabelecia que o ano lectivo tinha de ser 
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de oito meses, pelo menos, e o grau de bacharel seria dado aos que cursassem as aulas por 

três anos, no fim dos quais teriam de fazer um Acto de Conclusões Magnas perante mestres e 

doutores . O grau de licenciado era dado aos que estudassem quatro anos, fazendo um acto 

perante os estudantes da sua Faculdade. Em medicina continuava a existir apenas uma cadeira 

e só no tempo de D. João II por carta datada de 1493, se introduziu a segunda cadeira de 

medicina, passando a haver a «de prima» e a «de véspera». 

Estas disposições continuaram em vigor nos reinados seguintes . O próprio D. João III as 

manteve o que prejudicou muito a medicina, já que o exame era um pró-forma dependente 

de circunstâncias discutíveis . 

Bastava apresentar atestado comprovativo de ter praticado medicina durante dois anos com 

médico legalmente habilitado e pagar uma propina avultada ao físico-mor. 

É interessante notar que o povo, que preferia os curandeiros aos médicos, manifestava-se 

contra estas medidas chamando aos médicos «matasanos», «ichacorvos» ou «médicos idiotas» . 

A cirurgia, nesta época, era um dos ramos das ciências médicas tido em mais baixa cotação. 

Era exercida por grande número de indivíduos quase analfabetos e, especialmente, pelos barbeiros. 

Justifica-se assim que, em 1448, D. Monso V tivesse decretado o regimento do cirurgião

-mo r, o qual conferia a este autoridade para examinar e assinar cartas aos que considerasse aptos 

a exercer a arte da cirurgia. 

O exame perante o físico-mor ou perante o cirurgião-mor, conforme se tratava de médicos 

ou de cirurgiões, constituía a habilitação legal para o exercício da profissão respectiva, quer se 

tivesse frequentado a Universidade ou não. 

Esta situação só veio a terminar mais tarde com a célebre reforma do Marquês de Pombal. 

Em 1504, D. Manuel fundou em Coimbra o Hospital Real de Nossa Senhora da 

Conceição que ficava situado na Praça Velha, cujo pessoal clínico era constituído por um físico 

e um cirurgião, mas não tinha farmácia. Veio a servir para o ensino da medicina após a Reforma 

de 1537 e mais tarde, passou a designar-se por Hospital da Universidade de Coimbra. Foi trans

ferido para a Alta em 1772. 

Com a Reforma Joanina, a Universidade ganhou grande prestígio, mas nos domínios da 

medicina não obedeceu a nenhum plano pré-estabelecido e não foi muito eficiente. 

A Faculdade passou a ter seis cadeiras, sendo duas delas «catedrilhas», mas não foram 

criadas de uma só vez. O rei ia aumentando o número destas à medida que arranjava pessoas 

eminentes que as regessem. 

O único professor que havia em 1537 era Henrique de Cuellar que foi encarregado da 

regência da cadeira de Prima tendo escrito um livro de comentários notáveis aos textos hipocráticos 

e galénicos. 

Em 1538 foi nomeado professor Tomaz Rodrigues da Veiga, judeu português de grande 

fama. 

Em 1544 António Barbosa, e dois anos depois, em 1546, cnaram-se as duas cadeiras 

menores ou catedrilhas cujos lentes foram Cosme Lopes Dias e António Luís. 



Mais tarde, aparece a cadeira de Anatomia que em 1556, ficou a ser regida por Afonso 

Rodrigues de Guevara. A parte prática constava, anualmente, de seis dissecações particularizadas 

e três gerais, em carneiros. 

As quatro cadeiras que eram ministradas por estes Professores não eram designadas pelos 

assuntos que tratavam, mas sim pelas horas em que eram ensinadas. Assim, havia cadeiras de 

Prima, Véspera, TercÍa e Noa. 

Na cadeira de Prima eram discutidas as obras de Galeno durante os seis anos de curso. 

Na de Véspera, criticavam-se os aforismos de Hipócrates e o texto árabe «Nono ad 

Almansorem» de Rhazes . 

Na de Tercia, também designada de Avicena, comentavam-se os textos deste autor árabe . 

Na cadeira de Noa ou de Anatomia, analisavam-se as obras anatómicas de Galeno e eram 

intermeadas duas lições de cirurgia. 

Nas cadeiras menores ou catedrilhas, os assuntos versados eram também de Galeno. 

O complemento prático deste ensino era ministrado no Hospital da Universidade sob a 

direcção dos lentes. 

Durante este século XVI, apareceram figuras notáveis na Medicina que mercê de intolerável 

perseguição religiosa tiveram de abandonar o País. 

O mais ilustre e mais conhecido entre os que exerceram actividades no estrangeiro foi sem 

dúvida João Rodrigues Castelo Branco - Amatus Lusitano. A sua obra científica consta, entre 

outros, de dois importantes trabalhos: Comentários e Centúrias, este último sobre cem casos 

da sua clínica médica. Foi o primeiro que viu uma válvula venosa - a válvula ázigos - e fez a 

primeira observação de leucemia aguda. 

Outro é Rodrigo de Castro, figura de grande prestígio na Ginecologia e Obstetrícia que nos 

legou uma obra notável da especialidade constituída por duas partes - uma consagrada à anatomia 

e fisiologia dos órgãos genitais da mulher e a outra à patologia e clínica respectiva - além de um 

livro de filosofia e deontologia médica e um «Tratado Sobre a Natureza e Causa da Peste». 

Outro foi Tomaz Rodrigues da Veiga, médico de D. João III e de D. Se bastião, que estudou 

em Salamanca e veio tomar conta da cadeira de Véspera, tendo deixado uma obra "Prática 

Médica» que foi publicada postumamente. 

Finalmente, Garcia da Horta que também foi lente em Coimbra e partiu para a Índia em 1534. 

É por demais conhecido o seu livro Colóquio dos Simples e Coisas Medicinais da Índia. Foi o criador 

das bases de uma farmacologia e medicina tropicais e a ele se deve a primeira descrição da cólera. 

O século XVI, com a descoberta de novas terras, novas gentes, novos climas foi um desafio 

à mentalidade genial dos médicos de então. 

No período a seguir, a situação de Portugal foi deveras lamentável e a categoria no campo 

científico que os portugueses tinham alcançado, foi-se perdendo progressivamente. 

No entanto é justo lembrar médicos distintos do século XVII : 

António da Cruz - cirurgião - deixou a obra Recompilação de Cirurgia; 

Aleixo de Abreu - o primeiro médico português que descreveu o escorbuto; 
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Duarte Madeira Arrais, Frei Manuel Teixeira de Azevedo, João Curvo Semedo e, como 

expoente máximo, Zacuto Lusitano o maior nome da Medicina Portuguesa no século XVII. 

O século XVIII foi um século de recuperação do tempo perdido, tendo-se feito a reforma 

do ensino da medicina em Coimbra e o da cirurgia em Lisboa, mas os graus universitários só 

podiam conquistar-se em Coimbra. 

O principal impulsionador desta reforma do ensino da medicina foi Ribeiro Sanches que 

chegou a ser médico na Corte de Catarina da Rússia. Apresentou interessantes sugestões que, 

juntamente com as de Luís António Verney foram publicadas no Compêndio Histórico do 

Estado da Universidade de origem oficial. 

Para se efectuar a matrícula em medicina, exigia-se bom conhecimento de latim, grego e 

de algumas línguas vivas europeias, particularmente a francesa e a inglesa. O ensino passava a 

fazer-se em seis cadeiras distribuídas por cinco anos de curso. 

O século XIX ficou conhecido pelo «Século das Luzes» . 

A investigação bacteriológica começou com Augusto Rocha que fundou o prImeIrO 

laboratório da especialidade, há exactamente cem anos; houve progressos notáveis em Fisiologia, 

Farmacologia, Propedêutica, Patologia, etc. 

Começou uma nova era para a cirurgia com a descoberta da anestesia e da acção anti-bac

teriana. 

O Ministro Passos Manuel fez uma reforma que transforma as régias escolas de cirurgia em 

escolas médico-cirúrgicas, e a escolaridade passa a ser de dez cadeiras distribuídas por cinco anos. 

Muitos nomes de professores ilustríssimos podiam ser referidos (Sousa Refoios, Ângelo 

da Fonseca, Daniel de Matos, Sobral Cid, Elísio de Moura, etc., etc.). 

A vastidão dos progressos no campo médico do séc. XIX faziam antever o futuro séc. XX. 

Magnífico Cancelário Reitor 

Em 1849, Roentgen, ao tomar posse da Reitoria da Universidade de Wurtzburgo, definiu 

assim a Universidade: 

«A Universidade é um centro de investigação e de educação espiritual, onde não só os 

estudantes mas também os professores cultivam os altos ideais. O significado desta missão é 

muito maior do que o seu valor prático e por isso devemos fazer o possível, ao preenchermos 

os lugares vagos do professorado, por escolher homens que se distinguiram não só no ensino, 

mas como investigadores e fomentadores de ciência. Cada cientista autêntico que tome a sua 

tarefa a sério, seja qual for o campo de acção, segue fundamentalmente objectivos ideais e é 

um idealista no mais profundo sentido da palavra» . 

Estas palavras com mais de um século, têm um profundo sentido na actualidade, e muito 

especialmente nesta cerimónia. 

Os dez novos doutores de diversificados ramos da ciência médica são fomentadores de 

ciência, professores distintos, investigadores de elevado nível, muito devotados à ciência, como 

vou procurar demonstrar. 



A Universidade pode orgulhar-se de os receber no seu seio, porque são a nossa esperança 

de futuro . 

Professor Jean Civatte 

O Professor Jean Civatte é um cientista eminente no campo da Dermatologia e Venereologia 

que traz já elos de ligação à nossa Universidade. Com efeito, em 1936, o Professor Pautrier, 

titular da cadeira de D ermatologia da Faculdade de Medicina de Estrasburgo, recebia 

solenemente o grau de D outor honorÍs Causa pela Universidade de Coimbra. 

A cerimónia simbolizava o reconhecimento, pela Universidade de Coimbra do seu valor 

como homem de ciência e de acção e era, simultaneamente, homenagem à escola médica 

francesa, sobretudo à Escola Dermatológica com a qual a nossa Faculdade tem tradicionalmente 

mantido um estreito relacionamento. 

D ecorridos 53 anos, o mesmo cerimonial se repete e as mesmas razões são evocadas para 

a consagração do Professor J ean Civatte, titular da cadeira de doenças cutâneas da Faculdade 

de Medicina de «Lariboisiere-Saint Louis» de Paris. 

O Professor J ean Civatte é também uma personalidade que, pelo seu prestígio científico 

e pelos seus predicados humanos, representa a dermatologia francesa de tão altas tradições. 

Fundada por Alibert, no Hospital de Saint-Louis, importa evocar também dela as figuras 

históricas de Ricard, de Bracq, de Fournier, de Hallopean e, mais recentemente, de Davier, 

de Civatte, de Sizary e de Robert D egos, falecido há dois anos, mestre incontestado de nível 

mundial, pelas suas raras e insuperáveis qualidades de espírito clínico e de pedagogo. 

Coube ao seu Aluno dilecto, a pesada e honrosa responsabilidade de lhe suceder em 1976. 

Aluno laureado da Faculdade de Medicina de Paris, médico dos Hospitais de Paris e Professor 

Agregado de D ermatologia, em 1961, autor e co-autor de uma longa lista de trabalhos, 

comunicações, artigos, textos pedagógicos, o Professor J ean Civatte, rápida e naturalmente, se 

impôs na Dermatologia francesa e internacional. 

- A nível francês, ocupando os cargos de Secretário-Geral da Sociedade Francesa de 

D ermatologia, Redactor-Chefe dos «Annales de D ermathologie et Syphiligraphie», responsável 

principal, a nível nacional , dos cursos de especialização. 

- A nível internacional , ocupou, de 1982 a 1988 as altas funções de Presidente do 

Comité Internacional das Sociedades de D ermatologia, é membro de honra de e levado 

número de sociedades dermatológicas, nomeadamente da Sociedade Portuguesa de 

Dermatologia e Venereologia, é D outor «honoris causa» pela Universidade Aristotélica de 

Salónica. 

A sua particular dedicação aos assuntos de histopatologia cutânea, na continuidade da acção 

de seu pai, Aquiles Civatte, nome histórico da Dermatologia, granjeou-lhe prestígio incontestado. 

O seu livro de texto «Histopathologie Cutanée», editado em 1967 e 1982, é um modelo de 

didatismo e elegância. É nesta área de actividade científica que, em colaboração com o Professor 

Degos e com o seu representante de hoje, o Professor Doutor António Poiares Baptista, indivi

dualiza em 1962 «O Acantoma de Céhúas Claras», que funda, em 1979, o Colégio Dermatológico 
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«Unna Daries», que organiza e profere cursos nos mais diversos países, nomeadamente aqui 

em Portugal, na nossa Faculdade. 

O seu relacionamento com a Dermatologia Portuguesa iniciou-se, há longos anos, nos 

frequentes contactos com colegas nacionais que realizaram e realizam estágios no Hospital de 

Saint-Louis ou participam nas reuniões ou congressos e nas suas deslocações e participações 

em cursos, simpósios e congressos em Portugal. 

Numerosos têm sido os dermatologistas nacionais que, pela sua interessada interferência, 

têm efectuado estágios oficiais em diversos centros franceses. Por sua iniciativa, ou por sua 

indicação, vários têm sido os dermatologistas portugueses convidados a participar e a colaborar 

nalgumas das iniciativas francesas, um gesto de simpatia e de amizade, sendo também o 

reconhecimento do valor científico da Dermatologia Portuguesa. 

Acresce a tudo isto um factor muito importante e não menos honroso o facto de ser 

apresentado por um eminente Professor desta Universidade desempenhando com igual 

proficiência e honroso cargo de Vice-Reitor da Universidade - o Professor Poiares Baptista. 

Dá-se ainda o facto de grande relevância de o Professor Poiares Baptista ter sido, simulta

neamente, aluno e colaborador, durante cinco anos, do tão famoso Professor Robert Degos 

que foi seu «Patrono» no acto académico da imposição das suas insígnias e ainda colaborador 

de colegas da escola francesa, nomeadamente com o Professor Jean Civatte a quem o ligam 

laços de grande amizade. Não podia, portanto, o Professor Jean Civatte ter melhor apoio nesta 

cerimónia que o Professor Poiares Baptista. 

Por tudo isto o Professor Jean Civatte, possuidor de altas qualidades científicas e humanas, 

aparentemente distante e reservado, cultor da Música e da História, é sem dúvida uma 

personalidade universitária que honrará o grau de Doutor que, sob proposta da Faculdade de 

Medicina, a Universidade de Coimbra lhe irá conferir. 

Magnífico Cancelário Reitor 

Creio ter demonstrado, apesar das minhas descoloridas palavras, que todos os candidatos 

ao grau de Doutor em Medicina pela Universidade de Coimbra possuem qualidades que os 

tornam merecedores de tão elevada distinção. 

A concessão do grau e insígnias de Doutor «honoris causa» ao Professor Jean Civatte é 

mesmo uma honra. 

Em nome da minha Faculdade, tenho a honra de pedir a Vossa Excelência que se digne 

entregar-lhes as respectivas insígnias doutorais. 

Coimbra Médica. Vol. lO, Série IV (1989), p. 307·317. 



Doutor 

António Vasco Beltrão Poiares Baptista 

[Padrinho do Doutor Jean Civatte] 



Dou~r 

José Bernardo Azeredo Keating 



Nota biogTáfica do Doutor António Vasco 

Beltrão Poiares Baptista, padrinho 

do Doutor Jean Civatte 

António Vasco Beltrão Poiares Baptista nasceu em Ançã, em 20 de Setembro de 1927, 

cursou o liceu e a Universidade em Coimbra, onde se licenciou na Faculdade de Medicina, 

em 1951, com a classificação final de 18 valores. 

Entre 1953 e 1957 foi bolseiro do Governo Francês, na Clínica Dermatológica do Hospital 

de S. Luís, em Paris, tendo obtido o certificado de especialista, e o título de assistente estran

geiro, pela Faculdade de Medicina de Paris . 

Iniciou a carreira académica em 1958 como 2. 0 assistente da Faculdade de Medicina de 

Coimbra, na qual prestou provas académicas de doutoramento em 1965, tendo sido aprovado 

com a classificação de 19 valores . 

Decorridos quatro anos fez concurso para professor extraordinário e três anos depois para 

professor catedrático, tendo sido aprovado por unanimidade. Foi o primeiro professor de 

Dermatologia e Venereologia da Faculdade de Medicina de Coimbra com preparação específica 

na especialidade. 

Exerceu, por eleição ou por convite, as funções de director do Internato Médico, de 

director dos Hospitais da Universidade de Coimbra, de presidente dos Conselhos Científico e 

Directivo da Faculdade de Medicina e de vice-reitor da Universidade. 

Publicou vasta bibliografia científica em revistas nacionais e estrangeiras, com mais de 

duzentos e cinquenta trabalhos editados, e a elaboração em co-autoria, do único livro de texto 

de Dermatologia publicado em Portugal. 

Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia, por dois períodos, 

num total de dezasseis anos, vice-presidente da Associação dos Dermatologistas Francófonos e 

do Colégio lbero-Latino-Americano de Dermatologia, presidente do 21.0 Congresso da Associação 

dos Dermatologistas Francófonos, realizado em Coimbra em 1995, presidente do 1.0 Congresso 

Nacional de Dermatologia e presidente da comissão científica do V.o Congresso da Academia 

Europeia de Dermatologia. É membro da Academia Portuguesa de Medicina, da Real Academia 

de Medicina de Salamanca, de variadas sociedades científicas estrangeiras da especialidade e do 

conselho científico ou editorial de sete revistas da especialidade editadas no estrangeiro. 
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Doutor 

Jacques Chrétien 

1990 



Doutor 

José Humberto Santos Paiva de Carvalho 



Elogio académico do DoutorJacques Chrétien, proferido 

pelo Doutor José Humberto Santos Paiva de Carvalho, 

na cerimónia de doutoramento honoris causa 

realizada no dia 15 de Julho de 1990 

MAGNÍFICO CANCELÁRlO VICE-REITOR 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECnVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES ACADÉMICAS, CIVIS, MILITARES E RELIGIOSAS 

SENHORES DOUTORES, ASSISTENTES E INVESTIGADORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORES FUNCIONÁRIOS 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

É, hoje, mais uma vez, dia de festa na Universidade de Coimbra. 

Por entre sons, cores e galas académicas que conferem grande solenidade ao cerimonial 

em que participamos, esta Velha Universidade, orgulhosa dos seus 700 anos, abre as suas portas 

para receber, com magnificência, nesta Sala Histórica, um novo Doutor. 

E, se, em razão desta proveta idade, com justificados receios, podemos temer pela lucidez 

da sua implantação no mundo moderno e pela sua capacidade de, com renovado vigor, 

permanecer na vanguarda das transformações científicas, culturais, sociais e económicas do nosso 

tempo, a verdade é que, como podemos igualmente comprovar, o peso dos anos e a quietude 

de alguns períodos da sua vida, não lhe retiraram, mercê do espírito crítico e criativo do seu 

capital humano, a clarividência necessária à justa consagração de individualidades como a que 

hoje temos entre nós. 

Foi, assim, com um sentimento de grande satisfação pessoal, e de evidente e entusiástico 

apoio, que tomei conhecimento, em reunião de Professores do 7. 0 Grupo, Medicina Interna, 

da Faculdade de Medicina, da proposta de atribuição do título de Doutor honoris causa ao 

Prof. Doutor Jacques Chrétien, Professor de Pneumologia da Faculdade de Medicina de Paris. 

Essa proposta, formalizada pelo Prof. Doutor António José Amorim Robalo Cordeiro, afigurou

-se-me, desde logo, como uma homenagem justíssima e um nobilíssimo gesto, em simultâneo 
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honroso para o proposto e para o proponente; e assim a entenderam, de facto, os vários Corpos 

Colectivos Universitários que sobre ela foram chamados a decidir e que não regatearam a 

unanimidade da sua inequívoca, embora a todos os títulos previsível, rápida aprovação. 

No entanto, a esse sentimento inicial de júbilo sucederam uma indisfarsável surpresa, por 

me ver, após indigitação do Grupo, encarregado pela Faculdade de Medicina de participar 

activamente nesta cerimónia, procedendo ao elogio do Doutorando, e um compreensível temor 

de, por limitações literárias e de oratória, quase inevitavelmente, poder vir a retirar o brilho 

que o mérito e o prestígio invulgares do homenageado amplamente justificavam que desejasse 

imprimir a esta missão. 

Na verdade, o Prof. Doutor Jacques Chrétien é uma personalidade eminente da Pneumologia 

europeia e mundial, cuja enorme projecção, conseguida através de uma obra muito diversificada 

e de nível excepcional nos domínios da investigação, da prevenção, da clínica e do ensino da 

Pneumologia, de há muito ultrapassou, de facto, as fronteiras do seu próprio país; aliás, também 

as áreas da Anatomia Patológica e da Epidemiologia, primordialmente no âmbito pneumológico, 

têm constituído objectivos importantes da sua fecunda carreira de cientista, o que lhe 

proporcionou uma orientação prioritária para a investigação das agressões ambientais e dos 

mecanismos da resposta pulmonar aos agentes lesivos, e para o estudo das medidas de 

prevenção, nomeadamente as destinadas ao aperfeiçoamento e à protecção dos sistemas de 

defesa do aparelho respiratório. 

Sendo, assim, grande a tarefa e pequena a competência para a levar a bom termo, como 

conseguirei cumprir a incumbência da minha Faculdade? 

Responderei a esta pergunta, e ao que me foi solicitado, com a singeleza das minhas 

palavras, encorajadas pelo gosto e pela honra que sinto ao proferi-las, e com a sinceridade e a 

emoção com que, através delas, tentarei enaltecer um Vulto e uma Obra de Medicina aos quais 

me fui habituando, criteriosa e justificadamente, desde o início da minha carreira, já não muito 

curta, de Médico, de Pneumologista e de Docente Universitário, a votar a maior Admiração e 

o maior Respeito. 

Não exagerei, no entanto, na análise das minhas insuficiências; porque, como facilmente 

poderão aperceber-se todos os presentes, bastaria enumerar, muito simplesmente, os Títulos, 

as Funções Universitárias e Clínicas, e alguns dos mais significativos Trabalhos Científicos, do 

Prof. Doutor Jacques Chrétien, para que nos sentíssemos a prestar-lhe homenagem, tal é a riqueza 

da Obra que emana do seu curriculum vitae, mesmo numa abordagem descritiva e rápida. 

Tenho, assim, e não seria necessário confessá-lo, por tão evidente, a minha missão 

extraordinariamente facilitada. Constituir-me-ei, em especial, como um dos muitos que 

utilizaram, um pouco por todo o mundo e em diversas áreas do conhecimento médico, esta 

referência viva e vivificante da Pneumologia; mas, também, como um dos que puderam 

testemunhar a naturalidade com que associa às suas imensas qualidades de cientista, investigador, 

docente e homem de cultura, uma nobreza de carácter e uma simplicidade e afabilidade no 

trato pessoal verdadeiramente assinaláveis, e que lhe permitiram conquistar, desde sempre, não 



só o respeito, mas também a simpatia e a amizade de todos os seus colaboradores, e fomentar, 

assim, um enriquecedor trabalho de equipa de que, pode dizer-se, todos temos largamente 

beneficiado. 

O Professor Jacques Chrétien - nascido em 23 de Janeiro de 1922, em Ciré d'Aunis 

(França) - é Doutor em Medicina, pela Universidade de Paris, desde 1953; entre os Títulos, 

e correspondentes Funções Universitárias, que constam do seu curriculum vitae, destaco os 

seguintes: 

- Pneumotisiologista Qualificado, 1953. 

- Anatomapatologista Qualificado, 1957. 

- Chefe de Clínica da Faculdade de Medicina de Paris, 1953-54. 

- Professor Agregado de Medicina da Faculdade de Medicina de Paris, 1961. 

- Professor a Título Pessoal, 1971. 

- Professor de Clínica de Pneumotisiologia, 1976. 

- Professor de Classe Excepcional, 1.0 Escalão, 1984; 2.° Escalão, 1986. 

- Doutor «honoris causa» pela Universidade de Lausanne, 1981. 

- É, actualmente, Membro da Academia Francesa de Medicina. 

* 

Paralelamente à Carreira Universitária progrediu na Carreira Hospitalar, detendo progres-

sivamente os Títulos, e as Funções, de: 

- Externo dos Hospitais de Paris, 1946. 

- Interno dos Hospitais de Paris, 1949. 

- Médico dos Hospitais de Paris, 1963. 

- Médico do Hospital Laennec, desde 1976. 

* 

Referirei, também, os Títulos Militares que alcançou: 

- Alistado voluntário, Médico Auxiliar do 6.° Regimento de Atiradores Marroquinos, do 

1.0 Exército Francês. 

- Alferes Médico da Reserva, 1946. 

- Tenente Médico da Reserva, 1948. 

e, entre as Distinções Honoríficas: Cruz de Guerra, 1939-45. 

* 

Vários Prémios galardoaram a sua actividade profissional: 

- Laureado da Faculdade de Medicina de Paris, 1954 (Medalha de Prata). 

- Laureado com o Prémio Ambroise Bouloumié, 1954. 

- Laureado da Academia de Medicina, 1956 (Prémio Cormerois). 

- Laureado da Academia das Ciências Francesa, 1969 (Prémio A. DUPUIS). 

- Laureado com o Prémio Cario Forlanini, da Sociedade Italiana de Patologia Respiratória, 

1978. 

- Laureado com o Prémio A. Besredka, da Sociedade Franco-Alemã de Imunologia. 
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A sua projecção, na área do Ensino de Pós-Graduação, como figura eminente da 

Pneumologia mundial, tem justificado as suas repetidas e frequentes solicitações por grande 

número de centros pneumológicos internacionais e, consequentemente, é muito extensa a lista 

de missões universitárias levadas a efeito e de conferências proferidas, por convite, em dezenas 

de Universidades estrangeiras (na Alemanha, em Inglaterra, na Escócia, na Argentina, em Itália, 

na Bélgica, no Canadá, nos Estados Unidos, em Espanha, na Argélia, na Polónia, na Tailândia, 

na Tunísia, no Japão, e em Portugal - em Lisboa, em 1957 e em 1978, e em Coimbra, em 

1978, 1981 e 1990). 

A sua Última Lição - proferida na prestigiada e clássica École de Médicine de Paris em 

9 de Outubro de 1989 - constituiu, face à assistência de largas dezenas de Professores estrangeiros, 

europeus (entre os quais se contava o Prof. Doutor Robalo Cordeiro, seu ilustre Apresentante 

nesta cerimónia) e americanos, constituiu, dizia, uma verdadeira consagração internacional da 

sua ímpar personalidade de Pneumologista. 

Aliás, a sua projecção internacional tem sido afirmada através da sua eleição para cargos 

e funções de excepcional relevo e responsabilidade em Organizações e Sociedades Científicas 

Nacionais e Internacionais, como a Presidência da Sociedade Europeia de Pneumologia e, ainda 

em exercício, a Presidência da União Internacional Contra a Tuberculose e as Doenças 

Respiratórias; a Presidência da Sociedade de Pneumologia de Língua Francesa; a Presidência 

e, posteriormente, a Presidência de Honra da Comissão Nacional Francesa Contra as Doenças 

Respiratórias e a Tuberculose; a Vice-Presidência da Associação Internacional para a Sarcoidose 

e as Granulomatoses Pulmonares (WASOG); a sua escolha como Perito da Organização Mundial 

de Saúde para a classificação dos Tumores Broncopulmonares; a sua indigitação como Membro 

de Honra da Sociedade Belga de Pneumologia e, igualmente, como Membro de Honra da 

Sociedade Torácica Inglesa (a «British Thoracic Society»); a sua qualidade de Membro do 

Conselho Superior de Higiene da Cidade de Paris, e do conselho Superior de Higiene de 

França; de Membro Titular da Sociedade Francesa de Terapêutica e de Farmacodinamia; da 

Sociedade Médica dos Hospitais de Paris e da Sociedade Francesa de Citologia Clínica; de 

Secretário Geral da Sociedade Francesa de Patologia Respiratória e da Sociedade Francesa de 

Doenças Respiratórias; de Membro Fundador e de Presidente do Conselho de Administração, 

e do Conselho Científico, das Investigações Pré-Clínicas (Fundação Jean Robert Debray); e de 

Membro da Associação dos Epidemiologistas de Língua Francesa; e, ainda, a frequente presidência 

e organização de Conferências e Congressos Internacionais de interesse científico relevante. 

O seu empenho na área da Investigação Pneumológica, especialmente no domínio dos 

mecanismos imunológicos do aparelho respiratório, nomeadamente através do seu pioneirismo 

na aplicação da metodologia da lavagem broncoalveolar, justificou a Direcção, que lhe foi atribuída, 

da Unidade 214 do INSERM, dedicada aos «Mecanismos de defesa do aparelho respiratório 

contra as agressões»; e ainda, entre muitas outras acções no mesmo âmbito, a sua escolha como 

Presidente da Comissão do INSERM para a «Pesquisa em Saúde Pública no domínio das doenças 

respiratórias» e como Membro da Comissão INSERM dedicada à «Dependência Tabágica». 



Em Grupos de Estudo ou de Acção Médico-Social, naClOnalS e internacionais, desem

penhou funções de: 

- Consultor Regional de Tisiologia para a Região da Ilha de França. 

- Conselheiro Médico do Comissariado da Energia Atómica. 

Presidente do Colóquio Internacional sobre aspectos sanitários relacionados com as 

diferentes fontes de energia. 

Presidente da 3." Secção da Sociedade Francesa da Energia Nuclear (Secção Técnica 

«Análise dos problemas sanitários postos pelas diferentes fontes de energia,,). 

Membro do conselho Científico Permanente da Fundação para a Investigação Médica 

Francesa. 

A profundidade e o reconhecimento geral do elevado nível da investigação que, de há longa 

data, tem vindo a empreender em áreas diversificadas da Pneumologia (nomeadamente, além 

dos já assinalados, também em domínios fisiopatológicos, anatomopatológicos e médico-sociais), 

tem justificado que a sua Unidade do INSERM, sediada no seu Serviço Clínico do Hospital 

Laennec, tenha sempre sido procurada por numerosos estagiários estrangeiros (entre os quais 

alguns do nosso Serviço de Coimbra), que nela se aperfeiçoaram e elaboraram trabalhos de 

mérito e projecção. 

Esta qualificada actividade científica do Professor Jacques Chrétien teria, naturalmente, de 

se traduzir em numerosas e prestigiadas publicações; saliento os 18 volumes da sua autoria 

dedicados a aspectos variados da Fisiopatologia e da Clínica respiratórias (alguns deles traduzidos 

em inglês, alemão, italiano, espanhol e português, e de que destaco o bem conhecido «Abrégé 

de pneumologia», já na 3." edição), e os seus mais de 700 artigos publicados em revistas médicas 

francesas e de outras nacionalidades, em especial inglesas, alemãs e americanas. 

Uma referência muita rápida às realizações, de diversa índole, com que contribuíu para 

o Ensino Audio-Visual em França; efectivamente, quer sob a forma de filmes e de programas 

de televisão e de rádio, quer de múltiplas participações, igualmente na televisão e na rádio, com 

frequência dedicou a sua grande capacidade de comunicação à difusão de conhecimentos sobre 

a prevenção das doenças respiratórias e as relações do aparelho respiratório com o ambiente. 

As relações científicas do Prof. Doutor Jacques Chrétien com Portugal e, especialmente, com 

o núcleo pneumológico de Coimbra revestiram-se sempre, para além de invulgar cordialidade e 

abertura de espírito, também de um profundo sentimento de compreensão e de ajuda. 

Assim é que, para além da sua presença nas 2." e 14." Jornadas de Pneumologia de Coimbra 

(em 1978 e 1990) e no 2.0 Congresso da Sociedade Portuguesa Respiratória (Figueira da Foz, em 

1981), sempre o Prof. Doutor Jacques Chrétien, no decurso de profícuos contactos científicos e 

institucionais, apoiou, directa e indirectamente, actividades do núcleo hospital universitário da 

Pneumologia de Coimbra. 

Na verdade, vários dos seus clínicos e investigadores tiveram a oportunidade de estagiar 

no seu Serviço Clínico e na sua Unidade de Investigação do INSERM, com frutuosas consequên-
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Clas no domínio da clínica (início e implementação da broncofibroscopia em Portugal) e da 

investigação (imunologia pulmonar em geral, nomeadamente através do recurso à lavagem 

broncoalveolar, e imunopatologia da pleura, fundamento de uma Dissertação de Doutoramento 

em curso). 

Além disso, foram-se fomentando excelentes e úteis relações científicas com elementos 

do seu qualificado corpo docente, alguns dos quais participaram, também, em Jornadas de 

Pneumologia e em missões de extensão universitária em Coimbra. Saliento, entre esses seus 

antigos colaboradores, o Prof. Doutor Jean Marsac, com quem tive o privilégio de trabalhar, 

em Paris, e em cujo Serviço concretizei o projecto de investigação bio-clínico que viria a servir 

de base à elaboração da minha Dissertação de Doutoramento Académico. Ao relembrar esse 

período de trabalho intenso, e de frutuoso convívio, no Serviço de Doenças Respiratórias do 

Hospital Cochin, sob a sua competente, dinâmica e jovial Direcção, pretendo testemunhar, 

publicamente, o empenhado e permanente apoio com que me distinguiu e a enorme dívida 

de gratidão que acumulei e a que nunca conseguirei retribuir senão com a minha muito grande 

e dedicadíssima Amizade. É, pois, com incontida satisfação que o vejo igualmente presente, 

hoje, nesta Sala Grande dos Actos. 

E é, também, este nosso amigo relacionamento, um bom motivo para que me sinta, eu 

próprio, muito grato para com o Professor Jacques Chrétien que foi, na verdade, quem 

indirectamente o proporcionou. 

Magnífico Cancelário Reitor 

Creio que, pese embora a pobreza formal e o descolorido das minhas palavras, terei 

suficientemente ressaltado, através dos elementos apresentados, a elevada projecção internacional 

do Prof. Doutor Jacques Chrétien, hoje uma das mais relevantes e respeitadas personalidades 

no âmbito da Fisiopatologia e da Clínica do Aparelho Respiratório. 

Julgo, também, ter conseguido sublinhar, embora concisamente, alguns dos aspectos mais 

salientes das íntimas correlações do Prof. Doutor Jacques Chrétien com a Universidade de 

Coimbra e do incondicional, fraterno e fecundo apoio que sempre abertamente facultou ao seu 

núcleo pneumológico. 

Num tempo, e num labor, em que não é difícil encontrar quem progrida na vida sem o 

mínimo respeito pelos valores fundamentais da convivência profissional, e em que, não 

raramente, se confirma a utilidade desse tipo de comportamento e das posições de indiferença 

ou de aberta cumplicidade, muito me satisfaz verificar, hoje e aqui, que continua a ser possível, 

e imensamente louvável, concretizar formas de homenagem a personalidades que se destacaram 

não só pelas suas elevadas qualidades científicas, docentes e intelectuais, mas também pela 

grande nobreza do seu carácter, pela absoluta transparência do seu comportamento moral e 

social e pelo seu inteiro respeito pelas exigências da Ética Profissional e da Verdade Científica. 

Louvar a figura e a obra do Prof. Doutor Jacques Chrétien é reconhecer, também, que 

elas constituem um magnífico exemplo a tentar seguir com pertinácia, por quem se dedica às 



Carreiras Médica e Universitária; e o que acabo de dizer ganhará ainda mais força se se tiver 

em conta, igualmente, a personalidade científica e humana do seu apresentante, o Prof. Doutor 

António José Amorim Robalo Cordeiro, grande Mestre da Medicina, expoente da Pneumologia 

portuguesa, símbolo da mais equilibrada associação entre o respeito pelos valores tradicionais, 

clássicos, que tanto podem enobrecer-nos, e a permanente actualização dos conceitos científicos, 

que nos permitem encarar com segurança o que é moderno e o que nos prepara o futuro. 

Creio, assim, pelos motivos expostos, plenamente justificada - e também honrosa para a 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, no ano em que se comemora o seu 7.° 

Centenário - a atribuição do título de Doutor «honoris causa» à personalidade científica ímpar 

do Prof. Doutor Jacques Chrétien. 

Tenho, por isso, a maior honra em solicitar a Vossa Excelência que se digne conferir-lhe 

a láurea doutoral. 
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Doutor 

António José Amorim Robalo Cordeiro 

[Padrinho do Doutor Jacques Chrétien] 



Doutor 

Luís Alberto Cardoso de Oliveira 



Elogio académico do Doutor António José Amorim Robalo 

Cordeiro, proferido pelo Doutor Luís Alberto Cardoso de 

Oliveira, na cerimónia de doutoramento honoris causa 

do Doutor Jacques Chrétien realizada no dia 

15 de Julho de 1990(*) 

o Senhor Professor Robalo Cordeiro nasceu a 21 de Outubro de 1926, na cidade de Viana 

do Castelo. 

Concluiu o curso dos liceus em Castelo Branco, no ano de 1944 com a classificação de 

19 valores . 

Realizou o curso médico em Coimbra com a média de 18 valores, tendo obtido as mais 

elevadas classificações em todas as cadeiras e sendo distinguido com as maiores distinções 

honoríficas escolares. 

Foi assistente de Patologia Médica de 1953 a 1959, ano em que realizou as provas de dou

toramento académico, tendo sido aprovado com a elevada classificação de 19 valores . 

Em Dezembro de 1964, prestou provas públicas para Professor Extraordinário de Medicina 

Interna, tendo sido aprovado por unanimidade. Em 1971, realizou provas públicas no concurso 

para Professor Catedrático de Pneumofisiologia tendo sido aprovado por unanimidade. 

Regeu a cadeira de Patologia Geral de 1961 a 1978. Nos anos lectivos de 1968-69 e 1969-

70, regeu em acumulação a cadeira de Farmacologia. Desde o ano de 1971 que rege a cadeira 

de Pneumofisiologia, e desde a sua instituição até 1989 regeu em acumulação a cadeira de 

Imunologia. 

Das suas lições magistrais guardam-se os sumários desenvolvidos que constituíram fonte 

especializada de consulta na pré e pós-graduação, sugestivos do cuidado e inteligência com que 

eram elaborados e que definem a qualidade do Professor. 

Se a docência constitui traço exemplar na vida deste Mestre merecedor dos mais elevados 

encómios por quem com ele teve a felicidade de privar, a sua actividade ligada quer à investigação 

clínica e experimental, quer no domínio da investigação fundamental, espantam o mais 

esclarecido e assombram a meia dúzia conhecedora das condições, ou da falta de condições 

em que teve necessidade de trabalhar. 

(.) Publica-se apenas parte do discurso proferido, por nào ter sido possível ao autor a sua recuperaçào integral. 
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É verdadeiramente invulgar compulsar, numa mesma pessoa, a capacidade, a genialidade 

e a diversidade dos seus dotes científicos. A ele se devem, na Escola Coimbrã, o inicio dos estudos 

hemodinãmicos, tendo montado e organizado o Laboratório de Hemodinâmica Cardíaca e 

pulmonar no Serviço do Professor João Porto. Participou na organização do sector da 

endoscopia pulmonar do então Serviço de Pneumofisiologia sob a direcção do Professor 

Augusto Vaz Serra, para além das técnicas broncoscópicas da pleuroscopia e da pleurotomia. 

Iniciou os estudos imunológicos na Faculdade de Medicina, tendo no ano 1967, criado um sector 

diferenciado no Instituto de Patologia Geral, que viria a ser elevado a Centro de Imunologia 

no ano de 1969, sendo seu fundador. 

Fundou e dirigiu, desde 1978, o Centro de Pneumonologia da Universidade de Coimbra. 

A importância desta unidade de investigação do Instituto Nacional de Investigação Científica é 

por demais conhecida nos meios científicos e universitários nacionais e estrangeiros, tendo 

diversos dos seus projectos de investigação dado origem a publicações e apresentações 

merecedoras de diversos prémios, aceitação nas mais prestigiadas reuniões científicas mundiais 

e publicação em reconhecidas revistas de ciência. 

O seu prestígio entre os seus pares conduziu à sua eleição como presidente do Conselho 

Científico da Faculdade de Medicina no ano de 1978. 

O seu rigor e capacidade organizativa fizeram com que permanecesse como director da 

Biblioteca da Faculdade de Medicina de 1973 a 1978, devendo-se-Ihe a publicação periódica 

de um boletim informativo. 

O valor da sua colaboração científica do seu rigor, espírito de sistematização, inteligência, 

clareza de linguagem e lógica tiveram como corolário a sua nomeação como membro do 

Conselho Nacional do Ensino Superior durante a sua vigência. 

É membro de honra e fundador de várias sociedades científicas, médicas, naCIonaiS e 

estrangeiras, de que se salientam por ter sido presidente as sociedades Portuguesa de Patologia 

Respiratória e de Alergologia e Imunologia Clínica. 

Foi delegado português da Sociedade Europeia de Fisiopatologia e Clínica Respiratória e 

da Sociedade Europeia de Pneumologia, até à sua eleição para membro do Comité Executivo 

da mesma Sociedade. Governador e depois regente, durante 10 anos, do capítulo português 

do American College or Chest Pshysicians. 

A sua colaboração científica nas actividades da Faculdade de Medicina tem sido notável, 

quer em Portugal, no Conselho Médico-Legal, como membro da Comissão Organizadora do 

Convénio Científico entre esta Faculdade e a de Chicago, como presidente do 3.° Congresso 

Nacional da Acção Médica, como presidente e relator da Comissão encarregada de elaborar a 

actual reforma do Ensino Médico em Coimbra (1986) , presidente das Jornadas Anuais de 

Pneumologia da Universidade de Coimbra (iniciadas em 1977, com edição anual de um livro 

temático de Monografias Pneumológicas), membro do Conselho Científico dos Congressos 

Nacionais do Médico Interno, director, desde 1988, da revista Via Pneumológica, quer no 

estrangeiro, proferindo conferências, por convite nas Universidades de Toulose, Marselha, Paris, 



Edimburgo, Milão, Verona, S. Paulo, Chicago, e a convite da Faculdade de Medicina de S. 

Paulo, foi professor visitante de Pneumologia em 1987. 

Autor de centenas de publicações em revistas científicas nacionais e estrangeiras. 

Orientou e incentivou estágios de mais de uma dezena de colaboradores em centros 

idóneos estrangeiros, no domínio da pneumologia e de imunologia. Lille, Villejuif, Lyon, 

Montpellier, Gréteil e Paris, foram testemunho do frutuoso intercâmbio com centros de elevado 

nível científico internacional. 

Personalidade de grande cultura, de inteligência superior, de forma literária brilhante e 

precisa, congrega na pessoa da senhora sua mulher o todo notável da unidade da família e a 

complementariedade do espírito científico e das elevadas qualidades morais. 

É, no presente, membro do Conselho Consultivo das Ciências da Saúde do INIC; membro 

da Comissão do Conselho Consultivo da Saúde da Fundação Calouste Gulbenkian; membro 

do Conselho de Administração da Sociedade Europeia Tabaco ou Saúde; director do Centro 

de Pneumologia da Universidade de Coimbra, no qual é orientador de uma linha de acção e 

de diversos projectos de investigação, e director da Revista Pneumológica; director do Centro 

de Imunologia da Faculdade de Coimbra; professor de Pneumologia e director do respectivo 

serviço hospitalar dos H.U.C.; presidente eleito da Associação Nacional de Tuberculose e 

. Doenças Respiratórias; iniciador das relações científicas entre a Pneumologia da região das 

Beiras e a Sociedade Castelhano-Leonesa de Patologia Respiratória; orientador de quatro 

doutoramentos realizados em 1989 e de um outro em curso. 

Tão vasta obra docente, clínica e de investigação do Senhor Professor António José de 

Amorim Robalo Cordeiro, contribui para o prestígio da medicina Portuguesa e é expoente da 

nossa Universidade para que o prestígio alcançado e o lugar ímpar a que se ergueu mais não 

sejam do que o respeito e reconhecimento pelas suas qualidades de excepção, pelo seu mérito 

invulgar e pela sua lealdade personificada. 

Magnífico Reitor 

Excelência, é este o apresentante que me coube enaltecer em discurso encomiástico, mau 

grado a modéstia do mesmo, imperfeições e a palidez do gestual. 
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Doutor 

Morton Falk Goldeberg 

1995 



Doutor 

Joaquim Carlos Neto Murta 



Doutoramento honoris causa do Doutor 

Morton Falk Goldeberg~ realizado 

no dia 22 de Janeiro de 1955 

Morton Goldeberg nasceu em 8 de Junho de 1937. Licenciou-se na Harvard Medical 

School de Boston em 1962, ingressando no ano seguinte no Jonh Hopkins Hospital em 

Baltimore como interno de oftalmologia. Iniciou a sua carreira docente na Universidade de 

Illinois, da qual transitou para a Jonh Hopkins University. 

Foi presidente da Macula Society, da Chicago Ophtalmological Society, da Assotiation for 

Research in vision and Ophtalmologye do Alcon Research Ins titu te. 

Publicou mais de quatro centenas de artigos e foi editor das mais prestigiadas revistas 

internacionais de oftalmologia, nomeadamente dos: Al-chives of Ophtalmology, Investigative 

Ophtalmology, Survey of Ophtalmology e do American Joumal of Ophtalmology. 

Recebeu vários prémios e homenagens entre os quais se podem destacar a medalha da 

Ida Mann, a medalha Michaelson e a medalha da Macula Society Amall Patz, bem como, o 

título de sócio honorário do Royal Australian College of Ophtalmology e o prémio da American 

Academy of Ophtalmology e da National Academy of Ophtalmology. 
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Doutor 

José Guilherme Fernandes da Cunha-Vaz 

[Padrinho do Doutor Morton Falk Goldeberg] 



Doutor 

José Manuel Borges do Nascimento Costa 



Elogio académico do Doutor José Guilhelme Fernandes 

da Cunha-Vaz, proferido pelo Doutor José Manuel 

Borges do Nascimento Costa, na cerimónia de 

doutoramento honoris causa do Doutor 

Morton Falk Goldeberg~ realizada 

no dia 22 de Janeiro de 1955 

EXCELENTÍSSIMO CANCELARIO VrcE-REITOR 

Ex.~lo SE HOR EMBAIXADOR DOS E.U.A. 

Ex. MO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

EX.~IAS AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E RELIGIOSAS 

SAPIENTÍSSIMOS DOUTORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORES FUNCIONÁRIOS 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

A atribuição do grau académico de Doutor «honoris causa» à distinta personalidade, hoje 

entre nós, impõe-se pela sua valiosa obra científica na visão prospectiva e dialéctica do valor 

das coisas e da ciência em geral que, sem dificuldade, transparece e caracteriza o perfil do 

Senhor Goldberg, como aliás, ficou, claramente, demonstTado na apologia do Doutorando de 

que se encarregou já, brilhantemente, o meu ilustre colega, Doutor Joaquim Murta. 

Não me compete, relativamente ao Doutorando, mais que deixar expressa a minha 

intrínseca vontade de me identificar com o sentido dos elogios que ouviram do colega que me 

antecedeu e subscrever vincadamente o testemunho de que Morton Goldberg pertence ao escol 

dos homens com perfil de eminente cientista e de insigne universitário, dotado, que é, de uma 

elevada consciência das suas funções e deveres numa tramitação sem descanso ao longo da sua 

vida de entrega desinteressada e apaixonada pela pesquisa e pela reflexão, cultivando não só o 

diálogo didáctico com os seus pares e alunos mas, também, o diálogo com os seus próprios 

íntimos que se traduz no diálogo com o pensamento dos outros e com as suas próprias dúvidas. 

Na liturgia que se cumpre nos Doutoramentos Solenes figura a intervenção do Padrinho ou 

Apresentante, que acompanhará o Doutorando e, que segundo o estatuto secular, «recomendará 

o seu merecimento». 
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Ora, acontece que está nesta condição o Doutor José Guilherme da Cunha-Vaz de quem, 

com a brevidade que se impõe, me compete falar o que torna algo difícil a minha tarefa. 

Atrevo-me contudo, a traçar o seu perfil académico, profissional e humano, com elevada 

honra e duplo gosto por ter sido seu aluno e, também, seu continuado admirador em todos 

os domínios do seu magistério universitário e do seu desempenho profissional. 

Os seus merecimentos e virtudes são do conhecimento geral. 

O relevo e a notoriedade que alcançou facilitam, no entanto, a minha incumbência e 

desculpabilizarão, por certo, sem favor, as omissões que eu cometer. 

Como universitário o Prof. Cunha-Vaz após a obtenção do seu PhD pela Universidade 

de Londres em 1965 e do grau de Doutor em Medicina e Cirurgia pela Universidade de 

Coimbra em 1967 é, indiscutivelmente, uma das mais destacadas personalidades do nosso 

património científico e intelectual, cujo prestígio há muito ultrapassou os quadros da sua Escola 

e da sua Universidade. 

A testemunhá-lo, refira-se que é Professor Catedrático de Oftalmologia da Universidade 

de Coimbra desde 1981 e Director do Serviço Universitário de Oftalmologia nos Hospitais da 

Universidade de Coimbra desde 1974. 

A sua carreira docente conheceu sempre o brilhantismo de todos os concursos públicos 

em que participou ao percorrer todos os escalões hierárquicos do magistério universitário. A 

sua notável aptidão como pedagogo sempre foi por todos reconhecida, sendo eu próprio um 

dos felizes contemplados pela clareza, sistematização e objectividade das suas aulas magistrais. 

Mas o seu desempenho como Professor Universitário não se limitou à vetusta universidade 

de Coimbra já que, a sua notoriedade como cientista e pedagogo cedo reclamaram a sua 

presença noutras terras e noutras instituições de avultado renome científico e cultural. É disso 

exemplo, o seu exercício como Professor de Oftalmologia e Director do Illinois Eye Institute 

da Universidade de Illinois em Chicago entre 1979 e 1981 e de 1984 a, 1986. O prestígio que 

recolheu como Professor e Investigador granjearam-lhe uma distinção a poucos concedida - a 

nomeação para membro da Comissão de Avaliação de Oftalmologia do mais alto centro de 

decisão em política da saúde - o National Institute of Health nos E.U .A. 

Mas em Cunha-Vaz misturam-se, em harmonia subtil, o perfil do docente com a do 

investigador, desempenhos que se apoiam e amplificam na sua capacidade de trabalho e de decisão 

excepcionais que o levam a cobrir, por assim dizer, todas as áreas da oftalmologia médico-cirúrgica. 

Teremos, contudo, que salientar uma especial vocação e dedicação à retinopatia diabética, 

testemunhadas por importantíssimas contribuições científicas de que se destacam, entre outras, a 

identificação e a caracterização da barreira hemato-retiniana e o pioneirismo no desenvolvimento 

de um método sensível de avaliação quantitativa do envolvimento da diabetes mellitus na retina -

a Fluorometria Ocular, o método hoje universalmente reconhecido e praticado para identificar, 

quantificar e rastrear precocemente as alterações da permeabilidade da membrana hemato-retiniana 

na diabetes, a que se junta a possibilidade de apreciar a evolução da retinopatia e a sua cOD-elação, 

só desde então possível, com o controlo glicérnico e com a duração da doença metabólica. 



Como seu aluno, como médico internista que também sou, e como docente universitário 

não posso, neste momento, deixar de transparecer o meu sentido orgulho, o meu incontido 

apreço e quase a minha indesculpável vaidade por esta notável contribuição científica do Prof. 

Cunha-Vaz, que não só veio proporcionar uma legítima esperança de melhor prevenção, 

tratamento e até de regressão da doença retiniana associada à diabetes mellitus, entidade 

nosológica que, como é sabido, atinge milhões de seres humanos, como também e com toda 

a justiça, colocar em destaque as capacidades exemplares de investigação dum Português e do 

seu grupo de mais directos de colaboradores. Em suma, um testemunho palpável do desígnio 

proposto ao universitário e à Universidade - a ideia de «Serviço à Comunidade», na sua tripla 

dimensão de formar culturalmente, habilitar profissionalmente e de promover e produzir 

investigação. 

Como seria de esperar, a investigação fundamental de Cunha-Vaz não se encerrou, nem 

se enclausurou, na universidade inacessível e fechada sobre as suas verdades exclusivas. Fazendo 

jus do seu perfil didáctico, das suas preocupações éticas, de intelectual e de humanista, Cunha

Vaz promove a divulgação concertada das suas descobertas científicas, concretizando-se este 

objectivo numa das mais importantes e expressivas actividades editoriais e numa numerosa lista 

de publicações científicas. Pode-se dizer que o Prof. Cunha-Vaz é autor e co-autor de 5 livros 

de referência mundial - Blood Retinal Baniers, Microvascular and Neurological Complication 

of Diabetes, The Eye and Diabetes, Retinopatia Diabética, Ocular Fluorophotometry and the 

Future e autor de mais de 200 artigos publicados em revistas médicas e de investigação 

fundamental, muitos dos quais considerados como referências chave, obrigatórias no estudo da 

retinopatia diabética, designadamente, na demonstração de transporte activo em vasos retinianos, 

na acção clínica dos inibidores da Aldose Reductase e na evolução dos métodos de rastreio 

das alterações precoces da barreira-hemato-retiniana. 

O estatuto e o prestígio que a sua obra científica lhe conferiram determinaram que outras 

escolas, como outra coisa não seria de esperar, manifestassem, ansiosamente, o desejo o poder 

ter como seu Professor e Investigador. A este apelo correspondeu, uma vez mais, o Prof. Cunha

Vaz aceitando numerosos convites de Instituições de reconhecido mérito para proferir 

conferências, promover cursos e «workshops» e leccionar, com o estatuto de Professor Visitante 

Convidado, como aconteceu e continua a acontecer nas prestigiadas universidades de John 

Hopkins, Baltimor, Nacional Institute of Health, Bethside, Albert Einsteine College of Medicine, 

I\TY, Universidade de Stanford, Universidade de S. Salvador da Baía, Federal do Rio de Janeiro, 

Universidade de Paris, Clermont-Ferrand, Toulose, Lausanne, Milão, Pádua, Roma, Turim, 

Madrid e Valladolid. Em todas estas mecas da ciência médica, deu exemplo de insigne mestre, 

virtuoso investigador, personalidade de grande dimensão humana, sustentada pelos primores 

do seu carácter e pela sua intrínseca singeleza e humanidade. 

Não pretendo ser redundante, nem, tão pouco, omisso relativamente ao perfil global do 

Prof. Cunha-Vaz mas, por natural tramitação, quase que diria por intransigente casualidade, não 

quero deixar de referir o seu magnânime contributo para a criação de IBILI, corolário da sua 
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plurifacetada e rica dimensão de Homo-Sapiens, deste modo materializada num Instituto de 

Investigação, multidisciplinar como convém à ciência experimental dos dias de hoje, aberto a 

todos os que o merecerem e nele se identificarem, garante da continuidade da sua genial 

produção científica, escola e local de princípios merecedores do epíteto de Instituto de Ciência 

e para a Ciência ou seja, local privilegiado para produzir verdades científicas e, deste modo e 

por defeito, testemunho da contribuição do Prof. Cunha-Vaz para a nobilíssima missão de 

conferir à vida humana o sentido de constante e permanente modificação, acalentando a 

comunidade da convicção de um progresso contínuo, sem ignorar a relativização dialéctica das 

coisas, impostos pela transitoriedade dos conhecimentos. 

Excelentíssimo Cancelário Vice-Reitor 

Disse dos altos méritos, como homem de saber, como cientista, como professor e das 

qualidades humanas do Prof. Doutor Cunha-Vaz que hoje apresenta nesta sala o Senhor Morton 

Goldberg, que a V. Ex." vem requerer o grau de Doutor «honoris causa». 

O perfil do doutorando, de que sois, já por certo, profundo admirador, revelador dos seus 

exemplares créditos científicos e humanos; os méritos do apresentante, que segundo a liturgia 

do presente acto recomendam o postulante, levam-me a juntar a minha voz aos demais, para 

solicitar para Morgan Goldberg, Excelentíssimo Cancelário Vice-Reitor, a Láurea Doutoral. 



Doutores 

Santiago Dexeus Trias 
e 

José Maria Carrera Maciá 

1996 



Doutor 

Jorge Manuel de Oliveira Fagulha 



Elogio académico dos Doutores Santiago Dexeus Trias e 

José Maria Carrera Maciá, proferido pelo Doutor Jorge 

Manuel de Oliveira l<àgulha, na cerimónia de 

doutoramento honoris causa, realizada 

no dia 25 de Fevereiro de 1996 

Santiago Dexeus e José Maria Carrera, vultos cimeiros da esfera da cultura e da Universidade, 

dos mais prestigiosos da Espanha intelectual contemporânea, são protagonistas destacados no 

domínio da Ginecologia e da Obstetrícia. 

* 

Santiago Dexeus depois de ter obtido o título de especialista e de ter prestado provas 

públicas de doutoramento na Universidade de Madrid, com a tese doutoral «Discarioses», em 

que foi classificado «Prémio Extraordinário» passou a ocupar, por mérito próprio, um lugar 

de destaque nos corpos directivos do Instituto Universitário Dexeus. 

A sua actividade científica, pedagógica e cultural reparte-se em fecundo labor por vários 

campos - desde os seus inúmeros estudos e publicações sobre diversos temas de Obstetrícia 

e, sobretudo, de Ginecologia, até às suas grandes obras de síntese que o autor oferece à 

informação, formação e reflexão de alunos e estudiosos. 

Vinte e oito livros publicados dos quais dez de índole científica e dezoito de divulgação e 

a colaboração em variadíssimos capítulos de outros tantos livros científicos são testemunho 

indelével do labor e probidade científica do Prof. Santiago Dexeus. 

Conferencista exí~io e constantemente solicitado é membro efectivo de várias Sociedades 

Científicas nacionais e estrangeiras. Foi presidente da Sociedade Espanhola de Citologia, de 

Patologia Cervical e Colposcopia, da Sociedade Europeia de Ginecologia Oncológica e é 

colaborador ou redactor de diversas revistas espanholas e de outros países. 

Por mérito da sua pessoa e da sua obra é membro honorário da Associação Italiana de 

Ginecologia Endoscópica, da Sociedade Argentina de Patogia Cervical e Colposcópica, da 

Sociedade Francesa de Colposcopia e de Patologia Cervico-vaginal, da Sociedade Italiana de 

Ginecologia e Obstetrícia e da Sociedade Ginecológica Portuguesa, e presidente de honra da 

Sociedade Espanhola de Citologia e da Sociedade Francófona de Cirurgia Pélvica. 

Mas o seu campo de eleição é a ginecologia oncológica que a sua obra percorre de uma 

ponta a outra, com particular relevo para a colposcopia, tendo criado uma Escola, de renome 

internacional, a Escola de Colposcopia do Instituto Universitário Dexeus . 
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Teve igualmente um papel preponderante, com uma clareza que se impõe realçar, no 

desenvolvimento da Histeroscopia, nomeadamente da microhisteroscopia, sendo pioneiro nesta 

área. 

Mais recentemente, tem dado divulgação à cirurgia endoscópica aplicada à ginecologia 

oncológica. Tendo perfeito conhecimento das mais modernas orientações e soluções seguidas 

ou apontadas noutros países, coloca algumas reservas à sua utilização neste domínio particular. 

Foi grande impulsionador no seu Departamento de Projectos de Ensaios Terapêuticos no 

âmbito da «European Oncology for Research and Traitement of the Cancer» nos quais o Serviço 

de Ginecologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra e o Instituto Português de Oncologia 

de Coimbra participaram activamente . 

De realçar, igualmente, o papel relevante que tem tido quer a nível de reuniões 

internacionais quer através de publicações, monografias, artigos doutrinas e conferências na área 

do ensino pós-graduado em ginecologia e obstetrícia sendo autor de um projecto de reforma 

para Espanha. Profundo conhecedor desta matéria, tem insistido na necessidade do treino em 

ginecologia oncológica e pugnado pelo reconhecimento internacional desta importante sub

-especialidade. A este respeito, explicita-se, mais uma vez, o excepcional papel que tem tido 

na definição da Patologia cervical pré-maligna, nomeadamente da neoplasia intra-epitelial cervical 

sendo, a nível europeu, um dos pioneiros nesta área. 

Para além dos aspectos científicos e pedagógicos merece destaque a sua capacidade de 

organização e de trabalho em equipa, com exemplar equilíbrio, ponderação, abertura e 

compreensão sem limites, dos valores e interesses científicos. O conjunto de toda a sua 

qualificada actividade permitiu que o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Instituto 

Dexeus seja um dos mais prestigiosos a nível Europeu com capacidade de intervenção através 

de publicações e trabalhos de investigação realizados em todas as áreas da Ginecologia. 

O prestígio que alcançou nas áreas da sua especialidade está expressamente traduzida na 

sua ligação a diversas e prestigiadas organizações e entidades nacionais e estrangeiras. 

Como presidente da Sociedade Europeia de Ginecologia Oncológica imprimiu um cunho 

muito pessoal à direcção daquela Sociedade criando - lhe um dinamismo próprio que culminou 

com a realização, em Barcelona, do 8.° Congresso Internacional cujo prestígio científico 

constituíu um marco histórico daquela Sociedade. 

Como secretário da Federação Internacional de Patologia Cervical e Colposcopia tem-lhe 

emprestado o melhor dos seus esforços e da sua inteligência e, pelo resultados já obtidos, espera

se que também nesta vertente surjam novos e decisivos avanços. 

Da mesma forma tem tido importante intervenção no domínio da contracepção e das 

técnicas de Planeamento Familiar tendo sido, nesta área, um dos pioneiros em Espanha através 

de conferências, publicações e trabalhos. 

Como investigador na área da Patologia vulvar, nomeadamente das lesões pré-malignas e 

das infecções por HPV foi, igualmente, pioneiro na utilização do laser para tratamento de 

algumas destas afecções. 



Apesar do seu pendor para a área da Ginecologia Oncológica procura abarcar todos os 

campos da ginecologia tendo mesmo publicações relativamente recentes sobre procriação 

medicamente assistida e sexualidade. 

Dentro do mesmo espírito se inclui o grande empenhamento que tem posto em projectos 

de investigação e na divulgação da terapêutica hormonal de substituição na mulher menopáusica. 

Santiago Dexeus é senhor, na verdade, de uma personalidade marcada e inconfundível e 

dele emanam o esforço da investigação e o exemplo do exercício de uma poderosa inteligência. 

* 

José Maria Carrera concluíu, em 1962, em Santiago de Compostela, a licenciatura em 

Medicina com altas classificações, iniciando a sua actividade profissional no ano seguinte, em 

Barcelona, na Maternidade Provincial. 

Obtido o título de especialista, presta provas públicas de doutoramento académico em 

Santiago de Compostela com a tese doutoral «Classificacion dei crescimento intra-uterino 

retardado» que representa ainda hoje um surpreendente modelo e revela um obstetra 

investigador de muito rara vocação. 

Em 1972 ocupa o lugar de chefe dos Serviço de Obstetrícia e Medicina Perinatal do 

Instituto Universitário Dexeus, e Carrera, que havia adquirido na Maternidade Provincial de 

Barcelona o virtuosismo do obstetra tradicional, soube captar a evolução rápida da Obstetrícia 

e não vacilou, em aplicar aquelas normas que fizeram passar a assistência obstétrica de um acto 

empírico, cheio de arte e voluntarismo, ao controle de um facto biológico, perfeitamente conhe

cido e no qual não cabe a simples extracção de um feto vivo, mas a de um ser absolutamente 

são sem qualquer morbilidade. 

Fiel aos princípios de trabalho em eqUIpa e sempre numa longa e paciente pesqUIsa, 

produziu uma obra de uma tal envergadura que constitui verdadeira certidão de um cultor eleito 

da Perinatologia e da Medicina Materno-fetal. 

Publica vinte e seis livros científicos alguns dos quais, sendo de maior importância para os 

estudiosos representam também um serviço que se presta à cultura e ao progresso de Medicina. 

Quem assistiu ao advento da Medicina Perinatal foi participante e testemunha da mais 

espectacular alteração provavelmente já mais vivida por outra especialidade médica. 

Por mérito de Carrera, o Instituto Dexeus foi, não só, eco das novas possibilidades 

diagnósticas e terapêuticas mas também, em muitos casos pioneiro delas . 

A amiocentese diagnóstica que, inicialmente, se utilizou apenas para a exploração e 

avaliação da gravidade da doença hemolítica perinatal, passou a fazer parte sistemática da 

exploração da gravidez de alto risco, especialmente para avaliação da maturidade fetal. 

A amnioscopia, procedimento hoje praticamente abandonado mas que, na época, se 

utilizou no controlo da gravidez supostamente prolongada. 

A monotorização biofísica anteparto, uma das explorações que mais notoriedade alcançou 

sendo, ainda hoje, sistematicamente utilizada para controle do bem estar fetal, durante a gravidez 

e o parto. 
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Mas foi, sem dúvida, a ultra-sonografia, a exploração que mais contribuíu para o continuado 

e progressivo conhecimento do feto e que, a par do aperfeiçoamento das técnicas bioquímicas 

e citogenéticas, veio permitir o extraordinário desenvolvimento do diagnóstico pré-natal. 

Para quem fez uma das primeiras amniocenteses precoces, numa época em que toda a 

intromissão na cavidade amniótica parecia grande temeridade; para quem viveu as primeiras 

ecografias e a primeira colheita de sangue fetal por fetoscopia, o diagnóstico pré-natal surgiu 

como uma fantástica aventura. 

No curto espaço de dez anos, num ser abstracto, mais ou menos amorfo, banhado na 

penumbra do líquido amniótico o feto tornou-se um verdadeiro ser humano para os pais que 

o podem ver viver no ecrã do ecógrafo e um verdadeiro paciente para os obstetras que assim 

poderão explorar todos os seus órgãos e tratá-lo. 

Ultrapassado o conceito inicial de que o diagnóstico pré-natal sena sinónimo de 

investigação citogenética, entende-se hoje que nele se incluem todas as técnicas que permitam 

descobrir qualquer tipo de defeito congénito. O que significa que num tal diagnóstico estão 

implicados especialistas tão diversos como geneticistas, bioquímicos, hematologistas, ecografistas, 

perinatologistas, embriologistas e outros. 

Com os avanços conseguidos no diagnóstico pré-natal foi-se formalizando o conceito de 

Patologia do Desenvolvimento no contexto da Medicina Fetal. Conceito que engloba toda a pato

logia pré-natal resultante da interferência no normal desenvolvimento do produto da concepção. 

Os patologistas da Medicina Perinatal deverão abandonar a ideia de que a patologia do 

desenvolvimento consiste apenas no estudo dos monstros e síndromas obscuras, e preparar-se 

para fazer frente aos contínuos progressos da medicina embrionária e fetal, numa época da vida 

que, como em qualquer outra, tem uma sistemática de diagnóstico e terapêutica. 

De todos estes notáveis avanços nos dá conta José Maria Carrera em centena e meia de 

monografias, artigos de investigação e de opinião e em quarenta e cinco capítulos de diversos 

livros nacionais e estrangeiros . 

Como profundo conhecedor destas matérias publica três tratados - Ecografia Obstétrica, 

Diagnóstico Pré-natal e Doppler em Obstetrícia, onde, com inteligente trabalho de direcção e 

capacidade analítica, foi capaz de reunir os conhecimentos pontuais de um prestigioso grupo 

de especialistas. O resultado foi uma obra a todos os títulos «profunda e completa, dotada da 

imprescindível unidade aglutinadora» e constituindo um importante contributo para o avanço 

da ciência do seu tempo. 

José Maria Carrera faz ainda parte do Corpo Redactorial das revistas - ProgTessos de 

Obstetrícia y Ginecologia, Clinical Ginecologia, Ars Pharmaceutica, Aids Research dos E.D., 

do Journal of Fetal Medicine e é director da revista Progresso em Diagnóstico Pré-natal. 

Se o desempenho modelar destas tarefas ampliou e consolidou o prestígio de Carrera para 

além fronteiras, permitiu também a irradiação do seu ensino como director de doze cursos para 

pós-graduados e como presidente de seis simpósios internacionais e de cinco congressos 

internacionais . 



Membro de honra de várias Sociedades e Associações Científicas foi presidente de nove, 

entre elas, do Grupo Multidisciplinar para o Estudo dos Defeitos Congénitos, do Comité 

Europeu sobre Tecnologia Doppler em Medicina Pré-natal, do Comité Europeu sobre 

Diagnóstico Pré-natal da Associação Europeia de Medicina Perinatal, da Sociedade Internacional 

do Feto como Paciente e é presidente da Sociedade Ibero-Americana de Diagnóstico Pré-natal. 

Destaque-se finalmente que, em 1987, foi Professor Catedrático Visitante da Faculdade 

de Medicina desta Universidade. 
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Doutores 

Mário Luís Mendes 
e 

Carlos Manuel Domingues Freire de Oliveira 

[Padrinhos dos Doutores Santiago Dexeus Trias e José . Maria Carrera Maciá] 



Doutora 

Maria Isabel Ribeiro Reis Torgal Dias Costa 



Elogio académico dos Doutores Carlos Manuel Domingues 

Freire de Oliveira e Mário Luís Mendes, proferido pela 

Doutora Maria Isabel Ribeiro Reis Torgal Dias Costa, 

na cerimónia de doutoramento honoris causa dos 

Doutores Santiago Dexeus Trias e José Maria 

CaJTera Maciá realizada no dia 

25 de Fevereiro de 1996 

MAGNÍFICO CANCELÁmO REITOR DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

Ex. MO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

Ex.~'AS AUTORIDADES ACADÉMICAS, MILITARES, CIVIS E RELIGIOSAS 

SAPIENTÍSSIMOS DOUTORES 

SENHORES ASSISTENTES E INVESTIGADORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORES F UNCIONÁRIOS 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

A Universidade de Coimbra e a sua Faculdade de Medicina, vão conceder o grau de 

Doutor «honoris causa» aos Professores Santiago Dexeus e José Maria Carrera. Este soleníssimo 

acto, que aqui nos reúne, adquire hoje uma feição muito especial a que importa dar relevo: 

não se trata apenas de premiar homens da ciência ao conceder-lhes o mais alto galardão 

universitário pela sua obra, mas também simboliza um tributo a uma Escola, com a qual a nossa 

Faculdade tem mantido tradicionalmente um estreito relacionamento e representa, também, uma 

comunhão espiritual nos valores históricos e culturais de Portugal e Espanha. 

São seus Apresentantes os Ex. mos Senhores Professores Doutores Carlos Manuel Domingues 

Freire de Oliveira e Mário Luís Mendes, e coube-me a tarefa, que muito me honra, de proferir 

os elogios académicos destes dois Mestres insignes desta Universidade, que hoje perante vós, 

se constituem como garantias dos méritos dos candidatos. 

É pena que não seja outro Professor o encarregado desta tão delicada como honrosa 

missão, porque a figura destes Professores exigia, certamente, uma voz mais autorizada e com 

qualidades oratórias, que soubesse seleccionar com justeza os predicados humanos e científicos, 

dentre os muitos por eles possuídos, e que nos pareceram mais relevantes. 
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Não que se trate de tarefa difícil, pois os méritos dos Apresentantes são de tal natureza 

que por si próprios se impõem. 

Mas perante a extraordinária importância das personalidades e obras em questão e a 

excelência do auditório, sinto ainda mais as minhas limitações e receio não fazer justiça nem 

estar à altura de quem me escuta. 

Aceito este mandato com muita alegria. Não apenas por obediência universitária mas, por 

saber que, a solenidade e significado deste acto não dependem das minhas singelas palavras 

que apenas o poderão valorizar pela sinceridade com que são proferidas. Dependem sim, de um 

ritual simbólico de uma cerimónia própria da mais antiga universidade portuguesa e da presença 

de muitos doutores de outras faculdades, de muitas personalidades, de familiares e amigos dos 

doutores que quiseram participar e partilhar com a nossa universidade este grande dia. 

Assim limitar-me-ei a testemunhar-vos, a admiração e o reconhecimento que de todos nós 

merecem, estou convicta de que, as pessoas verdadeiramente grandes têm consciência do seu 

valor, mas não deixa de lhes ser gratificante, não por desejarem honrarias, mas unicamente por 

prazer espiritual, sentirem que o seu mérito, os seus actos e actividades são apreciados, distinguidos 

e compreendidos pelos seus pares e contemporâneos. 

Procurarei desempenhar esta tarefa, certa que a grande amizade e consideração pessoal que 

me ligam aos apresentantes me poderão ajudar a desculpar algumas das minhas insuficiências. 

* 

o Professor Santiago Dexeus é apresentado pelo Professor Carlos Manuel Domingues Freire 

de Oliveira, Professor Catedrático de Ginecologia, da Faculdade de Medicina de Coimbra. 

O Professor Carlos de Oliveira é um universitário, em tudo o que esta palavra traduz de 

rigor, de independência e de dedicação. Exímio no campo específico da área que cultiva, a 

Ginecológica Oncológica, dedicou à Faculdade de Medicina de Coimbra todo o seu saber, toda 

a riquíssima experiência da sua personalidade de homem convivente, toda a generosidade do 

seu espírito tolerante e compreensivo. Os mais novos, sempre receberam dele, em ocasiões 

decisivas para as suas carreiras, uma palavra de estímulo, um conselho e uma intervenção 

positiva quando necessária; sempre ajudou, aconselhou e orientou muitos de nós com uma 

infatigável disponibilidade e capacidade de diálogo. O seu julgamento é sempre o de um homem 

compreensivo mas exigente, apaixonado pelas novas tecnologias de investigação mas sempre 

guiado pelo bom senso. 

Pautou toda a sua actividade científica pela frase de Louis Pasteur que cita no início do 

seu curriculum vitae: «Si la joie est dans le succes la vertu est dans l'éffort». 

O ambiente familiar em que tem vivido, por certo teve influência decisiva na sua carreira 

académica. Nasceu em Ponta Delgada, nos Açores, onde fez todo o ensino primário e liceal 

acompanhado pelos pais, professores nesta cidade, que lhe moldaram o gosto, o carácter e as 

qualidades humanas que todos lhe reconhecemos. Depois veio para Coimbra estudar Medicina 

e onde veio a conhecer uma colega muito especial, Helena Saldanha, que é a sua esposa e mãe 

dos seus dois filhos, também Professora Catedrática nesta mesma Faculdade, e com quem, 



desde o 3.° ano do curso de Medicina, colaborou em iniciativas que mostravam bem as suas 

capacidades científicas e pedagógicas . Os dois foram autores dos «Apontamentos de Anatomia 

Patológica», distribuídos por três volumes, num total de 1250 páginas que foram consultados 

pelos alunos de Medicina durante os 10 anos que se seguiram à sua publicação. 

Após conclusão do curso, passou a frequenhLr o serviço de Ginecologia onde, sob proposta 

do Professor Ibérico Nogueira, e com a colaboração dos Professores Henrique Miguel de 

Oliveira e Rodrigues Branco, realizou um trabalho de investigação clínico-laboratorial sobre «O 

Emprego do fósforo radioactivo nas lesões distróficas vulvares» que foi apresentado como tese 

de licenciatura, em 21 de Outubro de 1968, tendo sido classificado com 19 valores . 

As suas qualidades pedagógicas cedo foram reconhecidas e disputadas na Faculdade 

de Medicina, pois de imediato tomou posse do lugar de Assistente de Fisiologia Geral e 

Especial, a convite do Professor Gouveia Monteiro, lugar que ocupou apenas dois anos, 

porque o Professor Ibérico Nogueira o convidou para a exercer funções de Assistente de 

Ginecologia. 

A 27 e 28 de Junho de 1975 submeteu-se a provas de doutoramento académico, tendo 

apresentado a dissertação de doutoramento intitulado «Cancro do Ovário-Contribuição para o 

estudo em doentes com tumores epiteliais malignos». Como prova complementar, apresentou 

uma monografia sobre um método semiológico em ginecologia do qual foi pioneiro no nosso 

País a histeroscopia. Intitulava-se «Histeroscopia - sua aplicação em Ginecologia». Foi aprovado 

com distinção e louvor. 

Em 1975 foi nomeado Professor Auxiliar e em 1980 Professor Associado de Ginecologia. 

A 18 e 19 de Maio de 1984 prestou provas de Agregação e desde 13 de Agosto de 1990 que 

é Professor Catedrático de Ginecologia de nomeação definitiva. 

Como docente da cadeira de Ginecologia foi-lhe confiada, pelo Conselho Científico, a 

co-regência da disciplina de Ginecologia. Ao longo da sua carreira docente colaborou indistin

tamente na leccionação de outras disciplinas do curso de Medicina nomeadamente Fisiologia 

e Cirurgia sempre com invulgar competência. 

Mas foi ao ensino da Oncologia que mais tem dado o seu contributo. Procurou, dirigir a 

sua acção no sentido da criação de condições que permitiram, desde o ano lectivo de 1986/87, a 

organização com grande periodicidade de reuniões científicas no âmbito da Oncologia, 

inicialmente com o objectivo de colmatar insuficiência do ensino pré-graduado, e posteriormente 

como complemento da pós-graduação. 

Como elemento do Conselho Directivo da Faculdade de Medicina de Coimbra elaborou 

um capítulo dedicado ao ensino pós-graduado que foi inserido no regulamento geral da 

Faculdade e publicado no D. R. de 14/ 1/93. Desde então foi criado na Faculdade um «Gabinete 

coordenador de formação contínua» na dependência do Conselho Científico e do qual é 

Presidente por dois mandatos consecutivos. 

A partir de 1992 organizou os Mestrados de Ginecologia oncológica tendo já decorrido 

dois cursos: É coordenador, profere aulas e é orientador de várias teses de Mestrado. 
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Mas a sua actividade docente não se limitou ao pais. Entre 1 de Outubro de 1971 e 31 

de Outubro de 1973, realizou um estágio no Instituto Gustav-Roussy em Villejuif a convite do 

Professor Denoix e onde, após apresentação de uma «mémoire pur titre d'assistant étrangef» 

intitulada «Cancer de l'ovaire: taux des imunoglobulines chez les patientes porteuses de tumeurs 

malignes primitives de l' ovaire», foi-lhe concedido, a 16 de Maio de 1974 o título de Assistente 

Es trangeiro. 

Mas a Universidade não foi o seu único mundo de realização e afirmação o que está 

sobejamente provado no prestígio clínico que alcançou. Paralelamente com a actividade docente, 

teve uma intensa actividade clínica no Serviço de Ginecologia dos HUC. Percorreu todas as 

etapas da carreira hospitalar até atingir o grau de Chefe de Serviço de Ginecologia em 12 de 

Outubro de 1976 e de Consultor do Instituto Português de Oncologia em 1977, lugar que 

ocupou até Novembro de 1994. 

Teve um papel muito activo na criação, no âmbito das consultas externas de Ginecologia, 

de uma consulta externa de Sexologia Médica e igualmente foi o responsável pela criação de 

uma consulta de Planeamento Familiar nos Hospitais da Universidade de Coimbra. 

Mas foi no centro de Coimbra do Instituto Português de Oncologia que, a partir de 1 de 

Setembro de 1969 e a convite do seu Director, o Professor Ibérico Nogueira, deu os primeiros 

passos no campo da oncologia. Em 1970 foi-lhe concedida, pela Fundação Calouste Gulbenkian, 

uma bolsa para investigação no domínio da quimioterapia citostática, que lhe permitiu uma visita 

aos Institutos Gustav-Roussy e de Cancerologia e Imunogenética, da direcção do Professor 

Mathé, bem como a elaboração de protocolos terapêuticos com citostáticos e/ou hormonas 

adaptados às várias localizações tumorais. 

Após o seu regresso de França e realização das provas de doutoramento, o Director do 

Serviço de Ginecologia, na altura já o Professor Henrique Miguel de Oliveira, propôs-lhe a 

criação de um sector de Ginecologia Oncológica, de que passou a ser responsável, na qualidade 

de Chefe de Serviço. 

Lentamente, um sector que funcionou em condições precárias durante dez anos, foi 

adquirindo dimensão até se tornar no serviço de ponta com projecção internacional que todos 

conhecemos. 

Pudemos assistir a esta evolução: primeiro a uma individualização das consultas externas 

de ginecologia oncológica, incluindo patologia da mama, à elaboração de protocolos de 

diagnóstico e tratamento para as várias situações de cancro ginecológico, à aquisição de 

equipamento próprio para a realização de linfografias, à introdução da colposcopia para o 

diagnóstico de patologia cervical, à integração da laparotomia de «second look» no protocolo 

de rotina para o tratamento do cancro do ovário, ao desenvolvimento da quimioterapia 

citostática e da hormonoterápia, com participação em ensaios nacionais e internacionais. 

Além da cirurgia ginecológica «geral» dedicou-se à cirurgia do cancro genital em particular 

do útero e do ovário. Em 1976, ampliou o seu treino cirúrgico ao tratamento do cancro da 

mama. 



Em Outubro de 1986, quando o Serviço de Ginecologia foi transferido das antigas 

instalações dos HUC, um serviço que apenas contava com 7 camas, passa a ter 33 camas para 

internamento, um hospital de dia de oncologia médica, consultas externas e unidades 

hiperespecializadas como a patologia cervical e a terapêutica cirúrgica por LASER aplicada à 

patologia cervical e vulvar, cirurgia plástica e reconstrutiva mamária benigna e maligna, cirurgia 

reconstrutiva da vulva e celiocirurgia ginecológica. Por delegação do Director de Serviços de 

Ginecologia passou a chefiar a Unidade C deste Serviço. 

Simultaneamente, no 11'0 de Coimbra, verificou-se ter aumentado substancialmente o 

número de doentes com necessidade de tratamento com citostáticos, além de a quimioterapia 

ter sofrido um enorme incremento a nível internacional. Assim, o Director do Centro decidiu 

entregar-lhe a direcção do serviço de quimioterapia I, que passou a incluir doentes com cancro 

ginecológico, cancro da mama e cancro genito-urinário. 

Estruturou este serviço, com internamento, consulta externa, hospital de dia e secretariado 

clínico; elaborou protocolos de terapêutica citostática; teve uma colaboração activa na elaboração 

de um programa para a construção de um novo «piso» para os serviços de quimioterapia, com 

a inclusão de uma unidade de cuidados intensivos para doentes em imunossupressão; participou 

na estruturação de «grupos de decisão terapêutica» e na elaboração dos protocolos de 

diagnóstico e tratamento do centro de Coimbra do 11'0. 

Entre 1974 e 1985 a sua actividade pode ser compartimentalizada em duas áreas: de 

assistência e de investigação clínica. 

Considerando que o cancro ginecológico exige uma investigação clínica permanente, desde 

sempre a sua actividade foi orientada nesse sentido, quer elaborando estudos prospectivos 

institucionais que participando em estudos de grupos cooperativos nacionais ou internacionais. 

Destaca-se dentro desta actividade a participação nos ensaios terapêuticos do «Clinical 

Screening Cooperative Group» da European Organization for Reserach and Treatrnent of 

Cancer «tendo sido o primeiro português a integrar-se como membro activo desta organização; 

participou terapêuticos do «Gynaecological Cancer Cooperative Group» da EORTC a partir da 

sua constituição em 1979; elaborou protocolos prospectivos fase II e III para tratamento do 

cancro da mama, com introdução em Portugal dos primeiros protocolos de terapêutica 

citostática adjuvante e neo-adjuvante; foi pioneiro num ensaio terapêutico - fase III: «radioterapia 

+ quimioterapia versus quimioterapia no tratamento adjuvante no carcinoma operado da mama 

com gânglios axilares positivos»; elaborou protocolos de ensaio para terapêutica intra-vesical no 

carcinoma superficial de bexiga; elaborou protocolos de ensaio fase III para avaliação da 

quimioterapia no cancro avançado do colo uterino; participou muito activamente nos ensaios 

terapêuticos dos grupos cooperativos da Associação Portuguesa de Investigação Oncológica; 

introduziu novos marcadores tumorais, em particular para o cancro da mama (CaI5-3) e do 

ovário (CaI25). 

Em 1987 foi nomeado pela Direcção do Centro do 11'0 responsável pelo gabinete de 

investigação, tendo agregado alguns colaboradores com o objectivo de procurar incentivar a 
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investigação cientifica em todos os serviços do centro de Coimbra deste Instituto, sempre com 

preocupação desinteressada da valorização profissional dos seus colaboradores bem patente 

através da formação e aperfeiçoamento periódico de muitos entre eles, em reputados centros 

mundiais da especialidade. 

No serviço de Ginecologia dos HUC bem como no âmbito da Oncologia Médica do Centro 

de Coimbra do 11'0, tem tido uma participação efectiva em todas as formas de actividade da 

pós-graduação, desde as reuniões cientificas ás actividades práticas de investigação clínica. 

Com a criação do ciclo de estudos especiais. Por parte do Ministério da Saúde, elaborou 

em 1989, um projecto para um Ciclo de Estudos Especiais de Ginecologia Oncológica -

Oncogine-Coimbra tendo já sido realizados três ciclos. Faz parte da Comissão Coordenadora 

e preside à Comissão Executiva. 

Mas não foi só à Faculdade de Medicina e ás unidades hospitalares, que o Professor Carlos 

de Oliveira deu o seu contributo. Também na Ordem dos Médicos e no Gabinete do Novo 

Hospital da Universidade de Coimbra teve uma intervenção notável. 

Na Ordem dos Médicos foi eleito e tomou posse em 17 de Março de 88 como Presidente 

do Conselho Disciplinar da Secção Regional do Centro, funções que cessou, a seu pedido, no 

final de 1995. 

Membro da Direcção do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia é actualmente Presidente 

da Direcção deste Colégio. Desde que tomou posse, em Abril de 1994, estão a decorrer 

profundas modificações no programa de tTeino e nos curricula bem como nos critérios de 

idoneidade. Por outro lado estão a ser criadas sub-especialidades de Ginecologia Oncológica, 

Medicina da Reprodução e Medicina Materno-Fetal. 

Por proposta da direcção do Colégio e por nomeação pelo presidente do Conselho 

nacional executivo exerce funções de representante do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia 

na U.E.M.S., tendo tido um papel muito activo no reconhecimento europeu da sub-especialidade 

de Ginecologia Oncológica. 

A sua participação no Gabinete do Novo Hospital ficou a dever-se a uma decisão do 

Conselho Cientifico da Universidade, que em 26 de Novembro de 1977, o elegeu como 

representante do Ministério da Educação e Investigação Científica para integrar o conselho 

director do Gabinete deste Hospital Central de Coimbra. 

Acompanhou toda a obra, sobretudo no que diz respeito à adaptação das novas instalações 

às necessidades hospitalares. 

Participou na definição e apreciação do equipamento médico e hospitalar, em estudos de 

administração e funcionamento do novo hospital, bem como à sua calendarização para entrada 

em funcionamento. 

Da sua vocação para a investigação científica, dão-nos conta: as cerca de 300 comunicações 

apresentadas em congressos nacionais e internacionais; os 180 trabalhos publicados, dos quais, 

72 em prestigiadas revistas internacionais da área da Ginecologia e fundamentalmente da 

Ginecologia Oncológica, o livro texto dedicado ao Planeamento Familiar, segunda edição do 



livro <<Introdução ao Planeamento Familiap), em colaboração com outros colegas, que é fonte 

de consulta obrigatória pelos alunos do 6.° ano médico; as teses do Mestrado e provas de 

aptidão pedagógica que orientou e está a orientar, todas elas desenvolvidas no serviço de que 

é responsável, a Unidade C do Serviço de Ginecologia dos HUC; ou ainda os galardões 

científicos e prémios que lhe foram atribuídos particularmente o Prémio Nacional de Oncologia 

em 1991 atribuído pela Associação Portuguesa de Investigação Oncológica. 

O prestígio alcançado a nível da Ginecologia nacional é bem patente na sua intervenção 

activa no «Congresso Português de Ginecologia»: Secretário Geral do I Congresso, Presidente 

do II e III e Presidente do conselho científico do IV Congresso. 

Do prestígio alcançado internacionalmente, são testemunho os diversos convites para 

Presidências e comités científicos em Congresso Internacionais dos quais destaco entre muitos, 

o de membro do Comité Científico do I Congresso Iberoamericano de Oncologia, em Madrid. 

Em Nice, foi membro do «Programme and Reviewing Committee», Reviewer da sessão 

«Gynecological and Genito-urinary tumours». Foi Presidente de Honra das XXXIII «Assises de 

la Societé Française de Gynecologie», em Poitiers; em Madrid teve a responsabilidade da selec

ção das comunicações livres e posters sobre cancro ginecológico na <<4th European Conference 

on Clinical Oncology and Câncer nursing-ECCO-4». Em Lovaina proferiu uma conferência, como 

representante português, no «Cancer prevention by mass screening for gynaecologic cancers in 

the European Community»; em Bona participou, em representação da Faculdade de Medicina 

de Coimbra, no «Workshop on a curriculum in Oncology for Medical Students in Europe» e 

em Barcelona, por diversas vezes participou activamente em reuniões científicas e ocupou lugares 

que prestigiaram a Ginecologia Portuguesa, a saber: moderou uma sessão e a apresentação de 

posters no «XVII Symposium Internacional- Avances en Oncologia Ginecológica», no decurso 

do «8lh International Maeting of Gynaecological Oncology-ESGo-8», foi membro da comissão 

científica, participou numa mesa-redonda e num debate «Is adjuvant treatrnent necessary in 

breast cancer with negative axilar nodes?» e no «XXII Symposium internacional-controversias 

en Oncologia Ginecologia» proferiu uma conferência. 

É membro de 24 Sociedades e/ou academias científicas das quais apenas destaco a título 

de exemplo: a Societée Française de Gynaecologie; EORTC Clinical Screening Cooperative 

Group; Associação para o Planeamento de Família, da qual foi presidente em 1976,77 e 78; 

Sociedade Portuguesa de Ginecologia, da qual foi membro fundador, vogal da l.a direcção e 

Presidente da 2. a e 3.a; European Society of Medical Oncology (ESMO) de que é membro 

associado desde 1976, fulI member desde 1983, membro do General Board 0984-85) , membro 

do membership comittee desde 1985, e National Secretary para Portugal desde 1987; EORTC 

- Cooperative group for the study of ovarian cancer - EORTC gynaecological cancer cooperative 

group-membro fundador, membro activo desde 1977 e coordenador de 3 protocolos; membro 

fundador da International Gynaecological Cancer society; membro fundador e Presidente desde 

a fundação até 1991 da Associação Portuguesa de Investigação Oncológica (APIO); eleito em 1989 

como «board concilIo r» da European Society of Gynaecological Oncology, eleito Vice-Presidente 
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em 1991, presidente eleito em 1993 e presidente desde 1995; Vice-Presidente da Sociedade 

Portuguesa de Senologia desde 1992; Representante oficial portugês no Sous-Comité: dépitage 

du cancer du cal de l'uterus-Programme Europe cont:re le cancer (CEE); representante do colégio 

de Ginecologia-Obstetrícia da Ordem dos Médicos na Union Européenne dês medecins 

specialistes, desde 1993 membro de American Society of Clinical Oncology e, em Barcelona, 

foi eleito Presidente da ESGO 10, cujo mandato culminará com a realização do X Internacional 

meeting on Gynecological Oncology que se vai realizar em Coimbra em 1997. 

Estamos perante um percurso profissional para o qual raramente se encontra paralelo e 

uma personalidade excepcional que fez nascer uma admiração e simpatia profundas em todos 

os que com ele têm privilégio de conviver. 

* 

O Professorjosé Maria Carrera é apresentado pelo Professor Doutor Mário Luís Mendes, 

Professor Catedrático de Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 

e Director da Clínica Obstetrícia, Dr. Daniel de Matos, dos HUC. 

Nasceu e estudou sempre em Coimbra e licenciou-se em Medicina em 1950. O gosto pela 

cultura levou-o a frequentar e concluir o curso de Ciências Pedagógicas da Faculdade de Letras 

de Coimbra, e ainda, enquanto quintanista de Medicina obteve os cursos de Tisiologia Social 

e de hidrologia e climatologia da Faculdade de Medicina. 

Dotado de uma cultura muito vasta, uma sensibilidade artística requintada e de um raro 

poder de comunicabilidade dedicou-se, sempre, mesmo durante o curso, a inúmeras actividades, 

que lhe permitiram ganhar uma grande experiência humana tais como a Presidência da 

Associação Académica e do Orfeon Académico em 1948 el949. Em 1967, foi admitido como 

sócio do clube dos rotários de Coimbra tendo sido vice-presidente e presidente respectivamente 

em 69 e70 e em 1980 Governador dos Rotary Internacional para Portugal. Foi um dos 

fundadores da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, fez parte dos primeiros corpos 

directivos, foi Presidente em 1983 e é actualmente sócio honorário. 

Após licenciatura, em 28 de Julho de 1950, foi chamada para o serviço militar. 

Os treze anos que se seguiram ao cumprimento do serviço militar obrigatório como Oficial

-Médico, foram uma época de trabalho exaustivo, encarado como um desafio mas sempre 

animado pela ambição de viver. Fez provas públicas para o concurso de médico interno do 

Internato Geral dos Hospitais da Universidade de Coimbra e foi colocado, arbitrariamente num 

serviço que, por sinal nem desejava - o Serviço de Obstetrícia. Mas aconteceu ter aí encontrado 

um impressionante ambiente de trabalho, estudo e dignidade. O padrão de cuidados médicos 

prestados, o nível de ensino e da reflexão clínica, o espírito de colaboração e entreajuda e a 

facilidade de aprendizagem marcaram-no profundamente. O serviço era dirigido pelo Professor 

Navais e Sousa, acompanhado pelos então assistentes, Professores Albertino de Barros e Ibérico 

Nogueira e apenas dois médicos internos. Sugestionado pelo clima científico e pelo exemplo 

dos Mestres que tão bem ensinavam, e dada a escassez de pessoal médico, desde logo procurou 

tirar partido da oportunidade - final feliz - e dedicou-se inteiramente à Obstetrícia. 



Trabalhando persistentemente neste ramo da Medicina, adquiriu, sob a proficiente dos 

seus Mestres, um enorme património científico bem como aptidões docentes e um hábil manejo 

das técnicas profissionais. 

Após conclusão do internato complementar de Obstetrícia e após obtenção do título de 

especialista pela Ordem dos Médicos, ficou a aguardar alguma das possibilidades de carreira 

para que estava habilitado. Fixou, temporariamente, residência no Porto, tendo aí concluído 

os Cursos de Medicina Sanitária, na Delegação do Instituto de Higiene Ricardo Jorge, e o Curso 

Superior de Medicina Legal da Faculdade de Medicina do Porto. 

Em Setembro de 1956, por proposta do então director do Serviço de Obstetrícia, Professor 

Albertino de Barros, foi contratado como Auxiliar de Clínica da cadeira de Obstetrícia da 

Faculdade de Medicina para leccionar aulas práticas dos cursos médico e de Parteiras. Nesse 

mesmo ano leccionou todas as aulas práticas a 131 alunos do 6." ano, 48 do 5.° ano e 34 alunas 

do curso de Partos . Como docente da cadeira de Obstetrícia regeu 17 cursos na Escola de 

Enfermagem Rainha Santa Isabel. Simultaneamente exerceu uma importante actividade clínica 

extra-universitária a nível da Medicina Escolar. Realizou provas de concurso para este cargo 

com a apresentação de uma tese sobre «O valor vitamínico dos alimentos em vários núcleos 

da população escolar». Durante 7 anos foi médico no liceu D. João III, em Coimbra, actividade 

que considera muito gratificante pela experiência humana que viveu e por ter conseguido uma 

eficiente organização dos serviços médico-pedagógicos. 

Por proposta do Professor Ibérico Nogueira, em 1958, foi convidado para Assistente de 

Obstetrícia. Este passo constituiu verdadeiramente uma nova abertura na sua vida e para 

perspectiva da carreira universitária para o qual imediatamente orientou os seus esforços. Mas 

para além das instituições hospitalares o Professor Mário Mendes pôde dar, em 1959, um 

valioso contributo ao movimento das carreiras médicas, do qual foi impulsionador local, e tomou 

parte em muitas reuniões . Estas concluíram com a apresentação de um documento de que foi 

relator conjuntamente com o Professor Lobato Guimarães. 

Em 1960, foi estagiar no departamento de investigação científico em Basileia, onde, sob 

orientação do Dr. Botond Berde, se dedicou ao estudo da farmacologia do músculo uterino 

in vivo e in vitro. Regressado a Portugal elaborou uma dissertação sobre «o emprego da ocitocina 

em obstetrícia» que foi apresentada como prova de doutoramento profissional. 

Em Abril de 1962 partiu para Montevideu, onde teve oportunidade de concluir a parte 

experimental da sua tese de doutoramento, no Serviço de Fisiologia Obstétrica da Faculdade 

de Medicina, apoiado na superior orientação do Professor Caldeyro-Barcia e Dr. Bieniarz. 

Em 8 e 9 de Janeiro de 1964, submeteu-se a provas de doutoramento académico, tendo 

apresentado a dissertação «Dinâmica do músculo uterino grávido» . Foi aprovado com 18 valores. 

A 12 de Fevereiro 64 foi nomeado primeiro-assistente da Faculdade de Medicina de 

Coimbra. Em 1968 é-lhe confiada a regência do L" Curso de Partos desta Faculdade. 

Em 1968 e 69 leccionou a cadeira de Clínica Obstétrica da Faculdade de Medicina em 

Moçambique. 
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Em 1970 foi nomeado Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina de Coimbra, em 1975 

Professor Extraordinário e em 1979 Professor Catedrático de Obstetrícia. 

Em 1980 foi designado pelo conselho escolar da sua Faculdade como regente de 

Obstetrícia do curriculum da licenciatura em Medicina e é Director eleito do Serviço de Clínica 

obstétrica Dr. Daniel de Matos integrado nos Hospitais da Universidade de Coimbra. 

O Professor Mário Mendes é acima de tudo, o Professor Universitário. As suas lições 

foram sempre atentamente escutadas pelos alunos por saberem que nelas iriam encontrar as 

directrizes seguras que os habilitariam a enfrentar na prática diária os problemas mais árduos. 

Compenetrado das sérias responsabilidades que caem sobre um professor, e defendendo 

com vigor a ideia de que o prestígio de uma Faculdade não fica circunscrito à auréola científica 

dos homens que a servem, mas resulta, igualmente, da qualidade dos alunos que prepara para 

o exercício da Medicina, preocupou-se em ministrar o seu ensino a um nível que nobilite o 

serviço que superiormente dirige. Procurou, dentro de limitações circunst:'lnciais, dirigir a sua 

acção mais no sentido da criação de recursos técnicos mais evoluídos. Desenvolveu uma política 

de apoio integral à implantação de técnicas de ponta de diagnóstico e terapêutica e à preparação 

de especialistas que as utilizassem. 

Sob a sua égide reformou este serviço conferindo-lhe uma maior funcionalidade e criou 

a unidade de cuidados intensivos para recém-nascidos, apoiada por neo-natologistas, integrada 

no Serviço de Obstetrícia. Conseguiu obter todo o equipamento de ponta para montagem de um 

serviço de ecogI-afia obstétrica, unidade que funciona com obstetras treinados na realização deste 

exame, utilizado como rotina para vigilância da gravidez. Foi também patrocinador da criação 

de consultas de diagnóstico pré-natal e de Obstetrícia especializadas com particular atenção para 

a patologia da gestação nomeadamente para diabéticas e portadoras de gestoses gravídicas. 

À frente mais importante clínica Obstétrica da zona Centro do País, e de acordo com as 

linhas gerais de política de Saúde emanadas do respectivo Ministério, nomeadamente da área 

da saúde materno-infantil realizou uma articulação regulament:'lda de íntima colaboração a nível 

assistencial entre Centros de saúde coordenados pela Administração regional de Saúde de 

Coimbra e da zona centro e os seus próprios serviços. 

A sua vocação para a investigação científica e preocupação com o ensino é bem patente 

nas cerca de 30 teses de licenciatura realizadas sob sua orientação, nos cerca de 100 trabalhos 

publicados e nos b-ês livros que deu à estampa e que alcançaram merecido relevo: Obsteb-ícia 

essencial dirigido aos alunos, clínicos gerais e especialistas em formação e mais recentemente 

o livro intitulado Obstética que aborda problemas éticos e morais relacionados com a 

Obstetrícia. 

Pertence a várias Sociedades científicas das quais se destacam, por ter feito parte das 

direcções: a Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Ginecologia, de que foi Presidente em 1974, 

a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, e a Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica. 

É sócio honorário da Sociedade espanhola de Ecografia e da Sociedade Portuguesa de 

Ginecologia do Levante. 



Representou o nosso País em importantes reuniões cientificas internacionais: em 1971 foi 

o representante Português numa reunião da NATO, realizada em Copenhaga, 1978 foi o 

delegado português ao congresso de cuidados primários realizado em Alma-Ata. Em 1976 foi 

convidado para organizar as reuniões espanholas de Ginecologia e Obstetrícia. Foi eleito para 

a comissão consultiva da formação médica da CEE em 1986, de que fez parte durante dois 

mandatos sucessivos. 

Para além de uma vida dedicada à assistência, à investigação e ao ensino foi membro do 

Conselhos Directivo da Faculdade de Medicina desde 1976 até 1984 altura em que foi 

Presidente por 5 anos. Participou também activamente na vida política portuguesa. 

Em 1978 foi Secretário de Estado da Saúde durante o segundo governo constitucional. 

Definiu estratégias políticas que foram sistematicamente executadas com firmeza e determinação 

que implementaram a construção do Hospital Escolar e fez parte do grupo de trabalho que 

estruturou o serviço nacional de saúde que viria a ser aprovado no ano seguinte. 

Em 1990 foi o responsável pela instalação, na Faculdade de Medicina, do primeiro centro 

da Europa Ocidental, de Medicina ocupacional da OMS na Faculdade de Medicina de Coimbra. 

Em 1993 é agraciado com a medalha de ouro de serviços distintos pelo Ministério da 

Saúde. 

Dotado de uma personalidade peculiar congregando um epicurista com um homem de 

elevado sentido prático conduziu, num clima de alegria e criatividade, as suas tarefas enquanto 

a sua saúde lho permitiu. 

Destaquei apenas as facetas que mais se enquadram à solenidade ritual deste acto 

académico. Honrei o nome, elogiei o cidadão, dignifiquei o universitário e agradeci ao Amigo. 

Mas nem uma só das minhas palavras foi escrita por amizade ou cortesia. Na intimidade 

da minha consciência, com todo o rigor e isenção de que fui capaz, juntei o essencial das suas 

personalidades para traçar, perante V. Ex.''', não o elogio, mas o retrato verídico e integral dos 

Professores Doutores Carlos de Oliveira e Mário Mendes. 

Magnífico Reitor 

Permiti-nos, que juntando a nossa voz à do orador que nos precedeu, vos roguemos a 

concessão do grau de Doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra aos Professores 

Doutores Santiago Dexeus e José Maria Carrera não só como acto e justiça mas também como 

gesto de fraterna amizade, ao estreitar ainda mais as relações que a Ginecologia/Obstetrícia tem 

mantido com o Instituto Dexeus , e também como um gesto de solidariedade total entre 

Portugal e Espanha. 

Pelos atributos intelectuais e humanos dos Doutorandos e pelo alto nível científico dos 

seus Apresentantes, em nome da minha Faculdade, tenho a honra de pedir a V. Ex.", que se 

digne entregar-lhes as respectivas insígnias . 
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Doutor 

João Alberto Baptista Patrício 



MAGNÍFICO REITOR 

Elogio académico do Doutor Henri Bismuth, proferido 

pelo Doutor João Alberto Baptista Patrício, na 

cerimónia de doutoramento honoris causa 

realizada no dia 10 de Março de 1996 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DmECTIVO DA 

FACULDADE DE MEDICINA DE COIMBRA 

Ex. MAS AUTORIDADES 

SENHORES DOUTORES, ASSISTENTES E INVESTIGADORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORAS, SENHORES 

A Universidade de Coimbra cumprindo um preceito do seu estatuto multissecular, 

convocou expressamente o claustro para outorgar solenemente insígnias doutorais ao Professor 

Henri Bismuth. 

É da tradição que se honrem aqueles que contribuem para o engrandecimento da 

Universidade e que pela sua elevada situação na hierarquia intelectual, pelos seus serviços à 

ciência, pela excelência dos seus méritos, são considerados dignos de homenagens especiais. 

Tenho de agradecer à Faculdade de Medicina ter-me confiado a desvanecida honra de dirigir 

a Oração de Louvor a um homem que no exercício clínico, no magistério e na investigação, 

presta relevantíssimos serviços não só aos seus concidadãos, mas a toda a comunidade mundial . 

Henri Bismuth inclui-se entre os primeiros que exaltam os créditos da Universidade 

Gaulesa e do Saber Cirúrgico Mundial. Assim, pronunciar-me acerca de personalidade tão 

distinta., é também mais uma honra que a Universidade e a Cirurgia Francesa me proporciona, 

honra muito sentida, pois tendo-me concedido, há anos, após provas públicas, o grau de «Maio"e 

de Conférences Agrégé en Chirurgie Générale», há pouco mais de um mês, com tolerância e 

simpatia, acolheu-me no seio da Académie Nationale de Chirurgie de Paris como Associé étranger. 

A investidura doutoral, a cujo rito se submeteram muitos dos maiores vultos da intelectua

lidade, constitui uma liturgia carregada de dignidade e de densidade simbólica. Toda esta carga 
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de simbolismo, simultaneamente solene e festiva, contém um mundo de história que, renovada

mente, traz consigo sentimentos de alvorada. Estes actos afirmam a continuidade do pretérito 

no presente e são expressão da nossa cultura universitária, cujos alicerces intelectuais se 

encontram nas escolas medievais, actos que traduzem o valor intrínseco de espírito de renovação 

permanente das Ciências e das Humanidades. 

Portugal preza, com entranhado amor, a sua cultura, as acções heróicas e mais destacadas 

dos seus filhos, a glória das suas instituições civilizadoras, pelo que sentimos o dever de reiterar, 

com revigorado ânimo, a alma e essência destes actos. Mas o nosso espírito universalista, gerado 

por razões económicas, religiosas ou outras, levam este povo, esta gente que nós somos, a 

estabelecer relações por todo o mundo, a mantê-las, a fortalecê-las, a honrá-las. 

Estou seguro que Henri Bismuth se sente honrado com o título que a nossa Universidade 

lhe atribui, mas para nós, constitui também prazer e honra recebê-lo. 

No cerimonial em que hoje comungamos, não me cabe deter-me na apologia do 

apresentante. Quero afirmar porém, que me identifico inteiramente com os elogios que, 

certamente, o Professor Pessoa Monteiro proferirá acerca do Professor Francisco Castro Sousa. 

Porém, não posso nem quero deixar de o referir, para afirmar que são homens desta estatura 

que, honrando o lugar que ocupam, impõem a sua Escola. Discípulo como eu próprio, do 

Professor Luís José Raposo, Mestre no talento e fidalgo no trato, na probidade científica e 

humana. No Serviço de Luís José Raposo viveu-se espaço de liberdade responsável, nunca 

ambiente de terror ou de angústia, o que possibilitou o desabrochar das potencialidades de cada 

homem. Quer dizer, no seu Serviço sempre houve Universidade . E com este espírito de 

comando, não de mando ofensivo, onde nem a repulsa nem a humilhação entravam, o Professor 

Raposo apoiou a ida para outros Centro dos colaboradores que o pretenderam e no caso actual, 

do Professor Castro e Sousa para o Serviço do Professor Bismuth. 

Todo o Homem traz em si a necessidade de reflexão acerca da existência, reflexão indis

pensável ao Homem contemporâneo que, espartilhado pela tecnologia triturante e por obrigações 

programadas ao minuto, necessita de se reencontrar com a raiz da sua existência, da sua cultura 

e do seu destino. Se assim não for, se se afastar dos valores profundamente humanos, éticos, 

espirituais e até divinos, cairá no desenfreado materialismo, na escravidão egoísta do seu ego, 

que é simultaneamente grilheta esclavagista do seu semelhante. E estas preocupações são 

intrínsecas à vida universitária, vida que é energia e centro de formação da comunidade inteira, 

vida que é referência da mais elevada concentração do saber numa sociedade, e de cujo sentido 

depende a evolução dos homens que a comandam e que a integram. Também assim interpreto 

a vivência de Castro e Sousa, aluno que se sentiu atraído pela actividade de Luís José Raposo e 

depois de Henri Bismuth. Atracção emocional, determinada pela vivência científica e tocada pela 

personalidade e pelo ambiente apaixonante de rigor e de produtividade científica, que é o Serviço 

de Henri Bismuth. Onde está um mestre de prestígio, acorrem discípulos e espontaneamente 

forma-se a Escola. Assim acontece com homens da estirpe de Bismuth, em França e por todo 

o mundo, na continuidade do que ocorreu em Paris no sec. XII com o monge Abelardo. 



No sec. XII El-Rei D. Sancho I pagou estudos no estrangeiro, critério e fluxo que a criação 

dos Estudos Gerais em 1290 não parou e que se tem continuado ao longo do tempo. Praxis 

benéfica mas que é absolutamente necessário defender dos exemplos dum tal Paio que o 

cancioneiro escarnece e que, regressado ao fim de um mês, ignorante como partira mas vestido 

com capa de Chartres, foi condecorado com a Ordem de Uclés, (Ordem Sant'Iago da Espada). 

Ou como um tal Mestre Nicolau que regressou vestido à moda de Montpellier, carregado de 

livros que não entendia mas que exibia, e tanto bastava para o tomarem a sério. Há notícias 

de que Paios e Nicolaus continuam a afluir a este reino lusitano, acompanhados de credenciais 

que são opróbrio para quem as assina e para quem as aceita sem discussão. Acarretam graves 

ataques às regras instituídas, menosprezam, levam à mediocridade o significado dos graus, 

comprometem o prestígio das carreiras e das instituições. Com Bismuth, ignomínias destas são 

impossíveis : exigente, elitista, sem complacências para a suficiência e muito menos para a 

mediocridade. 

Ao reflectir no imenso e riquíssimo cUlTÍculum vÍtae de Henri Bismuth, recordei com 

profunda emoção o seu trabalho, a sua Tese de Doctorat que é a Tese de Licenciatura e obriga

tória para o exercício de Medicina em França, dedicada à anastomose porto-cava no rato. Este 

trabalho foi, julgo, o início de tão brilhante carreira e constituiu a base em que assentou muito 

do trabalho intelectual de muitos, entre os quais me incluo. 

Ainda hoje, quando Henri Bismuth refere as suas actividades de ensino anuais, cita o Curso 

Clínico de Cirurgia Hepato-biliar mas não esquece o Curso de Cirurgia Experimental no Rato, 

dedicado ao fígado e ao sistema porta. 

A investigação cirúrgica experimental é uma investigação aplicada, realizada por cirurgiões 

em contacto directo com a clínica. Este carácter eminentemente pragmático, leva muitos dos 

que se dedicam às ciências básicas, a desprezá-lo ou mesmo a rejeitá-lo. Mas a verdade, é que 

os resultados da experimentação são analisados em crescente interdisciplinaridade e em 

profundidade, com estudos citoquímicos, bioquímicos, biomatemáticos e outros, com meios 

tecnológicos muito complexos, e que mesmo que eventualmente fujam à capacidade do 

cirurgião, não deixam de dar resposta às suas preocupações. As preocupações de Henri Bismuth 

coordenam a investigação clínica, a investigação animal. E nesta insatisfação intelectual de 

pesquisa, de caminhante para o desconhecido, para o futuro, Henri Bismuth assume a direcção 

do Departamento de Cirurgia Experimental da Universidade de Paris-Sul, da Unidade 17 do 

Inserm, do Grupo de Investigação de Cirurgia Hepática, da Unidade de Cirurgia Hepato-biliar 

e Transplantação Hepática. Toda esta vivência exprime a interpretação corrente da missão da 

Universidade, que se preocupa com a resolução dos problemas da comunidade que serve, mas 

que a ultrapassa e se toma num dos grandes pilares em que assenta o saber, neste caso o saber 

cirúrgico mundial, especialmente no âmbito da patologia hepato-biliar. 

Henri Bismuth constitui com Mercadier, Moreaux, Couinaud, Pernod, Hautfeuille, Julien, 

Araújo Teixeira, um núcleo distintíssimo nascido na escola do Prof. Hepp. E ao invocar Araújo 

Teixeira é forçoso referir o brilhante CLllTÍcuhuÍl vitae deste distintíssimo colega que todo o claustro 
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universitário conhece e elogia. Os seus mestres louvaram a sua inteligência e o seu aproveitamento. 

Os seus discípulos e condiscípulos admiram o encanto da sua convivência e do seu saber. 

Ao olhar para os cadeirais não devo calar a satisfação de ver o Prof. Giesteira de Almeida 

que tive a honra de acompanhar num sonho traído de uma mais forte implantação da cultura 

portuguesa em Moçambique. Usufruí muito da sua calorosa actividade intelectual cujos méritos 

e virtudes não cabe agora enaltecer mas que honraram e honram a Universidade Portuguesa e 

que lhe grangearam dedicações profundas. 

Henri Bismuth autor de largas centenas de trabalhos publicados nas revistas mais prestigiadas, 

em muitas das quais é membro do corpo redactorial, professor de cirurgia na Faculdade de 

Medicina de Kremlin Bisset da Universidade de Paris-Sul, director do departamento de cirurgia 

do Hospital Paul Brousse, Henri Bismuth é membro da Academia de Cirurgia de Paris e de 

múltiplas sociedades de todo o Mundo, do Reino Unido aos Estados Unidos da América, da 

Bélgica à Argentina, da Itália à Ásia. Mas Henri Bismuth é membro das comunidades universitária 

e hospitalar lusitanas, pois é Doutor honoris causa pela Universidade do Porto e membro 

honorário da Sociedade Portuguesa de Cirurgia em cujos congressos participa com frequência 

num espírito de confraternização e de amizade louváveis. 

Bismuth é um dos mais perfeitos e austeros cultores da cirurgia e nas múltiplas expressões 

do seu talento, não deixa de invocar o silencioso e obscuro trabalho de investigação. 

Como contrasta a vivência de Henri Bismuth com a prática de exercícios fugazes e que 

são intitulados de experimentais! 

Como contrasta a vivência de Henri Bismuth com exercícios que não correspondem a 

exigências de espírito mas os interesses momentâneos de um concurso ou de uma tese, interesses 

imediatistas, sem continuidade nem Escola! 

O seu exemplo muito nos faz reflectir. .. 

Outro aspecto que quero realçar da personalidade de Bismuth é a sua afirmação no «ser 

médico». Quando alguém nos encarrega de restabelecermos a sua saúde, de lhe mantermos a 

existência, confia-nos um fardo por vezes muito pesado mas que o nosso entendimento aceita 

como sagrado. Este preceito, preceito sagrado, pertence à Ética e ao Humanismo, Ética e 

Humanismo médicos. A este propósito julgo oportuno invocar a postura de Henri Bismuth, 

que vem na esteira dos preceitos de qualquer médico, onde quer que se situe na hierarquia 

científica. Conta Lucien Israel, no seu livro «La vie jusqu'au bout» que o Professor Pasteur 

Vallery-Radot perdeu a confiança do General De Gaule que ele venerava, porque, sendo 

membro de um conselho «ad hoc» reunido para votar à sentença de um general rebelde, 

recusou votar a pena de morte, embora houvesse toda a probabilidade da pena ser comutada. 

E recusou porque deu o primado ao «ser médico». Henri Bismuth, a propósito de uma 

solicitação oficial para informação da nacionalidade dos doentes a serem transplantados, 

respondeu: «Le fait de demander des informations médicales sur la nacionalité des malades 

était chocant et contraire à l'Étique». Nesta abertura aos outros, neste ser - com-os-outros em 

comunidade, Bismuth revelou a sua individualidade, a sua liberdade. 



Nesta Sala que é uma referência histórico-pedagógica, sena erro imperdoável omitir as 

preocupações na educação médica pré e pós-graduada, concretizada em acções riquíssimas e 

ininterruptas desde há muitos anos . E a este propósito, se bem entendo Henri Bismuth, a sua 

preocupação e mensagem é que a acção da Universidade seja verdadeiramente universalista e 

por princípio ético abranja quem requeira a sua vivência. E em toda ela, facilmente se encontram 

os elementos distintos que tornam a personalidade intelectual de Henri Bismuth completa: 

Ciência, Cultura, Profissionalismo e Dedicação à Comunidade. 

Magnífico Reitor 

A vida e a cultura universitárias, a Universidade, aspira acolher pessoas sábias, doutas, 

eficientes, personalidades totais que abracem o verdadeiro destino e missão do Homem. 

O «curriculum vitae» do doutorando garante com eloquência encontrar-se plenamente 

integrado no espírito da Universidade, no espírito de uma Universidade em renovação incessante, 

com cultura adquirida, experiência acumulada e transmitida, respeitando a expressão que a 

fundadora da Universidade, a Igreja, escolheu para o Ensino Superior - Universitas scolarum 

et magistrorum. Se estas credenciais, credenciais que procurei pôr em relevo, são por si, razão 

para solicitar o grau de Doutor, os méritos científicos, culturais e éticos do representante que 

aqui o acompanha e afiança são, não duvido, a certeza de que a Universidade de Coimbra o 

acolherá e lhe conferirá as insígnias emblemáticas da graduação doutoral. 
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Doutor 

Francisco José Franquera de Castro e Sousa 

[Padrinho do Doutor Henri Bismuth] 



Doutor 

Jorge Chaves Mourão Pessoa Monteiro 



Elogio académico do Doutor Francisco José Franquera de 

Castro e Sousa, proferido pelo Doutor Jorge Chaves 

Mourão Pessoa Monteiro, na cerimónia de doutoramento 

honoris causa do Doutor Henri Bismuth, realizada 

no dia 10 de Março de 1996 

MAGNÍFICO CANCELÁRlO-REITOR 

Ex. MAS AUTORIDADES FRANCESAS E PORTUGUESAS 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

SABIOS DOUTORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORAS E SENHORES 

Recebe hoje a Universidade de Coimbra a visita de um ilustre filho de uma nobre nação. 

Ainda que fugidiamente, creio que me será lícito destacar três notas sobre a França, e também 

sobre Portugal, que não irão mal ao momento e ao lugar. 

A primeira diz respeito à formação do país a que o nosso visitante pertence . Cumprem

-se no próximo Natal 1.500 anos sobre a data em que Clóvis, Rei dos Francos, e o seu povo 

foram baptizados após muito recente conversão ao Cristianismo. Esse acontecimento teve a 

maior importância histórica. Qualquer conversão a uma religião resulta sempre de uma atitude 

íntima, que frequentemente é individual, mas que pode também ser tomada colectivamente, 

como foi o caso. No entanto, o que aconteceu no longínquo ano de 496 foi a transição directa 

de um povo pagão para o seio do cristianismo ortodoxo com o apoio, e a maior expectativa, 

da única autoridade moral que ainda subsistia nos escombros do Império do Ocidente: a Igreja 

de Roma. Os outros povos bárbaros invasores do Império atravessaram uma fase de cristianismo 

desviado, representada pela heresia ariana, fase mais ou menos duradoura e fonte frequente 

de desconfianças e de conflitos entre dominadores e dominados. Sobre a transcendência deste 

acontecimento pronunciou-se Jacques Bainville com uma frase que tudo sintetiza: "On peut dire 

que la France commence à ce moment-là». E não foi só a França; foi também o nascimento 

da entidade política que desde então passou a ser conhecida como Europa. É certo que ainda 

hoje se discute se a conversão de Clóvis - um chefe bárbaro muito inteligente e com visão de 
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futuro - teria sido verdadeiramente sincera ou se foi antes uma atitude tomada com fins 

políticos. Estou seguro de que o povo francês não deixará de celebrar o milénio e meio da 

sua existência nacional, tal como o tem sabido fazer em relação a outros acontecimentos da 

sua gloriosa história. Subsiste, porém, um problema de datas; embora o ano de 496 seja 

apontado como o mais provável, não se pode excluir a possibilidade de esta cerimónia religiosa 

ter tido lugar dois ou três anos depois . 

Os Francos estenderam o seu domínio a toda a Gália, miscigenando-se rapidamente com 

a população local galo-romana. Apesar de possuírem a força militar, depressa foram eles os 

verdadeiramente colonizados pelos povos que passaram a dominar, adoptando os seus costumes 

e as suas instituições, tema que foi magistralmente desenvolvido por Henri Pirenne numa das 

suas obras mais interessantes. Todos estes acontecimentos foram grandemente facilitados pela 

existência de uma religião comum. As diferenças entre os povos que constituíram o núcleo 

inicial da França foram-se desvanecendo rapidamente, dando-lhe uma consistência que haveria 

de perdurar através dos séculos e de resistir às tentativas imperiais do período carolíngio. E 

para bem da França, como o futuro se encarregou de demonstrar. 

A segunda nota refere-se à formação de Portugal. Séculos mais tarde, talvez em 1094, uma 

figura ilustre da nobreza francesa, Henrique de Borgonha, vem para a Península Hispânica 

participar no esforço da Reconquista. Pertencia a uma família de duques da Borgonha bastante 

apagada, em forte contraste com a poderosa dinastia que se lhe seguiu no século XIV. Henrique 

desempenhou na Hispânia um papel que o tomou um dos mais célebres membros da sua 

família, apesar de ser um filho segundo. Tornado genro do Imperador Afonso VI, e feito Conde 

de Portugal, veio a dar o ser e o nome ao nosso fundador. Nas veias de Afonso I Henriques, 

iniciador da portuguesíssima Dinastia de Borgonha, corria sangue francês de Roberto o Forte, 

Duque de França, e dos dois primeiros reis da dinastia inaugurada por Hugo Capeto. A intervenção 

de D. Henrique foi decisiva na fundação da nossa nacionalidade e este interessantíssimo período 

foi matéria de reflexão para numerosos historiadores, portugueses e franceses, dos quais é justo 

destacar o nome de três ilustres historiadores de Coimbra: Damião Peres e Torquato Sousa 

Soares da nossa Faculdade de Letras e Paulo Merêa da nossa Faculdade de Direito. Seria 

exagero afirmar, como alguns escritores o chegaram a fazer, que sem a intervenção do Conde 

D. Henrique Portugal nunca teria existido. Parece-me mais justa a opinião expressa por Jaime 

Cortesão de que Portugal se tornou uma nação independente «pela vontade de não ser Castela». 

Certamente as circunstâncias teriam sido diversas e outros teriam sido os protagonistas. 

A terceira e última nota serve apenas para sublinhar um aspecto bem conhecido. É 

indiscutível que a França foi o país que mais influência exerceu sobre Portugal durante os oito 

séculos e meio da nossa história. Razão tinha Eça de Queiroz quando produziu, a este respeito, 

o seu conhecido comentário jocoso, que me perdoarão não citar agora. E essa influência 

predominante, para não dizer quase exclusiva, manifestou-se até há uns escassos cinquenta anos 

e em múltiplos aspectos da nossa vida. Só a partir do fim do II Conflito Mundial, então, é que 

os nossos compatriotas começaram, lenta e progressivamente, a procurar outros destinos. Vários 



são os motivos que fizeram da nação francesa um centro privilegiado de irradiação cultural e 

científica para o nosso país. A sua simples enumeração seria demasiado longa. Destaco apenas 

que, enb-e esses numerosos portugueses, foram muitos os médicos que se dirigiram para as 

prestigiadas escolas de medicina francesas, inicialmente para Paris, Montpellier e Toulouse; mais 

tarde para muitos outros cenb-os médicos de prestígio que se lhes vieram juntar. 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Completaram-se no passado mês de Setembro dezoito anos sobre a data em que o 

Professor Casb-o e Sousa se deslocou para França a fim de realizar um estágio e iniciar a 

elaboração do trabalho conducente à sua dissertação de doutoramento no Serviço de Cirurgia 

dirigido pelo Professor Henri Bismuth. Estabeleceram-se então os primeiros laços que unem 

um discípulo a um mesb-e, laços indissolúveis que, estabelecidos desde essa época, haveriam 

de resistir à prova do tempo. Casb-o e Sousa, convicta e repetidamente, tem proclamado o ilustre 

professor de Paris como seu mestre . E também Henri Bismuth nomeia gostosamente Castro e 

Sousa entre os seus discípulos. 

E eis que hoje, nesta cerimónia solene, o Doutor Castro e Sousa surge a exercer as funções 

de afiançar os méritos do Prof. Henri Bismuth. Castro e Sousa escolheu a França como país 

que o haveria de acolher transitoriamente. Escolheu também uma personalidade da mais elevada 

craveira científica e intelectual, um académico ilustre, um cientista distinto um cirurgião 

reconhecido, admirado e respeitado em todo o mundo, e um amigo de Portugal. Escolheu bem 

o país e escolheu bem o mestre. Seguiu a nossa tradição multissecular que levou tantos vultos 

cimeiros da nossa cultura e ciência a procurarem em França os mestres adequados para 

aprenderem, para se aperfeiçoarem e para lhes abrirem novas perspectivas. 

Sobre os méritos do doutorando acabou de se pronunciar o Doutor João Patrício. Fê-lo 

com o brilho e o rigor a que já nos habituou. Por decisão do Conselho Científico da Faculdade 

de Medicina, cumpre-me a mim a honrosa tarefa de enaltecer os méritos do apresentante. 

O Doutor Francisco José Franquera de Castro e Sousa nasceu em Coimbra em 1947. 

Frequentou o Ensino Primário em Coimbra e na Lousã. Realizou o 1.0 e o 2.° Ciclos do Ensino 

Secundário em Coimbra, e o 3.° Ciclo em Bissau, na Província Ultramarina Portuguesa da 

Guiné. Obteve sempre as mais elevadas classificações e desde muito cedo define-se aquilo a 

que poderei chamar uma constante de toda a sua vida: a de ser o primus inter pares. Ingressou 

na Faculdade de Medicina de Coimbra em 1964. Vale bem a pena atentar nas classificações 

que obteve durante o seu curso: as mais baixas foram apenas três dezassetes e destacam-se 

quatro notas de vinte valores nas importantes disciplinas de Anatomia Patológica, de 

Ginecologia, de Clínica Médica e de Clínica Cirúrgica. Concluíu a sua Licenciatura em Medicina 

em 1970 com a elevada, e muito rara, classificação final de 19 valores. Foi o aluno de Medicina 

da Universidade de Coimbra mais brilhante da sua geração. Por esse motivo, recebeu, por b-ês 

vezes, o Prémio D. Dinis, o Prémio da Associação dos Antigos Estudantes da Universidade 

de Coimbra, o Prémio Boheringer Ingelheim e o Prémio Roussel; estes prémios destinavam-se 
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a galardoar os melhores alunos da Universidade, da Faculdade de Medicina e de algumas 

disciplinas da Licenciatura em Medicina. Em seguida, e até 1972, frequentou o Internato Geral 

da Carreira Médica Hospitalar. Nele se manifestou, desde muito cedo, o gosto e o interesse 

pela cirurgia. Logo nos primeiros anos de aluno da Faculdade começou a actuar como ajudante 

em intervenções cirúrgicas realizadas pelo seu pai. Quem conheceu e privou com o Dr. Francisco 

Castro e Sousa, pai, recentemente falecido, compreende bem como tenha deixado uma enorme 

saudade nos seus familiares e nos numerosos amigos que soube sempre granjear ao longo da 

sua vida. 

Não é de estranhar que, durante e após a Licenciatura, tenha recebido vários convites para 

ingressar na carreira docente, tendo optado pelo que lhe foi dirigido pelo Professor Luís José 

Raposo. Este ilustre Professor de Cirurgia da nossa Faculdade, hoje jubilado, parece ter tido 

sempre a arte - e quem sabe se também a sorte - de escolher bem os seus colaboradores; 

são disso exemplo, entre tantos cirurgiões conhecidos e por ele preparados, os Doutores João 

Patrício e Castro e Sousa. Mas não se trata apenas de uma simples e natural relação profissional 

«mestre-discípulos»; ao longo dos anos tenho observado, da parte destes, uma profunda e sincera 

amizade para com o seu mestre. Um dos melhores testemunhos que deve encher de alegria o 

Doutor Luís José Raposo é constatar o respeito, a consideração e o carinho que todos os seus 

amigos e colaboradores sempre lhe dedicaram. 

A partir de 1972, Castro e Sousa desenvolveu simultaneamente, e de forma fulgurante, 

as duas carreiras, docente e hospitalar, quer como Assistente da Disciplina de Propedêutica 

Cirúrgica, quer como Interno do Internato Complementar da Especialidade de Cirurgia Geral. 

Em 1982 prestou provas de Doutoramento Académico com a dissertação intitulada 

«Tratamento Cirúrgico da Ascite Cirrótica» . Conseguiu expôr um conjunto de problemas 

complexos com uma grande clareza, sendo muito agradável e instrutiva a sua leitura volvidos 

14 anos. Estudou minuciosamente dois tipos de tratamento cirúrgico - a anastomose porto

cava e a derivação peritóneo-jugular - tanto no modelo animal preparado como no doente. 

Chegou à conclusão de que os dois tipos de intervenção cirúrgica são ambos válidos e eficazes, 

mas cada um deles tem as suas indicações específicas, que estabeleceu com o maior rigor 

científico. Apresentou como trabalho complementar a monografia intitulada «Laqueação da 

Artéria Hepática - Interesse Terapêutico», em que actualiza o problema e estabelece 

criteriosamente as suas indicações e contra-indicações. Após estas provas, que prestou com 

muito brilho, foi aprovado por unanimidade, com distinção e louvor. Desempenhou em seguida 

as funções de Professor Auxiliar de Cirurgia e de co-regente da Disciplina de Cirurgia I durante 

cerca de três anos, e, em 1986, ocupou, após concurso, uma vaga de Professor Associado de 

Cirurgia. Um ano depois prestou Provas de Agregação. Escolheu como tema da sua lição o 

«Tratamento Cirúrgico das Lesões Neoplásicas e Pré-Neoplásicas do Recto», proferida com 

brilho e tendo destacado uma contribuição pessoal importante como adiante será realçado. Foi 

aprovado por unanimidade. Em 1990 concorreu a uma vaga de Professor Catedrático, tendo, 

mais uma vez, sido aprovado por unanimidade. 



Da sua carreira hospitalar destaca-se o Concurso para Assistente Hospitalar de Cirurgia 

Geral dos Hospitais da Universidade de Coimbra, em 1980, em que foi o primeiro classificado 

de um grupo de oito prestigiados concorrentes. Nomeado Chefe de Serviço de Cirurgia Geral, 

em 1988, a Direcção dos Hospitais da Universidade de Coimbra entrega-lhe a Direcção do 

Serviço de Cirurgia III, onde tem exercido uma notável tarefa de dinamização das suas 

actividades e de equipamento técnico nos mais variados sectores. Sucedeu nestas funções ao 

Prof. Bártholo do ValI e Pereira, que havia então atingido o limite de idade. Foi o saudoso Prof. 

Bártholo Pereira uma figura ímpar de mestre universitário e de cirurgião distintíssimo; após 

uma prolongada série de doenças, faleceu recentemente, enchendo de tristeza os seus 

numerosos amigos e colaboradores. 

Após a continuada e persistente aquisição de uma vasta experiência cirúrgica, pode dizer

-se que não há campo que lhe seja estranho, do que hoje se convenciona fazer parte da Cirurgia 

Geral. Conhecimentos sólidos das afecções médicas e cirúrgicas, nos seus variados aspectos, e 

uma rica experiência em cirurgia experimental, aliados às qualidades técnicas com que foi 

dotado, fazem do Doutor Castro e Sousa um cirurgião completo. De Paris e de outros centros 

de renome mundial - da Europa e dos Estados Unidos - trouxe para Coimbra os mais 

modernos métodos de estudo e de tratamento das afecções hepatobiliares e pancreáticas. Tem

-se dedicado de forma segura e continuada a esta difícil e delicada subespecialidade cirúrgica, 

tendo procedido à realização da primeira colângio-jejunostomia intra-hepática em Portugal e 

participado também na equipa que realizou em Coimbra os primeiros transplantes de fígado. 

Apesar deste seu interesse muito particular, isso não o tem impedido de ser entre nós um 

inovador em outros capítulos da cirurgia. Assim, realizou a primeira proctocolectomia 

reconstrutiva com bolsa ileal e as primeiras colostomias continentes de que há notícia no nosso 

país. Foi um dos pioneiros, e continua a ser um grande entusiasta, da cirurgia laparoscópica, 

alargando de forma segura a aplicação deste método recente ao tratamento de muitas outras 

situações para além da inicial, e hoje corrente, remoção da vesícula biliar. 

Castro e Sousa possui inegáveis qualidades de chefia que tem demonstrado nas diversas 

funções que tem desempenhado de forma exemplar. Trabalhador incansável e extremamente 

exigente consigo próprio, mostra-se frequentemente insatisfeito quando pensa não ter atingido 

os níveis de excelência que acredita estarem ao seu alcance. Também procura transmitir esta 

insatisfação aos seus colaboradores, mas fá-lo sempre com uma amizade franca e com um justo 

equilíbrio, decorrentes de uma educação esmerada e de uma simpatia natural, a que não falta 

frequentemente o bom humor. Todavia, nunca transige em matéria de princípios, mesmo 

sabendo que corre muitas vezes o risco de se poder vir a tomar impopular. Desempenha 

presentemente as funções de Vice-Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina 

e de Adjunto do Director Clínico dos Hospitais da Universidade de Coimbra. É Presidente 

eleito da Sociedade Portuguesa de Coloproctologia e membro dos conselhos científicos de seis 

revistas médicas. Acabou agora de cumprir o mandato de dois anos como Presidente da 

Sociedade Portuguesa de Cirurgia, que exerceu de forma exemplar. Coadjuvado por um 
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excelente grupo de colaboradores, tomou esta Sociedade ainda mais activa e prestigiada e 

contribuiu para o seu melhor reconhecimento internacional. Durante a sua presidência, e pela 

primeira vez, esta Sociedade dedicou particular atenção à formação pós-graduada, com a 

realização de sete cursos de cirurgia laparoscópica. Foi o mais jovem presidente que a Sociedade 

teve até hoje, sucedendo a figuras ilustres da Cirurgia Portuguesa, tais como: Joaquim Bastos, 

Celestino da Costa, Bártholo Pereira, Giesteira de Almeida, Mendes de Almeida, Luís José 

Raposo, Araújo Teixeira e Jorge Girão. Peço licença para destacar particularmente neste 

momento o Prof. Giesteira de Almeida, presente nesta Sala, com quem tive a honra de iniciar 

a minha actividade cirúrgica há 28 anos e a quem sempre estive ligado por muito respeito, 

admiração e sincera amizade. 

O Doutor Castro e Sousa é autor e co-autor de mais de 200 trabalhos publicados em 

revistas nacionais e estrangeiras e de mais de 500 palestras, participação em mesas-redondas e 

comunicações em congressos e reuniões científicas nacionais ou realizados nos mais diversos 

países de vários continentes. Foi um dos pioneiros na utilização de vídeos em Cirurgia, tendo 

já apresentado 40, todos de grande riqueza científica e de excelente qualidade técnica. É 

membro de numerosas sociedades científicas nacionais e estrangeiras, de que se destacam as 

seguintes: membro fundador do «lnternational Gastro-Surgical Club" e Delegado Português do 

seu Capítulo Cirúrgico; da «Associação Europeia de Vídeo-Cirurgia" e seu Delegado Português; 

do «W orld Hepatic, Pancreatic and Biliary Association" e Presidente do seu Capítulo Português; 

representante de Portugal na «Euro-Surgel)''' e membro do seu Conselho Executivo; da «Société 

Française de Chirurgie Digestive,,; e da «Association Française de Chirurgie" . 

Magnífico Cancelário-Reitor 

Apresentado pelo nosso ilustre colega desta Universidade e professor distinto da nossa 

Faculdade de Medicina, veio à Universidade de Coimbra e a esta Sala Grande dos Actos o 

Senhor Prof. Henri Bismuth que é o universitário e o cirurgião insigne que há momentos 

ouvimos retratar nas escolhidas palavras do orador que me precedeu. 

Pela sua personalidade científica, pelo seu labor docente, pela disponibilidade que tem 

manifestado para com cirurgiões portugueses e pelos relevantes serviços que tem prestado aos 

nossos compatriotas doentes, peço-vos, em nome da minha Faculdade, que ordeneis sejam 

impostas ao nosso preclaro visitante as insígnias doutorais de Coimbra. 

MONTEIRO, Jorge Chaves Mourão Pessoa - Discurso proferido na Sala dos Capelos, em 10 de Março de 1996~ 

na Cerimónia de Doutonunento honoris causa do Professor Henri Bismuth, em que foi apresentante o Professor 

Doutor Francisco José Frallqueira de Castro e Sousa. Coimbra, 1998. 
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SENHORAS E SENHORES 

Tanto na Antiguidade como na Idade Média a Ciência, embora inquieta com a explicação 

do Universo, era, por natureza, largamente especulativa, raramente, se preocupando os cientistas 

com a aplicação quotidiana dos seus conhecimentos. 

Investigava-se, nessa época, para responder a questões filosóficas respeitantes à natureza 

do Homem e do Universo sendo a especulação científica um exercício abstracto de intelectuais 

diletantes e desocupados. Pelo contrário, a Tecnologia desenvolvida na linha tradicional das 

artes e ofícios constituía uma actividade específica das classes sociais mais desfavorecidas. 

Com a evolução política e social do Séc. XVII a Ciência e a Técnica iniciaram um 

processo de aproximação e associação que se acentuou no século seguinte, quando Bacon 

passou a ver na Ciência um poderoso meio para melhorar a condição do Homem. Todavia, 

as importantes realizações do Séc. XVII que conduziram à Revolução Industrial, provieram, 

ainda, de homens com grande imaginação e habilidade manual embora com escassos 

conhecimentos científicos . 

Foi, apenas, no final do Séc. XIX e no Séc. XX que se acentuou, fortemente, a interpenetração 

mútua da Ciência e da Técnica, tornando-se cada vez menor o tempo que decorria entre a 

descoberta científica e a sua aplicação. 
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Ciência e Técnica encetaram, assim, uma relação de dupla dependência que assumiu nos 

nossos dias um carácter simbiótico. De facto, a investigação científica utiliza hoje técnicas de 

alta precisão que lhe são tão essenciais como o próprio método experimental, «tecnização» esta 

que foi acompanhada por uma «cintilação» crescente de todo o saber. 

Esta fusão metodológica e a evolução do próprio pensamento filosófico deram corpo a 

uma ciência moderna que deixou de ser puramente especulativa e a quem se passou a pedir a 

resolução de problemas concretos e específicos do homem. A esta primeira integração da 

Ciência e da Técnica seguiu-se, nos nossos dias, a incorporação da ciência no seio de um 

complexo sistemático mais vasto que inclui a produção industrial, a sociedade civil e o poder 

político. É a fusão dos saberes - científico e tecnológico - e dos poderes - económico e 

político. É o advento de um sistema globalizante com novas e complexas problemáticas, com 

novos e complexos conflitos, mas em que a axiomática que define a natureza do conhecimento 

científico permanece inalterável. 

Também a História da Cirurgia ao longo dos séculos ficou marcada por esta dualidade 

entre ciência e técnica, pelo confronto entre o intelectual e o executante, por uma hierarquização 

entre profissões mais e menos prestigiantes. 

A cirurgia, tão velha quanto o homem, - e para muitos historiadores o primeiro de todos 

os ramos da medicina - nasceu, como dizia Ortega y Gasset, «da necessidade de fazer algo 

pelo doente» e por isso no dizer de Walker «o grito de um caçador ferido, pedindo socorro, 

poderá ter despoletado o primeiro acto cirúrgico da história» . 

Se na Babilónia, na Índia e na Grécia Clássica os cirurgiões eram considerados profissionais 

de alto estatuto já no período Romano e, sobretudo, na Idade Média os médicos foram 

desencorajados da prática cirúrgica com base em conceitos obscurantistas de índole c1érigo

-feudal. Nessa época, em que os membros das Ordens Religiosas possuíam apreciável formação 

médica - praticando, frequentemente, a Medicina - o Papa Inocêncio III fez publicar um 

decreto que proibia os padres, os diáconos e os subdiáconos de executarem actos cirúrgicos. 

O exercício da cirurgia ficou, assim, quase circunscrito aos barbeiros os quais, após um período 

de aprendizagem, adquiriam o estatuto de «cirurgiões-barbeiros». 

Mas, curiosamente, a necessidade de afirmar o carácter científico da cirurgia remonta à 

data do seu nascimento, isto é, há mais de dois milénios. De facto, cerca de 400 anos antes de 

Cristo já Susruta, na Índia, afirmava que «só o médico versado nos princípios da cirurgia e 

expediente na prática da medicina está apto a curar». Implacável afirmação de modernidade, 

evidenciando já, nessa época, o carácter falacioso da oposição entre uma ciência cognitiva, a 

medicina, e uma ciência pretensamente não cognitiva, a cirurgia. 

Mas a acusação histórica de uma certa ausência de carácter científico em detrimento de 

uma predominância de aspectos técnicos não é, todavia, apanágio da cirurgia. 

Esta acusação foi uma constante na História da Ciência e da Técnica e é um vector presente 

nas modernas discussões de competências e fronteiras científicas. Citemos, a este propósito, os 

diálogos, mais ou menos acidentados, entre a Física Teórica e a Física Experimental, a Matemática 



Pura e a Matemática Aplicada, as Ciências da Computação e a Informática. É o debate do 

«carácter puro» versus «carácter aplicado», é o debate da Ciência versus Técnica. 

Deve, todavia, relembrar-se que a moderna cirurgia não se esgota na terminologia 

aristotélica do saber executar com as mãos . Como escreveu o célebre cirurgião francês René 

Leriche, também ele Doutor Honoris Causa por esta Universidade em 1932, a cirurgia começou 

por ser uma prestidigitação e o cirurgião um manual puro, pouco intelectual, pouco científico, 

preocupado apenas com a arte de bem executar um acto difícil. 

O saber empírico que caracterizou os primórdios da cirurgia foi-se, progressivamente, 

enriquecendo com as contribuições do saber analítico sustentado pelo racionalismo experimental 

de Claude Bernard, pelos conhecimentos multidisciplinares e pelas mais valias tecnológicas, 

outrora impensáveis, que proporcionaram um conhecimento biológico global do homem doente 

e da sua resposta à agressão cirúrgica. Esta complementariedade de saberes, empírico e analítico, 

técnico e científico, transformou a primitiva arte manual em ciência, a prestidigitação em cirurgia 

biológica. 

Para esta transformação muito contribuiu a investigação cirúrgica experimental, outrora 

puramente anatómica e técnica mas, depois, cada vez mais preocupada com aspectos fisiológicos, 

metabólicos e imunológicos. Uma investigação que, como dizia Leriche, teve e tem sempre 

presente que só podemos descobrir verdades relativas tão contingentes como o facto biológico 

em si mesmo. Cada avanço, que abre novos horizontes, coloca, também, novas dificuldades. 

Por cada nova verdade que o cientista atinge e incorpora no seu património científico, adquire, 

também, uma nova visão do seu desconhecimento, surgindo, assim, como ilusória a ideia de 

alcançar um conhecimento definitivo e globalizante. 

Estas reflexões sobre a dicotomia Ciência versus Técnica e sobre a síntese realizada pelo 

pensamento moderno ao introduzir uma certa «tecnização» da ciência e um certa «cintilação» 

da técnica conduzem-nos, inevitavelmente, ao universo onde, por excelência, a síntese ocorreu 

onde a fusão se realizou, isto é, à Instituição Universitária. 

É, unanimemente, reconhecido que a Investigação nas Universidades tem de desempenhar 

um papel primordial na problemática global da Investigação, não só porque é nas Universidades 

que se devem formar os investigadores necessários à Sociedade Civil, mas, também, porque a 

qualidade do ensino universitário está fortemente condicionada pela qualidade da pesquisa 

universitária. 

As reformas universitárias germânicas inspiradas por Humboldt conceberam uma 

Universidade baseada em dois pilares: a autonomia e a investigação. Esta concepção deu 

origem às modernas universidades no estilo anglo-saxónico baseadas na flexibilidade, 

pragmatismo, espírito de empresa e pluralismo, qualidades estas que se opõem ao centralismo, 

à imobilidade, à burocracia e ao dogmatismo características, por excelência, da instituição 

napoleónica. Este último tipo de Universidade de que fomos seguidores e, de certo modo, 

herdeiros es tá, no entanto, longe de poder responder às exigências da sociedade civil 

contemporânea. 
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De facto a Universidade deste final de século confronta-se com duas questões primordiais: 

o aumento gigantesco dos saberes, a sua diversidade e a velocidade com que estes se 

multiplicam; 

a democratização do ensino que conduziu à sua massificação e, consequentemente, criou 

uma enorme pressão por parte de uma massa estudantil que se move mais em busca 

de um diploma do que com desejo ou possibilidades de formação. 

O primeiro aspecto - o crescimento exponencial e a hiperespecialização do saber - é um 

complexo problema de matriz filosófica, que se prende com o conceito de progresso científico 

e, mais globalmente, com o de progresso humano. A outra temática que referimos - as questões 

inerentes à massificação do ensino - é um problema de matriz social cuja solução depende, 

em larga da medida, da vontade política. 

Falar da problemática universitária é, aSSim, de algum modo, falar de uma relação 

simbiótica entre o próprio conteúdo e a própria marcha do saber e essa mole de problemas, 

que diríamos mais seculares, que dizem respeito ao funcionamento da instituição universitária 

e ao seu papel social. 

O que representa então, neste contexto, esse lugar comum que se designa por Crise 

Universitária? Em nosso entender é a crise do próprio conceito de saber que, progressivamente, 

é submerso por mais e mais quantidade de informação, começando a revelar a sua incapacidade 

de proceder a sínteses pelas quais passa todo o avanço do conhecimento. Mas é, também, a 

crise do meio sócio-político de onde emanam e onde mergulham as Instituições Universitárias. 

O estado da Universidade reflecte as realidades profundas que dominam a vida social e, por 

isso, as contradições sociais e políticas evidenciaram os anacronismos e as contradições com 

que se debatem as Instituições Universitárias. 

Põe-se, assim, a questão de saber se neste virar do milénio as Universidades serão capazes 

de se reformarem? A história tem, todavia, mostrado a incapacidade de auto-reforma da 

Instituição Universitária cujas reformas, ao longo do tempo, têm sido fruto mais de acções 

exógenas que de movimentos reformistas endógenos. 

N o caso particular do ensino médico a sua problemática não se esgota na auto-reforma. 

Os problemas específicos com que se confrontam as Faculdades de Medicina, os seus enredos 

e as suas contradições, não são resolúveis através de uma simples mudança do plano curricular. 

É necessário, é urgente alterar o sistema, mas a mudança não depende, apenas, das Instituições 

Universitárias. É, sobretudo, um problema político que exige do poder frontalidade e 

determinação para, sem receios, definir e concretizar uma nova orientação para o ensino da 

Medicina em Portugal. É nossa convicção que a definição, sem equívocos nem ambiguidades, 

do estatuto dos chamados Hospitais Universitários é um pressuposto essencial para uma nova 

política do ensino médico em Portugal. 

A ausência de resposta do poder político a esta questão primordial hipotecará, seguramente, 

a formação das novas gerações de médicos, fragilizando, ainda mais, a sua preparação e o seu 

enquadramento profissional. Assim se vai debilitando o que, já hoje, é uma estrutura frágil, pois, 



como dizia Daniel Serrão, «o médico é na actualidade, e um pouco por toda a parte, um 

profissional frágil, dependente de infra-estruturas técnicas e administrativas que não pode 

controlar, preso na teia tenta.cular da administração, alvo preferencial da cólera de populações 

insatisfeitas e alvo, também, da punição do poder político que não pode ou não sabe gerir este 

universo contraditório da saúde e da doença». 

Pressionado pelas exigências de uma medicina tecnológica onde predominam critérios de 

eficácia e produtividade, isto é, de rentabilidade que a tornam profundamente despersonalizada 

e desumanizada, o médico cada vez mais se vai esquecendo que por detrás de cada doente se 

encontra um ser humano, que, como dizia Leriche, «sofre e tem medo e espera de nós uma 

palavra de carinho, conforto e esperança». 

Ao homem - seja ele cientista ou não - e, muito particularmente, ao médico cabe 

hoje uma tarefa ciclópica, a tarefa de, sem rejeitar as possibilidades de progresso, contribuir 

para que se encontre um justo equilíbrio no processo dialéctico entre aquilo que é 

económica, científica e tecnicamente possível e aquilo que é ético, moral e humanamente 

aceitável. Será sobretudo este diálogo - já que sob o ponto de vista tecnológico hoje nada 

parece impossível - que condicionará o futuro da medicina e, implicitamente, o da cirurgia 

do próximo século. 

Cabe particularmente à Instituição Universitária desempenhar um papel catalisador na 

promoção de uma medicina em prol do homem, sabendo amenizar a pesada «ditadura econo

mista», opondo-lhe, reconstruindo e reforçando uma nova e adequada «ponte de humanismo» 

que reaproxime a medicina do virar do milénio do homem doente na sua ambivalência física 

e intelectual. 

Os dois peticionários de hoje ao título de Doutor honoris causa pela Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra, cujo Conselho Científico muito honrosamente me 

encarregou de apresentar perante o Ilustre Claustro dos Doutores, são dois distintos Cirurgiões 

Universitários, de personalidade multifacetada e espírito permanentemente inquieto para quem, 

parafraseando Georges Portrnan, «a ciência não deixará de investigar enquanto a imaginação 

não deixar de conceber». Ao rigor universitário e ao espírito científico, apanágio das suas 

personalidades, aliam uma sólida formação humanista que, seguramente, não deixará subverter 

pela «ditadura economista» o velho espírito hipocrático. 

* 

O Dr. William Fisher Enneking, que tem como padrinho o Professor Catedrático de 

Ortopedia Doutor Norberto Jaime Rego Canha, nasceu em Madinson, Wisconsin, E.U.A., em 

5 de Setembro de 1926. 

Após ter servido a Marinha Norte-Americana na II Grande Guerra licenciou-se em 1949 

pela Universidade de Wisconsin. Em 1950 iniciou as funções de interno na Universidade do 

Colorado e de 1952 a 1955 foi residente de Ortopedia na Universidade de Chicago. 

Entre 1956 e 1960 foi Professor Associado de Cirurgia e Chefe de Serviço de Ortopedia 

na Universidade do Mississipi. Em 1960 foi nomeado Professor Associado de Cirurgia e de 
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Anatomia Patológica e Chefe de Serviço de Ortopedia na Universidade da Flórida onde 

progrediu na sua carreira passando, sucessivamente, pelos seguintes cargos: 

Professor Catedrático de Cirurgia e de Anatomia Patológica e Chefe de Serviço de 

Ortopedia de 1962 a 1974 

Professor Catedrático de Ortopedia e Anatomia Patológica e Director do Departamento 

de Ortopedia enb-e 1974 e 1977 

Em 1977 foi nomeado Professor Catedrático de Ortopedia e de Anatomia Patológica na 

Escola Médica EugeneJewett e em 1980 obtém o título máximo da carreira universitária norte

-americana, «Distinguished Service Professor». 

Do seu notável cunlculwn vitae cumpre-nos destacar algumas actividades que desempenhou 

ou desempenha: 

Presidente da Sociedade de Investigação Ortopédica, 1962-1963 

Presidente da Direcção da Fundação dos Transplantes Musculo-Esqueléticos (desde 

1980) 

Presidente da Comissão da Academia Americana de Cirurgia Ortopédica para Exames 

e Provas de Avaliação, 1966-1970 

Presidente da Direcção da Academia Americana Ortopédica 

Presidente da Direcção da Associação Ortopédica Americana, 1983-1984 

A sua intensa e notável actividade científica e de investigação foi reconhecida ao longo dos 

anos pela atribuição dos prémios e distinções que cit,uuos: 

Prémio Kappa Delta, por serviços distintos na investigação ortopédica, atribuído pela 

Academia Americana de Cirurgia Ortopédica em 1958, 1972 e 1980 

Prémio Saúde, por contribuição clínica distinta no tratamento do cancro, ab-ibuído pelo 

Anderson Tumor Institute em 1988 

Prémio Sheen, por conb-ibuição distinta para a medicina, atribuído pelo Comité de 

Honra do Colégio Americano de Cirurgia em 1988 

Prémio Bristol-Meyers por trabalhos relevantes no campo da investigação médica em 1994. 

É, tillubém, membro fundador de diversas Sociedades Internacionais, de entre as quais 

destacamos a Sociedade de Tumores Músculo-Esqueléticos e a Sociedade Internacional de 

Cirurgia de Salvação dos Membros. 

William Enneking exerce a sua actividade redactorial, desde há largos anos, nas maIs 

prestigiadas revistas americanas, tais como, o Journal of Bone illld Joint Surgery, Ortopedic 

Clinics of North America, Clinical Orthopaedics and Related Reseill-ch and Cancer. É, ainda, 

autor de b-ês monografias, mundialmente reconhecidas, sobre patologia músculo-esquelética e 

contribuíu como autor convidado, em diversos capítulos de importantes obras da literatura 

ortopédica. 

A sua valiosa actividade científica está, igualmente, documentada através da publicação, 

em prestigiadas revistas, de 328 artigos, dos quais 100 têm constituído, ao longo dos anos, 

permanentes referências para outros autores. 



William Enneking é, indiscutivelmente, uma figura eminente e prestigiada em todo o 

mundo, pelo seu contributo ímpar e decisivo na área da oncologia ortopédica. Os seus brilhantes 

estudos sobre enxertos ósseos generalizaram o seu uso e aplicação à patologia tumoral, técnica 

por ele iniciada de forma sistematizada, e que é, actualmente, seguida nos mais diversos centros 

mundiais. Foi, também, graças às suas múltiplas técnicas de reconstrução que se deram os 

primeiros passos na cirurgia da salvação dos membros, prática que, hoje, se tornou corrente 

em oncologia óssea. 

Deve-se, ainda, salientar que a sua actividade à frente do Taxton Springfield Center of 

Orthopaedic Study Research tem permitido a inúmeros bolseiros de vários pontos do globo o 

desenvolvimento de actividades de investigação na área da oncologia do aparelho locomotor. 

Embora de forma, necessariamente, resumida, suponho ter deixado bem vincados os 

elementos mais marcantes do CUITículum de William Enneking para que se possa concluir do 

inquestionável mérito da sua obra. 

Para além de ser uma personalidade científica altamente prestigiada e figura de primeiro 

plano mundial no campo da cirurgia ortopédica, tem a Faculdade de Medicina uma dívida de 

gratidão para com William Enneking pela importante e decisiva colaboração que dele recebeu 

o Serviço de Ortopedia na preparação de elementos que integram a Unidade de Tumores 

ósseos, única existente no País. 

Se a atribuição «honoris causa» do título de Doutor da Universidade de Coimbra a William 

Enneking vai valorizar o seu currículum, a Universidade de Coimbra e a sua Faculdade de 

Medicina não deixarão, também, de se sentir honradas, por poder contar entre os seus Doutores 

com tão ilustre e prestigiada figura. 

Por último sublinhe-se que William Enneking, também, simboliza, aqui e agora, a medicina 

e a cirurgia norte-americanas. A cultura e a ciência norte-americanas têm tido, nas últimas décadas, 

uma influência marcante na Europa. Portugal e, particularmente, a medicina e a cirurgia 

portuguesas não escaparam a essa realidade. Pautada e influenciada durante vários anos, por 

razões históricas, geográficas e linguísticas pela Escola Francesa, a cirurgia portuguesa - como, 

aliás, as ciências em geral e as humanidades, - recebeu nas últimas duas décadas uma forte 

influência da cultura médica norte-americana. Dela recolheu, sobretudo, as mais valias tecnológicas 

e, também, dela assimilou a importãncia da investigação e a indispensabilidade do rigor científico. 

Por isso o doutoramento honorís causa de William Enneking constitui, também, uma 

homenagem da Universidade de Coimbra e da sua Faculdade de Medicina à medicina e cirurgia 

norte-americanas. 

* 

O outro peticionário de hoje é o Dr. Alberto Gomez Alonso, que tem como padrinho 

nesta cerimónia o Professor Catedrático Jubilado de Cirurgia, Doutor Fernando Alberto Serra 

de Oliveira. 

Alberto Gomez Alonso nasceu em 12 de Outubro de 1940 em Morales de Toro, na 

província espanhola de Zamora. Licenciou-se em 1964 pela Faculdade de Medicina de 
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Valladolid tendo aí iniciado a sua carreira académica como Professor Ajudante de Cursos 

Práticos. É nesta qualidade que em 1966 concorreu para a Faculdade de Medicina de Zaragoza. 

Ali permaneceu seis anos durante os quais prestou provas de Doutoramento e obteve, após 

concursos públicos, os títulos e o desempenho das funções de Professor Adjunto Interino e 

Professor Adjunto Numerário. 

Em 1972 concorreu a Professor Agregado Numerário da Faculdade de Medicina de La 

Laguna, nas Canárias, onde permaneceu até 1974. Concomitantemente foi nomeado Chefe do 

Departamento de Cirurgia do Hospital Clínico. Na Faculdade de Medicina de La Laguna criou 

o Departamento de Investigação Experimental e iniciou uma linha de investigação sobre 

isquémia intestinal. 

Em 1974 concorreu a Professor Catedrático da Faculdade de Medicina de Salamanca, 

sendo, também, nomeado Chefe do Departamento de Cirurgia do Hospital Clínico e 

Universitário. Na Faculdade de Medicina de Salamanca organizou e instalou em 1978, o 

Departamento de Investigação Experimental. De 1976 a 1978 foi Vice-Decano da Faculdade 

de Medicina de Salamanca e seu Decano entre 1978 e 1981. 

Personalidade multiforme, espírito permanentemente inquieto, Alberto Gomez Alonso é 

possuidor de um vasto e significativo cUlTÍculum Científico. É autor ou co-autor de 205 trabalhos 

publicados nas mais prestigiadas revistas espanholas e internacionais. Proferiu inúmeras 

conferências em diversos Cursos tanto na Europa como nos Estados Unidos. Desenvolveu uma 

intensa e profícua actividade de investigação clínica e experimental, tendo sido responsável por 

um grande número de projectos de investigação, entre os quais citaremos, sem sermos 

exaustivos, os ligados à infecção cirúrgica, à citometria de fluxo em patologia oncológica, à 

translocação bacteriana e aos marcadores tumorais em patologia colo-rectal. 

Em 1980 foi nomeado presidente da Secção Espanhola do Internacional College of 

Surgeons. Entre 1986 e 1990 foi membro do Comité Científico da Associação Espanhola de 

Cirurgiões. Em 1990 foi nomeado Director da Revista Espanhola de Cirurgia sendo, 

actualmente, o Presidente da Associação Espanhola de Cirurgiões. É membro de honra do 

International College of Surgeons e da Sociedade Portuguesa de Cirurgia. 

A concessão do título de Doutor honoris causa da Universidade de Coimbra a Alberto 

Gomez Alonso, que há 20 anos mantém estreitas, frequentes e profundas relações com a 

Cadeira de Cirurgia II da Faculdade de Medicina de Coimbra e, de uma forma geral, com a 

comunidade cirúrgica portuguesa, justifica-se pelas suas elevadas capacidades científicas, 

intelectuais e morais de que tracei uma breve mas, suponho, significativa sumula. 

A sua incorporação neste Claustro Universitário enriquecerá, naturalmente, o seu 

curriculum, mas a Universidade de Coimbra e a sua Faculdade de Medicina sentir-se-ão, 

também, honradas ao receber no seu seio uma das mais prestigiadas figuras da cirurgia 

espanhola da actualidade. 

Todavia, não poderia deixar de referir que Alberto Gomez Alonso, salamantino por 

adopção, também, simboliza, nesta cerimónia, a Universidade de Salamanca, aqui representada 



pelo seu Reitor, uma das mais antigas e prestigiadas Universidades Europeias, com a qual a 

Universidade de Coimbra, cerca de meio século mais jovem, mantém, desde a sua fundação, 

constante e intenso intercâmbio. 

Coimbra e Salamanca - já apelidadas de Eixo Cultural Ibérico - encontram-se desde há 

séculos ligadas por subtis mas sólidos laços espirituais. De facto, em Salamanca licenciaram-se 

alguns dos nomes mais ilustres da história da medicina portuguesa como Garcia da Orta, Ribeiro 

Sanches e, sobretudo, Amatos Lusitanus, na sua época nome de ressonância europeia. Em 

Salamanca, também, se licenciaram Luís Nunes e Tomé Rodrigues da Veiga que vieram a ser, 

posteriormente, Lentes de Medicina em Coimbra. Por outro lado, foram Lentes na Faculdade 

de Medicina de Salamanca os portugueses Ambrósio Nunes, até então Lente em Coimbra, e 

Luís Rodrigues Pedroso. 

É, todavia, nos séculos XVI e XVII que este intercâmbio atinge, por razões históricas, a sua 

maior expressão, chegando nessa época a haver mais portugueses a estudar Medicina em 

Salamanca que em Coimbra. Além do alto prestígio da Universidade Salamantina - uma das 

quatro grandes lumieiras da Orbe como lhe chamou o Papa Alexandre IV - foram, sobretudo, 

razões de natureza político-religiosa que explicaram este fenómeno. Na realidade, sendo a 

maioria dos estudantes de medicina portugueses oriundos de famílias de confissão cripto-judáica 

ou cristãos-novos, alvo preferido dos inquisidores portugueses, a sua ida para Salamanca não 

só lhes permitiu obter o desejado diploma, como, e sobretudo, os colocava a salvo de 

perseguições, frequentemente, de trágicas consequências. 

Nos séculos seguintes verifica-se um relativo afastamento e só muito mais tarde, nas décadas 

de 20 e 30 deste século, se inicia uma reaproximação das duas antigas Universidades, que teve 

como principal protagonista essa grande figura do pensamento contemporâneo, Reitor e 

Professor da Universidade de Salamanca, de seu nome Miguel Unamuno que a Portugal e aos 

intelectuais portugueses dedicava particular carinho e amizade. 

N a sequência desta reaproximação Maximino Correia, ilustre Professor de Anatomia da 

Faculdade de Medicina de Coimbra e Reitor desta Universidade entre 1943 e 1960, recebeu 

em 1954 o título de Doutor honoris causa pela Universidade de Salamanca. Na actualidade, e 

sob o impulso do Magnífico Reitor Doutor Rui Alarcão, têm-se estreitado as relações entre as 

duas Universidades, ambas integrantes do chamado Grupo de Coimbra, estreitamento que 

culminou com a assinatura em 16 de Janeiro de 1987 do Convénio Básico de Colaboração 

Universitária Internacional entre a Universidade de Coimbra e de Salamanca. 

Por estas razões o doutoramento honoris causa de Alberto Gomez Alonso representa, também, 

um reforço dos laços culturais e científicos entre as Universidades de Coimbra e Salamanca. 

Senhoras e Senhores 

Os doutoramentos honoris causa de William Enneking e de Alberto Gomez Alonso, 

representantes nesta cerimónia, respectivamente, da cirurgia norte-americana e espanhola, tendo 

por palco uma das mais velhas Universidades Europeias permite-nos, de algum modo, 
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consubstanciar o grandioso espaço ibero-americano de que há cinco séculos a figura tutelar de 

Cristóvão Colombo traçou um primeiro esboço. 

É nossa convicção que a verdadeira solenidade desta cerimónia reside no voto que nos 

une a todos, oradores, padrinhos, peticionários, doutores e circunstantes, como elos de uma 

corrente que nos obriga na nossa qualidade de homens e cientistas a entregar mais ao futuro 

do que aquilo que recebemos do passado. Pascal tinha razão quando afirmava que «a sequência 

dos homens durante o decurso dos séculos deve ser considerada como o mesmo homem que 

subsiste sempre e, continuamente, aprende». 

Magnífico Reitor 

Os superiores méritos dos doutorandos, o prestígio de quem os acompanha e apadrinha 

são razões mais do que bastantes para que lhes seja, justamente, conferido o grau que solicitam. 



Doutores 

Fernando Alberto Serra Oliveira 
e 

N orberto Jaime Rego Canha 

[Padrinhos dos Doutores William Fisher Enneking e Alberto Gomez Alonsol 



Doutor 

António José Mamede de Albuquerque 



MAGNÍFICO REITOR 

Elogio académico dos Doutores Norberto Jaime Rego 

Canha e Fernando Alberto Serra Oliveira, proferido 

pelo Doutor António José Mamede de Albuquerque, 

na cerimónia de doutoramento honoris causa dos 

Doutores William Fisher Enneking e Alberto 

Gomez Alonso realizada no dia 

15 de Março de 1997 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

SENHORES DOUTO RES 

EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

Os dois postulantes cujos méritos acabam de ser enaltecidos - os Senhores Drs. William 

Fisher Enneking e Alberto Gomez Alonso têm por apresentantes, respectivamente, os Senhores 

Doutores Norberto Jaime Rego Canha e Fernando Alberto Serra de Oliveira, Professores 

Catedráticos da Faculdade de Medicina de Coimbra. 

Cabe-me hoje, aqui, por razões de circunstância, cumprir o honroso mandato que me foi 

cometido de proceder ao elogio dos apresentantes, Mestres insignes desta Universidade que, 

perante vós, Magnífico Reitor, na presença do Claustro Doutoral, se constituem como garantia 

dos méritos dos candidatos. 

Faço-o, na humilde qualidade de discípulo destas duas personalidades ilustres, 

profundamente honrado pela missão que me foi confiada, na contemplação respeitosa de uma 

vetusta tradição que honra a venerável história desta Universidade e a memória das notáveis 

figuras que ao longo destes setecentos anos a serviram e contribuíram para o seu sólido legado. 

Cumpro-o, na antecipada certeza, de que com os meus humildes predicados não 

conseguirei dar completa expressão ao justo elogio dos elevadíssimos méritos dos dois 

apresentantes, sobejamente conhecidos do Claustro Doutoral a que me dirijo, e aos notáveis 

contributos que vêm dando à perpetuação do honroso historial da Universidade de Coimbra. 

Curvo-me perante eles, meus Mestres, de quem recolhi os mais valiosos ensinamentos e 

exemplos modelares de rigor, dedicação e inteligência. 
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Tudo farei para não desmerecer do seu exemplo e da confiança da minha Faculdade, ao 

atribuir-me esta honrosa missão. 

* 

Foi em Coimbra que nasceu o Senhor Doutor Fernando Alberto Serra de Oliveira. Foi 

tanlbém, nesta cidade, que realizou, com brilho inconfundível, os estudos da Licenciatura em 

Medicina que veio a concluir em 1942, com a classificação final de dezoito valores. 

Volvidos dezasseis anos sobre a sua Licenciatura, prestou provas de Doutoramento 

académico, defendendo um trabalho notável intitulado «Artroplastia acrílica da articulação coxo

-femural - alguns aspectos da operação de Judet». Para a preparação desta tese de Doutoramento 

permaneceu um ano e meio em Paris, no Serviço do Professor Merle d'Aubigné. 

Em relação à vida académica dedicou-se numa entrega total da sua reconhecida energia e 

capacidade, tendo conseguido percorrer, rapidamente, o restante trajecto universitário . Foi 

nomeado Professor Extraordinário de Cirurgia em 1961 e Professor Catedrático em 1962, após 

concursos de provas públicas em que foi aprovado por unanimidade. Foi neste último lugar 

que se manteve até à sua jubilação, em 7 de Novembro de 1988. 

Ao longo de mais de 30 anos da sua Carreira de Professor de Cirurgia regeu, de 1956 

até 1963, a cadeira de Medicina Operatória e, de 1964 até 1988, a cadeira de Patologia 

Cirúrgica. Fê-lo sempre com invulgar competência como pedagogo e organizador exemplar, 

reformulando conteúdos e modernizando metodologias. 

De 1956 a 1988 foi Director do Serviço de Cirurgia II dos Hospitais da Universidade de 

Coimbra. 

Particularmente atraído pela cirurgia do andar supra-mesocólico, especialmente a da 

úlcera péptica, desenvolveu, na década de 50, vários trabalhos notáveis para a época. Nesta 

área empenhou-se, também, em estudos clínicos e laboratoriais sobre a mimetização do piloro 

pós-gastrectomia sub-total por úlcera gástrica (interposição de ansas jejunais curtas 

antiperistálticas) e sobre a gastrectomia com conservação do piloro, também para o tratamento 

da úlcera gástrica. Pensamos que algumas destas obras foram pioneiras não só em Portugal 

como até na Europa. 

Ainda nesta área referimos o trabalho publicado na Coimbra Médica, com a colaboração 

do Senhor Professor Doutor N orberto Canha, no qual se registam as variações anatómicas dos 

vagos na passagem do hiato. 

Mas não foi só na Cirurgia Geral que o Senhor Professor Doutor Fernando de Oliveira 

fez sentir o vínculo forte da sua intervenção. Patrocinou, também, no seu Serviço, o aparecimento 

de novas especialidades cirúrgicas e a definição de diferentes áreas de intervenção específica, 

tendo estimulado discípulos seus, orientando-os para as referidas áreas de especialização. Assim, 

emergiram os serviços de Ortopedia e de Cirurgia Vascular dos Hospitais da Universidade, 

sendo os actuais Directores dos mesmos seus antigos colaboradores. 

Tal empenhamento na definição de várias formas de intervenção no domínio das cirurgias 

levou o Senhor Doutor Fernando Alberto Serra de Oliveira à criação, no Serviço que dirigia, 



há cerca de 20 anos, da primeira unidade Coimbrã de Cuidados Semi-Intensivos Pós-operatórios 

e Alimentação Parenteral, dispondo de pessoal próprio, médico e de enfermagem preparado 

em Paris e Barcelona. 

Todavia, foi talvez a Cirurgia Vascular Periférica o domínio cirúrgico a que prestou mais 

valioso contributo. Desta actividade destaca-se: 

A criação de um sector de cirurgia vascular periférica integrado no Serviço de Cirurgia 

II, autonomizado e transformado em Serviço em 1988 

A organização da Reunião Internacional da Patologia Vascular que passou a constituir 

um ponto de referência no calendário internacional 

A criação dos Prémios Internacional e Nacional Cid dos Santos (na área da patologia 

e da cirurgia vascular) 

Como reconhecimento do seu empenhamento e da sua acção notável em prol da Cirurgia 

Vascular, a International Union of Angiology atribuiu-lhe, em Janeiro de 1982, uma «Distinção 

Honorífica». 

Também a Ortopedia Coimbrã lhe deve valioso contributo científico e organizativo. Ainda 

como professor da cadeira de Medicina Operatória e Director do respectivo serviço hospitalar, 

tendo como seu assistente o actual professor de Ortopedia, Senhor Professor Doutor Norberto 

Canha, foi em Coimbra um dos pioneiros da utilização do enxerto do osso fetal. Foi nesses 

trabalhos sobre transplantes ósseos que se fundamentou a sua lição de Concurso para Professor 

Catedrático de Medicina Operatória intitulada «Cranioplastia». 

Trabalhador persistente e empenhado na melhoria das condições de assistência das 

populações da Zona Centro, destaca-se, entre outras actividades hospitalares, o seu valioso 

empenhamento pessoal que se traduziu na luta longa, difícil e persistente que travou, durante 

cerca de duas dezenas de anos, como elemento activo da comissão encarregue de estudar e 

propor o programa para a construção do novo Hospital da Universidade de Coimbra que só 

terminou, com a entrada em funcionamento das novas instalações, em finais de 1986. 

Autor de uma obra extensa, fruto do seu dinamismo e labor clínico e científico, publicou 

cerca de oitenta trabalhos em revistas nacionais e estrangeiras. Entre eles destacam-se os artigos 

incluídos nas Memoires de I' Académie de Chirurgie, Revue Ortopédique et Reparatrice de 

l' Appareil Moteur, Revue Française de Gastro-enterologie, Acta Gast:ro-enterológica Belga, 

Almals de Chirurgie, Canadien Journal of Surgery, Revista Espanola de Enfermidades do 

Aparelho Digestivo e outros. Apresentou inúmeras intervenções em reuniões científicas dando 

repetidas provas do seu talento de expressão, inteligência e capacidade de síntese. 

Desde 1978 tem organizado, todos os anos, as prestigiadas Jornadas Cirúrgicas de Coimbra, 

em colaboração com o Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina de Salamanca. 

Tais Jornadas, que atingiram assinalável prestígio, têm possibilitado aos seus intervenientes um 

valioso intercâmbio científico, particularmente entre cirurgiões portugueses e espanhóis. Estas 

reuniões têm contado, ainda, com a presença constante de cirurgiões de renome, não só 

europeus como americanos e até japoneses. 
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Tem realizado também, anualmente, desde há dezassete anos, os Cursos de Actualização 

de Enfermagem Cirúrgica. 

Dono de uma brilhante escrita que prima por uma assinalável clareza e precisão, o Senhor 

Professor Doutor Fernando Alberto Serra de Oliveira é possuidor de uma actividade editorial, 

a todos os títulos assinalável. Destacamos aqui a publicação como editor: 

do «Advances in Vascular Surgery», de 1983, com editorial seu e que contém a compilação 

das intervenções feitas na III." Reunião Internacional de Cirurgia que decorreram, em 

Coimbra, em 1982 

do número especial da Coimbra Médica intitulado <<Simpósio Internacional sobre Úlcera 

Péptica», publicado em 1980, exclusivamente dedicado ao Simpósio com o mesmo 

nome, ocorrido no ano anterior, no qual se inclui um memorável prefácio e um trabalho 

notável de sua autoria, intitulado «Evolução e posição actual do tratamento cirúrgico 

da úlcera péptica» 

Primeiro presidente do Colégio dos Cirurgiões, integrou a comissão nomeada em 1972 pela 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra para o estudo da reforma curricular e 

orientou, directamente, duas teses de Doutoramento académico, realizadas por colaboradores seus. 

Mas as potencialidades do seu espírito inquieto e curioso não o limitaram ao campo estrito 

da ciência médica. Atento aos fenómenos sociais e cívicos foi crítico activo do antigo regime 

mantendo, desde estudante, permanente militância política. 

Integrado nos sectores académicos de oposição, tendo como companheiros diários Carlos 

de Oliveira, seu irmão, e Fernando Namora, seu condiscípulo e companheiro de estudo, foi 

interveniente no Movimento de Unidade Democrática e participou, activamente, na propaganda 

da Campanha de Norton de Matos. 

Durante a greve de 1968 foi notória a sua posição ao lado dos estudantes que, nos 

momentos mais críticos, o procuravam na sua casa, nomeadamente os seus próprios alunos à 

espera de estímulo e apoio. Nessa época desempenhou um papel importante ao conseguir que 

a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra não tomasse, publicamente, uma atitude 

condenatória dos acontecimentos desencadeantes do 1 7 de Abril. 

Em 1969 assinou um manifesto de protesto contra a guerra colonial no qual se pedia, 

também, a autodeterminação das colónias . Não só subscreveu este abaixo assinado como 

influenciou outros Professores da Faculdade a fazê-lo. 

Esta consciência do saber e da intervenção social levou-o a conciliar, de forma irreprimível, 

a sua enorme capacidade de cientista com a intervenção cívica e social permanentes. Assim, em 

1971, integrou um grupo de Professores e Assistentes Universitários que, por iniciativa própria, 

se debruçou no estudo e reflexão sobre a reforma do ensino superior, trabalho que culminou 

com a publicação de um extenso relatório intitulado «Reforma do Ensino Superior - Reflexões 

e Propostas de um Grupo de Professores e Assistentes da Universidade de Coimbra», de que 

foi relator o Professor Doutor Eduardo Correia. Talvez pelas pessoas que o constituíam este 

grupo foi apelidado, por alguns círculos universitários mais conservadores, de Senado Vermelho. 



N o pós 25 de Abril foi eleito para numerosas Comissões incluindo uma Comissão de 

Saneamento à qual se recusou a pertencer por razões que tornou públicas na altura. 

Em 1976, por solicitação dos seus pares - que ao tempo o julgaram, a diversos títulos, o 

mais indicado - aceitou candidatar-se à Presidência do Conselho Directivo da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra, tendo vindo a desempenhar as respectivas funções para 

que foi eleito e reeleito em três mandatos sucessivos, até 1982. Merece destaque o reconhecimento 

do elevado mérito com que desempenhou um cargo de tal responsabilidade, no decurso do 

qual viria a superintender e a empenhar-se, como representante da Faculdade de Medicina de 

Coimbra, numa Comissão que, integrando representantes das outras Faculdades de Medicina 

do País, propôs e negociou com os ministérios da Educação e da Saúde, a regulamentação das 

relações no Hospital Escolar dos médicos da carreira hospitalar e da universitária. 

Pelo reconhecimento do seu valor, entusiasmo participativo no fenómeno social e 

qualidades pedagógicas foi agraciado, em Maio de 1988, por Sua Excelência o Senhor Presidente 

da República, com a Comenda da Ordem Honorífica da Instrução Pública. 

Após a sua jubilação, os Hospitais da Universidade de Coimbra prestaram-lhe uma merecida 

homenagem pública à qual se associou, mais uma vez, o Supremo Magistrado da Nação, com 

o envio de uma mensagem. 

Eis, em resumo, um percurso pessoal e profissional para o qual, dificilmente, se encontra 

paralelo e que traduz uma personalidade de excepcional envergadura, merecedora da admiração 

e respeito profundos que lhe dedicam todos os que tiveram o privilégio de o conhecer e de 

com ele colaborar. 

* 

O Senhor Doutor Norberto Jaime Rego Canha nasceu na freguesia de Vales, Concelho 

de Alfândega da Fé. 

Foi em Angola que veio a cumprir a escolaridade primária e secundária. Os estudos 

universitários trouxeram-no a Coimbra, terra que havia de eleger como sua. Aqui concluíu a 

Licenciatura em Medicina, no ano de 1957, com a classificação final de dezasseis valores. 

A vivência universitária da época marcou-o profundamente. Repúblico, de espírito tolerante 

e gregário, sempre preocupado com o bem comum, revelou, desde cedo, grande empenho em 

relação às questões da sua Faculdade e da Academia tendo desempenhado diversos cargos 

dirigentes . Desta forma, o seu espírito irrequieto e criativo é desde logo traduzido através do 

envolvimento directo na organização das actividades estudantis, não só ao nível da Faculdade 

de Medicina mas também da Associação Académica de Coimbra, na qual foi Presidente do 

Conselho Fiscal, da Assembleia Magna e da Comissão Central da Queima das Fitas. 

A sua dissertação de Licenciatura, orientada pelo Senhor Professor Doutor Gouveia 

Monteiro, versou o tema «Quimismo Gástrico sem Tubagem», tendo merecido a classificação 

final de dezassete valores . 

Logo após a Licenciatura, foi contratado como Assistente de Técnica Cirúrgica e Medicina 

Operatória, a convite do Senhor Professor Doutor Fernando de Oliveira que foi também o seu 
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Director no labor médico-cirúrgico que começou a exercer nos Hospitais da Universidade de 

Coimbra. 

Cumpriu o serviço militar na Guiné. Teve a seu cargo a responsabilidade total da Cirurgia 

Castrense bem como da Cirurgia corrente. A passagem pela Guiné constituíu uma marca notável 

na sua ascensão como cirurgião de grande talento. Aí criou um Centro de Cirurgia Reparadora 

onde desenvolveu uma acção brilhante no tratamento Cirúrgico das sequelas da Lepra e da 

Elefantíase. Executou então, pela primeira vez, linfogI-afias com produtos hidro-solúveis. Devido 

aos serviços distintos e à meritória acção médico-social prestados foi louvado pela Instituição 

Militar. Mas maior do que todos os louvores atribuídos foi o reconhecimento das populações 

que ainda hoje o recordam como um homem grande do seu ideário colectivo, tal foi a fama 

que o seu empenhamento lhe valeu nessas longínquas paragens africanas. 

De regresso a Coimbra, assumiu as funções de Assistente de Patologia Cirúrgica, voltando 

a colaborar com o seu Mestre, Senhor Professor Doutor Fernando de Oliveira. Já na fase de 

preparação da sua dissertação de Doutoramento veio a ingressar, como Tenente Miliciano 

Médico, no Hospital Militar de Coimbra, cabendo-lhe então toda a responsabilidade da 

Ortopedia, da Traumatologia e da Cirurgia mais qualificada deste Hospital. A fim de não 

prejudicar a carreira académica, esta actividade cirúrgica foi muitas vezes efectuada com o 

sacrifício das suas horas de descanso. 

Em 1968 apresentou-se a Doutoramento com a tese intitulada «Exploração Linfática dos 

Membros Inferiores - Linfografia Directa e Indirecta», tendo sido aprovado com a elevada 

classificação de dezanove valores. Tal estudo constituíu uma notável monografia, quase uma 

Bíblia, para a Linfologia Portuguesa. 

Foi responsabilizado pela regência da Cadeira de Ortopedia da Faculdade de Medicina 

da Universidade de Coimbra, a partir do ano lectivo de 1968/69. 

Esta actividade foi interrompida, no ano seguinte, por um período de trabalho que 

desenvolveu em Lourenço Marques. Aí foi encarregue da regência das cadeiras de propedêutica 

Cirúrgica e de Ortopedia e depois, também, de Clínica CiIúrgica, cabendo-lhe, cumulativamente, 

os cargos de Director do Serviço de Ortopedia e de Cirurgia II. Foi também Director Clínico 

do Hospital Universitário e do seu Bloco Operatório. 

Regressado de novo a Coimbra retomou, em 1973, a regência da cadeira de Ortopedia e 

foi nomeado Director do Serviço de Ortopedia dos Hospitais da Universidade de Coimbra. 

Prestou provas públicas, a que se submeteu voluntariamente, para Professor Extraordinário 

da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, apresentando uma lição notável 

dedicada à «Citologia dos Tumores ósseos». 

É Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da nossa Universidade desde 1983. 

Toda a sua Carreira Hospitalar e Assistencial testemunham a mesma postura de exigência, 

criatividade e pragmatismo. São amplamente reconhecidos os seus méritos e qualidades técnicas 

e científicas em variadas áreas da cirurgia, que exerceu amplamente na Guiné, em Lourenço 

Marques e em Coimbra, mas foi à Ortopedia que dedicou o seu maior entusiasmo tendo sido 



esta especialidade que recolheu, nos anos seguintes, os frutos maIOres do seu espírito 

empreendedor. 

Especialista em Cirurgia e em Ortopedia pela Ordem dos Médicos e Director do Serviço 

de Ortopedia dos Hospitais da Universidade de Coimbra, desde 1968, aqui deixou uma marca 

brilhante da sua capacidade de liderança técnica e científica bem como do impulso realizador 

e pragmático que norteia as diversificadas áreas da sua actividade. O Serviço de Ortopedia teve, 

sob a sua direcção, um notável surto de desenvolvimento quantitativo e qualitativo, que se traduz 

hqje numa actividade multifacetada e dinâmica nas áreas assistencial, científica e académica. Sob 

a sua direcção, o Serviço de Ortopedia transformou-se de uma pequena unidade de 33 camas 

(com utilização tJ-i-semanal de um único bloco operatório) num Serviço multi-sectorial com cerca 

de 300 leitos e 11 salas de operações, a funcionar diariamente. Nele trabalham mais de sessenta 

médicos. Um autêntico hospital dentro do hospital! 

Com tal dimensão e um conjunto notável de excelentes colaboradores o Serviço que dirige 

tem liderado o desenvolvimento de numerosas áreas da ESpecialidade de Ortopedia no nosso 

país, com destaque para umahimportante Unidade de Tumores onde são tratados os casos de 

neoplasias ósseas e articulares e de uma operosa unidade de infectados onde são tratados casos 

graves de Sepsis Osteo-articular. Promoveu, também, a aplicação da microcirurgia na Ortopedia 

e na Traumatologia, nomeadamente na mão tJ-aumática e nas reimplantações de membros e 

segmentos de membros, assim como a melhoria dos procedimentos de colheitas de ossos e 

tecidos, permitindo o desenvolvimento de um eficaz Banco de Ossos e Tecidos. 

Além de intensa actividade assistencial o Senhor Professor Doutor Norberto Canha 

desenvolveu, no seu Serviço, várias linhas de investigação que têm merecido o reconhecimento 

nacional e internacional consubstanciado, aliás, em quatro prémios no país e no estrangeiro. São 

exemplos dessa actividade, entJ-e outros, os estudos sobre a drenagem linfática articular, os 

tJ-ansplantes osteo-articulares, a reimplantação de membros e o desenvolvimento da oncologia óssea. 

Por ser uma figura prestigiada e prestigiante foi também Director do Serviço de Urgências 

dos Hospitais da Universidade de Coimbra. 

Foi eleito, por sufrágio directo, Director destes Hospitais, cargo que veio a exercer durante 

três anos . Foi, nesta posição que, em 1987, presidiu à tJ-ansferência das velhas instalações 

hospitalares para o novo edifício dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Executou esta 

tarefa de forma exemplar, conforme muitos de nós pudemos testemunhar. 

De entre as suas actividades de investigação, merecem especial referência os estudos nas 

áreas de exploração linfática, síndromas compartimentais, cintigrafia osteo-articular e citologia 

óssea e gástrica, neste último caso em colaboração com o Dr. Franklin de Figueiredo. 

É autor de várias centenas de trabalhos científicos, publicados e/ ou comunicados em 

Reuniões Científicas nacionais e internacionais, em que se destacam tJ-ês estudos premiados em 

Portugal e no estrangeiro. 

Da actividade do seu Serviço resultaram já três Doutoramentos e várias teses de Mestrado 

estando em preparação avançada novos MestJ-ados e Doutoramentos. 
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É membro activo de variadas sociedades Médicas e Científicas de que se destaca a 

Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia de que foi já Vice-Presidente e Presidente. 

O reconhecimento internacional da sua actividade foi traduzido na eleição como membro 

honorário da Sociedade Espanhola de Cirurgia Ortopédica e Traumatológica, sendo ainda 

membro de outras destacadas Sociedades Ortopédicas Internacionais (tais como a Associação 

de Ortopedistas de Língua Francesa e a A.a.I. - a prestigiada Associação Internacional para o 

estudo da Osteossíntese). 

Contudo e apesar da dimensão das contribuições já relatadas, estas múltiplas actividades 

não conseguem consumir toda a energia do seu espírito interventivo e criador. Dando resposta 

à sua multifacetada personalidade de Médico, Professor e Homem de Ciência e também de 

cidadão atento e empenhado nas realidades sociais, o Senhor Professor Doutor Norberto Canha 

pode ainda orgulhar-se, justificadamente, do impulso que continua a dar, como Presidente, há 

vários anos, a instituições tão variadas como a Cooperativa Agrícola de Alfândega da Fé, a 

Associação Cristã da Mocidade de Coimbra e a ARCA/ETAC. 

Sob a sua presidência, a velha ACM atingiu níveis assinaláveis, tornando-se ninho de 

campeões que nalgumas modalidades impuseram, de forma ímpar, um novo prestígio ao 

desporto da cidade de Coimbra. 

É de salientar, particularmente, o percurso da ARCA/ETAC (a já conhecida Escola de Artes 

de Coimbra) que, sob a sua presidência, se transformou na única Instituição Privada de Ensino 

Superior na área das Artes existente em Portugal, com uma dinâmica notável que se traduz 

num elevado contingente de alunos em várias licenciaturas e um considerável número de 

doutorandos no estrangeiro. Presentemente, com novas instalações em adiantada fase de 

acabamento, a referida instituição artística procedeu à aquisição do ancestral Mosteiro de São 

Domingos. Coimbra deve ao Senhor Professor Doutor Norberto Jaime Rego Canha essa 

conquista notável e o Património Artístico e Arqueológico português também. 

Fica pois, por demais, evidente, a minha incapacidade de nesta súmula, por certo 

incompleta, transmitir toda a dimensão e alcance da personalidade do Senhor Doutor Norberto 

Jaime Rego Canha, nas múltiplas áreas que têm beneficiado da sua actividade dinâmica, do seu 

espírito empreendedor, do pragmatismo da sua acção, da notável capacidade clínica e 

pedagógica no seu desempenho como verdadeiro académico e homem de ciência. 

Magnífico Reitor 

Dois novos doutores se vos apresentam hoje, desejosos de envergarem os trajes académicos 

desta vetusta Universidade. Senhores de um percurso científico invejável nos seus países, aí 

representam modelos exemplares da dedicação, do rigor e da inteligência que constituem as 

ferramentas essenciais à prossecução da carreira que escolheram. 

Cabe-lhes a obrigação de honrar o exemplo da História desta Escola, ser mais um elo com 

as Escolas médico cirúrgicas que representam e estimular novos desenvolvimentos dos laços 

que proficuamente nos competirá estabelecer e desenvolver. 



o meu distinto colega, Doutor Fernando José Serra de Oliveira apresentou-vos, Magnífico 

Reitor, a envergadura científica e humana de cada um dos dois postulantes. Eu procurei, pela 

minha parte, dar-vos o testemunho, por certo reconhecidamente incompleto e imperfeito, das 

notáveis personalidades dos apadrinhantes. 
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MAGNÍFICO REITOR 

Elogio académico do Doutor Henrique Walter Pinotti, 

proferido pelo Júlio Fortunato Marques Soares Leite, 

na cerimónia de doutoramento honoris causa 

realizada no dia 30 de Maio de 1999 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

SÁBIOS DOUTORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORES F UNCIONÁRIOS 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHO RES 

Abrem-se as portas da vetusta Universidade de Coimbra, para acolhermos entre nós um 

dos mais prestigiados cirurgiões da nação brasileira, nesta sessão solene rodeada de intenso 

simbolismo, ritmo e teatralidade. 

Ao recordarmos que os rituais e as pompas desta cerimónia foram delineados, como dizem 

os Estatutos, «para convidar e atrair a mocidade académica e inspirar-lhe mais fervoroso ardor 

para a aplicação», poderemos melhor compreender o conforto e o ânimo da nossa Universidade 

ao sentar nos doutorais quem pela sua vida e obra se afirmou com o seu exemplo de inteligência 

e de amor ao trabalho, de humanismo e de firmeza e, acima de tudo, de esperança na juventude. 

Sendo uma cerimónia que mantém um ritual de séculos, considero-me privilegiado e 

honrado por nela ter um papel activo, por convite do Conselho Científico da Faculdade de 

Medicina de Coimbra. 

Se bem que a mensagem da proposta de concessão da láurea doutoral a este insigne professor 

brasileiro da Universidade de São Paulo seja eminentemente científica, não é indiferente a esta Univer

sidade a sua origem. Olhando para a história da nossa Velha Universidade, verificámos a tradição 

de sagTar em doutoramento vários Chefes de Estado da grande Nação irmã. Tal aconteceu com 

os presidentes Café Filho em 1955, Kubitschev de Oliveira em 1960, Tancredo Neves em 1985, 

José Sarney em 1988 e Fernando Henrique Cardoso em 1995. Poderá dizer-se que parece existir 

entre a Universidade de Coimbra e a República Federativa do Brasil uma cumplicidade legitimativa. 
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A confirmação de que a Universidade de Coimbra tem sido alma mater difusora de 

expansão cultural luso-brasileira, ressalta também do conjunto de personalidades que fazem 

parte do nosso colégio doutoral, tais como, Afrãnio Peixoto, Fernando de Magalhães, Edgar 

Santos, Carlos Chagas, Euryclides Zerbini e Luís Decourt, entre outros . 

Sabe-se, além disso, que os fundadores da Universidade de São Paulo, em 1924, Júlio 

Mesquita, Paulo Duarte e Ernesto de Sousa Campos, recolheram na Universidade de Coimbra 

inúmeros conhecimentos e fonte de inspiração para a Universidade de São Paulo. O exemplo 

marcante das vestes talares utilizadas pelos Professores nos momentos solenes comprova o 

relacionamento histórico entre as duas Universidades irmãs . 

Recuando ainda mais no tempo, não podemos ignorar o papel de vários licenciados pela 

Universidade de Coimbra na formação do Brasil. Merece especial relevo o nome de José 

Bonifácio de Andrade e Silva, professor da Faculdade de Filosofia que aconselhou D. Pedro I 

a declarar a independência da Pátria brasileira a 7 de Setembro de 1822, no Ipiranga, perto 

de S. Paulo. 

Tem aqui todo o sentido lembrar as palavras lapidares do nosso Reitor Honorário, Ferrer 

Correia, paladino do estreitamento das relações luso-brasileiras, quando refere que esta 

comunidade «arranca das fontes da história, se ampara na identidade do idioma, nos laços de 

sangue, se fortalece na devoção aos mesmos valores essenciais de existência individual e 

colectiva». 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

O peticionário de hoje ao título de Doutor honoris causa pela Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra é o Professor Henrique Walter Pinotti, distinto Cirurgião 

Universitário de personalidade multifacetada, com elevado espírito científico e grande 

capacidade comunicativa. 

Henrique Walter Pinotti, nasceu na cidade de São Paulo, Brasil, em 1929. Obteve a 

licenciatura em 1955 pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e realizou, 

nos dois anos seguintes, a residência em Cirurgia no Hospital das Clínicas, da mesma 

Universidade. Depois obteve três títulos académicos tendo como base os seus estudos de 

investigação sobre o megaesófago: Doutor em Medicina em 1964, Livre-Docência em 1967 e 

Professor Adjunto em 1981. 

Foi indicado como Professor Regente da Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo e, 

em 1984, após vencer um memorável concurso público de provas e títulos, passou a Professor 

Titular dessa Disciplina. 

Para melhor caracterizar a personalidade científica e académica deste Grande Mestre da 

Cirurgia Brasileira, nada melhor do que citar algumas partes da autobiografia introdutória do 

seu grande Tratado de Clínica Cirúrgica do Aparelho Digestivo «Em 1952, devido ao progresso 

rápido da Cirurgia no Hospital das Clínicas, Alípio Corre a Neto foi o primeiro a propôr a 

criação de grupos especializados de cirurgia do aparelho digestivo, torácico, da tiróide, vascular 



periférica, plástica e pediátrica. Até àquele momento, nas cátedras de cirurgia no Hospital das 

Clínicas, havia a figura do Cirurgião Geral, com preferências de alguns por áreas específicas. 

Com a criação desses serviços especializados, o Hospital das Clínicas começou a ter crescimento 

rápido e a marcar presença dentro do âmbito nacional e internacional. Até então, o Rio de 

Janeiro, capital política, diplomática e grande centro de turismo, era também o centro cultural 

e científico do País. Mas, daquele momento em diante, São Paulo começou a ter presença 

expressiva dentro da medicina e particularmente na cirurgia, com a criação de grupos de 

cirurgiões e investigadores». 

Julgo merecer destaque a forma como Henrique Walter Pinotti se empenhou nas 

alterações estruturais Universitárias e hospitalares, causa que considerou decisiva para os 

enormes avanços científicos e académicos verificados a partir de 1968. Nessa altura foram 

extintas as cátedras e criados os departamentos com a união das disciplinas afins. Foi então criada 

a disciplina e o Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo agrupando os sectores especializados 

em esófago, estõmago e intestino delgado, vias biliares e pâncreas, fígado, hipertensão portal, 

cólon, recto e ânus . Como menciona mais adiante, «cessou a multiplicidade de programas e 

serviços que gerava diluição das casuísticas e a dissipação de energia de pensadores e de recursos 

materiais». 

Ainda como aluno refere que era obrigado «a frequentar cursos com aulas repetidas , 

cansativas, num currÍculum médico dominado por programas com aulas teóricas, prolongado 

e oneroso». Nessa altura publica um artigo crítico do sistema de ensino médico propondo 

<<novos rumos, entre eles a supressão das repetições de cursos, o encurtamento do período de 

aulas do curso médico e o estabelecimento de estágios nos dois últimos anos». 

Entretanto, em 1986, nova alteração organizativa ocorreu por sua iniciativa e do titular da 

disciplina de Gastrenterologia Clínica, a criação do Departamento de Gastrenterologia, «onde 

clínicos e cirurgiões passavam a ter convivência no plano didáctico, organizando programas 

integrados de graduação e pós-graduação, bem como colaboração mútua de professores e 

médicos em trabalhos de investigação científica e actividade assistencial» num verdadeiro 

«espírito de simbiose entre cirurgiões e clínicos». 

E foi assim que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo se foi 

destacando no cenário cirúrgico brasileiro e sul-americano, para ser hoje, instituição de referência 

mundial. 

Essa grande escola cirúrgica tem tido cirurgiões de grande destaque em várias especialidades, 

entre outros, Euryclides Zerbini, Arriga Raia, Victor Spina, Berilo Langer, Primo Curti, Ari do 

Carmo Russo. 

Também a nossa escola ousa assumir um papel determinante em Coimbra como Capital 

da Saúde em Portugal. Mas para que se reforce essa posição é necessário, em nosso entender, 

olhar numa visão de futuro, que assimile as experiências de outros centros de excelência 

científica, de que é exemplo o Hospital das Clínicas aqui relatado, prqjectando-se aSSIm as 

reformas estruturais adaptadas às características próprias das nossas instituições. 
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É pois urgente encontrarmos um equilíbrio entre a super-especialização decorrente do 

crescimento progressivo do saber e a sua adequada coordenação, impeditiva de uma fragmentação 

estéril. Essas alterações estruturais serão benéficas para a qualidade da assistência e da 

investigação médica e também para a melhoria do ensino médico, possibilitando aos alunos 

uma melhor aprendizagem do saber, do saber fazer e do saber estar. 

Henrique Walter Pinotti, desde que assumiu a direcção da Disciplina de Cirurgia do 

Aparelho Digestivo, formou dez Professores associados, oito Livre-Docentes, dois Professores 

Assistentes, vinte e três Doutores e dois Mestres que fazem actualmente parte do corpo clínico 

da disciplina. 

Com base numa experiência volumosa em cirurgia digestiva publicou mais de 600 trabalhos 

em revistas brasileiras, mais de 100 em revistas estrangeiras, 36 livros e monografias no Brasil 

e duas no exterior. 

Em 1994 publicou um notável «Tratado de Clínica Cirúrgica do Aparelho Digestivo» com 

a participação de cirurgiões que trabalham há mais de 30 anos na mesma Escola Cirúrgica. 

Nesse Tratado, de leitura agradável, transparece a importância dos fundamentos fisiopatológicos 

nas opções cirúrgicas, os resultados obtidos pelos diferentes sectores especializados da cirurgia 

digestiva do Hospital das Clínicas, bem como o dever e o prazer que este insigne Professor 

Universitário de Cirurgia tem na transmissão do saber. 

Henrique Walter Pinotti é, indiscutivelmente, uma autoridade mundial em Cirurgia 

esofágica e em particular no tratamento do megaesófago chagásico e no acesso ao esófago 

torácico por transecção mediana do diafragma, abordagem que descreveu pela primeira vez em 

1976. Tem difundido este procedimento técnico através de numerosas conferências e 

comunicações em Cursos, Congressos e Publicações em vários países europeus, americanos e 

asiáticos. 

Na casuística do seu Departamento conta com mais de 700 pacientes operados com 

abordagem trans-diafragmática e cerca de 500 casos de esofagectomia sem toracotomia. 

Merece também relevo a actividade da Unidade de Cirurgia Vídeo-Laparoscópica com 

números e resultados invejáveis, bem como o seu Atlas de Cirurgia Laparoscópica em CD 

Room interactivo. Neste contexto foi pioneiro no tratamento do megaesófago, utilizando a 

técnica da cardiomiotomia com fundoplicatura por via laparoscópica, actualmente com mais 

de 140 doentes tratados por este método. 

Constituindo a desnutrição um sério problema de saúde pública no Brasil, promoveu o 

desenvolvimento de uma importante linha de investigação nutricional com utilização preferencial 

de dietas baseadas no leite de soja. A par de uma significativa redução na mortalidade cirúrgica 

conseguIU uma considerável redução dos gastos no controlo nutricional dos pacientes 

carenciados. 

Merece menção o seu interesse na formação médica pós-graduada, instituindo a residência 

especializada em Cirurgia do Aparelho Digestivo e criando o Curso de Educação Continuada 

em Gastrenterologia. 



É presidente da Fungastro, Fundação Instituto de Doenças e Transplantes de Órgãos do 

Aparelho Digestivo, que criou juntamente com outros especialistas do Hospital das Clínicas. 

Foi um dos fundadores do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e da Revista Arquivos 

Brasileiros de Cirurgia Digestiva. 

Organiza, anualmente, a mais prestigiada Reunião Científica de Cirurgia da América Latina, 

o Gastrão, frequentada por mais de um milhar de cirurgiões de todo o Continente. 

É membro de vinte Sociedades Médicas Nacionais e Internacionais e realizou 280 

Conferências como Professor Convidado em número elevado de países. 

Deve ser realçado que sempre manteve estreitas relações com a Cirurgia Portuguesa, 

merecendo destaque especial, de entre as múltiplas participações em reuniões científicas, a 

intervenção cirúrgica efectuada ao vivo, num caso de megaesófago, durante a III Reunião 

Internacional de Cirurgia Digestiva, em 1979, organizada no Porto pelo prestigiado Professor 

de Cirurgia Araújo Teixeira. Nessa reunião, bem como noutras reuniões científicas efectuadas 

em Coimbra e em Lisboa, deixou bem patente as mais excepcionais qualidades como Cirurgião, 

Professor e Investigador. Contribuíu igualmente para a formação de vários cirurgiões portugueses 

de que é exemplo o Dr. Carlos Mesquita, Assistente da Faculdade de Medicina de Coimbra e 

nosso Colega de trabalho no Serviço de Cirurgia III, que estudou a problemática das reoperações 

na transição esófago-gástrica por via trans-diafragmática. 

Não admira que os seus méritos tenham sido reconhecidos em diversas sociedades 

científicas de vários países, tendo recebido, entre outros títulos, o de membro honorário da 

Sociedade Portuguesa de Cirurgia, da Sociedade Italiana de Cirurgia e da Academia Argentina 

de Medicina. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Julgo ter conseguido resumir, embora de forma muito prosaica, o brilhante cUlTicuJum 

científico do doutorando Henrique Walter Pinotti, cujas qualidades legitimam a distinção 

doutoral da nossa Universidade. Acresce o facto de ser um digníssimo representante da cirurgia 

brasileira e da Universidade de S. Paulo. 

Numa altura em que se aproxima a comemoração do 5.° Centenário da descoberta da 

Terra de Vera Cruz por Pedro Álvares Cabral, esta cerimónia reforça os laços científicos e 

culturais entre as duas Nações irmãs. A histórica proximidade de Portugal com os seus irmãos 

do Brasil e de África parece agora sentir-se promovida com a sua opção estratégica decisiva na 

União Europeia. De facto, os três pilares da nova ordem económica internacional passam a 

ser a União Europeia, os Estados Unidos e o Mercosul. E tal como no passado, serão as relações 

económicas e comerciais que reforçarão o relacionamento natural entre Portugal e o Brasil. 

Mas o doutorando Henrique Walter Pinotti não vem só; acompanha-o para recomendar 

o merecimento da sagração doutoral o Presidente do Conselho Científico da Faculdade de 

Medicina de Coimbra, Professor Doutor Francisco Castro e Sousa. Serão curtas mas sentidas 

as minhas palavras por um Padrinho tão ilustre, com o qual tenho o privilégio de trabalhar 
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diariamente. «Personalidade de referência da Escola que representa», «Universitário e Cirurgião 

insigne com inegáveis qualidades de chefia», «Trabalhador incansável e exigente consigo 

próprio», «notável investigador e pioneiro em diversas técnicas cirúrgicas», «o mais jovem 

presidente que a Sociedade Portuguesa de Cirurgia teve até hoje», «um dos mais conhecidos 

cirurgiões portugueses no estrangeiro» são alguns dos termos usados nesta sala e noutros lugares 

para definir a personalidade ímpar de Francisco Castro e Sousa. Sendo um expoente vivo da 

Alma Mater Conimbricense é, nesta cerimónia, o homem certo para recomendar o merecimento 

da láurea doutoral nesta velha Universidade, «cuja tarefa primeira é ainda a de formar homens 

- cidadãos rectos, fraternos e competentes». 

Magnífico Reitor 

A concessão do grau e insígnias de Doutor honoris causa ao doutorando Henrique Walter 

Pinotti será uma honra para a Universidade de Coimbra e a sua Faculdade de Medicina. 

Juntando a minha voz à do Presidente do seu Conselho Científico, peço-vos que ordeneis 

a imposição de insígnias doutorais ao eminente cirurgião brasileiro aqui presente, cujos 

superiores méritos foram explanados. 



Doutor 

Francisco José Franquera de Castro e Sousa 

[Padrinho do Doutor Henrique Walter Pinottil 



Doutor 

João Alberto Baptista Patrício 



MAGNÍFICO REITOR 

Elogio académico do Doutor Francisco José Franquera de 

Castro e Sousa, proferido pelo DoutorJoão Alberto 

Baptista Patrício, na cerimónia de doutoramento 

honoris causa do Doutor Henrique Walter Pinotti, 

realizada no dia 30 de Maio de 1999 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRm NAL CONSTITUCIONAL 

SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES DA FACULDADE DE MEDICINA 

DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

SUA EXCELÊNCIA REVERENDÍSSIMA SENHOR BISPO COADJUTOR DE COIMBRA 

DIGNÍSSIMAS AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E ACADÉMICAS 

SENHORES DOUTO RES 

SENHORES ASSISTENTES E I NVESTIGADORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORAS E SENHORES 

A Universidade de Coimbra dispõe no seu regimento multissecular o preceito de convocar 

expressamente o Claustro para outorgar solenemente insígnias doutorais, como dispõe que na 

cerimónia se proceda ao elogio do doutorando e do seu apresentante. 

Quis a Faculdade de Medicina confiar-me a honra de dirigir a oração de louvor ao Senhor 

Prof. Doutor Castro e Sousa, homem cuja capacidade desenvolvida na actividade assistencial, 

no magistério, na investigação, na gestão universitária, constitui relevantíssimo serviço prestado 

à Universidade. 

Esta sala tem testemunhado a investidura doutoral de muitos dos maIOres vultos da 

intelectualidade. Permita-se-me que invoque o nome de alguns dos Brasileiros que subiram a 

este Claustro por via da sua distinção nos campos da cultura, leia-se Humanidades, e da 

Medicina: Pedro Calmon, Mrânio Peixoto, Carlos Chagas, Hilário Veiga de Carvalho. 

É que é da tradição que se honrem aqueles que contribuem para o engrandecimento da 

Universidade, os que pela excelência dos seus méritos se destacam na hierarquia intelectual, e 
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tanto mais quando participam ou participaram na preparação intelectual e científica de outros, 

sobretudo quando se trata de nossos concidadãos. 

Não será mal invocar a acção hospitalar universitária portuguesa e agora, particularmente, 

o ensino cirúrgico representado por tantos colegas das Universidades de Lisboa e Porto aqui 

presentes. E as personalidades que se me afigura invocar, por todos, são o Prof. Fernando Paredes 

deão dos professores de cirurgia de Lisboa e o Prof. António Manuel Araújo Teixeira, o único 

Director Vitalício de Serviço de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

Magnífico Reitor 

Depois desta breve introdução, e antes de iniciar o desenvolvimento da tarefa de que me 

encarregaram (enaltecer as altas capacidades do Prof. Castro Sousa) entendo obrigatório invocar 

o nome de Prof. Doutor Luís José Raposo. Foi homem que honrou o lugar que lhe coube no 

Claustro. Convictamente homem de «leitura interior», nada do que é o doente lhe escapava, 

na procura do alívio do sofrimento ou do apoio psicológico. Foi homem atento ao seu tempo, 

de inteligência sempre acordada, muito particularmente dirigida ao Serviço Hospitalar que 

dirigiu no sentido mais amplo do múnus universitário. Como um dia aqui proferi e em 

cerimónia idêntica, Luís José Raposo foi Mestre no talento e fidalgo no trato. Foi meu Mestre 

e de Castro e Sousa. A amizade e a consideração que nutria pelo Prof. Henrique Walter Pinotti, 

foi-nos muitas vezes afirmada. 

Na Paz em que o Senhor o tem, comunga, sinto-o, sinto-o participativo na alegria deste 

acto solene, e tanto mais por ver um seu discípulo trazer a este Claustro o Colega e Amigo de 

São Paulo, o Prof. Henrique Pinotti. 

A missão que me foi atribuída, enaltecer a figura de Castro Sousa, seria vazia se procedesse 

ao mero relato biográfico - só de si muito válido, é certo - de aluno laureado, académico 

distinto, cirurgião eminente. Isso seria fácil, mas injusto. 

É que Castro Sousa merece que procure expressar a interpretação do seu pensamento, 

da sua acção, da sua penetração intelectual, da sua paixão pelo gesto eficaz, aplicada ao concreto 

do que julga por mais objectivo e imparcial. 

Os povos afirmam-se e separam-se em entidades nacionais, para em processo singular se 

voltarem a unir e a entrelaçar no âmbito da sua possível essência comum. 

No acto em que hoje participamos há, para além de toda a simbologia do doutoramento 

«honoris causa», uma componente particularmente afectiva. Na opinião de António José Saraiva, 

«O Português sente a sua identidade ... mas não discrimina os seus limites ou fronteiras». 

Gera-se-nos um amplo sentimento de comunhão de cultura, à qual o engenho do homem 

ainda não deu força integral. É uma comunidade de afectos, de translações culturais, de 

entrecruzamentos, não raramente com características labirínticas, tortuosas, que cabe aos homens 

de cultura tornar rectilíneas, para proporcionarem encontros como os de hoje. 

É esta lógica, concerteza, que leva Eduardo Lourenço a olhar o Brasil como parte 

integrante da «dimensão mágica» de Portugal. 



Também neste sentido há que agradecer a Castro e Sousa a preocupação a bem duma 

sociedade científica Luso-Brasileira, como faz hoje ao trazer a esta teia o Prof. Henrique Walter 

Pinotti. 

A mutação na cirurgia é tão acelerada que nos obrigamos a parar e a reflectir. Reflectir, 

para nos questionarmos de múltiplos modos, como por exemplo, procurar responder à tripla 

pergunta dos antigos filósofos que Gauguin traduziu num dos seus quadros mais impres

sionantes: «Donde vimos, Quem somos, Para onde vamos». 

Conhecemos a história, a evolução acelerada da nova cirurgia, produto dos sonhos, das 

hipóteses ensaiadas nos laboratórios, da tecnologia, em suma, da multiplicação e da diversificação 

de esforços. 

Da Cirurgia Geral foram nascendo as diferentes especialidades cirúrgicas . E por força 

restritiva individualizou-se a cirurgia abdominal que é entendida como a cirurgia das vísceras 

do aparelho digestivo e dos seus anexos. E mesmo este conjunto é decomposto em várias 

disciplinas e ramos, mas que não dissociam o princípio da sua unidade. 

Neste entendimento, a «praxis» de Castro Sousa tem dedicação particular à cirurgia hepática 

e ao todo hepato-biliopancreático, compreendendo a cirurgia da hipertensão portal; à cirurgia 

do cólon e do recto e, preocupação maior, à sua integração nos avanços que a cirurgia 

laparoscópica concede. 

Alguns de nós somos testemunhas presenciais de intervenções de cirurgia robótica, em 

que o cirurgião actua afastado do doente, aos comandos de uma máquina que transmite as 

ordens - hoje, mediante um cabo, amanhã, via satélite - transmite as ordens, dizia, aos 

instrumentos que introduzidos no doente, afastam, expõem, dissecam, excisam, reconstroem. 

Se conhecemos os homens que praticam e honram a nova cirurgia, perscrutamos os 

caminhos que haverá que percorrer. São homens formados em espírito de determinação e de 

dedicação como os que ilustram as duas personalidades fulcrais neste doutoramento: Professores 

Pinotti e Castro e Sousa. 

Mas a invocação do futuro, do amanhã, - o amanhã é razão de ser de toda a actividade 

humana! - não se pode conceber sem a referência ao passado. A história desintegrada do 

processo evolutivo, desintegrada de um sentido de futuro, inexiste. 

Olhar os símbolos como meros ecos do passado é vê-los distorcidos no seu significado e 

valor. Os símbolos são fundamentalmente ressonância de memórias no presente, do presente 

que ganha sentido ao repercutir-se no futuro. Por isso a História suscita entusiasmo. 

Seria uma indelicadeza para o Prof. Pinotti omitir uma referência à expansão assistencial 

iniciada em quinhentos e que é também pertença do Brasil, assim como ás preocupações 

humanísticas . 

De Belém do Pará ao mais longínquo Oriente, os Portugueses ergueram em menos de 

um século uma rede hospitalar que incluía casebres, fortalezas, conventos e até o mais luxuoso 

hospital da cristandade, em Goa. 

E tal como hoje, a assistência não estava apartada da cultura e do ensino médico. 
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No Brasil, o Padre Manuel da Nóbrega fundou o Colégio de Piratininga, o Padre Anchieta 

criou a Casa dos Jesuítas na Baía, Santos, S. Vicente, Espírito Santo e o Hospital da Misericórdia 

do Rio de Janeiro. 

E obrigatório se torna citar António Vieira que no Homem centralizou o seu pensamento 

e a sua acção. 

Foi António Vieira que em 1688 denunciando, disse: 

«Os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e passaram da África à Ásia, fugindo do 

cativeiro; estes atravessaram o mar Oceano na sua maior largura, e passam da mesma África à 

América para viver e morrer cativos ( ... ). Os outros nascem para viver, estes para servir. Nas 

outras terras, do que aram os homens, e do que fiam e tecem as mulheres, se fazem os 

comércios; naquela, o que geram os pais e o que criam a seus peitos as mães, é o que se vende 

e se compra. Oh trato desumano, em que a mercancia são homens! Oh mercancia diabólica, 

em que os interesses se tiram das almas alheias, e os riscos das próprias!» 

Esta invocação, sumaríssima, sobejamente insuficiente, serve tão só para ll1vocar a 

importância deste acto nesta Universidade, já à época farol da cultura e da ciência na 

Cristandade. 

* 

Quem exerce funções directivas ao nível a que Castro e Sousa desempenha, tem de possuir 

requisitos morais, amor à Universidade, espírito de servir, respeito pelos valores que definem 

não só a Universidade, mas a Nação. O seu sentimento nacional está acima do sentimento 

partidário ou de grupos, o seu culto pela Universidade supera o interesse pessoal, serve-a com 

equidade e justiça. Como foi referido na Conferência Mundial da UNESCO para o Ensino 

Superior, em Paris em 1998, o ensino superior é um direito de todos na medida em que o 

acesso é aberto, em igualdade de oportunidades. Mas esta disposição não contraria que a 

universidade seja regida por princípios, e por tal tem que exigir, ser selectiva, elitista; deve 

dignificar-se. E se assim é, quem ocupa cargos de chefia não pode ser denominador comum 

dos espíritos ou dos sentimentos. Tem de exprimir convicções, e ficar tão tranquilo quando a 

maioria concorda consigo como quando se encontra em minoria ou mesmo isolado. Só assim 

interpreta a essência da Universidade, a Independência. 

N o clima demagógico e precário a que o desacerto e o permissivismo conduziu, Castro e 

Sousa é pessoa indicada para liderar a reposição de valores porque tem autoridade para se impor. 

Os entendimentos políticos de equilíbrio e cedência não entram na sua concepção de firmeza. 

Muitos dos nossos males presentes radicam no espírito dos responsáveis, permanentemente 

adaptáveis, quaisquer que sejam as situações e cujo fito é «flutua!"», mesmo que a Universidade 

soçobre. Castro Sousa desses se divorcia, não pactuando com as suas incoerências, com as suas 

fraquezas, com as suas demissões de funções a que voluntariamente se obrigaram, com as suas 

personalidades retalhadas ... 

Para acentuar a faceta dominante, que não exclusiva do seu percurso, para enaltecer traços 

da sua personalidade, da sua actuação, direi que Castro Sousa é alguém que com determinação 



aceita as circunstâncias do tempo e que com posição definida, intervém. É hoje assim. E já assim 

foi perante o vento de desagregação e insensatez que varreu a Universidade e a Nação, na época 

em que finalizava o curso, vento que se tornou tempestade destruidora de princípios, conceitos 

e valores, vento que hoje ainda sopra em forma de brisa, mas não menos corrosivo e funesto, 

porque sub-reptício actua sem desencadear defesas. 

Nesta e noutras crises a sua conduta e força foram-lhe concedidas pela inteligência 

estruturada, pela auto exigência, pelo seu método científico. 

Contra o coro de todos os que preferem a comodidade da submissão à dificuldade da 

afirmação e da opção, Castro Sousa actua (e concerteza sabe que não são muitos os que o 

acompanham) e defende a estrita exigência dos princípios que deveriam reger, e nem sempre 

regem, a Universidade independente, livre, exigente e digna. Combate a inversão de valores 

que permite o acesso à carreira universitária e o prosseguimento a medíocres e improdutivos . 

Hoje, a cedência é uma força liberalizada que corrói mentalidades e instituições; os 

oportunistas aproveitam-nas e os medíocres seguem-nos, ambos só visando a cobiça, os seus 

interesses, os ganhos e as suas conveniências particulares. 

O significado de tese de doutoramento não pode ser indefinido: a «denominação» não 

pode parificar o trabalho de grande valor científico e da maior elaboração intelectual com o 

folhetim vazio ou o mero encadeamento de fragmentos de «trabalhos» de outros. 

As exigências não se podem esboroar. As Universidades não podem aceitar, tacitamente 

ou não, e sem discussão convincente da validade, processos de doutoramento insuficientemente 

documentados e credenciados; como não podem aceitar que seja implícita a aprovação de todo 

aquele que se apresenta a provas de agregação ou a qualquer outro concurso da carreira 

universitária. 

A desconfiança instala-se porque os interesses de grupos, o medo de assumir a verdade, 

o receio de ser tido por exigente, determinam a imprudente aceitação do não valor. É a coragem 

que se esvai, em troca da segurança que a banalidade confere. 

E por isso, mas não só por isso, bem sabemos, também o Estado desconfia, desconsidera, 

desvaloriza, menospreza a actividade intelectual do universitário médico. 

Pois que outra interpretação - que não desconfiança e persecução, se pode colher da Lei 

que rege os concursos da carreira hospitalar? Lei que atribui numa escala de ° a 20 valores, o 

máximo de 2 aos trabalhos publicados, meio valor (0,5) ás actividades docentes ou de 

investigação clínica, meio valor (0,5) aos títulos que incluem doutoramento e outros só 

alcançáveis por provas da carreira universitária? 

Afronta tão directa e grave que resposta mereceu da Universidade? Que conheçamos, 

silenciou. 

Esta maleita, altamente contagiosa, já alastra. Ou a verdade é reposta, ou em breve surgirão 

- já nasceram! - sistemas vazios do valor intrínseco que específica o conceito e a exigência 

universitárias. 

Para repor valores são necessários homens de talento e determinados como Castro e Sousa. 
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A balbúrdia instituída dissolveu as designações dos cargos e daí o enfraquecimento do 

prestígio de ser professor universitário. Esta designação, este termo, foi banalizado, foi nivelado 

na não exigência. Foi nivelado o conceito como o foi a valorização monetária correspondente; 

de tal modo que ser Professor Universitário, tanto o é aquele que foi catapultado por concessões 

ou conluios de grupos, por razões políticas, por integração no ensino que a Lei intitula 

"Superior», mas que não é Universitário, como o que se distinguiu em gradativa carreira 

ascensional, da mais alta exigência cultural e científica. 

Mas o Estado cede e a Universidade cede, em igualitarismos que destroem estruturas e 

que embaraçam sociedades e instituições. 

O Estado ao igualar as carreiras dos Institutos Politécnicos às da Universidade, torna os 

campos indefinidos, mistura valores, desfaz exigências, corrói a Universidade. 

Neste oceano de terríveis equívocos, contra tanta improvisação, Castro e Sousa actua com 

mão firme de timoneiro, na tentativa de dar pano à caravela e fomentar a política de largo 

alcance, entendendo que a garantia de futuro da Universidade passa pela tarefa mais importante 

- a investigação, o ensino (formação científica dos seus alunos) e a formação dos seus 

professores. Para tanto empenha-se no melhoramento das estruturas existentes e no 

relacionamento entre os diferentes Institutos da Faculdade de Medicina, assim como entre estes 

e outros departamentos doutras Faculdades. Assim, Castro e Sousa apoia a formação e a 

investigação de qualidade com a integração de investigadores não médicos, sem que a Faculdade 

de Medicina perca a sua autonomia funcional ou estrutural. 

Os anos não modificaram a sua silhueta de insatisfação, o seu dinamismo continua intacto. 

O seu prestígio é a consequência lógica do número e da qualidade das suas publicações e das 

suas conferências dentro e fora do nosso País. 

No magistério e nos debates tem palavra fluente e persuaSIva, alicerçada nos mesmos 

conceitos científicos e princípios que guiam a sua mão de cirurgião. 

É sabido que só os trabalhos cientificamente bem fundamentados e bem elaborados tem 

reconhecimento nos «forum» internacionais. 

Castro e Sousa tem esse reconhecimento bem expresso nas funções que ocupa como 

membro de conselhos científicos de revistas, de que destaco algumas das de maior exigência 

redactorial: - Endoskopik Laparoscopik Cerrahi, Hepatogastroenterology, The European 

Journal of Coelio-Surgery, Revista Portuguesa de Cirurgia, British Journal of Surgery e 

Chirurgie . 

As suas qualidades de organizador, foram permanentemente bem evidenciadas nos cargos 

que desempenhou ou desempenha, alguns dos quais cito: Presidente da Sociedade Portuguesa 

de Cirurgia, Sociedade Portuguesa de Coloproctologia, Director de Serviço, Presidente do 

Conselho Científico da nossa Faculdade. 

Vejo-o em esforço afastar o falso, o inconveniente, o insuficiente que tanto no Homem 

como nas instituições se poderão introduzir e sub-repticiamente desenvolver. 

A sua postura, o seu trabalho rigoroso e científico, suportam tudo o que proferi. 



A Universidade e a Sociedade têm ainda muito a receber da sua capacidade, dádiva que 

nunca regateou e não regateará, exemplo que incita à emulação, pelo que merece reconhe

cimento acrescido. 

Castro e Sousa é Professor Escutado. 

Que Deus o ajude a continuar a cumprir a pesada tarefa que já muito frutificou. 

Magnífico Reitor 

Vossa Excelência vai certamente conceder insígnias doutorais ao Prof. Henrique Walter 

Pinotti. 

E se o Prof. Henrique Pinotti sente a honra que a nossa Universidade lhe presta, tenho como 

certo que também a Universidade fica nobilitada com o Seu ingresso no Claustro dos seus 

Doutores. 
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Elogio académico dos Doutores Alain Gilbert e Jacques 

Baudet, proferido pelo Doutor António José da Silva 

Bernardes, na cerimónia de doutoramento honoris 

causa, realizada no dia 4 de Junho de 2000 

MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA DE COIMBRA 

SUA EXCELÊNCIA REVERENDÍSSIMA SENHOR BISPO DE COIMBRA 

DIGNÍSSIMAS A UTORIDADES CIVIS, MILITARES E ACADÉMICAS 

SENHORES PROFESSORES DAS UNIVERSIDADES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 

ILUSTRES DOUTORES 

SENHORES ASSISTENTES E INVESTIGADORES 

SENHORES ESTUDANTES 

PREZADOS FUNCIONÁRIOS 

SENHORAS E SENHORES 

Sob estas paredes tão serenas como repletas de vivências e de grande simbolismo, a 

Universidade de Coimbra encontra-se hoje adornada para receber e distinguir duas persona

lidades com o grau de Doutor honoris causa. Esta é a mais alta distinção honorífica que a Escola 

concede para celebrar o reconhecimento do valor humano na sua mais grandiosa expressão 

cultural. Continua assim a perpetuar-se a intenção nobre de El-rei D. Diniz quando em 1308 

fundou e «plantou irradicavelmente» o Estudo Geral na Cidade de Coimbra. 

A Universidade cresceu fecunda e existirá sempre porque não faltarão alunos que querem 

aprender e professores que gostam e pretendem ensinar. Ensinam com a sabedoria que lhes 

foi transmitida por outros mas constantemente enriquecida com o contributo fundamental da 

experiência e investigação pessoais. 

E é esta dualidade, ensino e investigação que defme, caracteriza e prestigia uma Escola Superior. 

Nela, o lente deve transmitir conhecimentos com a alegria e o fulgor próprios de quem 

saboreia o prazer da realização pessoal, tornando as matérias agradáveis e facilmente inteligíveis. 

Deve expor com clareza e elegãncia, ser firme mas humilde porque antes de mais é um instru-
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mento detentor de uma nobre missão: ao cnar e difundir uma forma profissionalizante de 

cultura, contribui significativamente para edificar o bem estar social. Este é gerador de harmonia 

e de paz, condições fundamentais para aproximar homens, países, continentes. Então, sendo a 

Universidade uma fonte viva e inesgotável de cultura, tem de assumir com mais protagonismo 

a responsabilidade enorme de que é detentora por definição: ajudar a construir a paz e a unir 

os homens de boa vontade. Este é sem dúvida o carácter mais transcendente e sublime da reali

dade e do espírito universitários, ou seja: a cultura como instrumento de união entre os povos. 

Hoje, aqui sob estas belas paredes seculares há povos unidos pela cultura. Na verdade, 

estão presentes mais de duas dezenas de Países de quase todos os Continentes superiormente 

representados por alguns dos seus Professores e Médicos mais ilustres. 

Neste momento considero obrigatório invocar o nome de Prof. Doutor Luís José Raposo. 

Com o seu vasto saber de universitário por excelência dignificou o lugar que deteve no Claustro. 

Com a mestria inata formou e deixou formar. A todos ofereceu um humanismo indiscutível, 

particularmente aos muitos colaboradores que orientou e valorizou. 

Após a jubilação, a sua obra tem sido brilhantemente continuada e engrandecida pelos 

seus discípulos nos quais se inclui o Prof. Doutor João Patrício, o apresentante ilustre dos 

doutorandos de hoje. Para o Prof. Doutor João Patrício a sua Universidade, o Hospital, os 

amigos verdadeiros que muito preza, são razões de viver. O seu espírito irrequieto ultrapassou 

o «clássico âmbito» da Cirurgia Geral e abraçou a Microcirurgia na complexidade da terapêutica 

e da investigação cirúrgica. As suas preocupações pelos problemas de anatomia cirúrgica não 

só me contagiaram e motivaram de modo indispensável, como também têm possibilitado a 

realização de vários programas de investigação e ensino pré e pós-graduado no Serviço de 

Cirurgia I e no Laboratório de Investigação Experimental dos H.U.C. que superiormente dirige. 

Magnífico Reitor 

Por determinação do Conselho Científico da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra fui distinguido com o honroso convite para apresentar hoje perante o Digníssimo 

Claustro dos Doutores dois peticionários ao título de Doutor honoris causa. Trata-se de 

personalidades do mais alto nível científico e humanístico, os Professores Alain Gilbert e Jacques 

Baudet, verdadeiros signatários da mais sublime forma de cultura. 

Mas de que cultura estamos a falar? As concepções de cultura podem variar de uma 

sociedade para outra mas, em geral, o termo tem sido usado em dois sentidos principais. Um 

absoluto, filosófico e pedagógico, segundo o qual a palavra designa a vida intelectual ou 

pensamento reflexivo de um indivíduo, de uma época ou de um país. Esta é a concepção clássica 

de cultura defendida por vários autores dentre os quais Humboldt: «É esse estado moral, 

intelectual e artístico em que os homens souberam elevar-se para além das simples considerações 

de utilidade social, compreendendo o estudo desinteressado das ciências e das artes». A outra 

corrente de opinião atribui-lhe um significado relativo, antropológico, sociológico, sendo 

defendido principalmente pelos autores anglo-saxónicos, para os quais a cultura designa o 



conjunto de estilos, de métodos, de valores materiais, que unidos aos morais caracterizam um 

povo ou sociedade. 

Na Europa a cultura resulta principalmente da soma de três grandes heranças: greco-Iatina, 

anglo-germânica e eslava, enriquecidas pelo contributo capital ou acidental das culturas afluentes: 

hebraica, árabe e nórdica. No meio desta variedade de elementos existe uma unidade cultural 

europeia, antropocêntrica cujo ensinamento fundamental para o Universo inteiro é o humanis

mo. Assim, concordamos com Abellán ao afirmar que «o homem ocidental vive dentro da sua 

cultura como o peixe dentro da água, e que por isso não tem consciência dela, do mesmo modo 

que o peixe não tem consciência do meio em que vive, até ao dia em que o pescador o tira da 

água». Por isso, para unir o Velho Continente é obrigatório ter bem presentes e respeitar as bases 

da cultura europeia já referidas, bem como um conjunto de grandes coordenadas que em síntese 

são: o respeito pela Pessoa Humana, a língua, a literatura, arte, religião e, acima de tudo, a família. 

Mas o homem, o gerador da cultura, é um ser imperfeito! Como tal não nos espanta que 

haja na riqueza profunda dessa mesma cultura contradições que limitam o aperfeiçoamento e 

consequentemente a evolução e a qualidade de vida. O exemplo prático dessas contradições é a 

dificuldade crescente da utilização do cadáver para estudos anatómicos e/ou cirúrgicos e ainda 

as graves limitações do recurso à experimentação animal, recentemente amputado com severidade 

patológica por leis tão lamentáveis quanto estranhas. Quo Vadis Anatomia e Experimentação 

pedras fundamentais para a prática correcta da Medicina? Mas a questão não é recente porque 

já Vicq d' Azyr lamentou ter sido a Anatomia talvez de entre todas as ciências, «aquela de que 

mais se celebraram as vantagens e a que foi menos favorecida nos seus progTessos». 

E estas palavras continuam a ser tão actuais .. . ! 

No século XVI os homens perseguiram e condenaram o anatomista e cirurgião Vesálio 

porque consideraram o seu método anti-social; porém, acabaram por louvá-lo pelos benefícios 

reais das suas descobertas . 

Os caminhos para alcançar a verdade são frequentemente árduos, tortuosos e pouco 

compreensivos para o comum dos mortais. E há ainda hoje o que «entra pela porta estreita» 

mas que sai «pela porta larga», mercê do seu trabalho, tolerância e dedicação sem limites. 

Felizmente que a História regista nomes como Alain Gilbert e Jacques Baudet, homens 

superiores que ultrapassam com humildade o supérfluo e banal das tais contradições culturais 

p<u-a alcançar a verdade científica, incrementando o progresso da Anatomia Clínica e da Cirurgia. 

Como eles sabemos que não há modelos de plástico, programas de computador, nem mesmo 

sistemas interactivos de realidade virtual capazes de substituir a dissecção do cadáver para 

aprender com rigor a tratar doentes . 

O Professor Alain Gilbert licenciou-se em Paris na Faculdade de Medicina de Saint 

Antoine. De 1966 a 1970 frequentou Serviços de renome Internacional. Assim, o seu espírito 

inquieto e a personalidade multifacetada adquiriram os alicerces fundamentais para uma sólida 

formação profissional e humana. 
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Em 1976 prestou Provas de Doutoramento na Faculdade de Medicina de Saint Antoine 

com a dissertação da Tese intitulada "La Main Bote Radiale». 

Foi Assistente e depois «Attaché» no Hospital Trousseau, no Serviço de Ortopedia do 

Professor Carlioz. Ocupou o cargo de Chefe de Clínica Assistente na Faculdade de Saint Antoine 

e desde 1991 é Professor da mesma Faculdade. 

É membro da Academia Nacional de Cirurgia Francesa e Titular da Sociedade Francesa 

de Cirurgia da Mão. 

Tem dedicado a sua vida apaixonadamente à Microcirurgia, à cirurgia reconstrutiva, em 

particular do membro superior e à cirurgia dos nervos periféricos, áreas onde a perícia, a 

tenacidade, a paciência e o espírito de sacrifício do profissional são frequentemente postos à 

prova. Alain Gilbert é considerado uma das maiores autoridades mundiais nessas matérias, 

não fosse ele: 

fundador e responsável pela publicação dos periódicos lntemational foumal of 

Microsurgery e do Periphera! nerve repair and regeneration. Além disso, faz parte do 

corpo redactorial das: Revue de Chirurgie Orthopédique, Annales de Chirurgie de la 

Main, fouma! of Reconstructive Microsurgery e British fouma! of Hand Surgery; 

foi fundador (em 1974) do Groupe pour I'Avancement de la Microchirurgie(GAM) sendo 

ainda hoje seu secretário-geral; 

é presidente do Groupe d'Étude des nerfs; 

secretário-geral da Federação Europeia das Sociedades de Microcirurgia; 

é membro de inúmeras Sociedades para o estudo da cirurgia da mão sediadas em vários 

países do mundo. 

No doutorando habita o verdadeiro espírito universitário: aprender sempre, investigar persis-

tentemente, ensinar com devoção e mestria. Por ser um pedagogo invulgar, é responsável pelo: 

Laboratório de microcirurgia da École de Chirurgie des Hôpitaux de Paris. 

Diplôme Universitaire de Techniques MicrochirUlgica!es da Universidade Pierre e 

Marie Curie. 

Diplôme Universitaire de Chirurgie de la Main et du Membre Supérieur da Universidade 

de Saint Antoine. 

Vários Cursos anuais ministrados no Laboratório dos Hospitais de Paris intitulados: 

Cours des lambeaux de Rotation; Cours des voies d'abord du Membre Supérieur, Cours 

d'lnitiation à la Microchirurgie; Cours sur les Nouvelles Technologies appliquées au 

poignet. 

Das inúmeras investigações anatómicas no cadáver e no animal de experiência realizadas 

por Alain Gilbert, surgiram conceitos próprios práticos e de interesse clínico imediato. O seus 

trabalhos provam vezes sem conta que os estudos anatómicos macroscópicos não estão 

esgotados. Pelo contrário, as exigências permanentes da cirurgia obrigam-na a viver lado a lado 

com a Anatomia. Esta é a razão pela qual o peticionário tem variadíssimos artigos relatando 

estudos anatómicos, citados obrigatoriamente nas listas bibliográficas. 



Publicou 94 trabalhos em revistas do maior prestígio e divulgação internacionais e escreveu 

37 capítulos de livros técnicos de editoras altamente credenciadas e exigentes. 

Das suas preocupações traduzidas em estudos originais da maior importância e largamente 

referenciadas na literatura internacional gostaria de salientar: distribuições vasculares que 

condicionam levantamentos de retalhos e enxertos livres cutâneos, miocutâneos e 

osteomiocutâneos; transplantes de dedos do pé para a mão; classificações de lesões do plexo 

braquial, especialmente do obstétrico; acessos cirúrgicos; interpretações fisiopatológicas de 

tecidos transplantados. 

A prática diária de Alain Gilbert revela um humanismo superior, provando ser a sabedoria 

um bem precioso mas também universal, isto é, oferecida do homem para o homem. Neste 

sentido , tem-se empenhado no intercâmbio científico e cultural com as universidades e 

Instituições médicas portuguesas . Vem frequentemente a Portugal participar em cursos e 

congTessos e realizar demonstrações cirúrgicas. Médicos de todo o mundo e muitos compatriotas 

nossos frequentam a excelsa escola que caracteriza o Serviço que dirige superiormente. 

A sua presença é exigida regularmente em eventos científicos e pedagógicos pós-graduados 

em todos os Continentes. 

Assumiu ainda a sua autêntica dimensão de homem virtuoso ao possibilitar aos mais jovens 

e desfavorecidos meios económicos para estagiar em Paris sob condições muito propícias. 

* 

o Professor Jacques Baudet nasceu em Beirute em 1938. Dos 3 aos 9 anos VIveu em 

Bordéus e desde 1946 em Marrocos com toda a sua família por motivos profissionais de seu 

pai. Realizou todos os estudos liceais e o 1.0 ano do Curso de Medicina em Rabat local onde, 

o contacto directo com tanta gente carenciada, acendeu o primeiro rastilho que despertou a 

chama da solidariedade que o caracteriza. De regresso a França licenciou-se na Faculdade de 

Medicina de Bordéus em 1961. 

Durante o internato hospitalar estagiou em diversos Serviços, onde VlU aumentada a 

vocação pela cirurgia. Sentiu-se, no entanto, decepcionado ao verificar que a Cirurgia Geral não 

dava respostas satisfatórias em vários domínios, sobretudo no tratamento do cancro. O seu 

primeiro estágio de cirurgia plástica, reconstrutiva e estética no Hospital de Saint-André no 

Serviço do Doutor Goumain foi uma verdadeira revelação. Considerou-a o melhor desafio, umas 

vezes temerário, outras vaidoso, para influenciar favoravelmente o curso da patologia. 

Em 1965 assumiu funções de Chefe de Laboratório de Anatomia Médico-CÍlúrgica. Também 

em Bordéus, assim como em Paris com Gilbert, os grandes vultos da Cirurgia caminham de mãos 

dadas com a Anatomia! 

Prestou Provas de Doutoramento em Medicina na Universidade de Bordéus com a Tese 

intitulada Traitement chirurgical des hypotrophies mammaires. 

Em 1968 foi estagiar para Nova York durante um ano no Instituto de Cirurgia Plástica e 

Reconstrutiva do Centro Médico Universitário, sob a direcção do Dr. John Marquis Converse 

e foi ainda «Resident» no Memorial Hospital for Cancer. 
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De regresso a Bordéus obteve em 1970 o Certificado de Estudos Especiais em Cirurgia 

Geral e ocupou o cargo de Chefe de Clínica de Cirurgia Geral no Serviço do Doutor Goumain. 

A par da vocação natural para o ramo específico da Medicina que desde sempre cultivou 

e organizou na sua aplicação assistencial, Jacques Baudet continua a abraçar o dom para 

investigar e comunicar, prosseguindo sabiamente os caminhos dignificantes do Ensino Superior. 

Obteve assim em 1974 a categoria de Professor Agregado de Ortopedia, Traumatologia, Cirurgia 

Plástica e Reconst:rutiva, por concurso público. 

Um ano depois assumiu a responsabilidade do Departamento de Cirurgia Plástica e 

Reconstrutiva, Cirurgia da Mão no Serviço do Professor Videau do Hospital de Saint-André, 

em Bordéus. 

Desde 1981 é director do Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Cirurgia da Mão 

do Hospital de Tondu, pertencente ao Centro Universitário Hospitalar de Bordéus. Nesta 

verdadeira Escola de reputação internacional já se formaram sob a sua orientação mais de 150 

jovens cirurgiões estrangeiros, de entre os quais muitos portugueses. Todos pretendem aprender 

com o homem que vive uma ESpecialidade como se fosse um hino à perfeição: idealiza 

conceitos, investiga a possibilidade da sua execução prática, resolve problemas clínicos 

complexos. 

O Professor J acques Baudet foi o primeiro na Europa em 1972 a reimplantar um dedo 

completamente amputado e realizou em 1974 a primeira transferência de tecido por rnicrocirurgia. 

Garantia e penhor da verdade, idoneidade e transparência, é solicitado constantemente 

por Centros Hospitalares e Universitários dos mais exigentes em muitos países de todos os 

Continentes, para pronunciar conferências em reuniões de cirurgia reconstrutiva no seu sentido 

mais diferenciado. 

Como corolário da dedicação exemplar a este tipo de cirurgia, com os seus sonhos, as 

suas realidades, as glórias e os insucessos, o doutorando: 

é Presidente da Sociedade Internacional de Microcirurgia Reconstrutiva 

é Presidente da Sociedade Francesa de Cirurgia da Mão 

foi o primeiro Presidente do Grupo de Avanços da Microcirurgia{GAM} 

foi Secretário do Capítulo Microcirurgia da Sociedade Francesa de Cirurgia Plástica, 

membro da Comissão Executiva da International Society for Reconstructive Microsurgery, 

membro do Conselho da Associação Europeia dos Cirurgiões Plásticos 

é membro de numerosas Sociedades Científicas para o estudo da cirurgia da mão, 

plástica e reconst:rutiva e micro cirurgia 

é Presidente da Interplast France, associação internacional de Cirurgiões Plásticos, 

detentora de uma nobre missão: operar para permitir que numerosos pacientes 

mutilados ou desfigurados possam alcançar a reinserção social e profissional 

As preocupações intelectuais de Jacques Baudet, suscitadas por questões clínicas 

complexas, foram sempre apoiadas em estudos anatómicos e experimentais sérios e criteriosos. 

O resultado da sua investigação notável traduz-se em mais de 500 publicações: umas sob a forma 



de resumos de lições e comunicações, outras apresentadas em revistas ou em livros técnicos 

de exigência redactorial apertada. Destes numerosos trabalhos sobressaem propostas originais 

de táctica e técnica cirúrgicas, nomeadamente a descrição de novos enxertos e retalhos, a 

formação de neo-órgãos, a revisão de interpretações fisiopatológicas sobre a vascularização de 

retalhos e a regeneração nervosa. 

Cultivando os mais altos valores do humanismo e possuidor de verticalidade cívica 

exemplar, Jacques Baudet revela-se um exemplo invulgar de solidariedade através da Medicina. 

Organizou pessoalmente numerosas missões cirúrgicas em países desfavorecidos, Índia, 

Tailândia, Vietnam, Paquistão, Meganistão, para operar numerosos pacientes afectados por 

malformações, sequelas de traumatismos de guerra, sequelas de tumores, etc. 

Magnífico Reitor 

A obra grandiosa edificada pelos Professores Alain Gilbert e Jacques Baudet para honra 

e glória da Comunidade Científica Universal e para alívio do sofrimento humano concede-lhes, 

em meu entender, a possibilidade de solicitarem o título de Doutor honoris causa pela 

Universidade de Coimbra. 

Para os peticionários este reconhecimento de mérito excepcional é um hino à dignidade. 

Mas como é o valor dos homens que condiciona o prestígio de uma Instituição, tenho a certeza 

de que a admissão dos Professores Alain Gilbert e Jacques Baudet no Claustro dos Doutores 

enobrece e exalta a nossa Universidade. 
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Doutor 

João Alberto Baptista Patrício 

[Padrinho dos Doutores Alain Gilbert e Jacques Baudetl 



Doutor 

João Manuel de Paiva Pimentel 



MAGNÍFICO REITOR 

Elogio académico do DoutorJosé Alberto Baptista Patrício, 

proferido pelo Doutor João Manuel de Paiva Pimentel, 

na cerimónia de doutoramento honoris causa dos 

Doutores Alain Gilbert e Jacques Baudet 

realizada no dia 4 de Jnho de 2000 

EXCELÊNCIA REVERENDÍSSIMA SENHOR BISPO (COADJ UTOR) - CONDE DA DIOCESE DE COIMBRA 

DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DO CONSELHO CIENTÍFICO E DIRECTIVO DA F ACULDADE DE MEDICINA 

DIGNÍSSIMAS AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E ACADÉMICAS 

SENHORES DOUTORES 

SENHORES ASSISTENTES E INVESTIGADORES 

SENHORES ESTUDANTE 

SENHORAS E SENHORES 

Dentre o acervo de prescrições da pragmática desta tão plurissecular quão veneranda 

Universidade, depara-se com o que se designa por louvor dos doutorandos e dos seus 

apresentantes. Quis a Faculdade de Medicina confiar-me a honra de dirigir a Oração de Louvor, 

expressão que ressuma e esparge a Vida, esse sumo ideal por que estrénua e infatigavelmente 

propugna a Medicina, ao Senhor Professor Doutor João Alberto Baptista Patrício, Catedrático 

de Cirurgia, de quem procurarei interpretar a acção, o pensamento, o intelecto. 

Magnífico Reitor 

Por um irrefreável impulso de consciência e de indelével reconhecimento, não posso neste 

momento deixar de verbalmente exarar aqui ao meu conspícuo Mestre e desvelado orientador, 

o Professor Doutor Luís José Raposo, o preito que irrecusavelmente é devido à sua memória, 

pelo superior acúmulo das suas qualidades científicas, didácticas, morais e senhorialmente 

humanas. O carácter, o indefectível aprumo nas atitudes, a rútila inteligência e humana abertura, 

a firmeza doutrinária, a insuperável dedicação e beneditina paciência para com os doentes, a 

ajuda ao semelhante, o respeito pela vida, a sólida formação científica e técnica, a escorreita 

lhaneza no tracto e a fluente simpleza no convívio, foram marcos inextinguíveis da passagem 

363 



364 

entre nós de Luís José Raposo, que, estou certo, tocaram de forma determinante todos os seus 

Discípulos, como foi o caso do Professor Doutor João Patrício. Por tudo isto ele foi, e na nossa 

evocadora saudade é e continuará perenemente a ser, figura cimeira da nossa A lma Ma ter. 

Altamente gratificante é também assinalar a presença nesta vetusta e majestosa Sala dos 

Capelos de tantos e tão ilustres Professores das Faculdades de Medicina de Lisboa e Porto, 

cuja presença simboliza a comunhão com o intrínseco do acto e prova de consideração manifesta 

para com esta Universidade. Seja-me permitida uma referência para o professor Fernando 

Paredes, Deão dos professores de Cirurgia de Lisboa, e para o Professor Araújo Teixeira, único 

Director Vitalício do Serviço de Cirurgia da Faculdade de Medicina do Porto, que como 

destacados membros do Júri se dignaram apreciar as minhas provas de Doutoramento 

Académico. 

Descortesia da minha parte sena, neste momento, olvidar que a minha Faculdade vai 

solenemente receber na sua claustral corporação, outorgando-lhes, «honoris causa», as insígnias 

doutorais, os ilustres professores Alain Gilbert e Jacques Baudet, ambos dignos fi lhos de uma 

França à qual Portugal, nos domínios étnico, consanguíneo, político, religioso, cultural, 

económico e científico, está fortemente vinculado, desde as nossas longínquas, porque mais do 

que octosseculares origens. É de procedência francesa muito do sangue que nos irriga o corpo, 

como é da mesma origem uma enorme parte do espírito que nos verifica a mente, e da 

sensibilidade e sentimento que nos caldeiam a alma. Com os nossos Universitários quinhentistas 

vem operar-se um autêntico êxodo para os focos culturais de França, procura esta pelo saber 

que se manteve até aos dias de hoje, de que é exemplo o Professor João Patrício, ao fazer parte 

da suas preparação cirúrgicas em terras gaulesas . 

Ex. ma Assistência 

Como corolário do prestígio clínico e académico granjeados, o Senhor Professor Doutor 

João Alberto Baptista Patrício, doutorou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra no ano de 1984, com uma dissertação sobre Vagotornia Super-Selectiva, em que vertia 

para o papel o gosto pela minúcia do gesto cirúrgico e fazia adivinhar todo o encanto que para 

si constitui a investigação pura da Ciência Médico-Cirúrgica. Dois anos após fez Concurso para 

Professor Associado, coroando o seu brilhante percurso Académico, em 1991, como 

unanimemente foi reconhecido pelos seus pares, com a Cátedra de Cirurgia. 

A par de insigne Carreira Universitária, o Professor João Patrício desenvolveu uma 

brilhante Carreira Médico-Hospitalar, escalando todos os seus degraus com reconhecido mérito. 

Em 1988 atingiu o topo da ascensão hospitalar com a nomeação para a Direcção do Serviço 

de Cirurgia II dos Hospitais da Universidade de Coimbra, onde permaneceu até 1995, para a 

partir de então passar a dirigir o nosso Serviço, o de Cirurgia I. 

Durante a sua estada em terras francesas foi, em 1977, após concurso público, nomeado 

Maio-e de Conférences Agregé, sendo, desde 1979, docente convidado da Escola de Cirurgia 

dos Hospitais de Paris, a que regularmente presta o seu alto contributo. A expressão marcante 



do notório prestígio que goza além-fronteiras acontece, quando, em 1998, foi nomeado 

Membro-Associado da Academia Francesa de Cirurgia. 

Da cirurgia geral foram nascendo as diferentes especialidades cirúrgicas. Dentro do vasto 

campo que é a cirurgia contemporânea, elegeu a Microcirurgia como a área de investigação 

preferencial, da que foi um dos pioneiros no nosso País e se constitui assim uma referência 

nacional e internacional. Esta área cirúrgica, onde à pequenez do gesto se alia um sereno e 

estóico auto-domínio e uma singular meticulosidade e inflexível metodocidade, encontrou na 

pessoa do Professor João Patrício a laboriosa perseverança para se desenvolver e afirmar entre 

nós, tendo por si sido realizadas as primeiras intervenções de reimplantação de membros, e 

de segmentos de membros, de diversos tipos de autotransplantes, e de diferentes tipos de 

enxertos e retalhos. As múltiplas técnicas cirúrgicas originais por si idealizadas, descritas, 

desenvolvidas e divulgadas, são hoje uma afirmação do seu labor científico e das suas profundas . 

preocupações sociais. Tome-se um exemplo: reflectindo no que a Cirurgia pode contribuir para 

aliviar o sofrimento alheio, procurou métodos inovadores para o tratamento das úlceras de 

pressão, chagas físicas e psíquicas para quem delas padece e que a maior parte da sociedade 

em que estamos inseridos encara como um peso e incómodo. 

A sua consciente determinação, a pertinácia notável que o caracteriza, tiveram o reflexo 

pleno em 1988 na criação e direcção do Laboratório de Investigação Experimental dos Hospitais 

da Universidade de Coimbra, embrião de uma Escola Universitária de Cirurgia, onde se 

desenvolve uma meritória actividade pré e pós-graduada. Reconhecendo as dificuldades 

crescentes que rodeiam a formação do cirurgião dos nossos dias, com a evolução acelerada da 

nova cirurgia (da robótica ao micro-processamento) em que a informação chega em catadupa, 

pensou um espaço que permitisse uma aprendizagem e actualização técnica e teórica de rigor. 

Disso são reflexo os inúmeros Cursos de Formação Cirúrgica dedicados a diferentes áreas do 

saber e a tecnologias de vanguarda - cirurgia digestiva, tiroideia, ginecológica, urológica, 

oftalmológica, plástica, pediátTica, de anatomia cirúrgica, de micro cirurgia - e que reflectindo 

a abertura de espírito científico do seu mentor sempre procuraram gozar da colaboração de 

diversos cirurgiões do nosso e de outros hospitais. Procurando um funcionamento no sentido 

mais amplo do múnus Universitário, a actividade do Laboratório vai mais além do sublinhado, 

desempenhando a investigação experimental um lugar de destaque, como o comprovam as 

inúmeras teses de Doutoramento e de Mestrado aí efectuadas e a criação do Mestrado de 

Experimentação Animal, de que o Professor João Patrício é o coordenador. Mal ficaríamos 

se, neste momento, publicamente não manifestássemos toda a nossa gratidão pelo empenho e 

ajuda desinteressada que, como co-orientador, nos emprestou, quando da realização da nossa 

Tese de Doutoramento. 

O incentivo responsabilizante, mas não opressIvo, que se vlve no Serviço que dirige, 

proporciona o ambiente indispensável a uma correcta actividade assistencial, à realização de 

programas de investigação cirúrgica e experimental, à introdução de técnicas cirúrgicas 

inovadoras. Os diversos prémios conseguidos por trabalhos aí efectuados são disso um bom 
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exemplo, sendo grata a constatação de que o Serviço se mantém como um alfobre de cirurgiões 

respeitados, constituindo um Centro de referência cirúrgica. 

O extenso número de comunicações e publicações, cientificamente bem fundamentadas 

e bem elaboradas e por isso com reconhecimento em «fóruns» prestigiados - com artigos em 

revistas de referência internacional (Nouvelle Presse Médicale, Microsurgel)', Gut, Breast, 

ChirurgÍe, ]ournal de Chimrgie, BiomedecÍne, Lyon Chimrgicale, Gastroenterologie Clinique 

et Biologique, MédecÍne et ChÍmrgie Digestive, World ]ournal of Surgel}', Microsurgery 

ScÍentÍfic Reports, ]ournal of Celular Biochemistry, etc ... } - , os capítulos de livros de Editoras 

consagradas (Masson, SprÍnger-Verlag) as citações em diversos tratados de renome mundial 

(EncycJopédÍe MédÍco-Chimrgicale), as inúmeras palestras e conferências proferidas, bem como 

a participação em inúmeras mesas-redondas nacionais e internacionais, revelam, claramente o 

enorme prestígio que o Professor João Patrício alcançou, e a contribuição determinante que 

teve, e tem, para a dignificação da Escola Cirúrgica Portuguesa. 

Mas este mérito não se esgota na súmula apontada. Como ilustTação anotem-se os diversos 

cargos de direcção e representação ocupados em tantos outros organismos e ocasiões: Sócio

-Fundador e 1.0 Presidente da Sociedade Portuguesa de Microcirurgia, Sócio-Fundador e actual 

Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia, Presidente, em 1990, do Groupe pour 

L'Avancement de la MÍcrochimrgÍe, delegado nacional junto da European SOcÍety of Surgical 

Research, sócio-honorário da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica, membro do Corpo 

Editorial da Revista MÍcrosurgery. É membro - efectivo, honorário, ou convidado - de diversas 

Sociedades Científicas e Académico Correspondente da Academia Portuguesa de Medicina. 

A eleição para a Presidência do Congresso da European FederatÍon of Microsurgical 

SocÍetÍes, realizado com o brilho sabido e ontem terminado na nossa cidade, foi a consequência 

lógica do alto sentir que a Comunidade Científica tem para com o Professor João Patrício. 

Excelentíssimos Ouvintes 

Neste conturbadíssimo período temporal que vivemos, autêntico cotovelo da História, em 

que, com apocalíptica e perene progressão, por toda a parte fatal e impunemente campeia o 

mais ignominioso materialismo, a impunidade mais cobardemente consentida, a mais 

descabelada e caótica desordem (esboroadora do civismo, subvertedora dos princípios, 

demolidora das Leis, escarninhante e vituperadora de tudo o que seja ditame da Ética, da Moral, 

ou da Decência), é para a Universidade de Coimbra tanto de honroso como para nós de 

confortante, poder ouvir-se este louvor feito, com justiça e com justeza, ao Senhor Professor 

Doutor João Patrício, personalidade ricamente plurifacetada, ao serviço de uma incomum 

unicidade de carácter, carácter que outra coisa não é senão a paixão de sermos nós mesmos, 

qualquer que seja a altura do preço que por isso, ou para isso, for exigida. O trabalho rigoroso 

e científico, a sua postura Universitária, merecem reconhecimento acrescido. 

Tenho dito. 



Doutor 

Manuel Sanchez Salorio 

2000 



Doutor 

Joaquim Carlos Neto Murta 



Elogio académico do Doutor Manuel Sanchez Salorio, 

proferido pelo Doutor Joaquim Carlos Neto Murta, 

na cerimónia de doutoramento honoris causa, 

realizada no dia 9 de Julho de 2000 

Ex.~'O SENHOR VICE-REITOR EM REPRESENTAÇÃO DO MAGNÍFICO CANCELÁRIO REITOR 

Ex,MAS AUTORIDADES ACADÉMICAS, CIVIS, MILITARES E R ELIGIOSAS 

Ex.MO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

Ex. MOS SENHORES PROFESSORES 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

Quis o destino e as exigências protocolares desta nossa Universidade que nos coubesse a 

difícil missão de anunciar as qualidades e os reconhecidos méritos do Senhor Professor Sanchez 

Salorio, que aqui vem requerer a V. Ex." as insígnias Doutorais da Universidade de Coimbra. 

Subimos a esta tribuna com um sentimento misto de muita alegria e não menos de enorme 

temor, consciente das nossas limitações oratórias, para desempenhar as funções que nos foram 

confiadas pelo Conselho Científico da Faculdade de Medicina, tendo sempre presente a enorme 

responsabilidade que este acto nos merece. 

Hoje é, pois, mais um dia de festa na nossa Universidade, que vestiu as seus trajes de gala 

e abriu as portas de par em par a todos aqueles, estudantes, familiares, amigos que a ela se 

qUIseram assoCIar. 

Estes actos quase litúrgicos em que cada passo possui um significado, se para alguns pode 

parecer símbolo de um desajustamento em face do progresso e da realidade actuais, são sem 

dúvida um motivo de enriquecimento que como Ferrrer Correia hájá alguns anos nesta mesma 

sala disse «é na evocação do passado, tornado presente pelas praxes e os símbolos que o 

revivem, que deve assentar as buscas do caminho do futuro». Esta sala histórica, símbolo mais 

nobre desta Universidade, testemunha atenta de prestigiadas argumentações científicas, palco 

dos mais dignos actos solenes é também, à semelhança de qualquer templo, um local de 

meditação e reflexão profunda~. É na recordação e respeito dos valores do passado que as 

instituições, como os povos, devem fundar-se para constituir os caminhos do futuro. 
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A Universidade de Coimbra e a Faculdade de Medicina preparam-se pois para conceder 

o grau de Doutor «honoris causa» ao Professor Manuel Sanchez Salorio. Não se trata 

unicamente de premiar um Homem da Ciência com o mais alto título de uma Escola mas 

simboliza igualmente o tributo a uma Escola irmã da Galiza com a qual a nossa Faculdade tem 

desenvolvido e aprofundado um relacionamento estreito científico e cultural desde, há pelo 

menos, 25 anos. Este facto reveste-se para nós de particular honra e satisfação acrescida pela 

profunda amizade e respeito que temos pelo Professor Sanchez Salorio. 

A Galiza e Portugal, para além de formarem um território de idênticas características 

geográficas, geológicas e paisagísticas, são possuidoras de uma homogeneidade cultural e 

linguística que desde a antiguidade tem contribuído para diferenciar a faixa oeste da Península 

Ibérica. O megalitismo atlântico da pré-história, os conventos romanos, não esqueçamos a 

famosa Torre de Brigantium na Corunha da responsabilidade de Gaio Sevio Lupo, um 

arquitecto de Aeminium (actual Coimbra), a criação da língua galaico-portuguesa, o estilo 

literário das cantigas de amigo, os descobrimentos e a filosofia da saudade são criações nascidas 

e divulgadas a partir do extremo ocidente europeu que é constituído hoje por Portugal e 

Galiza. 

Para além da unidade cultural e linguística galaico-portuguesa, cimentada ao longo de 

séculos, Santiago de Compostela, apresenta enormes semelhanças com Coimbra. 

A multissecular peregrinação jacobeia a Compostela, através do Caminho de Santiago, 

gerou desde o começo uma extraordinária vitalidade espiritual, cultural e económica, engendrou 

literatura, música, arte e história e pela sua causa nasceram cidades e vilas, edificaram-se hospitais 

e albergues, surgiram vias comerciais e mercados, traçaram-se caminhos e pontes, ergueram-se 

catedrais e igrejas. Se todos os caminhos levam a Roma, muitos mais caminhos levam a Santiago. 

O Caminho foi o cruzar de culturas, transmissor de correntes e ideias por todo o Velho Conti

nente, encontro de povos e línguas e eixo vertebral da primeira consciência comum da Europa. 

Como disse Goethe «A Europa fez-se peregrinando a Compostela». 

A humanidade passou séculos da sua história descobrindo vias para o peregrino que ia 

purificar-se a Santiago: os caminhos do Norte, pela aldeia de Acebo, Fonsagrada ou Ribadeo: 

o «Francês», «a via da Prata»; a entrada de Tui desde Portugal; «os Caminhos do mar» desde a 

Corunha ou Arousa ou o Caminho da Peregrina, o da Rainha Santa Isabel, padroeira de 

Coimbra. Rotas de fé e de mistério que fizeram de Santiago três coisas: um ponto de referência 

europeia, uma das capitais religiosas do mundo, e uma cidade que parece, mas só parece, não 

fez outra coisa senão levantar construções na procura do céu. 

É um compêndio de história. É um espectáculo humano onde conVIVem o turista, o 

universitário e o camponês. É percorrer as ruas e encontrar um tuna, é sentar-se na Praça de 

Quintana ou Praterias e deixar passar as horas, é sentir o impulso de um abraço em qualquer 

das suas arcadas. Mas esta não será também uma imagem de Coimbra com os seus estudantes 

de capa e batina, as longas horas que todos passámos na Praça da República ou a emoção que 

sentimos quando entramos nos Gerais ou nesta Sala dos Capelos. 



Os poderes da Oftalmologia em Santiago remontam ao século x, então pela mão do Seu 

Apóstolo. O chefe árabe AI-Mansur Bi-Llah, conhecido pelos cristãos como Almançor, e 

lendário pela crueldade e brutalidade com que organizava as suas expedições de saqueio contra 

cidades cristãs, ciente da importância de Santiago como símbolo de uma fé sua inimiga, resolveu 

abandonar Córdova e empreender uma expedição de castigo a Santiago de Compostela. Em 

Agosto de 997 Almançor toma Compostela e as suas tropas saqueiam a cidade. No entanto, 

deixou-se comover por um monge que, indiferente perante a brutalidade dos agressores, ficou 

imóvel, orando diante do túmulo do Apóstolo. Almançor, proibiu os seus soldados de 

danificarem o sepulcro e matar o pobre velho, que se pensa ter sido o Bispo de S. Pedro de 

Mezonzo. Conta a lenda que caiu então sobre as tropas muçulmanas um castigo divino que se 

traduziu por cegueiras e diarreias. Almançor, atingido por esta cegueira, rogou ao Deus dos 

cristãos, tendo renunciado a Alá e Maomet. Após ter recuperado a visão, Almançor esqueceu

-se da sua promessa e partiu para Córdova com valioso tesouro, que mais tarde seria recuperado. 

No entanto, a verdadeira projecção da Oftalmologia de Santiago deve-se a este Homem 

de personalidade multifacetada, espírito permanentemente irrequieto e humanista, certamente 

purificado no botafumeiro, um dos mais conhecidos elementos históricos e populares da basílica 

compostelana, ao qual aliou um rigoroso espírito científico e universitário. A sua nobreza de 

carácter, o seu encanto pessoal, a sua simplicidade e afabilidade no trato pessoal permitiram

-lhe, desde sempre, conquistar o respeito, a simpatia e a amizade de todos aqueles que com 

quem convive. 

O Professor Manuel Sanchez Salorio, que tem como padrinho o Professor Catedrático 

de Oftalmologia Doutor José Guilherme Cunha-Vaz, nasceu na cidade da Corunha em 22 de 

Janeiro de 1930 tendo-se licenciado em Medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade 

de Santiago de Compostela em 1953. Foi galardoado nesse mesmo ano com o Prémio 

Extraordinário de Licenciatura e Prémio Nacional de Fim de Licenciatura. 

Em 1959 é nomeado Professor Adjunto da Disciplina de Oftalmologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Santiago de Compostela e em 1963 Professor Catedrático, altura 

em que assume a responsabilidade da docência de Oftalmologia na Licenciatura de Medicina. 

Em 1965 assume o cargo de Director da Escola Profissional de Oftalmologia da Faculdade 

de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela bem como do Complexo Hospitalar 

Universitário de Santiago de Compostela. 

Desde 1972 impulsiona, conjuntamente com o Professor Doutor Cunha-Vaz, o eSb-eita

mento de relações científicas e culturais com Portugal e mais especificamente com Coimbra. 

Assim, realiza-se pela primeira vez em Fevereiro de 1977 o L° Simpósio de Oftalmologia 

organizado pelas Clínicas Oftalmológicas das Universidades de Santiago de Compostela e de 

Coimbra, e que teve por tema «O Olho nas Doenças Sistémicas». Nela participaram activamente 

Figuras sonantes da Oftalmologia Espanhola e Portuguesa e que posso ver, hoje mesmo, nesta 

sala como os Professores Garcia Sanchez, CaI-mela Capeans, Ribeiro da Silva, Casb-o-Correia, 

Paulo Ramalho, Joaquim Torres, Faria de Abreu, enb-e oub-os. 
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Desde então estes encontros têm-se realizado de uma forma periódica, pelo que participa 

em todas aslornadas Internacionais de Oftalmologia organizadas pelo Serviço de Oftalmologia 

dos Hospitais da Universidade de Coimbra e pela Cátedra de Oftalmologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra. Desta convivência cativa o respeito científico e a amizade 

da grande maioria dos Oftalmologistas Portugueses. 

O Professor Sanchez Salorio foi e é um criador de discípulos bem demonstrada na 

responsabilidade pela formação de quase 200 Especialistas de Oftalmologia bem como na 

orientação de 58 Teses de Doutoramento. Os Professores Catedráticos de Oftalmologia de 

Madrid, Barcelona, Bilbau e Badajoz formaram-se sob a orientação do Professor Sanchez Salorio 

e aprenderam Oftalmologia na Escola de Santiago de Compostela. O Professor Sanchez Salorio 

desempenha pois um papel ímpar na Oftalmologia Espanhola. 

A sua valiosa actividade científica está documentada através da publicação em revistas do 

maior prestígio de cerca de 300 trabalhos bem como na participação em 13 Projectos de 

Investigação. As Retinopatias Vasculares e o Glaucoma são as áreas às quais dedica particular 

atenção. 

É Fundador e Director do «Seminário de Ofi:almologia» e da Revista «Studium Ophthalmo

logicum» . 

É Director do Instituto Galego de Oftalmologia, local com algumas semelhanças com o 

IBIL! da nossa Faculdade, onde para além de intensa actividade de investigação se associa 

actividade assistencial. 

Foi Presidente da Sociedade Oftalmológica da Galiza em 1960, Presidente da Comissão 

Nacional de Oftalmologia em 1975, Vice-Presidente da Sociedade Espanhola de Oftalmologia 

entre 1987 e 1991 e seu Presidente entre 1991 e 1995. 

É representante de Espanha na European University Professor in Ophthalmology (EUPO) 

e nos European Board of Ophthalmology (EBO) . 

Por todos os factos expostos o doutoramento «honoris causa» de Manuel Sanchez Salorio, 

para além de enriquecer o seu currÍcu]um, é igualmente uma honra para a Universidade de 

Coimbra e para a Faculdade de Medicina receber no seu seio uma das mais prestigiadas Figuras 

da Oftalmologia Espanhola e representa, sem sombra de dúvida, um reforço dos laços científicos 

e culturais entre as Universidades de Coimbra e de Santiago de Compostela. 

Magnífico Reitor 

As nossas modestas palavras não deram certamente o relevo às qualidades e capacidades 

do Doutorando, mas a sua obra e o reconhecimento da sua carreira técnica, científica e 

universitária, bem como o prestígio de quem o apadrinha, falam por si. 

Solicito pois a V. Ex.a se digne conferir-lhe a Láurea Doutoral. 



Doutor 

José Guilherme Fernandes da Cunha-Vaz 

[Padrinho do Doutor Manuel Sanchez Saloriol 



Doutora 

Anabela Mota Pinto 



Elogio académico do Doutor José Guilherme Fernandes 

da Cunha-Vaz, proferido pela Doutora Anabela Mota 

Pinto, na cerimónia de doutoramento honoris causa do 

Doutor Manuel Sanchez Salorio, realizada 

no dia 9 de Julho de 2000 

Ex. MO SENHOR VICE-REITOR EM REPRESENTAÇÃO DO MAGNÍFICO REITOR 

ExYo SENHOR VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO CIENTÍFICO DA FACULDADE DE MEDICINA 

EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES 

ILUSTRES DOUTORES 

MINHAS SENHORAS E SENHORES 

No ritual que se cumpre na concessão do grau de Doutor por esta respeitável e antiga 

Instituição, por onde passaram através dos tempos alguns dos maiores expoentes da Ciência, 

manda a tradição que neste acto se enalteça a vida científica do doutorando e do seu apresentante. 

A oftalmologia tal como a conhecemos hoje não aconteceu meramente em resultado do 

crescimento das capacidades técnicas emergentes, da necessidade social, da economia da saúde. 

Antes é o culminar do pensamento individual, da acção, atitudes, conceitos e teorias que têm 

evoluído ao longo do tempo. 

Constitui para mim uma honra e é com especial satisfação que passo a apresentar o Doutor 

José Guilherme Fernandes da Cunha-Vaz, neste acto de doutoramento honoris causa. Estamos 

exactamente perante uma personalidade científica e humana cujo pensamento, acção e atitude 

muito têm contribuído para uma oftalmologia e uma medicina modernas. É uma pessoa com 

grande capacidade de estudo e de trabalho, qualidades que aliadas à sua inquietude científica 

são a causa da dificuldade que se me levanta de tentar resumir e expor, num espaço de tempo 

adequado, toda a sua extraordinária e fecunda actividade de docente e de investigador. 

* 

José Guilherme Fernandes da Cunha-Vaz, nasceu em Coimbra no dia 5 de Novembro 

de 1938. Em 1962, terminou a sua licenciatura na Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra com a classificação final de 17 valores, e um ano depois é-lhe concedida uma bolsa 
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de estudo do Instituto de Alta Cultura para estagiar em Londres. Aí permaneceu até 1966, 

trabalhando no Institute of Ophthalmology de Londres (na qualidade de Research Assistant, 

com o Prof. Norman Ashton) e no Moorfields Eye Hospital (como Clinical Assistant, com o 

Prof. Barrie J ones). 

Durante a sua permanência em Londres prestou provas de Doutoramento Académico na 

Universidade de Londres, tendo-lhe sido concedido o grau de PhD em Oftalmologia e a sua 

tese ter sido considerada como merecedora de publicação. Ao regressar a Coimbra, presta 

provas de Doutoramento Académico na Universidade de Coimbra, tendo a sua dissertação 

versado sobre «Fisiopatologia vascular da retina» e sido classificado com Muito Bom, com 

distinção. 

Entre 1967 e 1974 progrediu na sua carreira académica passando sucessivamente de 

1. o Assistente a Professor Auxiliar e Professor Extraordinário de Oftalmologia, sendo em 1981 

nomeado Professor Catedrático de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Coimbra. É eleito, pela primeira vez, Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de 

Medicina de Coimbra, em 1976. 

Tem exercido a par da carreira docente na escola de Coimbra, outras actividades docentes 

fora do país, sendo de salientar a sua estreita ligação aos Estados Unidos da América onde foi 

convidado para Professor do curso de pós-graduação do Congresso Mundial de Microcirculação 

na Califórnia e, em 1979, durante um período de 2 anos, foi nomeado Professor de Oftalmologia 

da Universidade de Illinois, Chicago, (posição equivalente à de Professor Catedrático) e que 

torna a assumir mais tarde entre 1984 e 1986. 

A sua carreira docente cursa a par de uma actividade hospitalar intensa e cumpre-nos 

salientar que foi Director do Serviço de Oftalmologia do Hospital de Universidade de Luanda, 

onde regeu o primeiro curso de Oftalmologia realizado em Angola, e é, desde 1971, o Director 

do Serviço de Oftalmologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra, cargo que exerce 

presentemente e só interrompido durante a sua permanência no estrangeiro. 

Foi nos Estados Unidos da América (de 1979 a 1981 e de 1984 a 1986), para além de 

Professor de Oftalmologia, Director do Serviço de Retina e Director do Sickle Cell Eye Center, 

do Departamento de Oftalmologia da Universidade de Illinois. A obtenção do American Board 

of Ophthalmology permite-lhe ocupar os cargos de «Attending Physician Surgeon» e de «Retina 

Consultant». 

Em 1986, após uma brilhante carreira nos Estados Unidos regressa a Coimbra, facto que 

foi fundamental para o desenvolvimento da Oftalmologia na nossa Universidade e para a sua 

projecção no meio científico nacional e internacional. 

O dinamismo imprimido à Oftalmologia e o seu empenho no desenvolvimento da 

investigação científica foram determinantes para que a Clínica Oftalmológica da Universidade 

de Coimbra assumisse uma posição marcante na oftalmologia portuguesa e, simultaneamente, 

aumentasse de uma forma significativa a qualidade da suas actividades a todos os níveis, 

competindo com os melhores centros de oftalmologia dentro da União Europeia. 



Com efeito, o Professor José Guilherme da Cunha-Vaz conseguiu criar uma verdadeira 

Escola de Oftalmologia. Inicia em 1973 o ensino pós-graduado em Oftalmologia e é, neste 

momento, o coordenador do mestrado das Ciências da Visão, sabendo rodear-se de discípulos, 

facto comprovado por ter sido orientador científico de 5 Doutoramentos e de 6 mestrados. 

Foi o grande impulsionador da criação do Instituto Biomédico de Investigação da Luz e 

Imagem, como unidade interdisciplinar e multidisciplinar dedicada à investigação e ao ensino 

pós-graduado. Este seu empenhamento reflectiu-se no resultado da avaliação aos Centros de 

Investigação da Faculdade de Medicina, levada a efeito pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, 

e divulgada em Maio de 2000, em que o !BILl obteve uma classificação de excelente. 

A sua brilhante actividade académica e hospitalar tem sido reconhecida nacional e interna

cionalmente, mas é a sua actividade na área de investigação que julgamos melhor definir a sua 

personalidade e a sua carreira a nível científico. 

Foi durante o curso universitário que iniciou os seus primeiros trabalhos de investigação 

científica, inicialmente na área de imunologia, tendo a sua Tese de Licenciatura como tema o 

quadro histopatológico das uveítes. Mas a sua área de investigação no Institute of Ophtalmology 

e no Moorfields Eye Hospital em Londres orientou-se noutra direcção, a do estudo da 

fisiopatologia vascular da retina. 

Afortunadamente, porque a sua investigação contribuiu substancialmente para o progresso 

da ciência oftalmológica. O conceito de Barreira Hemato-Retiniana, tema em que foi pioneiro 

mundial, o desenvolvimento e introdução na prática clínica da fluorofotometria do vítreo e a sua 

contribuição para o estudo da retinopatia diabética são alguns testemunhos de uma actividade 

científica particularmente intensa e que alcançou uma notoriedade científica internacional. 

Permitam-me relembrar apenas alguns pontos da sua actividade como investigador: 

Durante a sua permanência em Londres e, enquanto trabalhou com Ashton, demonstrou 

a existência de uma barreira na retina semelhante à Barreira Hemato-Encefálica. 

E, em estudos que realizou com Shakib, demonstrou, pela primeira vez, que as células 

endoteliais dos vasos da retina estavam unidas entre si por zonulae occludente, 

determinando, mais tarde, o primeiro valor do coeficiente de permeabilidade da Barreira 

Hemato-Retiniana para uma substância, em condições de difusão passiva. 

Demonstrou que a retina está separada da circulação sanguínea por dois sistemas de 

barreiras a Barreira Hemato-Retiniana interna e a externa, designações e conceitos que 

introduziu, pela primeira vez, na literatura oftalmológica. 

- Já em Coimbra, e com os seus colaboradores, desenvolveu o primeiro instrumento para 

a fluorofotometria do vítreo quantificando pela primeira vez na clínica humana, a 

permeabilidade da Barreira Hemato-Retiniana. 

O aperfeiçoamento da instrumentação para a f1uorofotometria do vítreo permitiu a 

utilização e estandardização da técnica em vários centros de investigação. A atestar a sua 

importância salienta-se a criação de uma Sociedade Internacional de Fluorofotometria 

Ocular. 
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Mas se esta brilhante carreira de investigador é por si tradutora de um carácter dinãmico, 

devo salientar o seu contínuo entusiasmo em prosseguir trabalhos de investigação, traduzidos 

quer no apoio aos projectos dos seus colaboradores, quer em projectos próprios, como seja o 

desenvolvimento de técnicas de fluorimetria ocular, o «Retinal Leakage Analyser», um novo 

instrumento clínico capaz de mapear clinicamente alterações localizadas da Barreira Hemato

-Retiniana, ou o desenvolvimento de novas técnicas de imagiologia multimodal do fundo ocular. 

A sua intensa e notável actividade científica e de investigação foi reconhecida ao longo dos 

anos pela atribuição de vários prémios e distinções, de que destacamos apenas alguns: 

Prémio de Medicina de Universidade de Coimbra. 

Prémio de Investigação do Instituto Nacional de Altos Estudos. 

Prémio de Investigação da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa. 

Research to Prevent Blindness dos EUA. 

Prémio Diaz Caneja, da Universidade de Valladolid, Espanha. 

Henkind Memorial Lecture da Macula Society. 

E o prémio 

- Pionners in Refractive S urge ry. 

O seu reconhecimento internacional é notório, sendo membro eleito das seguintes 

Sociedades Internacionais de carácter restrito: 

European Ophthalmic Pathology Society. 

International Ophthalmic Microsurgery Study Group. 

International Intraocular Implant Club. 

Macula Society. 

Club Jules Gonin. 

W orld Academy of Biomedical Technologies, da qual é membro fundador. 

Academia Ophthalmologica Internationalis . 

Ocupa e ocupou vários cargos em organizações nacionais e internacionais: 

Vice-Presidente da European Society for Enginnering and Medicine. 

Vice-President da European University Professors of Ophtalmology (EUPO). 

Membro do Conselho do Club Jules Gonin. 

Presidente da International Society of Ocular Flurophotometry. 

Delegado Português no Biomedical Research Programme da União Europeia. 

Chairman do Biomedical Engineering W orking Group. 

Apenas para nomear algumas Organizações. 

No dia 1 de Janeiro de 2000 iniciou funções de Presidente da European Society of 

Cataract and Refractive Surgery. 

Foi, por duas vezes, Presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. 

É o Editor Chefe da revista Experienthia Ophtalmologica, faz parte do corpo Editorial de 

10 revistas estrangeiras, como o European J ournal of Ophthalmology e a International 

Ophthalmology, e é revisor científico de outras 10 revistas científicas de prestígio internacional, 



das quais que se destacam a Investigative Ophthalmology and Visual Science, a Experimenthal 

Eye Research, os Archives of Ophthalmology, o American Journal of Ophthalmology e o 

Graefe's Archives, entre outras. 

Mas a verdadeira razão do seu reconhecimento internacional está, sem dúvida, na intensa 

actividade científica, documentada pela publicação de 312 artigos científicos, dos quais 222 em 

prestigiadas revistas estrangeiras, tendo editado 5 livros e escrito 73 capítulos de livros. 

O Professor Doutor José Guilherme da Cunha-Vaz é, actualmente, Professor Catedrático 

de Oftalmologia, Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de Medicina de Coimbra, 

Director do Serviço de Oftalmologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra e Presidente 

da Associação do Instituto Biomédico da Luz e Imagem. 

Como presidente do Conselho Directivo e na sequência da sua preocupação em dinamizar 

a investigação científica, incentivou a criação do Gabinete de Apoio à Investigação e está 

empenhado em que a Faculdade de Medicina tenha a curto prazo autonomia financeira e 

administrativa sem que tal signifique um divórcio ou mesmo uma cisão da Universidade de 

Coimbra, à qual tanto se orgulha de pertencer. Apenas pretende que em concretização deste 

projecto a Faculdade de Medicina possa gerir de forma mais expedita e eficaz os seus próprios 

assuntos apresentando projectos mais ambiciosos e com menos condicionantes. 

Parafraseando o sábio Kierkegaard que refere que «A maioria das pessoas são subjectivas 

a respeito de si próprias e objectivas - algumas vezes terrivelmente objectivas - a respeito dos 

outros» espero não ter incorrido na objectividade extrema, e ter conseguido transmitir o valor 

da obra, a capacidade de liderança e a continua curiosidade científica do Prof. Doutor José 

Guilherme Fernandes da Cunha-Vaz. 

O seu curriculum e o seu desejo de unir a investigação oftalmológica, reflectem-se nesta 

cerimónia em que a união científica de personalidades de renome na área da Oftalmologia, 

assim como a intensa cooperação das próprias instituições, permite que a amizade de há longos 

anos sedimente e perspective um futuro de colaboração científica. 

Magnífico Reitor 

Se as altas qualidades e mérito do doutorando, como sublinhou o Professor Joaquim 

Murta, justificam a sua presença aqui para receber o grau de doutor, o elevado prestígio de 

quem o apadrinha e recomenda o pedido de Doutor, mais reforça a legitimidade da sua 

pretensão. Juntando à dos demais a minha voz, peço-vos Senhor Reitor que confira as insígnias 

emblemáticas da graduação doutoral por Coimbra ao Professor Sanchez Salorio. 
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Doutor 

Luís Concheiro Carro 

2000 



Doutor 

Carlos Manuel da Silva Robalo Cordeiro 



MAGNÍFICO CANCELÁRIO REITOR 

Elogio académico do Doutor Luís Concheiro Carro, 

proferido pelo Doutor Carlos Manuel da Silva 

Robalo Cordeiro, na cerimónia de doutoramento 

honoris causa, realizada no dia 

5 de Novembro de 2000 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA J USTIÇA 

DIGNÍSSIMO REITOR DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

SENHOR CONSELHEIRO DA J USTIÇA DA J UNTA DA GALIZA 

Ex. MAS AUTORIDADES 

ILUSTRES DOUTO RES 

SENHORES ASSISTENTES E INVESTIGADORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORES FUNCIONÁRIOS 

SENHORAS E SENHORES 

Doutor por causa da Honra configura o maIS elevado reconhecimento que uma 

Universidade pode conceder. 

Um ritual ancestral de dignificação mútua, de compromIsso perante testemunhos de 

excepção, que exalta um acto sempre único e irrepetível, para o qual, de acordo com 

Documento Cerimonial, somos ... «convocados a capelo pelo toque do sino grande da Torre 

da Universidade, que já na véspera anunciara a solenidade». 

Honrando-se as seculares tradições, consubstancia-se assim, perpassado no tempo, um 

Claustro douto e selecto, reflexo de um modo de ser e de um estilo Universitários que a todos 

congrega. 

O doutoramento honoris causa ou ad honorem, por assentar no natural desejo de cada 

Universidade ostentar no seu Claustro os mais eminentes vultos do conhecimento, recebendo 

assim honra e também proveito tanto o homenageado como a Instituição, foi originalmente 

atribuível em função de relevantes méritos Académicos . Significará este princípio que a 
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atribuição de semelhante dignidade a autoridades ou a quaisquer outras personalidades não 

académicas deverá ser entendida, na tradição milenária de aquisição de bens espirituais por bens 

temporais, como «Simonia», em referência ao ambicionado poder de comunicar com o Espírito 

Santo, personificado, no século primeiro, por Simão o Mago? 

Mas, se nos é concedido o direito e talvez o dever de aprofundar o conhecimento das 

origens de tal tradição ritual, a verdade é que, como nos diz Reis Torgal a este respeito, 

«desvendar totalmente o mistério pode implicar, se não a morte do rito, pelo menos a perda 

do seu impacto sociaJ,>. 

Este «poder simbólico», como o definiu o sociólogo Pierre Bourdieu, fundamentado na 

ancestral ligação da Universidade à Igreja, define-se num solene acto público de investidura, 

como o que agora testemunhamos, e que, embora património comum das antigas Escolas, 

justifica apontamento particularizado de diferentes procedimentos protocolares. Com efeito, a 

clássica imposição da borla e a oferta de um livro, simbolizando, nesta Sala Grande dos Actos, 

sinais da sabedoria a transmitir e da honra adquirida, confere, na Universidade de Santiago de 

Compostela, Real Instituição do saber que acolhe o nosso ilustre visitante, o privilégio de emitir 

pareceres, aí reforçado, não apenas pela chancela selada do anel que também perfigura 

fidelidade à instituição coimbrã, como ainda pela entrega de alvas luvas, em recordação dos 

princípios éticos que presidem a toda a actividade universitária. 

As paredes repletas de um intenso simbolismo da sempre renovada Sala dos Capelos 

testemunharam já, desde a atribuição, em 1921, do grau honoris causa a três generais 

comandantes das forças aliadas vencedoras da Primeira Guerra Mundial, 167 cerimónias 

honoríficas como a que hoje celebramos, 17% apenas se reportando à Ciência Médica. Será 

justo aqui recordar, em homenagem obrigatória e reconhecida à História da Medicina Legal 

em Coimbra, ser este o terceiro doutoramento honorífico nesta área do conhecimento 

médico, anteriormente enaltecida em preito a Afrânio Peixoto e a Veiga de Carvalho, 

apresentados respectivamente, em 1939 e em 1966, pelos insignes mestres Almeida Ribeiro 

e Duarte Santos. 

E a nobreza da Alma Mater conimbricense, traduzida na atribuição do grau a 18 

personalidades da vizinha Espanha, entre os quais se destacam ilustres representantes da 

Universidade de Santiago de Compostela, é gratamente retribuída pela sua congénere da Galiza, 

onde pontificam já, com semelhante distinção, quatro expoentes portugueses. 

Tal intercâmbio, que se confunde com a própria história das mais prestigiadas Escolas, 

justifica que se assuma a Universidade como Instituição Europeia, ou mesmo, parafraseando 

Walter Ruegg, como «a Instituição Europeia por excelência» . 

Como criação da Europa medieval, é talvez a Universidade a única das reconhecidas 

instituições pilares, de então, deste velho Continente (em contraponto seguro ao poder político 

e também eventualmente à instituição religiosa), que vem preservando e mesmo expandindo 

os seus padrões fundamentais, o seu papel de intervenção social, as suas funções básicas e 

originárias, em benefício directo de toda a sociedade europeia. 



Aliás, como se pode ler no Artigo 1.0 dos mais recentes Estatutos da Universidade de 

Coimbra (os décimos sextos dados à estampa e primeiros elaborados pela própria Escola, na 

sequência da Lei de Autonomia de 1988), «a Universidade C .. ) é uma instituição dedicada à 

transmissão, crítica e difusão da cultura, ciência e tecnologia, ( ... ) através do estudo, da docência 

e da investigação ... ». No entanto, se a Escola deve promover o desenvolvimento e transmissão 

do saber científico e académico, é sua obrigação e função basilar privilegiar os métodos de cultura 

desse saber, já que, como se lê em João Lobo Antunes, «a inteligência não pode ser ensinada, 

mas pode ser despertada, inspirada, desenvolvida, por um ensino correcto em condições 

propícias». 

Ensino correcto, complementado e apoiado na Investigação, assumindo-se esta íntima 

articulação como contributo obrigatório e universal de uma docência moderna, igualmente 

imprescindível no desenvolvimento e actualização da Ciência Médico-legal que hoje exaltamos. 

Esta é, então, a verdadeira tradição intelectual europeia comum, traduzida nas actuais redes 

Europeias de Faculdades afiliadas por comunhões históricas e de objectivos programáticos (em 

que se agrupam, em distintas associações, Coimbra e Compostela) muito embora se venha 

sentindo, actualmente, algum (natural) desvio de inteligência para Universidades de além Atlãntico, 

que em boa verdade personificarão, hoje, muito do espírito original das Escolas Europeias. 

Em harmonia com a celebrada Europeização da cultura, assinale-se o notável contributo 

de Santiago de Compostela, não apenas através da sua prestigiosa Universidade, fundada em 1495 

por Don Lope Gómez de Marzoa, então apenas com os Estudos de Gramática, mas igualmente 

por intermédio da secular aventura peregrinante, que cedo fez cruzar culturas, povos, idéias. 

Este caminho Jacobeu para Compostela representará, na feliz descrição de quem se 

renovou rumando a Santiago, « ... um itinerário de procura da mística e da espiritualidade, no 

reforço da fé profunda e verdadeira, uma exalação de ar puro e fresco que limpa a alma e 

revigora o corpo». Significará ainda « ... desafio, sacrifício e gozo. Procura e encontro». 

Mas, os múltiplos Caminhos de Santiago, animados na sua génese por inspiração religiosa, 

foram, também e naturalmente, revelando aos homens a sua vertente de intercãmbio pluricultural, 

o que veio a justificar, em 1987, a distinção, outorgada pelo Conselho da Europa, de Primeiro 

Itinerário Cultural Europeu e, mais recentemente, de Património Cultural da Humanidade. 

Rotas de piedade e de cultura, os diversos itinerários Jacobeus têm assim constituído vias 

do pensamento, personificadas também, numa perspectiva científica e humana, na figura 

académica insigne de Concheiro Carro, como procuraremos ilustrar com a apresentação ainda 

que breve e imperfeita do seu vasto e distinto curriculum. 

* 

o Doutor Luís Concheiro Carro nasceu em Ordes, na Região Autónoma da Galiza, a 15 

de Agosto de 1940. 

Frequentou o Ensino Secundário na cidade da Corunha, tendo ingressado na Faculdade 

de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela em 1956, onde concluiu a Licenciatura 

com a classificação de Muito Bom. 
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A sua vocação académica manifestou-se muito cedo, ainda enquanto estudante, tendo sido 

monitor da cadeira de Medicina Legal e Psiquiatria entre 1959 e 1963. 

A precoce visão da multidisciplinaridade da Ciência Médico-legal a que tem devotado o 

seu arrebatado brilhantismo e a sua reconhecida humildade (no que secunda as palavras avisadas 

de Thomas Eliot, de que «para se chegar ao que não se sabe tem que se ir por um caminho 

que é o da ignorância») conduziria o Doutor Concheiro Carro ao lugar de Assistente Voluntário, 

a título gracioso, no Instituto de Anatomia Patológica do Hospital de Basurto, em Bilbau, 

durante o ano de 1963. 

Após forçada interrupção, para cumprimento do Serviço Militar, onde exerceu as funções 

de médico adstricto ao Serviço de Psiquiatria do Hospital Militar de Saragoça, retomou com 

entusiasmo a sua paixão docente, tendo sido, sucessivamente, Assistente de Medicina Legal, 

de 1965 a 1969 e Professor Auxiliar Provisório de Psicologia Médica, entre os anos 1969 e 

1973. 

Mas a vocação original levá-lo-ia a frequentar, ainda durante os anos 1963 e 1964, na 

Universidade de Santiago de Compostela, os Cursos Monográficos de Doutoramento, como 

prévia habilitação à apresentação da Tese de Doutoramento, a que se seguiu, no âmbito dessa 

formação especializada e como suporte à realização dos respectivos trabalhos experimentais, 

profícua estadia no Instituto de Medicina Legal de Lisboa, nos anos 1967 e 1968. Aí, onde 

desenvolveu os trabalhos preparatórios da Tese sob a direcção atenta e conselheira do insigne 

Mestre Arsénio Nunes, personalidade que lhe viria a inspirar profunda ligação à Medicina Legal 

portuguesa, teve oportunidade de iniciar singular e estreita relação profissional e pessoal com 

a figura ilustre de Oliveira e Sá, distinto mestre do seu apresentante nesta cerimónia, de quem 

tivemos o privilégio de ser discípulo e de cujas lições guardamos as gratas recordações de um 

docente de excepção e de fino carácter. É, assim, com profunda emoção que nos associamos 

à justa homenagem que o actual Instituto Nacional de Medicina Legal lhe irá hoje dedicar. 

Na sequência deste estágio em Portugal, onde foi bolseiro da Fundação Calouste 

Gulbenkian, apresentou na Universidade de Santiago de Compostela, em 1974, a sua tese de 

Doutoramento sobre «Ruptura aórtica e traumatismos fechados. Estudo anatomopatológico e 

médico-lega!», que mereceu aprovação por unanimidade com distinção e louvor. 

Por proposta da sua Faculdade, foi então nomeado Professor encarregado da cadeira de 

Medicina Legal, durante os anos 1974 e 1975, tendo posteriormente ascendido, em 1976, 

através de concurso público nacional, ao lugar de Professor Catedrático desta disciplina, cuja 

regência mantem sem interrupção, não apenas na Faculdade de Medicina e Odontologia, mas 

igualmente na Faculdade de Direito. 

Da sua actividade docente realce-se ainda a participação em numerosos Cursos de Pós

-graduação e Seminários, no seu país como no estrangeiro, de que será oportuno salientar, em 

Portugal, a docência regular com regência de disciplinas nos Cursos Superiores de Medicina 

Legal das Universidades de Coimbra, Lisboa e Porto e no Mestrado em Medicina Legal da 

Faculdade de Medicina de Coimbra, instituição na qual vem, aliás leccionando regularmente 



no âmbito pré-graduado, nas últimas duas décadas, também a título gracioso, e, na América 

do Sul, a colaboração no Curso Internacional de Medicina Legal do Instituto Nacional de 

Ciências Penais da cidade do México. 

Esta invulgar aptidão pedagógica transparece também no incentivo e promoção da 

continuidade Universitária, sendo actualmente Professores Catedráticos de Medicina Legal e 

de Toxicologia em Compostela dois dos seus directos colaboradores, respectivamente o Doutor 

Carracedo Alvarez e o Doutor Rivadulla Lamas. 

Registe-se, ainda, o gosto que demonstra em apontar igualmente como discípulo o seu 

apresentante de hoje e Catedrático da nossa Faculdade, Doutor Duarte Nuno Vieira, que, aliás, 

apadrinhara já, em cerimónia solene de imposição de insígnias, nesta mesma sala, há alguns 

anos. Malhas que a Universidade tece! Dos atributos do ilustre membro deste Claustro, Doutor 

Duarte Nuno, falará com voz mais autorizada e eloquente o nosso distinto colega Doutor 

Caseiro Alves; mas seja-nos permitida a breve referência a alguém que se distingue sem se exibir, 

que ainda antes dos quarenta anos de idade assumiu a Cátedra de Medicina Legal da nossa 

Faculdade e de quem o seu Mestre Oliveira e Sá disse: « ••• tive o meu mais inspirado momento 

quando aliciei o Doutor Duarte Nuno para ingressar no Corpo Docente da Cadeira de Medicina 

Legal e Toxicologia Forense .. . » . 

O dinamismo que Concheiro Carro empresta a todas as suas actividades conduziram-no 

ao desempenho de diversos cargos Académicos na Universidade de Santiago de Compostela, 

de que se destacam: 

Director do Departamento de Medicina Preventiva, Social e Forense, em 1979. 

Vice- Director do Instituto de Criminologia, entre 1979 e 1983. 

Director do Departamento de Anatomia Patológica e Ciências Forenses, em 1992. 

Director do Instituto de Medicina Legal, entre os anos 1992 e 1994, lugar que retomou 

a partir de 1998. 

Vice-Reitor para as Relações Externas e Prqjecção Universitária, de 1994 a 1998. 

As suas relações com ajustiça iniciaram-se ainda em 1969, com a obtenção do primeiro 

lugar, em concurso público nacional, e respectivo ingresso no Corpo Nacional de Médicos 

Forenses, sendo nomeado em 1970, por resolução do Ministério da Justiça Espanhol, médico 

forense do tribunal de instrução de 1." instância de Noya, na cidade da Corunha, cargo que 

desempenhou entre os anos 1970 e 1973, altura em que é transferido para idêntica posição 

em Santiago de Compostela, onde exercerá funções até ao abandono voluntário por incompati

bilidade, após ascensão à Cátedra de Medicina Legal. 

Os novos rumos da Ciência Forense, nomeadamente através do recurso a modernas 

técnicas nas áreas da Genética e da Toxicologia, contribuindo também, assim, para um mais 

objectivo desempenho da justiça, foram em Espanha protagonizados por Concheiro Carro, o 

que lhe valeu a nomeação, em representação das Universidades Espanholas, para a Comissão 

de peritos criada em 1987 pelo Ministério da Justiça do seu país com o objectivo de 

implementar a reforma da Medicina Forense. 
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Os trabalhos da referida Comissão, editados pelo Ministério da Justiça sob a forma de 

Livro Branco da Medicina Forense, constituíram a base da nova legislação forense espanhola 

na lei orgânica do poder judicial, onde pela primeira vez se assinala a figura dos Institutos de 

Medicina Legal. Aliás, a sua iniciativa, neste domínio, conduziu naturalmente ao aparecimento 

do 1.0 Instituto de Medicina Legal em Espanha, sediado em Santiago de Compostela. 

Admirador confesso do Sistema Médico-legal Português, Concheiro Carro vem 

promovendo intenso intercâmbio com o nosso país, não apenas pela permanente demanda do 

seu Instituto por investigadores portugueses, como, também e nomeadamente, através de 

colaboração que vem prestando ao Laboratório Nacional de Polícia Científica. 

Aliás, a sua actividade como médico forense tem motivado empenhada participação em 

numerosas perícias em Espanha e no estrangeiro, de que se salienta a convocação, pela 

Assembleia da República Portuguesa, para colaboração nas 5.° e 6.° Comissões de Inquérito 

Parlamentar ao desastre de Camarate. 

Mas, para além da sua prestigiada acção docente e institucional, Concheiro Carro produziu 

também obra de vulto no domínio da investigação, tendo publicado mais de centena e meia 

de artigos em revistas científicas, a maioria das quais internacionais, sobre temas que abrangem 

a Patologia, a Genética, a Clínica e Toxicologia Forenses e a Ética Médica. 

A sua produção sob a forma de monografias, capítulos de livros e livros ascende a 40 

referências, metade das quais têm carácter internacional. 

Proferiu múltiplas conferências e comunicações, em Espanha como no estrangeiro. 

Foi investigador principal de numerosos projectos de investigação, tendo igualmente 

orientado diversas teses de licenciatura e de doutoramento, destacando-se, para além do já 

referenciado suporte experimental à dissertação do seu apresentante, o apoio concedido para 

os doutoramentos de outros dois docentes da nossa Faculdade, o Doutor Teixeira Ribeiro e o 

Doutor Corte-Real. 

Concheiro Carro participou ainda, em Espanha como em Portugal, em júris de provas 

académicas de doutoramento, de progressão na carreira Universitária e de selecção de oficiais 

dos respectivos Ministérios da Justiça. 

É também membro de um grande número de Sociedades científicas e profissionais, de 

que se salientam, entre outras, a Sociedade Espanhola de Medicina Legal, a Associação Nacional 

de Médicos Forenses, a Academia Internacional de Medicina Legal e a International Society 

for Forensic Haemogenetics. 

Pertence ao Conselho de Redacção de várias Revistas, entre as quais figura a Revista 

Portuguesa de Dano Corporal. 

A sua notável carreira tem sido justamente reconhecida, como o comprovam a atribuição 

do grau de Doutor honoris causa pela Universidade Nacional San Luís Gonzaga de rCA, no 

Peru, e as condecorações com que foi já agraciado em Espanha (Cruz de San Raimundo de 

Penafort pelo Ministério da Justiça e Cruz de Mérito da Guarda Civil, outorgada pelo Ministério 

do Interior). 



Senhoras e Senhores 

Por proposta unanimemente aprovada pelo Conselho Cientifico da Faculdade de Medicina 

e sancionada também por unanimidade pelo Senado Universitário, vem hoje a esta sala solene 

o Doutor Concheiro Carro, referência cientifica internacional da Medicina Legal e docente da 

maior dimensão moral e humana, a confirmar as escolhidas palavras de Ferrer Correia, quando 

diz que « ••• 0 verdadeiro perfil e dimensão da Universidade se define pelo humanismo: C .. ) 
humanismo como concepção de vida em que o homem aparece sempre como o referente polar 

C .. ) e humanismo que repousa na esperança e se projecta no futuro». 

Magnífico Cancelário Reitor 

Os superiores méritos do preclaro universitário visitante que em nome da minha Faculdade 

honrosamente me esforcei por enaltecer, Personalidade de excepção, Amigo de Portugal e dos 

portugueses, Homem da Cultura, do Humanismo e da Ciência, acompanhado a este Claustro 

pelo distinto e ilustre colega que o apresenta, justificam que vos rogue lhe sejam impostas as 

insígnias doutorais da Universidade de Coimbra. 
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Doutor 

Duarte Nuno Pessoa Vieira 

[Padrinho do Doutor Luís Concheiro Carrol 



Doutor 

Luís Filipe Marreiro Caseiro Alves 



Elogio académico do Doutor Duarte Nuno Pessoa Vieira, 

proferido pelo Doutor Luís Filipe Maneiro Caseiro 

Alves, na cerimónia de doutoramento honoris causa 

do Doutor Luís Concheiro CaITO realizada no 

dia 5 de Novembro de 2000 

MAGNÍFICO CANCELÁRIO-REITOR DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA 

MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

SENHOR CONSELHEIRO DA JUSTIÇA DA JUNTA DA GALIZA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA 

FACULDADE DE MEDICINA DE COIMBRA 

DIGNÍSSIMAS AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E RELIGIOSAS 

SENHORES PROFESSORES DAS UNIVERSIDADES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 

SÁBIOS DOUTORES 

SENHORES ASSISTENTES E INVESTIGADORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORAS E SENHORES 

Recebe hoje uma vez mais a Sala dos Actos Grandes, areópago repleto de memórias e 

simbolismos que se perdem no tempo e se confundem com a nossa identidade cultural, a 

cerimónia solene de imposição de insígnias doutorais, acto que sem dúvida determina, num 

notável espírito de primordial renovação, o engrandecimento deste Claustro Doutoral. 

A Universidade, conferindo hoje o grau de Doutor honoris causa ao Doutor Luís 

Concheiro Carro, presta o merecido tributo à excelência que o postulante alcançou, honrando 

a obra de uma vida que em muito extravasou os limites das exigências académicas. Dos seus 

méritos, expostos com brilho e rigor pelo douto orador que me precedeu, sublinharia o 

empenho e espírito universitário que sempre demonstrou, ao dirigir um dos mais reputados e 

requisitados centros europeus de investigação, proporcionando também à Faculdade de 

Medicina de Coimbra, desde há mais de duas décadas, uma formação específica de elevadíssimo 

nível científico a muitos dos seus actuais docentes. 
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A Medicina Legal, de que o Doutor Luís Concheiro Carro é hoje um dos mais prestigiados 

cultores, tem raízes muito longínquas. 

Desde sempre que a humanidade, ao tentar compreender o fenómeno da morte, a atribuíu, 

não raras vezes, à esfera do sobrenatural, envolto em auras de misticismo. Contudo, infelizmente, 

e talvez por força da sua própria essência, o homem nem sempre terá esperado pela inexorável 

acção da natureza, antecipando, com mão criminosa, esta derradeira etapa. 

Já na Roma Imperial Quintílio, advogado das cortes, se socorreria de marcas deixadas por 

uma mão ensanguentada para a resolução de um crime. No entanto, apenas mais tarde, em 

1248, um autor chinês, Hsi Duan Yu, descreveria na sua obra intitulada «O apagamento dos 

erros» formas de diferenciar a morte por estrangulamento da morte ocorrida por causas naturais, 

constituindo-se no primeiro testemunho escrito de que há registo, da aplicação directa de 

conhecimentos médicos para a solução de um crime. Nascia assim, por imperiosa necessidade, 

o embrião germinativo da ciência da Medicina Legal, disciplina cuja utilidade pública no campo 

do direito desde cedo se faria sentir, como bem atestam os registos de testemunhos médicos 

periciais em tribunais do século XVIII. 

A história da ciência forense é escrita ao longo de vários séculos pela mão de reputados 

cientistas e onde se poderá destacar, entre uma imensa plêiade, nomes que marcaram de forma 

indelével a própria história da Medicina como é o caso de Marcello Malpighi, professor de 

anatomia na Universidade de Bolonha em 1686 ou do patologista alemão Rudolph Virchow, 

respectivamente, pelas contribuições para o estudo das impressões digitais e das primeiras 

análises de cabelo. 

Se a tanatologia, partindo da base do conhecimento anatomopatológico, afirmava a sua 

identidade e caminhava no sentido da diferenciação, a toxicologia surgia como outro dos ramos 

da Medicina Legal pela mão de Mathieu Orfila, professor da então denominada química 

medicinal e forense da Universidade de Paris. Este professor, cuja fama o obrigava a frequentes 

intervenções periciais em tribunais, daria à estampa em 1813 o «Traité des Pois sons Tirés des 

Régnes Minéral, Vegétal et Animal», o que para muitos é considerado o verdadeiro substracto 

científico da moderna toxicologia forense. 

Se a história da Medicina Legal é de facto rica em episódios marcantes, falar da História 

da Medicina Legal em Portugal, remete-nos, de forma obrigatória, para as referências históricas 

da nossa própria Universidade, no início do século XX, mais concretamente em 1913, onde o 

então Professor da cadeira de Medicina Legal, o ilustre Doutor Fernando Duarte Silva de 

Almeida Ribeiro, criaria o primeiro Instituto de Medicina Legal Português, sucedendo à morgue 

que existia desde 1899. O seu elevadíssimo estatuto profissional, universitário e pessoal tornou

-o, à época, uma das mais proeminentes figuras dos fóruns científicos e da sociedade civil tendo 

desempenhado, entre outros, os cargos de Reitor da Universidade de Coimbra, Director do 

Hospital da Universidade de Coimbra, Presidente da Câmara e Governador Civil de Coimbra. 

A vasta obra produzida no âmbito da Medicina Legal pôde felizmente contar, nas décadas 

vindouras, com dignos representantes e continuadores. De facto, a Faculdade de Medicina de 



Coimbra teve a honra e o privilégio de albergar entre as suas fileiras, professores de grande 

nomeada como o Doutor Duarte Santos, responsável por contribuições no campo da toxicologia 

forense e que, no plano académico, concebeu o primeiro mestrado de saúde ocupacional. Será 

também aqui mais do que obrigatória a evocação do nome do Doutor Oliveira e Sá que, com 

grande visão estratégica, se empenharia de forma muito particular na avaliação do dano corporal, 

área que muito dinamizou e onde formou muitos dos seus discípulos, aquém e além fronteiras, 

na certeza da importância jurídica que esta área do conhecimento médico iria sem dúvida 

possuir nos anos subsequentes. 

Discorrer sobre a história da Medicina Legal transporta-nos também, de forma inexorável, 

para a profunda remodelação desta disciplina sentida nas últimas décadas, fruto da permanente 

mutação e actual ização, não só dos conhecimentos médicos mas também das alterações 

introduzidas no campo do Direito, alma mater da sua existência. 

Com efeito, actualmente, apenas fará sentido falar, com verdadeira propriedade, em 

medicina forense, ciência que atravessa transversalmente múltiplas áreas do saber médico, e não 

só, desde a bioquímica, à biologia, à genética, integrando conhecimentos de balística ou de 

Medicina do Trabalho, enfim, conjugando um corpo de saberes cuja finalidade específica lhe 

garante a necessária harmonia e coesão para se poder afirmar como disciplina científica autónoma. 

Debatendo-se com a progressiva complexidade e diferenciação dos seus actos periciais, a 

ciência forense, com o seu vastíssimo campo de acção, possui hoje fronteiras que não será fácil 

delinear com exactidão. Parafraseando o Doutor Oliveira e Sá «acontece Medicina Legal sempre 

que um acto médico se projecta ou pode vir a projectar em coordenadas jurídicas». Este novo 

perfil, plurifacetado, abrangente e ao mesmo tempo a cada vez mais exigente em termos de 

diferenciação, tem constituído um poderoso estímulo científico, cujos reflexos acabam, no plano 

prático, por servir de catalisador para a formação de novas gerações de médicos-legistas, 

profissionais altamente especializados e mesmo super-especializados, capazes de responder com 

elevadíssima proficuidade técnica e científica aos inúmeros problemas que se lhe colocam na 

esfera do Direito . As sociedades, na directa proporção da sua complexidade organizativa, 

exigindo maior justiça e rigor na aplicação das leis, assim o determinam. 

* 

Por designação do Conselho Científico da Faculdade de Medicina, cumpre-me, nesta 

cerimónia solene, a honra e o privilégio de enaltecer os méritos, perante este Digníssimo 

Claustro Doutoral, do Doutor Duarte Nuno Vieira, ilustre professor catedrático da nossa 

Faculdade de Medicina, que é hoje, sem dúvida, um dos vultos de maior relevo da Medicina 

Legal nacional e internacional, afirmando"se como distinto profissional, brilhante académico e 

professor universitário. 

Ao seu notável percurso, não deixará seguramente de estar ligada a figura do peticionário 

que aqui homenageamos, Doutor Concheiro Carro, quando, há cerca de 10 anos, rumou para 

a Universidade de Santiago de Compostela, afim de realizar os trabalhos que conduziriam à 

sua dissertação de doutoramento. 
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o Doutor Duarte Nuno Vieira nasceu em Coimbra em 1959. Frequentou o Ensino 

Primário e Secundário em Coimbra tendo concluído o Curso Complementar dos Liceus com 

elevada classificação. Ingressou na Faculdade de Medicina de Coimbra em 1977 vindo a concluir 

o curso, com a classificação de Bom, em 1983. Desde muito cedo, e denotando clara vocação 

académica, aliás plenamente reconhecida pelos seus mestres, manteve estreita ligação à cadeira 

de Biomatemática da licenciatura em Medicina da Universidade de Coimbra onde obteria, em 

1986, o lugar de Assistente Estagiário. O seu espírito vivo, aliado a grandes capacidades 

intelectuais, levá-lo-ia, em simultâneo, a frequentar o Curso de Mestrado em Saúde Ocupacional 

onde obteve a classificação de Muito Bom, atribuída após discussão pública da dissertação 

«Morte por electrocussão - contribuição para o seu estudo em acidentes de trabalho». Ganhava 

assim contornos nítidos e bem definidos a clara orientação profissional para o campo da ciência 

forense. 

A inquebrantável força desse chamamento levá-lo-ia a frequentar o Curso Superior de 

Medicina Legal que concluíu em 1985 com a mais elevada classificação. O brilhantismo já então 

alcançado não deixaria indiferente o seu Mestre, Doutor Oliveira e Sá que, de imediato, o 

convidou para Assistente estagiário da cadeira de Medicina Legal e Toxicologia Forense de cujo 

lugar tomou posse em 1986. O seu intenso labor e trabalho docente apenas conheceria uma 

interrupção em 1990, motivada pela necessidade de desenvolver os projectos de investigação 

no Instituto de Medicina Legal da Faculdade de Medicina de Santiago de Compostela, onde, 

como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e sob a orientação do Doutor Concheiro 

Carro, elaborou grande parte da sua dissertação de Doutoramento. A defesa pública da sua 

tese, apresentada à Faculdade de Medicina de Coimbra em 1992 e intitulada «Contribuição para 

o diagnóstico diferencial entre feridas cutâneas vitais e post-mortem - Estudo de inibidores das 

proteases por focagem isoeléctrica directa de tecidos em geles de poliacrilamida» mereceria 

aprovação com distinção e louvor, por unanimidade. 

Após contratação como Professor Auxiliar é nomeado, a partir de 1992, regente das 

disciplinas de Medicina Legal das licenciaturas em Direito e Medicina Dentária eco-regente 

da cadeira de Medicina Legal e Toxicologia Forense da licenciatura em Medicina, da qual se 

tornaria definitivamente regente em 1994. O seu gosto pelo ensino pré-graduado levá-lo-ia ainda, 

desde 1987, a assumir a regência de várias cadeiras de diferentes cursos da Escola Superior de 

Tecnologia de Saúde de Coimbra. 

Em 1994 efectua concurso público para Professor Associado onde, uma vez maIS, é 

aprovado por unanimidade. Em 1997 obtém o título de Professor Agregado da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra tendo apresentado, em provas públicas, a lição 

subordinada ao título «Alcoolérnia cadavérica: problemas concretos na peritagem médico-legal». 

Para além da actividade docente e académica exerceria ainda, por diversas vezes, cargos em 

órgãos directivos da Faculdade de Medicina de Coimbra. 

Em 1999 tornar-se-ia, com grande fulgor e mérito, um dos mais jovens professores 

catedráticos da Faculdade de Medicina de Coimbra. 



No plano do ensino pós-graduado, o Doutor Duarte Nuno Vieira desenvolveu acção de 

tal forma vasta que se torna tarefa difícil a sua simples enumeração. É regente de cadeiras em 

cursos de pós-graduação de Medicina do Trabalho, de Biomedicina, dos Mestrados em Saúde 

Ocupacional e de Experimentação Animal da Faculdade de Medicina de Coimbra. É docente 

do Curso de Direito Biomédico da Faculdade de Medicina de Coimbra e regente de disciplinas 

do Curso de Mestrado em Toxicologia da Universidade de Aveiro. Foi um dos esteios do 

planeamento e criação do Mestrado em Medicina Legal cuja coordenação se tornou da sua 

exclusiva competência desde 1996. Promoveu a remodelação do Curso Superior de Medicina 

Legal do Instituto Médico-Legal de Coimbra onde lecciona várias disciplinas. Integra o corpo 

docente do Curso de Pós-graduação sobre peritagem Médico legal no âmbito da reparação civil 

do dano pós-traumático. Planeou o Curso de Medicina Legal Social e do Trabalho. Nunca 

deixando, como é seu timbre, de assumir as responsabilidades que lhe competem, é hoje o 

coordenador de boa parte desta actividade científica médico-legal a qual é desenvolvida há vários 

anos de forma regular e ininterrupta no seu Instituto, situação que, estamos em crer, não 

encontra paralelo no panorama da Medicina Legal Portuguesa. 

Dotado de uma invulgar capacidade de trabalho, a sua actividade universitária estaria longe 

de se esgotar em território nacional, sendo regularmente indigitado, desde 1992, para exercer 

funções docentes em Cursos de Doutoramento na especialidade de Medicina Legal ou de 

Avaliação do Dano Corporal em múltiplas Universidades Europeias de grande prestígio, 

particularmente em Espanha, tais como Santiago de Compostela, Valência, Valladolid, 

Cantábria, Granada, Saragoça e Complutense de Madrid. 

O seus incontestáveis méritos académicos levariam a outros tantos honrosos convites para 

integrar o corpo docente de várias Universidades, desempenhando o cargo de Professor 

Catedrático Convidado quer em Portugal quer no Estrangeiro, como a título de exemplo na 

Universidade de Montes Claros no Brasil. 

Paralelamente ao exercício de toda a função docente, o Doutor Duarte Nuno Vieira 

desenvolve profícua actividade científica, tendo publicado 124 trabalhos dos quais cerca de 

metade em prestigiadas revistas internacionais da Especialidade, como o American Journal of 

Forensic Medicine and Pathology, Forensic Science International ou Journal de Toxicologie 

Clinique et Experimental, entre muitos outros. Autor de vários capítulos de livros, três dos quais 

de edição internacional, foi ainda o coordenador do livro «Temas de Medicina Legal». 

Apresentou 496 trabalhos em reuniões científicas, dos quais mais de 50, como palestrante 

convidado, em reuniões internacionais. Participou como moderador em inúmeras sessões, 20 

das quais em reuniões de âmbito internacional. É autor ou co-autor de 18 projectos de 

investigação, oficialmente subsidiados por várias entidades após a realização de concursos 

públicos. É ou foi orientador de 15 teses de mestrado e de 4 teses de doutoramento uma das 

quais decorre no estrangeiro. 

O Doutor Duarte Nuno Vieira contribuíu ainda de forma notória para o progresso e 

disseminação da cultura médica na sua Especialidade, promovendo ou pertencendo à Comissão 
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Organizadora de múltiplas reuniões científicas, aquém e além fronteiras . É membro de 16 

sociedades cientificas algumas das quais na qualidade de sócio-fundador, onde exerceu ou exerce 

funções nos respectivos órgãos directivos. 

As suas actividades cientificas seriam merecedoras do justo reconhecimento através da 

atribuição de sete prémios, de que se destacam os prémios PAUL WHITE da Fundação 

Portuguesa de Cardiologia, da Sociedade Castelhana de Medicina e Segurança no Trabalho ou 

da Sociedade Mediterrânica de Medicina Legal. 

A sua acção emérita no campo da ciência forense foi ainda distinguida com a atribuição 

de diversos titulos como sejam o de Académico Correspondente da Academia Portuguesa de 

Medicina, Académico Honorífico da Real Academia de Medicina de Granada ou o de Sócio 

de Honra da Sociedade Espanhola de Avaliação do Dano Corporal. 

O reconhecimento público do seu valor traduzir-se-ia de igual forma em convites para 

integrar o conselho redactorial de 9 prestigiadas publicações nacionais e estrangeiras 

nomeadamente das revistas American Journal of Forensic Medicine Pathology, Forensic Science 

International, ou da Revista Portuguesa de Dano Corporal da qual é hoje director. 

No plano profissional o Doutor Duarte Nuno Vieira não olvidaria os problemas que 

afectaram a sua especialidade tendo sido um dos obreiros da criação da Especialidade de 

Medicina Legal, que ocorreria em 1989, integrando grupos de trabalho nomeados para o efeito 

pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos. Foi ainda um dos redactores do 

diploma de articulação enb"e as carreiras médicas de medicina legal e a carreira docente 

universitária, o qual poria cobro à situação díspar relativamente às restantes especialidades 

médicas, alargando os horizontes profissionais da sua ESpecialidade e que lhe permitiriam no 

seu caso pessoal, alcançar, com toda a justiça, o grau de Chefe de Serviço. 

Habituado desde muito cedo a assumir responsabilidades acrescidas, o Doutor Duarte 

Nuno Vieira tomaria posse como Director do Instituto de Medicina Legal de Coimbra em 1997, 

cargo que exerce actualmente. Durante estes anos e mesmo para quem visite fugazmente o seu 

Instituto, depressa se poderá aperceber das substanciais alterações orgânicas aí ocorridas, indo 

desde o notável planeamento e reformulação do tipo de serviços prestados até à dinamização 

das actividades de investigação e de formação profissional. Exercendo as suas funções com 

grande sentido de responsabilidade, o Doutor Duarte Nuno Vieira tem sido o paradigma do 

Director exemplar, dirigindo com firmeza mas sabendo escutar, sempre aberto à introdução 

de novas tecnologias e modificações operativas, formando e diferenciando colaboradores em 

várias áreas científicas, como bem atesta o elevado número de alunos de Doutoramento e 

Mestrado. Não deverão pois causar estranheza que as recentes propostas no campo da 

criminologia, totalmente inovadoras no domínio da genética forense em Portugal, tivessem a 

assinatura do Serviço que superiormente dirige. 

O reconhecimento profissional pelos seus pares está bem patente nos cerca de 15 cargos 

que ocupa e de que apenas é possível dar conta, porventura, de alguns dos mais significativos, 

como seja o de Presidente de vários Conselhos Médico-Legais Nacionais, Membro do Conselho 



de Administração da Sociedade Mediterrânica de Medicina Legal, Vice-Presidente da Academia 

Europeia de Medicina Legal, Membro do Praesidium e Vice-Presidente da Academia Interna

cional de Medicina Legal. 

Como corolário lógico de todo o seu trabalho e enorme visão estratégica seria recentemente 

empossado por Sua Excelência o Ministro da Justiça como Presidente do Instituto Nacional 

de Medicina Legal, cargo que corresponde à mais alta responsabilidade na hierarquia 

organizativa Médico-Legal Portuguesa. 

Magnífico Cancelário-Reitor 

Apresentado pelo ilustre orador Doutor Carlos Robalo Cordeiro, ouvimos enaltecer as 

notáveis qualidades académicas, intelectuais e humanas do Doutor Luís Concheiro Carro, e 

ficámos cientes dos relevantes serviços que ao longo de décadas tem prestado à Faculdade de 

Medicina de Coimbra. 

Peço-vos assim, em nome da minha Faculdade, que ordeneis sejam impostas ao nosso 

eminente visitante as insígnias doutorais da nossa Universidade. 
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MAGNÍFICO CANCELÁRIO REITOR 

Elogio académico do Doutor Dario Olivieri, proferido 

pelo Doutor Carlos Manuel da Silva Robalo Cordeiro, 

na cerimónia de doutoramento honoris causa 

realizada no dia 24 de Junho de 2001 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

SENI-IOR EMBAIXADOR DE ITÁLIA 

EX. MAS AUTORIDADES 

ILUSTRES DOUTORES 

SENHORES ASSISTENTES E INVESTIGADORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORES FUNCIONÁRIOS 

SENHORAS E SENHORES 

«Convocados a capelo pelo toque do sino grande da Torre da Universidade» exaltamos 

de novo um acto solene, que cada vez nos parece único, embora repleto de um intenso 

simbolismo ancestral. 

Vai em breve o Doutor Dario Olivieri, apresentado pelo Doutor António José Robalo 

Cordeiro, pedir ao Magnífico Reitor a imposição da láurea doutoral em Medicina pela 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 

Testemunha, assim, o Colégio Doutoral, congregado na dignificação de um ritual que se 

renova na repetição, não apenas o seu engrandecimento, como também, simultaneamente, a 

sua generosidade. 

Cruzam-se então novamente, nesta Sala Grande dos Actos, destacados expoentes de povos 

com história e cultura seculares. 

Se a enumeração das Universidades Europeias nos revela a probabilidade de existência 

de quatro (ou cinco) representantes italianas entre as dez primeiras instituições constituídas na 

Idade Média, afigura-se igualmente pouco definida a data da fundação da Universidade de 

Parma (Escola do saber que acolhe o nosso ilustre visitante), para alguns fixada em 1412, para 

outros com início em 1064, o que lhe conferiria o estatuto de segunda instituição medieval. 
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Existem, aliás, relatos de actividade relevante no domínio da educação superior, precisamente 

na cidade de Parma e ainda no século oitavo, durante o encontro, aí assinalado no ano de 781, 

entre o Imperador Carlos Magno e o monge irlandês Alcuin. 

No entanto, como nos diz Ferreira Gomes a este respeito «Uma Universidade, como 

qualquer Instituição da sua envergadura, não se cria em determinado dia de um determinado 

ano, mas vai-se criando, por vezes ao longo de muitos anos». 

Com efeito, tendo sido recentemente tempo de celebração do sétimo centenário da nossa 

Universidade (igualmente com data de fundação dispersa por três documentos - a petição de 

27 eclesiásticos dirigida ao Papa Nicolau IV, em Novembro de 1288, a Carta de D. Dinis criando 

o Estudo Geral, em Março de 1290 e a Bula papal «De Statu Regni Portug'alliae» a erigir 

canonicamente a Universidade, em Agosto do mesmo ano), é tempo agora de integração no 

novo século que se inicia. 

Uma das premissas dessa desejada integração será seguramente o estímulo e incentivo à 

Mobilidade, de discentes como de docentes, em concordância com o pensamento de Fernando 

Pessoa, quando diz que «Um português que só é português não é português». 

No entanto, como se interroga Walter Ruegg em «Uma História da Universidade na Europa», 

publicada em 1996, «Desempenharão as Universidades funções genuinamente européias quando, 

em praticamente nenhum dos estados membros da comunidade, há mais que 1 % de estudantes 

provenientes de qualquer outro estado membro e quando, em muitos países europeus, não podem 

ser contratados professores de outros países ou só o podem ser em circunstãncias excepcionais»? 

E se a peregrinação académica européia terá sido facilitada, no início, pelo facto de, até 

ao século XVII, as Universidades leccionarem todas em latim, sendo semelhantes os curricula 

e graus académicos respectivos, a história revela-nos resistências obsessivas a esta mobilidade 

cultural, como a personificada por um conhecido teólogo pregador francês, Jacques de Vitry, 

que apontava, por volta de 1200, de forma muito particular, as responsabilidades estudantis pela 

devassidão no Bairro Latino: «Os ingleses são uns cobardes bêbados; os franceses são orgulhosos, 

moles e efeminados; os alemães são conflituosos e usam uma linguagem obscena; os normandos 

são vaidosos e arrogantes; os naturais de Poitou são traiçoeiros e avarentos; os borgonheses são 

umas bestas quadradas; os bretões são frívolos e volúveis; os lombardos são avarentos, 

rancorosos e mal intencionados; os romanos são vingativos e violentos; os sicilianos são tirânicos 

e cruéis; os barbantinos são ladrões e os flamengos são devassos». 

Coimbra encontra-se hoje inserida numa rede integrada de Universidades europeias, cuja 

fundação activou em 1990, mas parece permanecer subvalorizado o intercâmbio docente na 

nossa Escola. 

Outra das premissas fundamentais para a adaptação e integração da Universidade aos 

tempos modernos, diz respeito ao apoio e incentivo à Investigação. 

Na realidade, é no seio da Instituição Universitária que se reúnem as condições privilegiadas 

para o desenvolvimento de Investigação Científica, sendo que, como avisa Boaventura Sousa 

Santos «A Ciência e a Universidade, ou recomeçam juntas, ou não recomeçam». 



Foi recentemente formalizada, em cerimónia a que tivemos oportunidade de assistir, a 

existência, no seio da nossa Universidade, de um Instituto de Investigação Interdisciplinar, 

Unidade que visa, conforme expresso no Artigo 1.0 dos seus estatutos, a «coordenação das 

actividades de investigação realizadas na Universidade de Coimbra». 

Instituto de Investigação Interdisciplinar, sigla de três is que significarão certamente 

Inovação (já que é a primeira das Universidades portuguesas a criar uma estrutura do género, 

conforme sublinhou, na referida sessão, o Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia), que 

poderão significar Intercâmbio (dado o potencial aproveitamento vantajoso de sinergias) e que 

deverão forçosamente significar Independência (condição fundamental na preservação da 

autonomia das respectivas Unidades integrantes). 

Inovação, Intercâmbio e Independência, como bases sólidas de apoIO à Investigação, 

contributo obrigatório e universal para uma docência moderna, bem reflectida nos percursos, 

não apenas do Doutor Dario Olivieri, como procuraremos ilustrar com a apresentação ainda 

que breve e imperfeita do seu vasto e distinto curriculum, como igualmente no do seu 

apresentante de hoje, de cujos atributos falará com voz mais autorizada e eloquente o nosso 

distinto colega Doutor Paiva de Carvalho. 

* 

o Doutor Dario Olivieri nasceu em Brindisi a 26 de Setembro de 1940. 

Frequentou o Ensino Secundário nesta cidade, tendo ingressado na Faculdade de Medicina 

da Universidade de Parma, onde concluiu a Licenciatura em 1964. 

A sua vocação académica cedo se manifestou, pelo que, motivado certamente pela figura 

ilustre de Antonio Blasi, iniciou a carreira docente como Assistente de Pneumologia, ainda em 

1964 e até 1968, em Parma, tendo posteriormente acompanhado o seu mestre na transferência 

para a Universidade de Nápoles, onde foi, sucessivamente, Assistente Estagiário, de 1969 a 1982 

e Professor Associado, de 1983 a 1986, após apresentação da sua tese de doutoramento, que 

mereceu aprovação por unanimidade com distinção e louvor. 

Regressa então a Parma, após obtenção do primeiro lugar em concurso público nacional, 

para assumir, em 1986, o lugar de Professor Extraordinário de Pneumologia da respectiva 

Faculdade de Medicina, ascendendo a Professor Catedrático em 1989. 

A precoce visão da multidisciplinaridade da Ciência Pneumológica a que tem devotado o 

seu brilhantismo e a percepção da importância decisiva dajá referenciada mobilidade, conduziriam 

o Doutor Dario Olivieri à realização de diversos estágios no estrangeiro, tendo inicialmente, 

entre 1966 e 1968, trabalhado durante vários meses, em Lille, em bioquímica do muco 

brônquico, quer no Instituto Pasteur, com o Doutor Gernet Rieux, microbiologista, quer no 

Hospital Calmette, com o Doutor Cyr Voisin, figura cimeira da Pneumologia da época e que 

tivemos já o gosto de receber em Coimbra. 

Mais tarde, entre 1974 e 1975, estagiou em Londres, no Midlessex Hospital, com o Doutor 

Jonathan Brostoff, então para aprofundar aspectos relacionados com Imunodeficiências e 

Imunologia pulmonares. 
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A par de uma brilhante carreira académica, Dario Olivieri foi construindo um sólido e 

diversificado percurso Hospitalar, expresso nos graus de especialista de Pneumologia, obtido 

em Parma, em 1966, de Medicina Interna, igualmente em Parma, em 1969 e de Alergologia e 

Imunologia Clínica, em Florença, no ano de 1975. 

As suas actuais prioridades científicas, desde os aspectos histopatológicos e imunológicos 

da Asma Brãnquica, à imunologia da Tuberculose e da patologia pulmonar intersticial, revelam 

bem a percepção pessoal da evolução da Pneumologia, que será justo sublinhar nesta sala repleta 

de história, onde se realizou, também, em 1895, a sessão de abertura do 1.0 Congresso Médico 

em Portugal, dedicada, precisamente, aos trabalhos de Robert Koch e à descoberta do bacilo 

responsável pela tuberculose. Trágica coincidência, menos de um ano depois viria a falecer, 

na nossa cidade, na sequência de uma infecção tuberculosa, o estudante de medicina Augusto 

Hilário, criador do mítico fado de Coimbra. 

Significa, ainda, esta cerimónia, mais um imperecível contributo para a história da 

Pneumologia em Coimbra, que já laureou, igualmente com o grau lWJ)oris causa, Jacques 

Chrétien, aliás com o mesmo apresentante, e que acompanhou a graduação com semelhante 

distinção, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, do insigne mestre Augusto Vaz Serra, 

primeiro cultor, na Alma Mata conimbricense, deste ramo da Ciência Médica. 

Mas a peregrinação académica de Dario Olivieri só ficaria completa em 1992, com as 

passagens, nos Estados Unidos da América, pelo National Institute of Health, em Bethesda e 

pelo Cardiovascular Research Institute, em S. Francisco, onde trabalhou, respectivamente, com 

Ronald Crystal e com Gay NadeI, agora numa vertente formativa destinada à implementação 

de estudos de pós-graduação e de reuniões científicas internacionais. 

Esta preparação específica viria a ter expressão relevante, não apenas na coordenação, que 

passou a assumir desde então, do ramo pneumológico do Centro Nacional de Investigação, 

dependente do Ministério Italiano das Universidades, Investigação Científica e Tecnológica, 

como também na organização de múltiplos eventos científicos (cerca de 30 desde 1987), de 

que se destaca, obrigatoriamente, a sua qualidade de Chairman, quer do European Respiratory 

Congress, em Florença, no ano de 1993, quer do L° World Congress on Lung Health, 

igualmente em Florença, em 2000. 

Aliás, para além da Direcção do Instituto de Doenças Pulmonares do Hospital 

Universitário de Parma, que funciona como Centro de Responsabilidade desde 1995 e da 

Regência da respectiva cadeira, é o Doutor Dario Olivieri Director da Escola de Pós-graduação 

em Doenças Respiratórias da sua Faculdade de Medicina e iniciador, em 1996, dos Cursos de 

Doutoramento em Fisiopatologia Respiratória Experimental da Faculdade de Medicina de 

Parma. 

O seu espírito aberto, bem como a sua personalidade atenta e cientificamente jovial 

transparecem no texto com que encerra o último relatório de actividades do prestigiado Instituto 

que dirige, ao dizer que «i futuri compiti continuino ad essere ampiamente discussi e collegialmente 

assegnati, dando spazio sempre maggiore a proposte e iniziative personali». 



Mas, para além da sua prestigiada acção docente e institucional, Dario Olivieri produziu 

também obra de vulto no domínio da investigação, tendo publicado mais de duzentos trabalhos 

em revistas científicas, cerca de cem dos quais em revistas internacionais. 

A sua actividade editorial sob a forma de livros e monografias ascende a 16 referências, 

metade das quais têm carácter internacional, de que se destaca a mais recente, datada de 2000, 

subordinada ao título «Interstitial Lung Diseases», e da co-responsabilidade editorial do Doutor 

Ronald Du Bois, aqui presente também nesta cerimónia. 

Proferiu múltiplas conferências em Itália como no estrangeiro, em locais tão diversos como 

em Nova York, S. Francisco, Rochester (Mayo Clinic), Tóquio, Kioto, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Buenos Aires, Lima e tantos outros na Europa, de que se realça, com particular 

entusiasmo, a sua 3.<1 presença em Coimbra, agora para participar, proferindo a conferência 

de abertura, nas 25.as Jornadas de Actualização Pneumológica. 

Constitui este um momento, também, de natural júbilo para a pneumologia de Coimbra 

e portuguesa, que celebra a mais antiga actividade regular de pós-graduação da nossa 

Universidade, iniciada ainda em 1977 pelo apresentante de Dario Olivieri e de que o seu 

sucessor soube preservar, não apenas a desejada regularidade, como igualmente a necessária 

qualidade. 

Cumpre-se, assim, com a creditação científica do Centro de Pneumologia da Universidade 

de Coimbra a este evento, a propalada aplicação da Investigação na formação pré e pós-graduada. 

É, aliás, esta Unidade, dependente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, actualmente membro 

do referido Instituto de Investigação Interdisciplinar, exemplo relevante da interdisciplinaridade 

hoje tão requisitada. 

Na realidade, desde há vários anos se vem desenvolvendo, no âmbito do Centro de 

Pneumologia, fundado em 1988 por iniciativa do Doutor António José Robalo Cordeiro, 

colaboração múltipla e profícua, nomeadamente com o IBILl, Serviço de Genética, Instituto de 

Patologia Geral e Centro de Imunologia da Faculdade de Medicina, com o Centro de 

Histocompatibilidade do Centro, com o Departamento de Mecânica de Fluidos da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia, com os Serviços de Cirurgia Cardiotorácica, de Medicina Interna, de 

Cardiologia, de Doenças Infecciosas, de Otorrinolaringologia e Departamento de Transplantes 

dos HUC, com a Direcção Regional de Educação do Centro, entre outros . 

Registe-se, igualmente, o facto do ilustre homenageado de hoje ser, desde há vários anos, 

membro da Comissão de Aconselhamento da referida Unidade de Investigação. 

Dario Olivieri é membro de um grande número de Sociedades Científicas, de que se 

salientam, entre outras, a European Respiratory Society (de que foi Presidente em 1994, tendo, 

nessa qualidade, durante o respectivo CongTesso anual, em Nice, atribuído a distinção Presidential 

Award ao seu apresentante de hoje), o American College of Chest Physicians (de que foi 

Regente Internacional de 1994 a 2000), a American Thoracic Society (pertencendo ao respectivo 

Conselho de Directores), a N ew Y ork Academy of Science, a Societé de Pneumologie de 

Langue Française, a Associação Médica Argentina e diversas Sociedades Italianas. 
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Pertence ao Conselho de Redacção de várias Revistas, entre as quais figuram as prestigiadas 

Chest (de que é Editor internacional), Respiration (de que é Editor Associado), Current Opinion 

in Pulmonary Medicine, International Review of Allergology and Clinical Immunology e a 

European Respiratory News (de que é Director). 

A sua notável carreira tem sido justamente reconhecida, como o comprovam as distinções 

de Professor Extraordinário da Universidade de Salvador, em Buenos Aires, de Membro 

Honorário da Sociedade Peruana de Tisiologia e de Membro Correspondente Estrangeiro da 

Associação Médica Argentina. 

Senhoras e Senhores 

Por proposta unanimemente aprovada pelo Conselho Cientifico da Faculdade de Medicina 

e sancionada também por unanimidade pelo Senado Universitário, vem hoje a esta sala solene 

o Doutor Dario Olivieri, referência cientifica mundial da Pneumologia e docente de superior 

dimensão. 

Magnífico Cancelário Reitor 

Os elevados méritos do preclaro universitário visitante que em nome da minha Faculdade 

honrosamente me esforcei por enaltecer, Personalidade de excepção no panorama médico 

internacional, acompanhado a este Claustro pela figura ilustre que o apresenta, justificam que 

vos rogue lhe sejam impostas as insígnias doutorais da Universidade de Coimbra. 



Doutor 

António José de Amorim Robalo Cordeiro 

[Padrinho do Doutor Dario OlivieriJ 



Doutor 

José Humberto Santos Paiva de Carvalho 



Elogio académico do Doutor António José de Amorim 

Robalo Cordeiro, proferido pelo Doutor José Humberto 

Santos Paiva de Carvalho, na cerimónia de doutoramento 

honoris causa do Doutor Dario Olivieri, realizada no dia 

24 de Junho de 2001 

MAGNÍFICO CANCELÁRlO REITOR 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA 

EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES ACADÉMICAS, CIVIS, MILITARES E RELIGIOSAS 

SENHOR EMBAIXADOR DA ITÁLIA, SENHORES CONVIDADOS 

SENHORES DO UTORES, ASSISTENTES E INVESTIGADORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SENHORES FUNCIONÁRIOS 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

É, hoje, mais uma vez, dia de festa na Universidade de Coimbra. 

Por entre os sons da charamela, o repicar dos sinos e as cores e galas académicas conferem 

grande solenidade ao cerimonial em que participamos; esta Velha Universidade, orgulhosa dos 

seus mais de 700 anos, abre as suas portas para receber, com magnificência, nesta Sala Histórica, 

um novo Doutor. 

Poderíamos temer pela lucidez da sua implantação no mundo actual e pela sua capacidade 

de permanecer na primeira linha das transformações científicas, culturais, sociais e económicas 

do nosso tempo; mas o peso dos anos e a quietude de alguns períodos da sua vida, não lhe 

retiraram, mercê do espírito crítico e criativo do seu capital humano, a clarividência necessária 

à justa consagração de individualidades como a que hoje temos entre nós. 

Magnífico Reitor 

Foi com um sentimento de grande satisfação pessoal, e de evidente apolO, que tomei 

conhecimento da proposta de atribuição do título de Doutor honoris causa ao Prof. Doutor 

Dario Olivieri. Essa proposta afigurou-se-me, desde logo, como uma justa homenagem e um 

nobilíssimo gesto, em simultâneo honrosos para o proposto e para o proponente, o Prof. Doutor 
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Robalo Cordeiro, que me cabe, aqui e agora, gostosamente elogiar como Padrinho. Ao Prof. 

Luís C. d'Oliveira seu sucessor ao leme do Serviço, da Cadeira e do Centro de Pneumologia, 

dirijo saudações académicas tão respeitosas quanto cordiais, certo de que as suas qualidades 

científicas e humanas lhe permitirão, num dia a dia nem sempre bonançoso, levar a nave a bom 

porto, como merece. 

Naturalmente, a esse sentimento inicial de júbilo sucedeu um compreensível receio de, 

pelas minhas limitações de oratória, poder, ao proceder ao elogio do Apresentante, retirar o 

brilho que o mérito e o prestígio invulgares dos homenageados amplamente justificam que 

deseje imprimir a esta missão. 

Tentarei corresponder a tão responsabilizante tarefa com a singeleza habitual das minhas 

palavras, aliás encorajadas pelo gosto e pela honra que sinto ao proferi-las; com sinceridade e 

emoção, através delas, tentarei enaltecer um Grande Vulto e uma Grande Obra de Medicina. 

Abordar o curriculum vitae do Prof. Doutor Robalo Cordeiro é aliás, para mim, 

particularmente tocante dado que tenho a honra e o privilégio de ter sido seu colaborador de 

1976 até à sua Jubilação, em 1996; recordo com grata emoção, e muito respeito, o período já 

longo, de vida profissional, em que pude contar com a sua superior orientação, reflexo da sua 

sabedoria, da sua enorme capacidade de trabalho e da sua força de vontade incomensurável. 

Permitam-me que recorde, igualmente, cerimónia idêntica à que hoje estamos vivendo em que 

foi, também, meu apresentante na minha imposição de Insígnias, a 1 de Julho de 1990, nesta 

mesma Sala. 

Em cada palavra que lhe dirija que possa sempre sentir o tom afectivo do louvor e da 

gratidão que me merece. 

Nascido a 21 de Outubro de 1926, em Viana do Castelo, viria o Prof. Doutor Robalo 

Cordeiro a concluir o curso dos liceus em Castelo Branco, no ano de 1944, com a 

classificação de 19 valores. Realizou o Curso Médico, em Coimbra, com a média de 18 valores, 

tendo obtido as mais elevadas classificações e sido distinguido com as maiores distinções 

honoríficos escolares. 

Foi Assistente das Cadeiras de Patologia Médica e de Clínica Médica de 1953 a 1959, ano 

em que se apresentou a Provas de Doutoramento académico, tendo sido aprovado com a 

elevada classificação de 19 valores. Tomou posse, nesse mesmo ano, do lugar de 1.0 Assistente 

da Faculdade de Medicina 

Em Dezembro de 1964 prestou Provas Públicas para Professor Extraordinário de Medicina 

Interna, tendo sido aprovado por unanimidade. 

Em 1971 realizou Provas Públicas no Concurso para Professor Catedrático de Pneumologia 

tendo sido aprovado por unanimidade. 

Regeu a Cadeira de Patologia Geral de 1960 a 1983. Nos anos lectivos de 1968/69 e 1969/ 

/ 1970 regeu, em acumulação, ainda, a cadeira de Farmacologia. 

Regeu a Cadeira de Pneumotisiologia de 1972 a 1996; até 1989 regeu, ainda, em acumula

ção, desde a sua instituição, a Cadeira de Imunologia. 



Assumiu, em 1971, a Direcção do Serviço de Pneumologia dos HUC, em que revelou quali

dades de liderança e de equilíbrio inigualáveis; devem-se-lhe a implementação em Portugal da 

Broncofibroscopia e da Lavagem bronco alveolar. 

A simples, e fria, enumeração das múltiplas tarefas docentes, sempre de grande relevo e 

responsabilidade, que lhe foram confiadas pela sua Faculdade, e o conhecimento, generalizado, 

da forma exemplar como sempre exerceu essas funções, permitem que nos apercebamos de 

imediato das suas excepcionais craveira intelectual e capacidade de adaptação e do seu gosto 

indesmentível pelos desafios e pela inovação. 

Mas muito mais há a salientar da sua carreira ímpar; lembremos, apenas, também em 

referências breves, alguns pontos mais do seu curriculum vitae. 

Das suas lições, e da organização modelar da sua actividade docente, deixou-nos sumários 

desenvolvidos que constituem fonte matricial de consulta na pré e na pós graduação; sugestivos 

do cuidado e da inteligência com que foram elaborados, definem as qualidades de um 

verdadeiro Professor. 

A docência constitui, assim, traço exemplar na vida deste Mestre, por tal merecedor dos 

mais elevados encómios por quem com ele teve a felicidade de privar; mas as suas actividades 

ligadas à investigação científica (clínica e experimental) e à clínica médica, em toda a sua riqueza 

científica e humana, espantam os que conhecem as condições (ou a falta delas) em que teve 

frequentemente necessidade de trabalhar. 

É verdadeiramente invulgar reunir numa mesma pessoa a diversidade dos seus dotes 

científicos e profissionais. A ele se devem, na Escola Coimbrã, o início dos estudos hemodinâ

micos (foi quem realizou os primeiros cateterismos cardíacos em Coimbra), tendo instalado e 

organizado o Laboratório de Hemodinâmica dos HUC, no Serviço do Prof. Doutor João Porto. 

Inserido na Equipa do Senhor Professor Adriano Vaz Serra foi, também, um iniciador, 

já que participou, decisivamente, na organização do Sector de Endoscopia Pulmonar, onde 

largamente praticou exames de broncoscopia rígida; e, igualmente, realizou outras técnicas 

complementares do diagnóstico pneumológico, como a pleuroscopia e a pleurotomia. 

Iniciou, em 1967, os estudos imunológicos na Faculdade de Medicina tendo criado um 

Sector diferenciado do Instituto de Patologia Geral, que viria a ser elevado a Centro de Imuno

logia no ano de 1969, sendo seu fundador e Director até 1992. 

Fundou e dirigiu de 1978 até à Jubilação o Centro de Pneumologia da Universidade de 

Coimbra. A importância desta unidade de investigação do INIC (Instituto Nacional de Investiga

ção Científica) é bem conhecida nos meios científicos e universitários portugueses e estrangeiros, 

tendo muito dos seus numerosos projectos de investigação sido motivo de publicações e 

apresentações, galardoadas com diversos prémios, e aceites em prestigiadas reuniões científicas 

e em reconhecidas revistas de ciência. 

Foi Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina no ano de 1979. 

Foi Director da Biblioteca da Faculdade de Medicina de 1973 a 1978, devendo-lhe a 

publicação periódica de um boletim informativo. 
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Foi ainda Membro do Conselho Nacional do Ensino Superior durante a sua vigência. 

O prestígio de que goza entre os seus pares, o seu rigor e capacidade organizativa e de 

sistematização, o seu espírito científico e a sua arguta inteligência, associados à clareza e à lógica 

da linguagem, motivaram as permanentes solicitações de que foi alvo da sua carreira brilhante. 

É Membro de Honra e Fundador de várias Sociedades Científicas, médicas, (nacionais e 

estrangeiras) de que se salientam, por ter sido presidente, a Sociedade Portuguesa de Patologia 

Respiratória, a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica e a Associação 

Nacional de Tuberculose e doenças Respiratórias. 

Foi delegado português da Sociedade Europeia de Fisiopatologia e Clínica Respiratória e 

da Sociedade Europeia de Pneumologia até à sua eleição, nesta última, para o importante cargo 

de membro do Comité Executivo. 

Foi Governador e, depois, Regente, durante 12 anos, do Capítulo Português do American 

College of Chest Physicians. 

A sua colaboração científica nas actividades da Faculdade de Medicina foi, notável; em 

Portugal como membro do Conselho Médico-Legal como membro da Comissão Organizadora 

do Convénio Científico entre a sua Faculdade e a de Chicago como Presidente do 3.° Congresso 

Nacional de Educação Médica como Presidente e Relator da Comissão encarregada de elaborar 

a reforma do Ensino Médico em Coimbra, em 1986 como Presidente das Jornadas anuais de 

Pneumologia da Universidade de Coimbra (iniciadas em 1977, com a edição, anual, de um livro 

temático - Monografias Pneumológicas, e de que acaba ontem mesmo, de realizar-se a 25." 

edição) como membro do Conselho Científico dos congressos Nacionais do Médico Interno 

como Fundador e Director, desde 1988, da revista «Via Pneumológica», e, ainda, como editor 

do Livro «Pulmão Profundo» e como autor do Livro «Pneumologia Fundamenta!». 

No estrangeiro foi solicitado a proferir grande número de conferências, por convite, nas 

Universidades de Toulouse, Marselha, Paris, Edimburgo, Milão, Bruxelas, Verona, S. Paulo, 

Chicago; e a convite da Faculdade de Medicina de S. Paulo foi Professor visitante de Pneumologia 

em 1987. 

É autor de centenas de publicações em revistas científicas, naCionaIS e estrangeiras; 

orientou, incentivou e patrocinou estágios a 12 colaboradores seus em conceituados centros 

estrangeiros, no domínio da Pneumologia e da Imunologia. 

Devem realçar-se, também, como facetas da sua personalidade ímpar, a sua grande cultura 

e o brilho da sua forma literária, que cultiva com critérios de grande exigência, e elegância e 

rigor inultrapassáveis. 

No domínio, médico e social, da Luta Antitabágica também o Prof. Doutor Robalo 

Cordeiro ocupou posições de grande relevo: 

Membro Fundador e membro do conselho Científico da Associação Médica Europeia 

Tabaco ou Saúde. 

Membro, português, da Comissão de Luta Antitabágica de Países do Sul da Europa. 

Membro da Comissão Consultiva Nacional para a Tuberculose nomeado pelo M.S. 



Coordenador, para Portugal, do programa «Medical Education. Tobacco and Disease» da 

União Internacional contra a Tuberculose e as Doenças Respiratórias, e da Região Europa da 

Organização Mundial de Saúde. 

Membro do Conselho Nacional de Prevenção do Tabagismo. 

Em 1989, por indigitação do Ministro da Saúde e do Secretário de Estado do Ambiente, 

foi o Não Fumador do Ano em Portugal. 

Foi ainda, 

Membro do Conselho Consultivo das Ciências da Saúde do INIC. 

Membro da Comissão, do Conselho Consultivo da Saúde, da Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

Em Outubro de 1990 foi -lhe atribuída a Medalha de Ouro Carlo Forlanini, de Mérito 

Científico, da Pneumologista Italiana; este importantíssimo galardão, recebeu em Turim, em 

Sessão Solene Internacional, foi atribuído ao conjunto da sua obra científica, constituíu 

significativa honraria e foi motivo de particular regozijo e júbilo para a Pneumologia 

portuguesa. 

Recebeu, juntamente, a Medalha de Honra da Sociedade Francesa de Tuberculose e 

Doenças Respiratórias. 

Quando da sua Jubilação recebeu a Medalha de Ouro de Serviços Distintos do Ministério 

da Saúde. 

Ontem mesmo, quando do encerramento das suas 25.as Jornadas de Pneumologia de 

Coimbra, o Sr. Prof. Robalo Cordeiro foi agraciado, em nome do Sr. P.R. pelo Sr. Chanceler 

das Ordens Honoríficas, Prof. Doutor Rui Alarcão, com o grau de Grande Oficial da Ordem 

Militar de Santiago de Espada. 

Permito-me realçar, ainda, que como corolário das suas capacidades e dedicação à Carreira 

Académica, o Prof. Doutor Robalo Cordeiro foi muito frequentemente solicitado a argumentar 

Provas de Doutoramento e Concursos Universitários (argumentou 35 Provas); foi o orientador 

de 5 doutoramentos académicos de colaboradores seus, em Pneumologia e em Imunologia, 

entre 1989 e 1991; com a presente cerimónia, é pela 7." vez, apresentante de doutorandos em 

imposição de insígnias, merecendo relevo, de entre eles, o doutoramento honoris causa do Prof. 

Doutor Jacques Chrétien, personalidade sobejamente conhecida da Pneumologia Mundial, 

ocorrido a 15 de Julho de 1990 e no qual tive igualmente o honroso ensejo de participar fazendo 

então o elogio do Candidato. 

Por dever de consciência, impõe-se-me, a terminar, realçar o extraordinário contributo que 

o Prof. Doutor Robalo Cordeiro deu à Pneumologia Portuguesa também ao implementar e 

fomentar laços de sã e grande cordialidade entre todos os grupos de Pneumologistas Portugueses 

de todo o país, não só de Coimbra do Porto e de Lisboa; todos os colegas e amigos aqui 

presentes são o melhor testemunho desse seu papel propiciador da <<família pneumológica 

portuguesa» . 

Honra lhe seja. Que ela continue forte! 
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Magnífico Cancelário Reitor 

A carreira do Doutorando é garantia do seu empenho na vida e no espírito da nossa 

Universidade. 

Dario Olivieri é um nome grande da Pneumologia Internacional. 

A imposição do grau de Doutor pela Universidade de Coimbra parece-me, aSSim, 

plenamente justificada. 

Foi, no entanto, um acto de justiça e motivo para mim de grande júbilo, nesta festa 

universitária em louvor do espírito, da inteligência e do trabalho, relembrar o mérito e o prestígio 

científico, cultural e, também, ético e pessoal do seu Apresentante, o Prof. Doutor Robalo 

Cordeiro, nome indelével, marcante, da Nossa Universidade. 

Sendo o seu mérito e o seu prestígio o penhor do pleno acolhimento que queremos dar 

ao Doutorando, tenho assim, também eu, a maior honra em solicitar a Vossa Excelência se 

digne conferir a Láurea Doutoral ao Prof. Doutor Dario Olivieri. 



Doutor 

José Carreras 

2003 



Doutor 

Luís Filipe Marreiro Caseiro Alves 



Elogio académico do Doutor José Carreras, proferido pelo 

Doutor Luís Filipe Ma.rreiro Caseiro Alves, na cerimónia 

de doutoramento honoris causa realizada no 

dia 3 de Julho de 2003 

MAGNÍFICO CANCELÁRIO-REITOR DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

SENHORES REITORES 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA DE COIMBRA 

DIGNÍSSIMAS AUTORIDADES 

SENHORES DOUTORES 

SENHORES ASSISTENTES E INVESTIGADORES 

CAROS ESTUDANTES 

SENHORAS E SENHORES 

Como demanda o protocolo da nossa Universidade, qUIs o destino que nos fosse 

consignada a apresentação e enaltecimento dos méritos do Senhor José Carreras, ilustre visitante 

e cidadão do mundo que aqui vem requerer a V. Ex." as insígnias doutorais da Universidade 

de Coimbra. Nesta sala dos Actos Grandes, iremos pois tentar honrar, perante o digníssimo 

claustro doutoral, a tradição que nos identifica e que se confunde com a memória do tempo, 

num ritual de consagração pleno de simbolismo que apenas enobrece os que o preservam. 

O doutoramento honoris causa ou ad honorem representa uma das cerimónias universitárias 

de maior solenidade, a qual pretende conferir, a título honorífico, o mais alto grau académico, 

distinguindo méritos excepcionais em prol da ciência, da cultura ou da humanidade. Neste 

cerimonial o peticionário, depois de obter o grau, adquire especiais responsabilidades para com 

a Instituição, comungando do acordo do claustro de professores. A simbologia do ritual de 

investidura atinge seu o auge com a imposição da borla doutoral e a subida à cátedra que 

representam os sinais da sabedoria e da honra adquiridas, o anel o símbolo da fidelidade, 

dedicação e respeito à Universidade perante o livro aberto que alerta para o dever de ensinar. 

Conn"ariamente aos doutoramentos ditos científicos, na génese do doutoramento honorífico 

encontramos uma verdadeira conotação de tributo público, tal como foi aliás consignado no 
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Estatuto Universitário dado à estampa em 1918 e em cuja redacção figura o artigo que permite 

a concessão do grau «a individualidades eminentes, dignas dessa distinção». Não espantará pois 

que esta honra académica tenha sido concedida ao longo dos tempos não só a cientistas de 

vulto mas também a influentes e destacadas personalidades dos mais variados sectores da 

sociedade, que por sua vez concedem também mérito e honra às Universidades que os acolhem, 

contribuindo para o fortalecimento de relações inter-universitárias e internacionais. Ao longo 

dos tempos, esta Sala dos Capelos assistiu por diversas vezes à atribuição do grau a destacadas 

figuras políticas, militares ou religiosas consubstanciando uma influência a que não terá sido 

alheia, em muitos casos, a determinação política da época a que se reportam. Das cerca de 

170 cerimónias honoríficas que passaram por esta nobre sala recorde-se, a título de exemplo, 

a atribuição em 1921 do grau honoris causa a três generais comandantes das forças aliadas 

vencedoras da primeira guerra mundial, em 1989 ao rei Juan Carlos de Espanha ou, em 1992 

a Jacques Delors, entre outros . 

Hoje, a Universidade de Coimbra tem a honra de receber no seu seio não a visita de um 

eminente político ou cientista mas antes a de um ilustre convidado que, ocupando um lugar 

ímpar na cena mundial, decidiu, de forma despojada, enveredar por uma orientação humanista 

em prol do seu semelhante e em benefício da Medicina. Não será por demais lembrar que o 

exercício da filantropia se faz acompanhar por sentimentos de solidariedade e exercício da 

cidadania por quem a presta. Fazer algo pelo seu semelhante constitui uma das causas morais 

mais nobres pela qual alguém pode lutar. Situamo-nos num tempo em que o Homem vive 

constrangido num mundo de competição permanente, deixando cada vez menos margem para 

reflectir sobre a moral, a qual não resulta tão simplesmente de um conjunto de regras limitativas 

da liberdade individual, antes devendo ser alimentada de amor porque devem ser os nossos 

impulsos a levar o amor aos outros. Por que é um amor que ama e que não exige reciprocidade 

ou gratidão. Um amor a tudo que se contenta com nada. Esta moral não é mais do que uma 

reflexão sobre nós próprios e sobre os outros numa perspectiva que requer dois movimentos: 

o primeiro que nos coloca no exterior da nossa própria identidade e o segundo que nos obriga 

a penetrar na mente dos outros. Como diz Alberoni o segredo do raciocínio moral, portanto, 

é a capacidade de olhar, com olhos objectivos, para tudo o que é mais subjectivo no mundo: 

nós próprios e o cortejo dos nossos desejos, medos, esperanças, hipocrisias e caprichos. 

A sociedade economicamente afluente do pós-guerra, associada à construção no Primeiro 

Mundo do modelo de Estado Social conhecido como de Bem-Estar Social, concretizou a noção 

da universalidade da condição de cidadania, conceito que implica uma equidistância no acesso 

a bens primordiais e onde ganham especial notoriedade os bens de saúde. Há já mais de uma 

década que José Carreras enveredou por este caminho, através da criação da Fundação 

conhecida por José Carreras International Leukaemia Foundation. Se a escolha do seu combate 

recaíu sobre a terrível afecção hematológica que representa a leucemia, tal facto não se fica 

apenas a dever a razões do foro pessoal que o levaram a travar um conhecimento mais profundo 

com esta realidade, mas também à plena consciência da necessidade de dotar os seus actores, 



o mundo médico e em particular os seus cientistas, do armamentário adequado para o difícil 

desempenho desta missão. A luta contra a leucemia é tanto mais pertinente quanto se trata de 

uma afecção que não é rara, e para a qual os meios de tratamento actualmente existentes 

permitem ansiar por uma fundamentada esperança de cura, contrariamente ao prognóstico 

extremamente sombrio comportado apenas algumas década atrás. Com efeito, o desenvol

vimento de novas modalidades terapêuticas, onde atinge particular relevo a síntese de novas 

moléculas e a transplantação de medula óssea modificaram radicalmente o seu espectro. A este 

último tipo de tratamento, que constitui um marco da maior importância na luta oncológica, 

ficaria indelevelmente ligado o nome de Edward Donnall Thomas, cirurgião e cientista 

americano do Fred Hutchinson Cancer Research Center em Seattle, pioneiro neste tipo de 

tratamento a nível mundial e que por isso veria o seu trabalho mundialmente reconhecido com 

a atribuição do prémio Nobel em 1990. 

Embora temendo pela insuficiência das nossas capacidades, tentaremos, perante o digníssimo 

claustro doutoral, caracterizar a proficiência e a nobreza da acção que tem caracterizado aJosé 

Carreras International Leukaemia Foundation liderada pelo ilustre peticionário. Esta fundação, 

que remonta a 1988, tem como principal escopo da sua acção o desenvolvimento da investigação 

clínica no domínio das hemolinfopatias, a promoção de programas de transplante de medula 

óssea, o apoio institucional e a provisão de serviços de âmbito social. Desde o início das suas 

actividades e seguindo as orientações de um grupo de reputados cientistas internacionais que 

cooperam com a Fundação, tem sido levada a cabo um programa de intercâmbio com a 

atribuição de bolsas de estudo a jovens e promissores cientistas para a frequência de reputadas 

instituições hospitalares mundiais como sejam, entre outros, o Fred Hutchinson Cancer 

Research Center em Seattle, o Dana Faber Cancer Institute em Boston ou o European Oncology 

Institute of Milan. Várias bolsas para o desenvolvimento de projectos científicos de reconhecido 

mérito na área da hematologia têm sido concedidas tanto em Espanha como a nível 

internacional de que são exemplos os projectos «Alterações genéticas e moleculares em linfomas 

de grandes células e seu significado clínico e biológico» ou o estudo «Towards a better 

understanding of the molecular mechanisms of myeloid leukaemia». A Fundação tem ainda 

apoiado directamente vários centros de investigação ligados a hospitais universitários 

nomeadamente no que concerne ao desenvolvimento de infra-estrutura de pesquisa. 

AJosé Carreras International Leukaemia Foundation criaria em 1991 o programa REDMO, 

acrónimo de bone marrow donors registry, programa da máxima relevância que pretende 

colaborar com os principais centros de registo internacionais de dadores de medula óssea. 

Presentemente este programa conta com perto de 45.000 voluntários registados dos quais 40.000 

em condições de poderem ser utilizados por aqueles que necessitam. No âmbito da sua acção, 

a REDMO, que tem igualmente acesso aos cerca de 7,5 milhões de dadores de medula óssea 

registados a nív.eJ mundial, pôde providenciar dadores compatíveis a cerca de 1.000 pacientes, 

tendo contribuído de forma significativa para reduzir o tempo de espera para menos de 3 meses 

em mais de metade dos casos de pacientes inscritos. O transplante alogénico de medula óssea, 
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forma terapêutica a que é necessário lançar mão em mais de 60% dos pacientes com leucemias 

e doenças mieloproliferativas malignas tem sido, graças a este audacioso programa, uma 

realidade que garante a acessibilidade a uma base populacional alargada de forma totalmente 

isenta de custos. 

Sempre com o pensamento nos mais carenciados, a Fundação tem-se também ocupado 

dos mais variados aspectos logísticos relacionados com a instalação de pacientes e suas famílias 

sempre que os tratamentos em centros afiliados obriguem a deslocações, fornecendo valiosa e 

pertinente informação acerca deste grupo de afecções, suas formas de tratamento e outras 

informações relevantes, cuidando de divulgar as actividades de forma aberta e permanentemente 

contactável através do seu site específico na Internet. Como corolário lógico de toda esta intensa 

actividade em prol da ciência, a Fundação José Carreras tem conhecido ao longo da sua 

existência uma evidente expansão extramuros, não parando de crescer, pelo que conta hoje com 

filiais não só em Espanha mas também a nível internacional, em particular na Suíça, Estados 

Unidos e Alemanha. 

Todo este extenso rol de beneméritos serviços prestados pela sua Fundação não poderiam 

ser em absoluto desenvolvidos sem o profundo empenhamento pessoal do Senhor José 

Carreras . Com efeito, soube rodear-se de distintas e influentes individualidades dos mais 

variados sectores da sociedade mundial de que podemos citar, entre outros, Felipe Gonzalez, 

Monserrat Caballé, Joan Antoni Samaranch, Paul Getty ou Aga Khan, não olvidando também 

a importante colaboração de múltiplos patronos institucionais. Mas José Carreras tem colocado 

muito de si, da sua vida pessoal e artística no acarinhamento desta ideia, na difusão do seu 

prqjecto aquém e além fronteiras. Para tanto tem sido um dos principais angariadores de fundos 

através dos incontáveis concertos, galas e recitais de beneficência em que tem participado, e 

onde pisou, vezes sem conta, as mais distintas salas da ópera mundial. A sua influência e 

capacidade aglutinadora ficaram bem patentes na oportunidade de dirigir em 1995 uma gala 

na televisão alemã com o único propósito de angariar fundos então para a recém-criada filial 

alemã da sua Fundação. 

A cruzada que encetou tem-lhe granjeado o justo reconhecimento internacional a vários 

níveis, académico, científico e de instituições sociais . Recebeu o grau de Doutor honoris causa 

pela Universidade de Barcelona, de Loughborough and Sheffield no Reino unido e pela 

Universidade Mendeleyev na Rússia. Foi designado membro honorário da Sociedade Europeia 

de Medicina, da Leukaemia Support Group, Patrono honorário da European Society for 

Medical Oncology, tendo recebido a medalha de ouro da Sociedade Catalã de Transplante e 

o St. Boniface General Hospital Research Foundation International Award 1996. Muitos outros 

títulos e reconhecimentos poderiam ainda ser nomeados no campo das artes como sejam 

Membro Honorário da London Royal Academy of Music e Commandeur de l'Ordre des Arts 

et des Lettres de la Republique Française para além de ter sido agraciado com a medalha de 

ouro das cidades de Viena e Barcelona e com a Gran Croce di Cavalieri e Grande ufficiale 

della Republica Italiana. A toda esta vasta plêiade de consagração mundial irá juntar-se, com a 



anuência deste douto claustro, o grau de Doutor honoris ca usa pela maIS antiga das 

Universidades Portuguesas. A esta cerimónia segue-se o exemplo que o Senhor José Carreras 

quer deixar entre nós quando, ao cair da tarde, subir ao magnífico palco por um dia que será 

o Páteo das Escolas, para participar de forma benemérita na homenagem que esta Universidade 

lhe promove. 

Sem receios, poderemos afirmar que hoje, o Senhor José Carreras, escreve a ouro mais 

uma página do libretto da sua própria existência. 

* 

Se os títulos, numerosos e brilhantes, que mereceram aJosé Carreras a gratidão de doentes, 

médicos e investigadores são fáceis de enumerar e puderam fornecer a matéria evidente da 

primeira parte deste discurso, o mesmo não acontece com os méritos, não menos eminentes, 

do cantor. É aqui, no limiar do belo e do sublime, que o Radiologista reconhece ter atingido 

o limite da sua competência profissional e preferiria refugiar-se no silêncio. 

José Carreras apresentou-se em todos os grandes palcos do mundo: as etapas, as datas, 

os momentos do seu itinerário lírico, os monumentos discográficos que o ilustram e o preservam 

para sempre, tudo isto é de notoriedade pública. Há algo de vertiginoso na biografia de um 

grande artista e, em particular de um cantor de ópera: é o planeta inteiro que parece servir-lhe 

de cenário. Uma tournée toma de imediato a dimensão de uma volta ao mundo e os públicos 

formam à sua volta um coro de admiradores que acompanha o tenor em todas as capitais e 

sob todas as latitudes. E assim entramos num universo verdadeiramente mágico, guiados pela 

voz de Orfeu. 

É por isso que resisto à tentação de reproduzir o Cursus honorum do nosso novo colega: 

enumerar o seu repertório, as orquestras, os teatros onde interveio, os virtuosos com quem 

colaborou seria uma tarefa relativamente simples mas excessivamente longa. Se é hábito, com 

efeito, numa cerimónia como a que hoje nos reúne, traçar o curriculum vitae do impetrante, o 

carácter excepcional da existência que teria aqui de evocar sugere-me que adopte outro caminho. 

Esta Sala dos Actos ouviu centenas de elogios de homens de ciências e de pensamento: 

nela acolhemos hoje, pela primeira vez, um cantor, O Cantor, e esta circunstância extraordinária 

exige uma reflexão particular. 

Sabemos, com efeito, o que é um professor, um sábio, um investigador, sabemos como 

prestar homenagem a uma carreira científica, conhecemos as palavras a empregar para definir 

e exaltar uma obra e uma vida de universitário. Mas quando se trata, como hoje, de um artista 

lírico, os conceitos e os termos habituais não nos são de nenhum socorro. 

É certo que a ciência e a arte não constituem domínios absolutamente estranhos um ao 

outro: entre eles, a tecnologia contemporânea facilita a passagem e permite trocas, muitas vezes 

desconcertantes. 

Sabemos, de resto, que a ópera e a engenharia mecânica entreteceram desde sempre 

fecundas relações conspirando na criação do encantamento e da ilusão. Mas nenhum processo 

de sintetização electrónica jamais dará conta da fórmula única que representa a pessoa viva do 
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homem que canta. E é sobre este segredo, este mistério do homem que canta, que gostaria de 

me debruçar com toda a modéstia e a imperícia de um profano. 

Mas antes de poder aceder à própria pessoa, será necessário distinguir três figuras corres

pondendo a três tipos de formação e treino. 

O grande cantor lírico, quando é também, como José Carreras, um grande tenor dramático, 

reúne e compõe as virtudes do atleta, do actor e do artista. 

Que um cantor de ópera deva ser um atleta, eis uma exigência que a invenção do 

microfone não tornou caduca. O esforço físico requerido é tal que um organismo fragilizado 

sucumbiria à primeira nota lançada: coração, rins e pulmões, é o ser por inteiro que vibra com 

o aparelho vocal. À grande questão «o que pode um corpo?» responde por excelência e em 

plenitude o corpo do cantor. A potência desenvolvida no e pelo canto não é apenas a que faz 

percorrer facilmente toda a escala dos sons (e a tessitura de Carreras possui algo de fenomenal), 

mas é também aquela energia comunicativa que, diria Camões, «o peito acende e a cor ao gesto 

muda», transmitindo-se através de uma ondulação sensível ao corpo do auditor. 

Mas o que seria, em palco, o atleta sem o actor, a potência física sem a expressividade 

do intérprete, tão verdade é que a ópera existe também por e para os olhos? O rosto, o olhar, 

o gesto, a atitude, tudo contribui para o efeito dramático que a voz conduzirá ao ponto mais 

elevado. Admiremos a disciplina, o autodomínio que representa o simples facto de estar de 

pé perante a sala do Covent Garden ou do Scalla. Que catedrático aguerrido por anos de 

anfiteatro não se deixaria tomar por muito honroso pânico se tivesse tão-só de abrir os braços 

sob os projectores de São Carlos? E quase desnecessário é ainda mencionar os prodígios de 

memória exigidos por tão complexo papel: aqui a perfeição va de soi, a falha não perdoa e 

tudo deve, por assim dizer, couler de source. 

Mas o cantor é antes de mais um músico: a potência vocal, a expressividade física não 

são senão instrumentos ao serviço da partitura. A história ensina-nos que aconteceu que alguns 

tenores de outros tempos mal sabiam solfejo, o que não pode senão fazer-nos sorrir quando 

imaginamos os conhecimentos musicais exigidos a um intérprete de Wagner ou de Verdi. Artista 

completo, José Carreras possui a competência técnica do virtuoso e a intuição infalível do 

músico nato. O ouvido, a boca, a mão, tudo obedece ao chefe de orquestra supremo que é o 

cérebro: em suma, para um grande médico, não será o homem que canta a encarnação do que 

Nietzsche chama «a grande Saúde»? 

Mas porquê falar de Nietzsche quando a nossa Florbela Espanca disse do poeta o que 

melhor convém ao cantor: «Ser poeta é ser mais alto e ser maior do que os homens!». De facto, 

o tenor faz-nos entender e ouvir o que seria uma natureza humana levada ao seu grau último 

de perfeição. A sobre-humanidade parece-nos de repente acessível, como uma promessa 

realizada, alegria física do canto que envolve e transforma todas as paixões, abrindo a via da 

esperança. Mas com ela regressamos também à condição humana no que ela tem de mais 

doloroso e de mais vulnerável, chegamos enfim à pessoa. E se há pouco falei do benfeitor, o 

homem generoso não é distinto do homem que sofreu. É preciso uma profunda experiência 



humana para se ser um cantor único: só o canto faz da música uma linguagem no sentido pleno 

da palavra. 

Linguagem maravilhosamente coerente e ressoante, o canto, pela voz de José Carreras, 

faz-nos entrar vivos no mundo do harmonioso, onde o mal e os males humanos não são mais 

do que ecos abafados de uma existência imperfeita. 

Magnífico Cancelário-Reitor 

Apadrinhado pelo insigne mestre da nossa Escola Doutor Carlos Oliveira, tentámos 

enaltecer as notáveis qualidades intelectuais e humanas do Senhor José Carreras, vulto de 

enorme prestígio mundial que, com denodado espírito de altruísmo, tem prestado um serviço 

de incomensurável valor para o desenvolvimento científico da investigação médica, mormente 

na luta contra a leucemia, contribuindo desde há mais de uma década, de forma exemplar, para 

o bem-estar físico e psicológico dos que necessitam. 

Peço-vos assim, em nome da minha Faculdade, que ordeneis sejam impostas ao nosso 

eminente visitante as insígnias doutorais da nossa Universidade. 
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Doutor 

Carlos Manuel Freire Domingues de Oliveira 

[Padrinho do Doutor José Carrerasl 



Doutor 

José Paulo Achando da Silva Moura 



MAGNÍFICO REITOR 

Elogio académico do Doutor Carlos Manuel Freire 

Domingues de Oliveira, proferido pelo Doutor 

José Paulo Achando da Silva Moura, na 

cerimónia de doutoramento honoris 

causa do Senhor José Carreras, 

realizada no dia 3 de Julho de 2003 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA FACULDADE DE MEDICINA DE COIMBRA 

SENHORES DOUTORES 

SENHORES ASSISTENTES E INVESTIGADORES 

EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES 

SENHORES ESTUDANTES 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

o candidato cujos méritos acabam de ser enaltecidos tem por Apresentante o Senhor 

Professor Doutor Carlos de Oliveira, Professor Catedrático da Faculdade de Medicina de 

Coimbra. 

Cabe-me cumpnr o honroso mandato que me foi atribuído pela minha Faculdade: 

proceder à Oração de Elogio do insigne Mestre que perante vós, Magnífico Reitor, na presença 

do Claustro Doutoral, se constitui como garantia do merecimento do candidato. 

Foi-me concedido o privilégio de louvar publicamente alguém que tem firmado os créditos 

da sua Escola e que, na sua actividade clínica, no seu magistério pedagógico e na investigação, 

presta relevantíssimos serviços à Universidade, à cultura médica e ao País. Tudo farei para não 

desmerecer do seu exemplo, nem da confiança que em mim foi depositada. 

A cerimónia solene de imposição de insígnias doutorais, que as paredes desta sala tantas 

vezes testemunharam, não é um ritual de ostentação, mas antes eminentemente simbólico. 

Apesar da História que habita este espaço e da sedimentar liturgia de gestos, palavras e cor, 

na sua essência, a Universidade não é materializável. É um empreendimento do Espírito, esse 

Espírito misteriosamente emergente que transformou o seixo em instrumento e desde então 

continua, sem sossego, a tentar decifrar-se, decifrando o Universo. É manifestação e refugio dessa 

intensa e frágil chama que incessantemente arde no presente, inventando e consumindo o futuro. 
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No passado - que a memória erige e a tradição cultiva - a Universidade não busca riquezas 

pretéritas, antes procura motivos de esperança, face à vastidão do desafio e da incerteza que 

constantemente enfi-enta. Todo o passado foi construído com sonhos de futuro: esta cerimónia 

isso recorda e celebra. 

Por isso, o Exemplo da Vida e Obra do Apresentante é precisamente aqui evocado como 

um modelo de percurso Académico e Humano. Também o Professor Carlos de Oliveira foi 

aqui um dia candidato: como tentarei ilustrar, quis e soube satisfazer, com abundância e brilho, 

as expectativas que em si foram colocadas. Com este Elogio a Unive rsidade manifesta 

publicamente a confiança que, hoje como sempre, deposita na sua renovação e na sua vitalidade. 

No passado dos seus Mestres encontra a Escola reflexos de um futuro por escrever. 

Assim, esta cerimónia não é uma imóvel contemplação de Narciso: é, ao contrário, a 

reflexão do peregrino, reunindo forças para continuar a jornada. 

No acolhimento honoris causa do candidato a este claustro, acrescenta-se um segundo plano 

simbólico. A busca incessante do progresso e do conhecimento faz-se para toda a Humanidade 

e com toda a Humanidade: é uma empresa que dá sentido à Universidade, mas que claramente 

a excede. A comunidade universitária exprime e cumpre o sentido etimológico profundo de 

universalidade que o seu nome encerra, quando se abre ao Mundo e se assume como um 

espaço de Liberdade e de Saber, que recolhe todos os contributos e exalta todos os dons e 

capacidades. 

Assim, neste lugar onde tantos nos antecederam e tantos nos sucederão; nestas vestes, que 

nos igualam; nesta cerimónia, em que mais uma vez se celebra o valor do espírito, do saber e 

da generosidade - aqui e hoje, somos também de algum modo simbólicos. Porque na eternidade 

que nos aguarda - desfeita a ilusão do tempo - as histórias individuais confundir-se-ão e todas 

as cronologias hão-de dissolver-se num mundo de símbolos, onde a Universidade representará 

o que sempre foi: a aventura partilhada de um olhar intenso, inquieto e insatisfeito sobre a Vida. 

O Professor Carlos de Oliveira é médico, ginecologista e oncologista por escolha pessoal; 

professor universitário e investigador por inevitável vocação; trabalhador incansável por gosto 

e prazer. 

Nos seus cLIlTicula académicos e profissionais gosta de citar Louis Pasteur: «Si la joie est 

dans le succes la vertu est dans l'éfforl:» . Se a frase foi escolhida por ser sentida como retrato 

ou como modelo, é distinção que talvez não seja possível estabelecer. Mas é certo que alegria 

e esforço, entusiasmo e trabalho, criatividade e perseverança soam como uma cadência em cuja 

musicalidade facilmente reconhecemos a sua personalidade e o seu exemplo. 

Filho de professores, nasceu na verde ilha de S. Miguel no dia de Natal de 1943. Vivida 

uma infância sem sobressaltos, aparelhou velas e abandonou as brumas atlânticas rumo à 

Universidade de Coimbra, sem hesitações vocacionais. Por entre as crises académicas dos anos 

60, cursou medicina com distinção e já antes da licenciatura decidira que haveria de ser 

ginecologista. A figura do Mestre, Professor Ibérico Nogueira, acrescentava à inclinação interior 

uma irresistível atracção intelectual: aceite como discípulo, aderiu com entusiasmo a uma cultura 



de «intranquilidade de espírito» que tão bem casava com a sua personalidade e que o lançou 

na aventura de ser médico e universitário. 

Desde cedo, no curso de medicina, esse trajecto entreteceu-se com o de alguém que, 

atingindo também o topo das carreiras universitária e hospitalar, pôde ser exemplo invulgar de 

Esposa, Inspiração e Apoio : a Professora Doutora Helena Saldanha. 

Encetou a carreira docente como Assistente de Fisiologia, a convite do Professor Doutor 

Gouveia Monteiro, em 1968. Dois anos depois passa a Assistente de Ginecologia e, com uma 

bolsa concedida pela Fundação Calouste Gulbenkian, parte para Paris onde estagia até 1974 

no Serviço de Ginecologia do Instituto Gustave-Roussy, sob a orientação do seu Director, 

Dr. Jean Pierre Wolff, sendo-lhe concedido o título de Assistente Estrangeiro da Faculdade 

de Medicina de Paris-Sul. 

Aqui frequentou cursos de «Carcinologia Clínica» e de «Cancerologia Experimental», dirigidos 

pelos Professores Pierre Denoix, Maurice Tubiana e George Mathé, e o Laboratório de 

Imunologia do Instituto de Cancerologia e Imunogenética, ganhando novas perspectivas sobre 

a doença oncológica e fundamentando o trabalho que o conduzirá às Provas de Doutoramento 

Académico na Universidade de Coimbra. 

Estas decorreram em Junho de 1975, tendo apresentado e defendido uma dissertação 

dedicada ao Cancro do Ovário, escolha temática que exprime a opção por um percurso científico 

determinado que prosseguirá com prestígio e brilho. Como prova complementar, apresentou 

uma monografia sobre a Histeroscopia, técnica de que havia sido o primeiro utilizador em 

Portugal, dois anos antes. Foi Aprovado «com distinção e louvop>. 

O Professor Carlos de Oliveira percorreu depois, com passo seguro e rápido, os vários 

graus da Carreira Académica: Professor Auxiliar em 1975; Professor Associado de 1980 a 1990; 

aprovação por unanimidade nas Provas de Agregação em 1984. Desde 1990 que é Professor 

Catedrático de nomeação definitiva. 

No âmbito clínico-profissional, obtém o título de Especialista em Ginecologia em 1974 e 

a Competência em Oncologia Médica pela Ordem dos Médicos em 1987. Ascende à categoria 

de Chefe de Serviço' em 1976 e assume a Direcção do Serviço de Ginecologia dos HUC em 

Setembro de 2001, sucedendo neste cargo - e também na Regência da Disciplina de Ginecologia 

- ao Senhor Professor Doutor Henrique Miguel Resende de Oliveira, companheiro mais velho 

de muitos anos de trabalho e entusiasmo e Figura Humana, Académica e Profissional marcante 

da Ginecologia portuguesa. 

A longa e profícua relação com a Oncologia encetara-se em 1969, como Assistente 

voluntário do Centro de Coimbra do Instituto Português de Oncologia, colaboração prosseguida 

como Consultor até 1994. 

Com a vivacidade da sua inteligência, com iniciativa incansável e criadora e nunca 

regateando tempo ou trabalho, foi pioneiro destacado da Ginecologia Oncológica em Portugal. 

No IPO criou, em 1969, uma unidade de Quimioterapia onde se dedicou ao desenvol

vimento de diversos projectos de investigação para o tratamento do cancro ginecológico, tendo 
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sido o introdutor em Portugal, em meados da década de 80, do tratamento médico adjuvante 

e neo-adjuvante do cancro da mama. 

Foi também responsável pela criação e coordenação da Unidade de Ginecologia 

Oncológica do Serviço de Ginecologia dos HUC, em funcionamento desde há 28 anos. 

Dessa altura data o início da participação em ensaios clínicos multicêntricos no âmbito 

da Eumpean Organization for Research and Treatment of Cancer (E.O.R.T.C.), onde foi um 

dos fundadores do Gynecological Cancer Gmup, no qual desempenha funções directivas desde 

há três anos. 

É, há 7 anos, Presidente da Comissão de Coordenação Oncológica dos HUC, onde 

colabora regularmente desde a sua criação nos anos 90. 

No âmbito destas funções participou activamente na criação do Serviço de Radioterapia, 

do Hospital de Dia de Oncologia Médica, da Consulta de Tumores Hereditários, das Consultas 

de Decisão Terapêutica e de Unidades Diferenciadas para o tratamento das várias localizações 

tumorais e, ainda, de diversas comissões técnicas no âmbito da Oncologia. Foi o responsável 

pela edição do livro «Hospitais da Universidade de Coimbra - A Oncologia no final do 

Milénio». Desde 1996 que é Assessor da Direcção Clínica para a área da Oncologia. 

Foi nomeado em 1994 pelo Ministro da Saúde membro do Conselho Nacional de 

Oncologia e integra desde 2001, em representação dos HUC, a Comissão Oncológica Regional 

da A.R.S. do Centro. 

No âmbito da Faculdade de Medicina e da Universidade de Coimbra está actualmente, 

em conjunto com outros colegas, envolvido na criação do Centro de Investigação em Meio 

Ambiente, Genética e Oncobiologia, (C.I.M.A.G.O.). 

A sua dedicação à Oncologia abrange, naturalmente, o ensino pré e post-graduado. 

A partir de 1986 foi o responsável pela introdução e desenvolvimento na Faculdade de 

Medicina do ensino da Oncologia, nas licenciaturas em Medicina e Medicina Dentária, primeiro 

em curso voluntário e, depois de 1990, como disciplina integrada no curriculum obrigatório, 

de que tem sido Professor Coordenador. No ano 2000 assumiu também a coordenação da área 

de formação em Oncologia do 6.° ano da licenciatura em Medicina. 

Através desta integração do ensino individualizado da Oncologia no plano curricular a 

FMUC tem cumprido e antecipado orientações emanadas da U.E. e da E.O .R.T.C. e também 

recomendações expressas no Plano Oncológico Nacional e na Recomendação do Conselho de 

Ministros 129/200 L 

Consciente das dificuldades que rodeiam a formação de ginecologistas e oncologistas 

sabedores e experientes, aptos a lidar com a complexidade da clínica e com a permanente 

evolução teórica e técnica, tem dado decisivos contributos para o ensino post-graduado em 

Ginecologia Oncológica, no âmbito Universitário e Hospitalar. 

Dessa visão vertida sobre o futuro nasceram os Ciclos de Estudos Especiais, e o Mestrado 

em Oncologia Ginecológica, verdadeiros precursores da subespecialidade de Ginecologia 

Oncológica por cujo reconhecimento denodadamente tem lutado. Assim se formaram 



ginecologistas/obstetras com diferenciação em Oncologia, cuja integração em servIços 

hospitalares por todo o país muito tem contribuído para a elevação da qualidade dos cuidados 

prestados e para a efectiva descentralização de recursos humanos tecnicamente competentes e 

cientificamente actualizados. 

A consciência premente de que o saber fazer nunca é um facto adquirido, mas antes um 

processo contínuo de formação - onde a pesquisa teórica e a investigação não são meros 

ornamentos, mas fios do mesmo tecido - reflecte-se na vida do Serviço que dirige. Aqui, a par de 

uma intensa actividade assistencial, nascem e crescem múltiplos trabalhos de investigação, alguns 

dos quais já frutificaram também sob a forma de dissertações de mestrado e de doutoramento. 

A sua actividade científica é um exemplo de estruturação, persistência e produtividade. 

Exemplo de estruturação e persistência, definindo áreas de interesse, mantendo linhas 

permanentes de investigação e desenvolvendo uma rede de contactos e colaborações inter

-institucionais e internacionais difícil de igualar. 

Exemplo de produtividade, abrindo-se ao mundo através de inúmeros trabalhos e 

comunicações apresentados em congressos, seminários, cursos de mestrado e outras reuniões 

científicas em Portugal e no estrangeiro. 

Participou em 24 Cursos de Extensão Universitária e em inúmeras reuniões científicas em 

Portugal e no Estrangeiro, onde proferiu mais de 3 centenas de conferências e comunicações . 

O Professor Carlos Oliveira é autor de uma vastíssima bibliografia científica, tendo 

publicados cerca de 250 trabalhos, muitos dos quais em prestigiadas revistas científicas 

internacionais, como: J Gynecol Obstet Biol Reprod; Obstet & Gynecal; Gynécologie; Rev Fran 

Gynecal Obstet; Acta Obstet Gynecol Scand; The Lancet; Eur J Gynecol Oncol; IntJ Gynecol 

Cancer; Eur J Cancer Clin Oncal; Eur J Cancer; J Clin Onca!. Tem, inclusivamente, publicações 

em espanhol, grego, alemão, húngaro e arménio. 

É autor e co-autor de cerca de 30 livros ou capítulos de livros, com destaque para Recent 

Advances in GynaecoJogical OncoJogy, SenoJogy (Elsevier Science Publishers), MastoJogy, 

Invasive Carcinoma or the Cervix (Elsevier), Encyclopédie Médico-Chirurgicale (Gynécologie). 

Fruto desta colaboração, visibilidade e prestígio, faz parte do corpo redactorial ou do 

conselho científico de influentes publicações periódicas, tais como: «CME J oumal of 

Gynecologic Oncology», «European Journal of Gynaecological Oncology», «Acta Obstetricia et 

Gynecologica Scandinavica», «International Journal of Gynecological Cancer». 

É membro de mais de 20 sociedades científicas, aí tendo desempenhado em muitas 

ocasiões funções de coordenação e/ou direcção: Société Française de Ginecologie; E.O.R.T .C. 

Clínical Screening Cooperative Group; European Society of Medical Oncology (ESMO); 

E.O.R.T.C. Gynecologial Cancer Cooperative Group; European Society of Surgical Oncology; 

International Gynecological Cancer Society; American Society of Clinical Oncology; European 

Society of Gynaecological Oncology (de que já foi «Board Councillo[», Vice-Presidente e 

Presidente: exerceu o mandato de 1995 a 1997, tendo organizado e presidido, em Coimbra, 

ao Congresso Europeu). 
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N O desempenho das suas funções académicas e clínicas efectuou visitas a mais de duas 

dezenas dos mais prestigiados Centros e Serviços na área da ginecologia e da oncologia, desde 

a Clínica Mayo nos EUA até ao Instituto do Cancro de Moscovo, com passagens por Inglaterra, 

França, Bélgica, Itália, Holanda, Dinamarca, Suécia, etc. ... 

A sua incansável disposição para Servir levou-o a aceitar e a desempenhar com inconfundível 

competência muitas outras responsabilidades pedagógicas, científicas e institucionais. 

No âmbito da FMUC, participou na criação e presidiu ao «Gabinete Coordenador de 

Formação Médica Contínua», foi membro do Conselho Directivo e é actualmente Vice

-Presidente da Assembleia de Representantes e membro permanente do Conselho Médico-Legal 

do Instituto Nacional de Medicina Legal. 

De 1977 a 1986, integrou o Conselho Director do Gabinete do Novo Hospital Central 

de Coimbra, cuja construção e entrada em funcionamento acompanhou. 

É Director do Departamento de Ensino e Investigação dos HUC, criado por iniciativa sua 

em 1997. 

Na Ordem dos Médicos desempenhou diversos cargos de responsabilidade e direcção no 

Conselho Disciplinar da Secção Regional do Centro e no Conselho Nacional de Disciplina, 

foi representante do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia junto da U.E.M.S. e é Presidente da 

Assembleia Distrital de Coimbra. 

Foi Presidente da Direcção do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia entre 1994 e 2000. 

Aqui deixou uma marca indelével, ao promover uma reformulação profunda no programa do 

internato da especialidade e no controlo da idoneidade dos centros formadores, estabelecendo 

uma estrutura formativa que foi objecto de avaliação e reconhecimento por parte de organismos 

internacionais, junto dos quais Portugal criou uma imagem de rigor e qualidade. 

O Professor Carlos de Oliveira foi já distinguido com o Prémio Nacional de Oncologia e 

com a Medalha de Ouro do Instituto Dexeus de Barcelona. 

Finalmente, tomou este mês posse do lugar de Académico titular (n. o 46) na Academia 

Portuguesa de Medicina, sinal do reconhecimento pelos seus pares de uma carreira marcada 

por qualidade, produtividade e consistência e de uma personalidade que é exemplo de 

inteligência, trabalho e abertura ao Mundo e aos Outros. 

Talento, Dedicação e Generosidade são os valores que hoje aqui nos congregam em 

torno dos exemplos de Candidato e Apresentante. Dois trajectos de vida distintos, irmanados 

na luta contra a Doença, o Sofrimento e a Degradação e em favor da Dignidade, da Esperança 

e da Vida. 

<<Ide, [ ... ] curaI os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos [ ... ]. De graça 

recebestes, de gTaça dai.»: a exortação evangélica (Mt 10, 6-8) não se perde, na letra e no espírito, 

com aqueles que assim dão desenvolvimento completo à sua criatividade e se entregam à sua 

obra, em favor dos outros. Porque, como há muito nos foi revelado em S. Mateus, os nossos 

talentos são dons gratuitos, que devem com gratidão, esforço e alegria ser abundantemente 

multiplicados. 



Magnífico Reitor 

O meu distinto colega, Doutor Caseiro Alves apresentou-vos o candidato. Procurei, pela 

minha parte, dar-vos conhecimento, incompleto e imperfeito, da notável Personalidade que o 

recomenda. Mas as palavras, por mais eloquentes que sejam, podem apenas aludir, ou 

mencionar; nunca poderiam expressar a riqueza da Vida. Que deste Louvor fique, então, 

somente o testemunho de Admiração e de Reverência. 

A estatura Humana, Científica e Académica deste Mestre é o penhor do merecimento do 

candidato e suporta o pedido que, em nome da minha Faculdade, vos renovo: a concessão da 

Láurea Académica ao Senhor José Carreras. 

Tenho dito. 
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SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO CIENTÍFICO DA FACULDADE DE MEDICINA DE COIMBRA 

SENHOR DECANO DA FACULDADE DE MEDICINA DE SALAMANCA 

DIGNÍSSIMAS AUTORIDADES ESPANHOLAS E PORTUGUESAS 

SENHORES PROFESSORES 

SENHORES ASSISTENTES, I NVESTIGADORES E FUNCIONÁHIOS 

SENHORES ESTUDANTES 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

Celebrar a cultura e o saber, é inquestionavelmente uma das mais altas missões da 

universidade. Missão que a Universidade cumpre hoje, uma vez mais, neste culto solene tantas 

vezes repetido. E cumpre-a na certeza plena que tem, como neste lugar disse há quase um século 

atrás o Doutor Gonçalves Cerejeira, de que há cultos que honram não só quem os recebe, mas 

também quem os presta. 

Nesta Sala Grande dos Actos, onde convergem todas as significações e todos os seres, 

como disse Leite de Campos, falei também eu há alguns anos atrás dos elevados méritos de 

seis dos meus Mestres, por cuja mão alguns colegas se fizeram então ao largo nesta viagem de 

aventura sempre renovada que são a docência e a investigação universitárias. Fi-lo na obediência 

à praxe habitual, por ser então um dos dois doutores mais novos, e na convicção de que essa 

seria a primeira e última vez que tão honrosa e proveitosa missão me competia. Afinal, aqui 

estou novamente, fruto de um desvio aos velhos cânones praxísticos (como lhe chamou Gomes 

Canotilho), que os novos tempos e as novas práticas já legitimaram. 

Espera-se de mim hoje, o louvor, o elogio do postulante . Todavia, e tal como então afirmei, 

continuo a pensar que os louvores e os elogios só o são verdadeiramente quando proferidos 
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por superiores ou por iguais. Por isso não me será possível dar cumprimento cabal à missão 

que me confiaram. Irei, pois, expor-vos apenas os merecimentos do doutorando, falando dele 

e da sua circunstância. 

Como muitos outros que ao longo de décadas me antecederam nesta fala, faço-o em nome 

dos Doutores da minha Faculdade. E tal como alguns outros aqui pediram, peço-vos eu hoje 

também que me esqueçais para ouvir apenas, no meu testemunho, a voz dos que para além 

de mim estão (Leite de Campos). 

* 

Entendeu a Universidade de Coimbra, por proposta da sua Faculdade de Medicina, 

distinguir com a láurea doutoral honoris causa o Senhor Doutor José Ángel Carda-Rodriguez, 

professor catedrático da Universidade de Salamanca e director de Departamento do Hospital 

Universitário da mesma cidade. É o mais alto galardão que a nossa Universidade confere e o 

de mais profundo significado. Por isso o reserva apenas para alguns, para aqueles que souberam 

construir uma vida de assinalável dedicação aos valores da Ciência, da Cultura e do Homem 

(Reis Torgal) e que nesse percurso se distinguiram particularmente, tornando-se dignos deste 

símbolo maior da civilização lusíada, como lhe chamou Miguel Real ao recebê-lo. 

Carda-Rodriguez chega a este acto com a legitimidade de quem a ele foi expressamente 

chamado. E como todos aqueles que o antecederam, não se apresenta só nem de mãos vazias. 

Traz consigo um passado de invulgar dignidade científica, percorrido sem alardes, sem desvios 

e sem transigências; sem cedências à tentação do fácil e do gratuito. Traz consigo uma obra 

que testemunha um intenso e profícuo labor, uma obra conquistada pelo trabalho persistente, 

pela criatividade, pela intervenção, pela contínua dedicação. Acompanha-o a memória de todos 

os seus Mestres, e dos Mestres de seus Mestres, de todos aqueles que, em sucessivas gerações, 

afinal, o formaram e que nele se reencontram, pois ele os continua. Acompanha-o também a 

sua Universidade, aqui representada pelo seu Reitor e por vários dos seus colegas. 

Falo da Universidade de Salamanca, dessa Universidade tão intimamente ligada à história 

da medicina em Portugal. Dessa Universidade, onde até aos finais do séc. XVIII, estudaram 

dezenas de milhares de portugueses que, na primeira metade do séc. XVII, chegaram a totalizar 

64% dos alunos de Medicina. Dessa Universidade, onde grandes vultos das nossas ciências 

médicas ilustraram significativo número de cátedras e da qual vieram Mestres que deram valioso 

contributo ao seu ensino em Coimbra. Dessa Universidade, que mantém com a cultura 

Portuguesa um vínculo tão intenso, que justificou o facto de ter sido a primeira Academia 

Espanhola a contar com um leitor de Português, que leccionou uma disciplina espedfica de 

Filologia Portuguesa, a editar em parceria uma revista intitulada Estudios Portugueses, a doutorar 

honoris causa um dos nossos prémios Nobel. 

Este é, pois, mais um (re)encontro entre as duas mais antigas Universidades da Península, 

entre culturas universitárias que se entrelaçaram ao longo dos anos e que se em tempos idos 

temporariamente se afastaram pelas vicissitudes da história, foi para melhor voltarem a 

encontrar-se no espírito de fraternidade que sempre as animou. 



Não seI a OrIgem nem qual a primeira universidade que terá utilizado esta distinção 

honorífica que na nossa surgiu com os Estatutos de 1918. Mas sei que o acto que aqui 

solenemente nos congrega é o símbolo do que nos une e, connosco se une também aos que, 

no decurso dos séculos, nos antecederam nos lugares que agora ocupamos; aqueles cujo 

exemplo nos alimenta, homens dos quais alguns envelheceram tarde, e outros nunca. 

Pudéssemos nós ser como alguns desses Mestres de quem temos saudades sem nunca os termos 

conhecido, desses homens para quem os sonhos nunca faleceram e a luz nunca entardeceu. 

O que aqui realizamos, é a própria razão de ser da Universidade, um conjunto de valores 

dificilmente definíveis e caracterizáveis (Reis Torgal) que mergulham raízes num espaço e num 

tempo anteriores à memória. 

Esta não é pois uma cerimónia de ostentação, repetitiva, vazia de conteúdo, nem respiração 

de um passado exausto e obsoleto. Esta não é uma formalidade a eliminar, como vão 

proclamando os que, por posição de sistemática hostilidade, por frustrações congénitas ou 

adquiridas, por ressentimentos, pela rejeição de uma estética que implica opções que não são 

as suas, ou simplesmente por profunda ignorância, dela vão fazendo objecto de detracção ao 

longo da história e sobretudo no contexto dos exageros de momentos mais conturbados dessa 

história. Não, não é. Esta é uma cerimónia de intenso valor simbólico, profundamente enraizada 

no espírito da Alma Ma ter. Uma cerimónia em que simultaneamente se encontram passado, 

presente e futuro; uma cerimónia que é renovação, antecipação e provocação desse mesmo 

futuro, simultaneamente conservadora e progressista, que se renova sempre que se repete, 

sempre semelhante e, todavia, sempre única. Este é um imenso valor cultural a preservar, um 

acto cuja simbologia faz parte do património comum do cerimonial das velhas universidades, 

se é que a universidade alguma vez pode ser velha, pois ela será sempre, como lhe chamou 

Costa Andrade, santuário de permanente juventude. 

Tenho aliás para mim que são momentos como este que nos fazem sentir que vale a pena. 

Que vale a pena o esforço que fazemos todos os dias na tarefa de criar e transmitir (Vasco 

Lobo Xavier). Que vale a pena o tempo de solidão, o sacrifício, a renúncia permanente, a luta 

contínua contra obstáculos e dificuldades, a busca incessante desse porto sempre por achar, 

como diz Pessoa. Que vale a pena esta subida difícil de uma escmpa que, (inevitavelmente), 

desabm-á um dia (quando estivermos) já perto do cume (Leite de Campos) . 

E tenho a certeza de que sempre haverá na nossa Universidade quem ache que vale a pena, 

pois dentro dela, continuará a surgir, como afirmou Vasco Lobo Xavier, aquela raça de homens 

que possuídos de uma elevada consciência das suas [unções e dos seus deveres, prosseguem, 

e não raro por toda uma vida, uma permanente taJ-efa de pesquisa, de reflexão e de actualização; 

e que sem descanso cultivmn o diálogo didáctico, certmnente, mas tmnbém, e sobretudo, aquele 

monólogo interior, tmltas vezes atormentado, que é ainda diálogo com o pensmnento alheio e 

com as dúvidas próprias. 

Este é o presente que nos abre o futuro, presente que é sempre a porta entre as irremedia

bilidades do passado e as perplexidades desse futuro. Este é o seu novo presente Senhor Doutor 
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Carda-Rodríguez, que o responsabiliza ainda mais para o futuro, pois para ele se vira. E como 

disse em 1934, aquando da sua última lição, esse grande vulto da medicina espanhola que foi 

Miguel de Unamuno: Es el presente e1 esfuerzo deI pasado por hacerse porvenir, y 10 que al 

maiíana no tienda, en el olvido deI ayer debe quedarse. 

Esta mesma mensagem terão levado consigo os 34 doutores honoris causa até hoje 

consagrados por proposta da Faculdade de Medicina. Entre eles, é o postulante de hoje o nono 

espanhol a quem a minha Faculdade atribui tão elevada distinção, a qual pela quarta vez 

consecutiva recai sobre personalidade da medicina espanhola (ou que a ela têm dado valioso 

contributo), num historial onde figuram nomes que brilham alto e forte no firmamento médico, 

como os de Cregorio Maraiion, Santiago Dexeus Trias, Manuel Sanches Salorio ou Luís 

Concheiro Carrro, para salientar apenas alguns. 

Vive a Universidade um tempo de esperanças e tempo de complexidades, como afirmou 

recentemente desde lugar o Doutor Aníbal Pinto de Castro, na abertura solene do presente 

ano académico. Atravessa aliás no momento actual, (mais) um tempo de perturbação que, como 

sempre, alguns aproveitam nos ataques que periodicamente dirigem à instituição universitária. 

Mas que isso não nos cause apreensão. Parafraseando de novo a lucidez aguda do Doutor Vasco 

Lobo Xavier, diria que enquanto a Universidade mantiver a capacidade para gerar espíritos 

devotados, insatisfeitos e criadores, será o bastante para podermos continuar com tranquila 

consciência, e tranquilos quanto ao seu futuro. 

Acresce que a Universidade de Coimbra tem projectos claros para esse futuro, projectos 

que ao Magnífico Reitor compete liderar com a legitimidade de quem para tal foi democratica

mente mandatado. Ora a ser verdade o que o Doutor Júlio Fermoso, ex-Reitor da Universidade 

de Salamanca (e que aliás também vejo presente nesta sala), escreveu recentemente, dizendo · 

que Para tener un futuro que alcanzar se precisa primero plantearlo, hacerlo explicito e que 

No tener proyecto es carecer de TUmba y el futuro será de otros, mientras nos quedamos con 

el azar y con 10 que atI-os decidan para nosotI-os, concluindo assim que Nuestro enemigo sólo 

puede ser nuestra incapacidad de progTamar claros proyectos para ese futuro que ya está aquí, 

a ser verdade isto dizia, então ainda mais tranquilos ficaremos, pois esta incapacidade é um 

inimigo que a Universidade de Coimbra nunca terá. 

Mas não é sobre isto que venho falar e, por isso, sobre isto não haverá lugar nesta fala, 

até por inadequado ao tempo, ao lugar e, sobretudo, à circunstância. 

* 

Venho falar-vos, sim, de uma personalidade universitária de que haverá sempre a dizer, 

para proveito e exemplo, de alguém que enlaça a teoria com a prática, o pensamento com a 

acção, de alguém que se empenhou e empenha a fundo nas suas tarefas, de alguém que tem 

acompanhado os novos rumos do pensamento científico, que se esforça diariamente por honrar 

a sua escola e a memória dos seus predecessores. 

Venho falar-vos de José Ángel Carda-Rodriguez, nascido em Alba de Tormes (Salamanca) 

no ano de 1940. Cidade onde foi escolar de medicina e na qual, em 1964, concluiu o seu curso. 



Cidade onde, dois anos depois, exercia já funções docentes como professor adjunto no âmbito 

da microbiologia e da parasitologia; onde em 1967, três anos após a licenciatura, obteve o grau 

de doutor, para logo no ano seguinte, em 1968, se tornar chefe de serviço de Microbiologia 

do Hospital Clínico. Quatro anos mais tarde, em 1972, chega, na sequência de concurso público, 

a Professor Agregado de Higiene y Sanidad, Microbiologia y Parasitologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade Complutense de Madrid, para no curto espaço de apenas mais um 

ano, no ritmo intenso de progressão académica que sempre caracterizou a sua carreira, atingir 

a cátedra de Microbiologia e Parasitologia da Faculdade de Medicina da sua Universidade de 

origem e de sempre, a Universidade de Salamanca. A esta cátedra associa, a partir de 1975, a 

Direcção do Departamento Hospitalar de Microbiologia y Epidemiología do Hospital Clínico 

Universitário de Salamanca, na sequência da conjugação que sempre soube manter entre prática 

clínica e saber teórico, assim valorizando e dignificando um e outro. 

Bolseiro por diversas vezes de distintas instituições, entre as quais destaco a Organização 

Mundial de Saúde, procurou consolidar e ampliar a sua formação técnico-científica nos domínios 

da microbiologia, da virologia e da parasitologia, através da concretização de estudos e de investigação 

em alguns prestigiados centros internacionais da época, sobretudo em França, onde no decurso da 

segunda metade da década de sessenta e da primeira metade dos anos setenta, estagia sucessi

vamente. A Faculdade de Medicina de Lyon, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lille, 

o Instituto Pasteur desta cidade, foram alguns dos centros que então frequentou. 

Integrando-se entre aqueles que entendem que a cátedra não é lugar de repouso e garantia 

de infalibilidade (Vasco Lobo Xavier), não descurou nunca a sua formação contínua, mantendo 

uma perspectiva profissional (e ética também) de permanente actualização. São disso testemunho 

a sua contínua permeabilidade a novas práticas e terapêuticas, bem como outros estágios 

concretizados já em fase consolidada da sua carreira, entre os quais assinalo, a título de mero 

exemplo, o estágio feito no St. Thomas Hospital de Londres. 

No decurso do seu já longo e profícuo magistério, muitas foram as funções que exerceu. 

Funções de índole académica, nomeadamente como Vice-Decano e Decano da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Salamanca, Subdirector e Director do seu Departamento de 

Medicina Preventiva, Saúde Pública e Microbiologia Médica, Presidente da Comissão de Gestão 

da Escola Universitária de Enfermagem de Salamanca, ou como Secretário-Geral e Vice-Reitor 

da Universidade de Salamanca, para assinalar apenas algumas. 

Funções de índole clínica, nomeadamente as de Presidente da Comissão Nacional da 

Especialidade de Microbiologia y Parasitologia, de Presidente do Comité Científico Espanhol 

do Síndrome de Insuficiência Respiratória Aguda, de representante da Organización Médico 

Colegial na Comissão Nacional Espanhola de Microbiologia e Parasitologia ou de Presidente 

da Junta de Governo do Hospital Clínico Universitário de Salamanca, para já não falar noutros 

diversos cargos hospitalares como médico e Director de Departamento. 

Funções ainda no domínio da investigação científica, entra as quais apenas menciono as 

de Director do Instituto de Investigações Clínicas de Salamanca as de Presidente da Comissão 
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de Coordenação para a Investigação entre a Universidade de Salamanca e o INSALUD, e as de 

Vice-Reitor de Investigação que foi desta mesma Universidade. 

Aliás, a investigação científica constitui uma vertente importante da vida profissional de 

Carda-Rodriguez, que tem participado como investigador em numerosos projectos subsidiados 

pelas mais diversas instituições, e em muitos deles com a posição de investigador principal, numa 

actividade iniciada na década de 70 e desde então intensa e ininterrupta, e sempre no âmbito 

das suas áreas de eleição, a microbiologia, a virologia e a parasitologia. 

Deste seu pendor para a investigação nos dão igualmente conta as 40 teses de doutoramento 

que orientou até hoje, algumas até noutros domínios que não a medicina e oito delas 

galardoadas com o prémio extraordinário que em Espanha distingue anualmente as melhores. 

Teses de doutoramento a que acrescem mais 44 de licenciatura - possibilidade que as 

Universidades Espanholas mantêm em regime voluntário {no que aliás constituem exemplo que 

deveríamos meditar} - diversas delas também merecedoras de prémio extraordinário. 

Dessa actividade no domínio da investigação, dá-nos ainda conta a sua presença assídua nas 

páginas das mais prestigiadas revistas científicas internacionais da sua especialidade. O European 

Joumal of Epidemiology, o American Joumal of Tropical Medicine and Higiene, o Joumal of 

Antimicrobiological Chemotherapy, o Joumal of Apllied Bacteriologyou o EuropeanJoumal of 

Clinical Microbiology and Infectious Diseases, são apenas alguns exemplos das revistas de índole 

internacional onde podemos encontrar um conjunto de cerca centena e meia de publicações suas. 

Publicações em que, à luz de uma visão integradora dos assuntos, aborda problemas difíceis, num 

permanente sentido de aproximação à 'verdade científica e ética, num contínuo respeito do 

principio de Rabelais de que science sans conscience n 'est que mine de 1 'ame. 

Publicações internacionais efectuadas sem descurar a sua obrigação de, como médico e 

académico espanhol, colaborar também na actividade editorial científica do seu próprio país, 

em cujas páginas deu até hoje à estampa perto de três centenas de estudos . E não se fica por 

aqui a sua valiosa actividade editorial, devendo ainda assinalar-se a circunstância de ser editor 

e/ou autor de 18 livros e monografias, essencialmente no domínio da microbiologia, e autor 

de 75 capítulos de livros editados no seu país e no estrangeiro, alguns deles pelas mais 

conceituadas editoras internacionais, e que testemunham a sua actividade de autor sem paragem 

nem repouso. 

Não disponho obviamente de tempo para me deter nos variadíssimos assuntos tratados 

pelo doutorando na obra escrita que até hoje produziu, onde se contam, para além de 

assinaláveis estudos de investigação, vigorosas exposições de índole didáctica e doutrinal . Nem 

disponho do conhecimento necessário para me debruçar sobre muitos deles. Mas o que posso 

afirmar, até porque disso dão público testemunho os cultores da mesma área e as referências 

que os seus trabalhos suscitam na literatura científica, é que para além de estarem envolvidos 

por uma assinalável lucidez e humildade, são estudos que conciliam o rigor com a claridade, 

em que os assuntos são abordados à luz de uma cuidada ponderação e de uma minuciosa análise 

das questões, envolvidos por uma intensa e penetrante reflexão, perpassados por uma fina 



agudeza crítica e sempre sustentados numa ampla mobilização da literatura especializada, no 

confronto esclarecido com o pensamento alheio. Estudos que têm ajudado a movimentar as 

fronteiras do saber, e sempre, rigorosamente sempre, sem a influência de ideias preconcebidas, 

ainda que o autor permaneça firme nas suas crenças e convicções pessoais. Talvez por ter 

estagiado no Instituto Pasteur tenha interiorizado princípios dessa grande figura que lhe deu o 

nome e que sempre dizia: Quando entro no laboratório deixo à porta todas as minhas crenças; 

quando saio retomo-as. 

Viajante infatigável, participou Carcía-Rodriguez em quase centena e meia de congressos 

e reuniões científicas de âmbito internacional, nas quatro partidas do mundo (da Alemanha à 

Venezuela, da África do Sul aos Estados Unidos, do Japão a Israel). Neles apresentou inúmeras 

comunicações e proferiu dezenas de conferências sobre os mais diversos temas da sua 

especialidade. Conferências meditadas e ricas, sobre assuntos de aguda actualidade, exposições 

incisivas e rigorosas nas quais suscita frequentemente questões novas e propõe soluções originais, 

sem oferecer certezas absolutas porque, como verdadeiro cientista, as não tem. E entre os países 

que têm beneficiado do seu contributo está Portugal, onde fala pela primeira vez no ano de 

1968, abordando então a etiologia das infecções bacterianas nas vias urinárias no âmbito de 

um Congresso Luso-Espanhol que decorreu em Lisboa, país a que regressa em 1979 como 

conferencista, a convite do Prof. Henrique Lecour e no âmbito das 2.'lS Jornadas de Doenças 

Infecciosas, iniciando a partir de então uma colaboração regular com colegas Portugueses, que 

tem mantido ininterruptamente. 

Como é óbvio, também no seu próprio país é palestrante continuamente solicitado pelas 

mais variadas instituições e associações, solicitações que não são menos intensas no âmbito da 

docência dos mais variados cursos, e que, neste particular, lhe chegam também do estrangeiro, 

com destaque para a América do Sul. 

Do ponto de vista científico, deve ainda assinalar-se a sua situação de membro de 

numerosas sociedades, entre as quais as mais prestigiadas na sua área de trabalho, como a British 

Society for Antimicrobial Ch em o terapy, a European Society of Clinical Microbiology, a 

International Society of Chemotherapy ou a Hospital Infection Society, e a circunstância de 

ter exercido função dirigentes em algumas delas, nomeadamente a presidência da Federation 

of European Societies for Chemotherapy and for Infection, bem como o facto de ser 

actualmente Presidente da Sociedade Espanhola de Quimioterapia. Deve assinalar-se também 

o facto de integrar os comités de redacção, comités editoriais ou comités científicos de quase 

duas dezenas e meia de revistas científicas, entre elas algumas das mais prestigiadas da sua área, 

de poderei citar, uma vez mais a título de exemplo, o Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 

o Journal of Clinical Infectious Diseases ou o Infectious Diseases in Clinical Practice, e o facto 

de ter organizado e presidido a diversos eventos científicos, uns de índole nacional, outros 

internacionais, como o European Congress of Chemotherapy. 

Ao longo do longo caminho que já percorreu, Carcía-Rodriguez teve ainda tempo para 

acolher, formar e promover discípulos, transformando-os, para utilizar expressão feliz de Costa 
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Andrade, em companheiros de \fJagem, em fontes de novos desafios e de cdtica criadora. E 

os discípulos companheiros são a melhor recompensa a que um professor pode aspirar. Seis 

deles, um infelizmente já falecido, atingiram entretanto a cátedra e exercem funções um pouco 

por toda Espanha: na Universidade Complutense de Madrid, na Universidade de Múrcia, na 

Universidade da Extremadura, na Universidade de Las Palmas de Cran Canaria, na sua própria 

Universidade. Fizeram alguns questão de o acompanhar hoje, trazendo-lhe o calor do seu afecto, 

o carinho da sua significativa presença. Sentimentos que igualmente trouxeram a esta solenidade, 

os familiares, colegas e amigos, que aqui também não faltam. 

O trajecto de Carcía-Rodriguez tem sido pois um trajecto de excepção. Não admiram por 

isso os múltiplos prémios e distinções que lhe foram atribuídos, de diversos níveis e significados, 

entre os quais, por razões de tempo, me limito a salientar o Prémio Bristol de Investigação, o 

prémio da Real Academia Nacional de Medicina de Espanha, a Comenda da Ordem Civil de 

Sanidad por mérito sanitário ou a atribuição do grau de Académico de número, na especialidade 

de Microbiologia e Higiene, da Real Academia de Medicina de Salamanca e que é, do meu 

ponto de vista pessoal, uma das distinções mais relevantes a que um universitário pode aspirar. 

Dito tudo isto, que mais dizer-vos de um homem que tem buscado continuamente o 

melhor de si, de um homem que, tal como defendia esse imenso vulto da nossa universidade 

que foi Ferrer Correia, perante cuja memória me curvo reverente, tem pautado o seu posiciona

mento pela «a impressão de haver melhor em mim do que ew> . De um homem que, tal como 

ainda defendia Ferrer Correia, tem procurado não tanto «ter mais», mas sim e sobretudo «ser 

mais» e «ser melho]». De um homem que é senhor de uma obra científica ampla e de grande 

valimento, que traduz inequivocamente a procura de um conhecer mais certo e mais alto; de 

um homem com um passado de dedicação ao ensino, à investigação, ao intercâmbio e 

divulgação científicos, à preparação e acompanhamento de discípulos, um passado percorrido 

sempre com grande dignidade e abrangendo até por vezes domínios da medicina um pouco 

mais distantes da sua especialidade de eleição. Fazendo-o sempre com entusiasmo e esperança 

e dominando continuamente essa arte, hoje tão esquecida e vilipendiada, de ser universitário, 

para parafrasear, uma vez mais, Aníbal Pinto de Castro. De um homem que tem conjugado, 

com particular elevação e brilho, o estudo, o ensino, a prática clínica, o agir e o mandar. De 

alguém que é, indiscutivelmente, um dos expoentes actuais da medicina espanhola, medicina 

da qual muitos de nós, e eu particularmente, retirámos e retiramos ensinamentos e inspiração. 

* 

Falei-vos dos merecimentos de Carcía-Rodriguez. Paraninfa o acto e recomenda esses 

merecimentos, em consonância com a velhas fórmulas estatutárias, o Senhor Doutor Meliço

-Silvestre, que daqui saúdo com respeitoso afecto e apreço. 

Em conformidade com os cânones da praxe que nos rege, a outra voz que não a minha, 

competirá o elogio do apresentante. Será uma voz bem mais forte e de muito melhor timbre a 

que vos irá falar de Meliço-Silvestre e da sua particular compleição. Dir-vos-á certamente do 

amplo espectro dos seus desdobrados interesses . Falar-vos-á de um homem que não foi feito 



para um dia a dia entorpecido e cinzento, de um homem de paixões, vibrátil e absorvente; de 

um médico que escuta a vida e os seus problemas reais, de um cidadão empenhado e interventivo, 

de um pensador agitado e imaginativo, de um académico inquieto e que sabe inquietar, de uma 

personalidade que sempre anima o diálogo e suscita o debate (que aliás pratica com gosto e 

mestria), de uma personalidade por vezes polémica e complexa, porque senhor de uma visão 

rasgada e prospectiva, de num homem que não usa o laconismo como sistema, que para muitos 

mais não é que recurso de comodidade ou refúgio de incertezas. Falar-vos-á ainda de um 

homem capaz de reconhecer, sem reticências, o valor alheio, mas também as suas próprias 

virtudes e defeitos. E assumindo-se nelas por inteiro. Sem tibiezas nem ambiguidades. Marcante 

também por isso. 

Magnífico Reitor 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Creio ter dito o bastante. Se das coisas grandes se deve falar pouco, como dizia Santo 

António de Lisboa, continuar, seria porventura correr o risco de desbotar ainda mais, com as 

insuficiências do meu verbo, as cores fortes que retratam o postulante de hoje, o Senhor Doutor 

José Ángel Carda-Rodriguez. 

Atingida pois a estreiteza do tempo que de acordo com as nossa praxes devem caracterizar 

esta fala, é assim tempo de vencer a tentação de ir mais longe e de dar voz ao silêncio. 

A Universidade de Coimbra é um dos cumes espirituais do ocidente, disse um dia nesta 

sala um dos seus doutores honoris causa no discurso de aceitação. Resulta isso da sua longa 

peregrinação rumo ao conhecimento nascida do impulso de alma que atinge todos os que ela 

dedicam a sua vida. Também Carda-Rodriguez sentiu esse impulso de alma e peregrina nos 

caminhos do conhecimento há longo tempo, numa real vocação universitária. É por isso, pela 

sua personalidade científica, académica e humana, intrinsecamente um homem de Coimbra, 

da Universidade de Coimbra, numa ligação que não nasceu de uma comunhão de sangue, mas 

de uma identificação pelos mesmos ideais e de uma devoção aos mesmos valores. Um homem 

prestigiado e que prestigia, um intelectual comprometido e que sabe comprometer, um médico 

e cidadão atento, preocupado e empenhado, um académico que tem honrado a sua Escola de 

origem e que, a partir de hoje, honrará certamente também a nossa. 

É por tudo isto, e porque os merecimentos que vos expus reforçam a justeza deste acto, 

sustentando a causa que aqui apresento e represento, porque mostram que Carda-Rodriguez 

era já efectivamente um dos nossos, que vos peço apenas, Magnífico Reitor, que hoje o confirmeis 

formalmente, procedendo à sua sagração, conferindo-lhe as insígnias da graduação doutoral por 

Coimbra. 

Ao fazê-lo, estareis simultaneamente a testemunhar o apreço e a amizade fraterna que temos 

por Salamanca, pela sua Universidade, estreitando mais ainda os laços fortes que nos unem 

desde há muito; ao fazê-lo, estareis ainda a testemunhar simultaneamente o entendimento entre 

dois povos e duas nações unidas pela geografia, pelo passado, pelo presente, pelo futuro e, 
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sobretudo, pelo espírito. Duas nações que sempre partilharam a mesma sina, a sina (para utilizar 

figura de Miguel Torga) de não caber no berço. 

E afinal, uma vez mais, ao honrar García-Rodriguez, a Universidade honra-se a si própria, 

tal como dizia no princípio desta minha fala, porque foi pelos valores do talento, da ciência e 

da cultura a que aludi inicialmente, que a Universidade nasceu, porque é por eles que pulsa, 

porque é por eles que vive. 



Doutor 

António Abel Garcia Meliço-Silvestre 

[Padrinho do Doutor José Ángel Carda-Rodriguez] 



Doutor 

Manuel Fontes Baganha 



Elogio académico do Doutor António Abel Carcia Meliço

-Silvestre, proferido pelo Doutor Manuel Fontes Baganha, 

na cerimónia de doutoramento honoris causa do 

Doutor]osé Ángel Carda-Rodriguez, realizada 

no dia 30 de Novembro de 2003 

MAGNÍFICO CANCELARIO-REITOR DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

REITOR MAGNÍFICO DA UNIVERSIDADE DE SALAMANCA 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO CIENTÍFICO DA FACULDADE DE MEDICINA DE COIMBRA 

SENHOR DECANO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SALAMANCA 

EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E RELIGIOSAS 

DIGNÍSSIMOS PROFESSORES DAS UNIVERSIDADES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 

SENHORES DOUTORES 

SENHORES ASSISTENTES E I lVESTIGADORES 

SENHORES ESTUDANTES 

SEI HORES FUNCIONARIOS 

SENHORAS E SENHORES 

A Sala dos Actos Grandes da Universidade de Coimbra abre uma vez mais a suas portas 

para uma cerimónia solene de imposição de insígnias doutorais. 

A petição que dentro de alguns instantes o Doutor José Ángel Garda-Rodriguez irá solicitar 

ao Magnífico Reitor, da láurea Doutoral em Medicina, constitui não só o reconhecimento do 

valor de uma personalidade cujos méritos ultrapassam largamente as exigências inerentes a uma 

vida repleta de êxitos, mas, igualmente, o enriquecimento e a renovação deste Douto Colégio. 

O doutoramento honoris causa, para o qual periodicamente somos chamados pelo som 

mágico do sino grande da torre, confunde-se, debaixo da sua aparente simplicidade, com as 

mais remotas tradições e simbolismos da nossa Universidade, viveiro fecundo do saber, da 

cultura e da espiritualidade com mais de sete séculos de existência. E a cultura é, nas palavras 

recentemente proferidas por uma das mais esplendorosas escritoras portuguesas ... tudo o que 

temos quando a vida nos falhou ... mas, também, tudo o que nos sustenta quando a vida nos 

faz feliz ... 
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Esta cultura, cuja luz dourada tem iluminado um incontável número de gerações entranha

-se na nossa própria identidade e assegura a sua gloriosa perenidade através de uma permanente 

adaptação às novas realidades carreadas pelo tempo, sem subestimar os benefícios da mudança, 

no intransigente respeito pelas suas raízes ancestrais, até porque, como afirmou Alexandre 

Breffort, ... nunca se sabe o que o passado nos reserva ... e, neste contexto, lembraria que a 

história tem mais imaginação do que os homens. 

História que ao longo das sucessivas gerações tem sido marcada por distintas expressões 

culturais. De facto, não é hoje possível assistir a uma sessão musical em casa de Franz Liszt, 

em Paris, organizada por Marie d'Agout, o grande amor da sua vida, para reunir e deleitar com 

o virtuosismo da sua música alguns dos seus amigos mais íntimos - Alexandre Dumas, Victor 

Hugo, George Sand, Paganini e Rossini - ou, mais perto de nós, à preocupação angustiante, 

confidenciada a um familiar meu, do insigne Mestre da nossa ciência médica, o Professor 

Barahona Fernandes, de chegar atrasado a um jantar musical em casa de seu sogro, o inigualável 

compositor Viana da Mota, face aos seus inúmeros afazeres profissionais. 

Ora, o segredo desta secular instituição consiste, precisamente, no reconhecimento de que 

cada época tem as suas constelações, o que lhe permite um permanente rejuvenescimento e 

uma serena adaptação à marcha da história através dos tempos, num frutuoso convívio com a 

generalidade dos povos e diferentes padrões civilizacionais, na afirmação da nossa ancestralidade 

europeia. Como afirmava Fernando Pessoa na Renascença Portuguesa ... 0 que é preciso é ter 

um pouco de Europa na alma .. . ou no ideal mais lato de André Malraux para quem .. . frequen

temente, as fronteiras não passam de simples cicatrizes da história ... 

Não podia o Conselho Científico da Faculdade de Medicina de Coimbra honrar-me mais 

ao indicar o meu nome para a distinta tarefa de efectuar o elogio do Apresentante nesta 

cerimónia solene de imposição de insígnias doutorais. 

Mas permitam-me que confesse a minha reiterada hesitação em aceitar tão elevada missão, 

por três motivos fundamentais: em primeiro lugar porque o elogio deverá, naturalmente, ter 

um sentido, com ponto de partida naquele cujos méritos o coloca num plano de indiscutível 

superioridade, o que não é manifestamente o caso; depois, porque me ligam ao Apresentante 

laços de uma duradoura, sincera e mútua amizade que, nestas circunstãncias, pode sempre toldar 

a indispensável lucidez de análise que tal situação impõe, face à carga emocional que 

inevitavelmente transporta; e, por último, porque me assaltaram algumas dúvidas quanto à minha 

capacidade para desempenhar tão nobre tarefa, frustrando, assim, os propósitos tão elevados 

de enaltecer, nesta cerimónia solene, os méritos de uma das mais extraordinárias personalidades 

que tive o privilégio de conhecer. 

No entanto, acabei por ceder, não só pela amizade que sempre me ligou ao Apresentante, 

cimentada ao longo de muitos anos pela partilha de alguns ideais e projectos comuns, e pelo 

respeito à tradição e significado histórico desta cerimónia, mas, muito especialmente, porque 

o nome Meliço-Silvestre me recorda inevitavelmente seu Pai, um dos vultos de maior relevo 

da Medicina Portuguesa, com quem tive a honra e o privilégio de iniciar a minha carreira 



académica e a quem me ligam laços de muito respeito pela sua eminente figura de universitário 

e cientista e de profunda gratidão por tudo o que me ensinou e pela amizade com que sempre 

me distinguiu. 

Assim, farei o possível por não desiludir o Conselho Científico da minha Faculdade ao 

encarregar-me desta tarefa tão honrosa. 

A história da Infecciologia em Portugal espraia-se, desde há muitos anos, por três grandes 

Centros - Lisboa, Porto e Coimbra - envolvendo uma plêiade de nomes ilustres da Medicina 

Portuguesa, clínicos de eleição, professores iméritos e investigadores geniais. 

Em Lisboa, a Infecciologia moderna, com estatuto de disciplina científica autónoma e 

conceito clínico específico, desponta nos primórdios do século XX com José Câmara de Curry 

Cabral, médico ilustre, empossado em 1900 como Enfermeiro-Mor pelo Ministro da Fazenda 

do Rei D. Carlos - o Dr. Hintze Ribeiro - e que foi responsável pelo plano que levou à 

prqjecção e construção do hospital que hoje ostenta o seu nome, originalmente designado por 

Hospital de Moléstias Infecciosas do Rêgo ou, simplesmente, Hospital do Rêgo. Mas a sua 

diferenciação e difusão, acompanhando o despertar desta nova área do conhecimento médico 

na Europa e nos Estados Unidos da América, deve-se ao talento de uma das mais geniais figuras 

da Medicina Portuguesa, o Prof. Fernando da Fonseca. Este estímulo pioneiro foi seguido e 

desenvolvido por muitos outros, entre eles o insigne Mestre Câmara Pestana, cujo 

empenhamento no combate a uma epidemia de peste lhe acarretou a morte na sequência de 

uma infecção transmitida por um doente, mas também Frederico Madeira, Morais David, 

Carvalho de Araújo, Francisco Antunes (actual Director do Serviço no Hospital de Sta. Maria) 

e Jaime Salazar de Sousa (este no âmbito da Infecciologia Pediátrica), todos eles continuadores 

de eleição dos excelentes alicerces lançados no início do século XX na cidade de Lisboa. 

No Porto, é inaugurado em 1885 o Hospital Barraca Goelas de Pau primitivamente 

destinado a receber doentes com cólera, o qual, posteriormente e após remodelação, se passa 

a designar por Hospital do Bonfim, dada a vizinhança com a Igreja do mesmo nome. Mais 

tarde, por volta de 1914, em homenagem ao seu primeiro director, grande vulto do sanitarismo 

português, fica conhecido para a história como o HospitalJoaquim Urbano. Destacava-se nesta 

altura, no âmbito da Infecciologia, um dos maiores higienistas do século XX, o Dr. Ricardo 

Jorge, que planeou e dirigiu a prevenção e o combate a numerosas e violentas epidemias que 

nos primórdios desse século assolaram esta cidade - peste bubónica, pneumónica, tifo 

exantemático, etc. 

O Hospital Joaquim Urbano articulava-se com o Hospital Geral de Santo António, 

recebendo deste os doentes com moléstias pestilentas, à semelhança do que ocorreu em Lisboa 

entre o Hospital de Todos-os-Santos, hoje Hospital de S. José, e o Hospital Curry Cabral, e 

disponibilizando as suas instalações e doentes para o ensino prático da Cadeira de Doenças 

Infecciosas, da qual foi primeiro regente o distinto Prof. Carlos Ramalhão, que assumiu essas 

funções a partir de 1922. Com a inauguração do Hospital Universitário de S. João surge nesta 

cidade, em 1964, um novo Serviço de Infecciologia do qual foi primeiro Director o Prof. 
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Fonseca de Castro. Assim, a par de infecciologistas tão prestigiados como Álvaro Pimenta, Braga 

da Cruz, Afonso Guimarães, Rocha Marques, Rui Sarmento e Castro, entre outros, que 

asseguraram tão elevadamente a direcção do Hospitaljoaquim Urbano, surgem no hospital de 

S. João sucessivas vagas de especialistas dirigidos por figuras proeminentes do meio académico 

portuense - os Profs. João Pereira Leite, Cerqueira Magro, Tomé Ribeiro, Henrique Lecour 

e Mota Miranda (actual Director). 

Desta constelação, o Prof. Henrique Lecour, portador de qualidades humanas, clínicas e 

académicas ímpares, ficará para a história como um dos expoentes máximos da moderna 

Infecciologia nacional. Para além de ter criado um dos mais prestigiados serviços do país, de ter 

exercido com uma qualidade inexcedível a sua actividade universitária, imprimindo uma notável 

profundidade à investigação nesta área do saber, e de ter formado gerações de especialistas nestes 

domínios, a Infecciologia nacional deve-lhe, junto da Ordem dos Médicos, o reconhecimento oficial 

da especialidade, em 1991, a par da renovação e dinamização da Sociedade Portuguesa de Doenças 

Infecciosas e, ainda, de ter proporcionado um decisivo contributo para a divulgação internacional 

da Infecciologia Portuguesa, tal é o seu prestígio granjeado como investigador em numerosos países. 

As referências históricas da Infecciologia em Coimbra, já com um esboço, embora muito 

ténue, de diferenciação intimamente ligada ao fenómeno da contagiosidade, remetem-nos para 

épocas muito remotas, mais concretamente para o século XVII, época onde na actual Praça 

Velha viria a ser erigido o Hospital Universitário da Conceição para albergar os doentes que 

demandavam cuidados médicos especiais. 

Decorridas duas centenas de anos, em meados do século XIX, este hospital seria transferido 

para o edifício do Colégio das Artes, o qual, juntamente com duas outras propriedades de 

companhias religiosas, igualmente majestosas e exuberantemente belas, o Colégio de S. Jerónimo 

e o Colégio da Ordem dos Militares, todas elas situadas na vizinhança da futura cidade 

universitária, viriam a constituir o embrião dos futuros Hospitais da Universidade de Coimbra, 

cujo núcleo central aí funcionou até 1987, ano em que foram inauguradas as actuais instalações 

dos HUC. 

Ora, é precisamente nessa época, 1848 segundo alguns cronistas, 1853 segundo outros, 

que a prática da Infecciologia iniciava em Coimbra a sua diferenciação, com a afectação do 

Colégio da Ordem dos Militares ao internamento dos doentes portadores de lepra. 

Provavelmente, este acontecimento teria influenciado a futura denominação deste antigo 

Colégio, que passou à história, a partir desta data, com a designação de Hospital de S. Lázaro 

ou Hospital do Castelo. Nele se instalariam mais enfermarias, igualmente destinadas a enfermos 

atingidos por outra patologia infecciosa - a Sifligrafia, a Tisiologia e as restantes afecções com 

características contagiosas. 

Estas enfermarias constituíram durante muitos anos o palco onde se desenrolou em 

Coimbra a luta anti-infecciosa, até que pelos meados do século XX seriam desactivadas para 

dar lugar à construção da cidade universitária. Os doentes foram então transferidos para o Bloco 

Hospitalar de Celas, ocupando um dos pavilhões que integrava um conjunto de edifícios que 



entre 1920 e 1930 foram erigidos sob a orientação dessa insigne figura da Psiquiatria que foi o 

Prof. Elysio de Moura, e que se destinavam ao Manicómio Sena. 

Iniciava-se, assim, a individualização, no seio dos Hospitais da Universidade de Coimbra, 

de um Serviço de Doenças Infecto-Contagiosas, sendo seu Director por essa altura (1941) o 

saudoso Prof. M. Bruno da Costa que viria a exercer o cargo até 1961. 

Curiosamente, a Faculdade de Medicina de Coimbra, atenta à importância que a prática 

e o conhecimento desta patologia vinham assumindo na preparação dos futuros médicos, tinha 

designado para a regência da Cadeira de Moléstias Infecciosas dois dos maiores vultos da 

Universidade de Coimbra - os Profs. Adelino Vieira de Campos (1918-1935) e João Maria 

Porto (1936-1940) . 

A partir de 1961, o Prof. M. Bruno da Costa seria rendido por uma plêiade de figuras 

eminentes da Medicina Portuguesa, os Profs. J M. Espírito Santo (1961-1967) , M. Ramos Lopes 

(1968-1972), Armando Lopes Porto (1972-1977), R. Carrington da Costa (1978-1987) e A. A. 

Meliço-Silvestre (1988 até à presente data). Todos estes ilustres Mestres, personalidades 

caracterizadas, entre muitos outros méritos, por uma elevadíssima capacidade médica e um 

notável perfil universitário, contribuíram decisivamente, ao longo dos anos, para o contínuo 

desenvolvimento entre nós desta parcela da ciência médica. 

Na verdade, como nos recorda Karl Poper, ... a ciência é uma instituição baseada na tradição, 

no passado e no presente, e no conhecimento acumulado que é devotado à compreensão da 

natureza e de nós próprios ... 

* 

o Doutor António Abel Garcia Meliço-Silvestre nasceu em Coimbra em 1946, tendo 

efectuado nesta cidade os ensinos primário e secundário e concluído o Curso Complementar 

dos Liceus com elevada classificação. 

Na esteira de Séneca, para quem ... 0 vento só ajuda os navegantes que sabem para onde 

querem ir ... , o fascínio que a ciência médica exerceu sobre o Doutor Meliço-Silvestre levou-o 

a ingressar na Faculdade de Medicina de Coimbra, onde rapidamente se notabilizou como 

estudante, tendo concluído brilhantemente a licenciatura em 1970 com a elevada e inabitual 

classificação de 18 valores. 

Muito cedo os seus Mestres lhe reconheceram excepcionais qualidades para vir a trilhar 

uma carreira académica, que iniciou precoce e empenhadamente através do ensino prático da 

Cardiologia, da Nefrologia e da História da Medicina. A par da docência universitária, conclui, 

em 1973, o Internato Geral da Carreira Hospitalar, iniciado dois anos antes com a classificação 

máxima de Muito Bom. 

Poucos meses depois frequenta em Londres, no Hospital Hammersmith, o curso Royal 

Post-Graduate Medical School, como bolseiro do Instituto Nacional de Alta Cultura. E é nesta 

qualidade que alguns anos mais tarde ruma até Paris, como Chercheur Étranger do INSERM, 

onde obteve o título de Assistant Étranger da Faculdade de Medicina de Créteil e de Médécin 

Resident Étranger no Hospital Henri Mondor. Nesta prestigiada instituição inicia importantes 

455 



456 

e pioneiros trabalhos científicos que viriam mais tarde a integrar a sua Tese de Doutoramento 

- Hiperlipoproteinémias e Arteriosclerose - um notável estudo clínico e experimental. O 

brilhantismo que colocou na defesa pública desta dissertação, apresentada à Faculdade de 

Medicina em 1982, viria a ser recompensado com a classificação máxima - Aprovado por 

Unanimidade com Distinção e Louvor. 

A permanente atenção que sempre lhe suscitaram as diversas áreas do saber médico em 

que se foi sucessivamente empenhando levou-o a frequentar alguns dos centros mundiais de 

maior reputação, como Bolseiro do College de Medicine des Hopitaux de Paris, de la 

Association Claude Bernard e da Fundação Calouste Gulbenkian. 

A par do seu labor universitário desenvolve uma assinalável e não menos distinta actividade 

hospitalar, que lhe proporcionou uma sólida formação clínica no âmbito da Medicina Interna, 

expressa nas mais elevadas classificações que invariavelmente lhe foran1 atribuídas nos diversos 

concursos a que progressivamente se foi submetendo - Especialista, em 1976 (Muito Bom com 

Distinção e Louvor) e, alguns anos mais tarde, Chefe de Serviço de Medicina Interna (20 valores). 

Em 1983 é contratado como Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina de Coimbra, 

onde inicia uma rápida e fulgurante carreira académica. A sua preparação médica multifacetada, 

aliada a excepcionais dotes pedagógicos, transporta-o simultaneamente à co-regência de diversas 

disciplinas, quer básicas, quer clínicas, e ao desempenho de importantes actividades hospitalares 

que assumem um particular relevo com a Direcção do Serviço de Doenças Infecciosas dos HUC 

e a regência da Cadeira de Doenças Infecciosas e Parasitárias a partir de 1985 e 1990, 

respectivamente. 

Com o brilhantismo que sempre acompanhou a sua vida profissional, em 1986 submete

-se a Provas de Agregação Académica; em 1989 efectua concurso para Professor Associado do 

7.° Grupo; e em 1993 para Professor Catedrático de Medicina Interna - Sub-Grupo Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. 

Os seus excepcionais dotes clínicos, a sua dificilmente igualável preparação científica e a 

facilidade invulgarmente brilhante com que se exprime conduziram o Doutor Meliço-Silvestre 

através de um percurso profissional apenas trilhado por personalidades de excepção. 

Recentemente, foi leiloada em Paris, no hotel Drouot, uma carta que Arthur Rimbaud 

dirigiu, em 1871, ao seu amigo Paul Demeny e que muitos consideram o manifesto do 

simbolismo. Nela, o seu autor defende que muitas das grandes obras foram criadas pelo homem 

em contra-corrente, na dependência de algumas contrariedades e incompreensões: é o grito de 

desespero e de horror de Miguel Ângelo presente no Julgamento Final, no tecto da Capela 

Sextina, depois do saque de Roma pelas tropas de Carlos V; é Manet expondo o seu Olympia 

sob o sarcasmo pesado das críticas mais ferozes; é o Hugo dos Châtiments, o J' Áccuse de Zola 

e a Guernica de Picasso. 

Também o Doutor Meliço-Silvestre, através da força contagiante das suas convicções e do 

seu espírito criativo tem afrontado fácil e corajosamente as missões mais espinhosas, ultrapassando 

as dificuldades que eventualmente se lhe deparem. 



o reconhecimento pelos seus pares destas qualidades tem conduzido o Doutor Meliço

-Silvestre, a par da docência e da dinâmica actividade clínica, ao exercício, no âmbito universitário e 

hospitalar, de funções de não menos assinalável importância, nas quais colocou a sua habitual 

sensibilidade, inteligência e imaginação. Assim, foram-lhe sucessivamente confiadas, entre outras 

tarefas: as presidências da Assembleia de Representantes, do Conselho Científico e do Gabinete 

de Educação Médica da Faculdade de Medicina; a de membro das Assembleias que aprovaram 

os Estatutos da Universidade e da Faculdade de Medicina; a de membro da Comissão de 

Investigação Científica do Senado; e, neste órgão da Universidade de Coimbra, a de representante 

dos doutores da sua Faculdade; como presidente ou como vogal integrou diversas comissões dos 

HUC: de Higiene e Epidemiologia Infecciosa, de Farmácia e Terapêutica, da Comissão Médica, da 

Comissão de Ética. Nesta instituição foi Director Clínico e Presidente do Conselho de Administração 

durante largos anos. 

As instituições que assim serviu ao mais alto nível muito beneficiaram da clareza da sua 

notável visão estratégica, da sua invulgar competência e do reconhecido empenhamento que 

sempre coloca em tudo a que desinteressadamente se dedica. 

Da sua intensa actividade científica, destaca-se, entre muitas outras manifestações, pelo rigor 

científico, clareza de expressão e actualidade temática, a publicação, em revistas nacionais e 

internacionais, de mais de 250 artigos e a apresentação de cerca de 350 trabalhos, sob a forma 

de comunicações e conferências, onde, a par da profundidade dos seus conhecimentos 

científicos, sempre exibiu uma notável capacidade oratória. A sua extensa bibliografia, a cuja 

estampa dedicou horas infindáveis, encontra-se enriquecida com a edição de 20 monografias, 

quer como autor único, quer como responsável por capítulos de alguns livros, nesta circunstância 

em obras internacionais. 

Organizou múltiplas reuniões científicas, tendo neste contexto assumido a presidência de 

vários e importantes congressos nacionais e internacionais e é um dos coordenadores do 

Mestrado Síndrome de Imunodeficiência Adquirida: da prevenção à terapêutica das Faculdades 

de Medicina e de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, em colaboração 

com a Universidade Complutense e o Instituto Carlos II de Madrid. 

Presidiu a numerosos júris de concursos universitários e hospitalares e, igualmente, a outros 

que se destinavam a atribuir prémios científicos. 

É membro de 26 associações científicas, entre as quais se conta um assinalável conjunto 

das mais prestigiadas academias europeias e norte-americanas, tendo integrado os corpos 

directivos de algumas delas. 

A intensidade com que sempre se entregou às responsabilidades do exercício da sua 

profissão levou o Doutor Meliço-Silvestre a colaborar com a Ordem dos Médicos, onde 

integrou o Colégio de diversas especialidades - Cardiologia, Medicina Interna e Doenças 

Infecciosas - e, igualmente, vários grupos de trabalho, tendo sido, ainda, seu representante 

na Section Monospeciallisée de Medicine Interne de la Union Européenne des M edecins 

Specialistes. 
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As suas inigualáveis qualidades humanas e as suas preocupações de índole humanística e 

cultural, traduzidas numa disponibilidade sem limites e num generoso sentido de solidariedade, 

não deixariam de se reflectir no exercício das numerosas funções extra-profissionais em que a 

sua vida se espraiou: no Círculo de Juventude Musical de Coimbra; na Associação dos Antigos 

Orfeonistas de Coimbra; no Círculo de Estudos das Realidades Nacionais e Estrangeiras, de 

que foi fundador; no Movimento Rotário, tendo sido Presidente do Clube de Coimbra; na 

Fundação Bissaya Barreto, integrando o seu Conselho Superior; e na Associação de Amizade 

Portugal S. Tomé e Príncipe, a cujos corpos sociais dá o seu contributo. 

Desde o momento em que assumiu a Direcção de Serviço de Doenças Infecciosas e a 

regência da respectiva Disciplina, o Doutor Meliço-Silvestre colocou a capacidade ilimitada dos 

seus dons e de domínio do destino, com o esplendor do sacrifício e da devoção, ao serviço de 

uma obra notável - a adaptação do Serviço de Doenças Infecciosas dos HUC aos novos desafios 

desta patologia. A sua obsessão pelo trabalho nunca lhe ofuscou as qualidades de finíssimo 

observador, e o instinto que todos lhe apontam facilmente lhe permitiu reconhecer, muito 

rapidamente, a devastadora importância que os primeiros casos de SIDA anunciavam. O Doutor 

Meliço-Silvestre não alinhou com aqueles que nos finais do século xx se julgavam definitiva

mente assépticos e ao abrigo das epidemias, para quem esta afecção constituiu uma surpresa e 

um escândalo. Preferiu seguir os conselhos sábios de Charles Nicolle, cientista que em Tunes 

descobriu o modo de transmissão do tifo, e que no seu belo livro Destino das Doenças 

Infecciosas nos revela como a intervalos espaçados, uma a duas vezes por século, uma doença 

nova ou renovada vem atormentar a humanidade. 

Não subestimando os benefícios e a oportunidade da mudança, o Doutor Meliço-Silvestre, 

com um notável sentido de missão, dinamizou empenhadamente o ensino, a investigação e a 

prática das doenças infecciosas, catalisando simultaneamente a formação de inúmeros 

profissionais altamente especializados e construindo os alicerces de um Serviço, hoje em 

permanente diferenciação clínica e tecnológica, com idoneidade própria e quadro de pessoal 

bem definido, como exige a complexidade e a constante mutação da patologia do fôro 

infeccioso, nos nossos dias. 

O enorme relevo, nacional e internacional, que o Doutor Meliço-Silvestre atingiu no âmbito 

médico e o lugar cimeiro que ocupa na Infecciologia justificam que nesta fase da sua vida tenha 

recebido o honroso convite de Sua Excelência o Senhor Ministro da Saúde para dirigir, ao mais 

alto nível, a luta contra a SIDA no nosso país. 

É este o percurso de vida do Doutor Meliço-Silvestre, cuja envergadura humana, profissional, 

científica e cultural fazem dele, neste universo, uma personalidade intelectual de excepção, cujo 

fascínio suscita o respeito, a admiração e a simpatia em todos os que têm o privilégio de 

compartilhar da sua amizade. 

Para sublinhar, perante este Digníssimo Colégio Doutoral, o perfil eminentemente superior 

do ilustre Apresentante nesta cerimónia de imposição de insígnias doutorais, recordaria os 

motivos que levaram Charles Ronsac a indicar a Bernar Pivot, por solicitação deste, o nome 



de Jean Bernard para integrar, na vertente universitário-hospitalar, o conjunto de intelectuais 

responsáveis pelos textos que iriam permitir elaborar o livro de homenagem aJean Paul Sartre, 

falecido um ano antes. Na verdade, para Charles Ronsac, aquilo que mais o impressionou em 

Jean Bernard, e que julgo aplicar-se igualmente à personalidade do Doutor Meliço-Silvestre, é 

o facto de ele ter tentado dar uma alma à Medicina, uma consciência à Ciência, o exemplo a 

um numeroso conjunto de clínicos e o de ter contribuído para o início, entre nós, de uma nova 

era no âmbito do ensino e da prática médica ... 

Que o ezemplo de vida desta eminente figura, espraiada em vastos domínios, possa 

constituir uma referência para os nossos jovens médicos em início de carreira. 

Magnífico Cancelário-Reitor 

O meu ilustre Colega Doutor Duarte Nuno Vieira acabou de exaltar, como muito poucos 

o conseguiriam efectuar, os méritos notáveis do Doutor José Ángel Carda-Rodriguez. 

Eu, não possuindo a eloquência do distinto orador que me precedeu, procurei recordar 

a tão insigne Colégio Doutoral a personalidade ímpar do seu Apresentante, no cumprimento 

do convite com que a Faculdade de Medicina de Coimbra me quis distinguir e honrar. 

Rogo-vos, assim, que ao Doutor José Ángel Carda-Rodriguez sejam impostas as insígnias 

doutorais da Universidade de Coimbra. 
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doutoramento solene 
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A cerimónia de doutoramento honoris causa decorre actualmente segundo protocolo 

descrito no documento «Doutoramento Solene» da Direcção dos Serviços Académicos da 

Universidade de Coimbra, que seguidamente se transcreve. 

Doutoramento hOllOris C<lusa do Doutor Lub Concheirn Carro. ~WO(). Foto no ~ahillett' 
do Reitor, onoc ll<lbitualmcll!(; S;IO recebido,; o doutoralldo. o ,;eH padrinho e os cOI1\'idados 
e,;pcciais, allles da org-;ulizcH;;\o do prt',tito !l,1 Biblioteca Joallilla . Da esquerda para a direita, 
Domor Duarte Nuno Vieira (padrinho), Secret;írio de Est;lc!o da Justiça, Doutores Fn!lalldo 
Hebelo (Reitor), Luís COllcheiro Carro c \olaria de Lllurdes lkbelo, Adido Cultural da 
Embaixada de Espanha e Embaixador da SUÍ<:a 

No dia designado, são os Doutores e Estudantes convocados a capelo pelo toque do sino 

grande da Torre da Universidade, que já na véspera anunciara a solenidade. 

Organiza-se o préstito na Biblioteca Joanina e dirige-se à Sala Grande dos Actos por esta 

ordem: abre caminho a charamela, tocando uma marcha apropriada; a seguir a guarda dos 

Archeiros, em grande uniforme, de alabardas erguidas; depois os Doutores, alinhados dois a 

dois, segundo a hierarquia das faculdades, e, dentro de cada, respeitando as precedências de 

antiguidade, os mais modernos à frente, todos de hábito talar e insígnias doutorais, a borla na 

cabeça: - Ciências do Desporto e Educação Física, Psicologia e Ciências da Educação, 
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Economia, Farmácia, Ciências, Medicina, Direito e Letras; atrás dos Doutores seguem os 

Oradores, caminhando entre eles o Apresentante; vêm depois os Bedéis, com o trajo tradicional 

e, entre eles, o Pajem conduzindo, em salva de prata, a borla, o anel e o livro para o 

Doutorando. Segue-se o Secretário da Universidade, de hábito talar e bastão distintivo das suas 

funções. Após ele, seguem o Reitor, o Doutorando e o Presidente do Conselho Directivo da 

Faculdade a que o Doutorando pertence (o Doutorando vai entre o Reitor, à direita, e o 

Presidente do Conselho Directivo da Faculdade, à esquerda, trajando de capa e batina, capelo 

pelos ombros, mas sem borla, pois só no decorrer da cerimónia lhe será imposta); atrás do 

prelado seguem os convidados especiais; vem por fim o Guarda-mor à frente dos Contínuos, 

todos com o trajo b-adicional. 

Ab-avessando o pátio da Universidade, sobe o préstito à Via Latina, previamente ornamentada 

com festões de louro, e dá enb-ada na Sala Grande dos Actos, vulgarmente conhecida por Sala 

dos Capelos. 

DOlltoramellto hOIlOrÍ., causa elo ()(mlor \ "alter Pillo!!i. I <J:J~). O cortejo de doutoramento dirige-se 
da Bihliotcca .Joanina para a "Sala dm. Acto> Grandes» ou "dos Capelos>., at.ra"essando o p,íÜo da 
l "lli"cr,ida<lc c a \'ia Latina . 0, d01ltorc's seglll'1lI pda ordem tradicional das Faculdad(:s e l"CSpCil;mdo 
prcc("(ll.'l!cias de antiguidade entre si 



Douloramento },Ol/ol'is cau,a do Doutor J,lCljue, ChrétieTl, J r)~)(). Parle final do c()rtl~i() a sair da 
Bihlioleca Joanina, vendo-se (;111 primeiro plano o padrinho, Douwr Robalo Cordeiro. ladeado pelos 
oradores, Doutor Paiva de CU'valho (;1 esquerda) e Doutor Lub Olin'ira (;:1 direila) . ObSelY,lIn-,e atr:lS 
o l'a!4cm, Iramporlanc!o em s,dv,\ de prata a borla, o anel e o lilTo para () doutorando, os Ikdéi" o 
Sene[,'u-io-Ger,t! da niversidac!e (actualmente () «mestre de n:rimúnias,,) e, mai, ao fundo, o 
doutor.mdo, que segue no cortejo entre o Presic!énte cio Comclho Directivo da Faculdade de i\ledicina 
(Doutor Poiares Baptist<t) e o Reitor (Doutor Rui de Alarcão) 

Avança o préstito através da teia, na direcção dos degraus do estrado de honra; chegado aí, 

os Doutores abrem alas para o Reitor e o Presidente do Conselho Directivo da Faculdade subirem 

e ocuparem as suas cadeiras de espaldar, estofadas de cor verde (detrás delas a armação das 

sanefas é de cor igual à da Faculdade). O Doutorando e o apresentante instalam-se em baixo, na teia, 

Doutoramento !Jo/Joris CiWSiI do Doutor Luis Conchcil'O Carro, ~()()(). Em primeiro plano o doutOl~Uldo 
(' o padrinho, Doutor Duarte :\\1110 Vieira. Quando o número de doutore, prcsente, na cerimónia é 
elevado, llÜO podendo licar lodos inst;t!ados nos cadcirai" pOlk ser nccess;írio que algum tolllem assento 
na teia, atrás do local reservado para o doutorando e seu apresentante. A."im sucedeu nesta cerimónia. 
Ohservalll-se em segundo plano os Doutores António Bernarde:" Paulo i\!oura e Teixeir'l Riheiro. 
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dando o Apresentante a direita ao Doutorando; os Oradores sobem ao estrado, para ocuparem 

as suas cadeiras; os Doutores, ainda com borla na cabeça, sobem aos doutorais, de um lado e 

de outro na sala, e dirigem-se aos seus lugares pela ordem tradicional das Faculdades e 

respeitando precedências de antiguidade entre si : - à direita do Reitor, Letras, Medicina, 

Farmácia, Ciências do Desporto e Educação Física, Psicologia e Ciências da Educação; à 

esquerda. Direito, Ciências e Economia. Ajustados todos os lugares, o Reitor senta-se, tirando 

a borla, no que é imitado por todos os Doutores. Logo o Secretário pede vénia ao Reitor, toma 

o seu lugar e, depois de acomodado o público, manda calar a charamela; a seguir pede vénia 

ao Reitor, e dirige-se ao Doutorando que, convidado, se levanta, caminhando até ao primeiro 

degrau do estrado reitoral, faz uma inclinação perante o Reitor e regressa ao seu lugar. Aí de 

pé, lê, uma «breve e elegante oração» . 

Doutoramento 11Onori, C;lU,a do Doutor Pierre i\'ellcr, 1983. O doutorando profere a "breve c 

elegante oraç;l<l» 

Terminada ela, aproxima-se de novo do estrado, fazendo nova inclinação perante o Reitor 

e vai sentar-se (toca a charamela) . 

o Secretário, passados breves instantes, manda calar a charamela, dirige-se ao Reitor, pede 

vénia e convida o Orador mais antigo a usar da palavra. No final do discurso toca a charamela. 

Repete-se pela mesma forma o convite ao segundo orador, tocando igualmente a charamela 



no fim do discurso. (Os Oradores, ao iniciarem os discursos e no termo deles, sempre que se 

dirijam especialmente ao Reitor, devem levantar-se e descobrir-se: de resto, devem falar sentados 

e cobertos). 

DOUlOralllell[O hOllOriS C;lllsa dos Doutores Alain Gilbcrt c: J<lequl:s Baudt't, 20()O. 1.,!ll <los oradon.:, 
(Doutor ,\Illónio Bernardes) pro!Crc o discurso de e Joi;i o dos doulorand",. 

O Secretário, depois de mandar calar a charamela, pede vénia ao Reitor e convida o 

Doutorando e o Apresentante a aproximarem-se do primeiro degrau do estrado reitoral. 

Aproximam-se também os Bedéis e formam em semicírculo. 

O Secretário, o Apresentante, o Doutorando e os Bedéis fazem uma vénia ao Reitor, 

subindo o Secretário, o Apresentante e o Doutorando os degraus do eSb-ado. 

O Pajem vai postar-se à esquerda do Presidente do Conselho Directivo da Faculdade. 

O Doutorando coloca-se em frente do Reitor e o Apresentante fica à direita do Reitor, 

de pé. 

o Reitor levanta-se e cobre-se, bem como todos os Doutores, permanecendo cobertos 

enquanto é concedido o grau. O Secretário vai buscar o livro com o formulário, que abre 
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perante o Reitor. Este pergunta: «Quid petis ?», - respondendo-lhe o Doutorando: «Gradum 

doctoratus in praeclara (a Faculdade respectiva)>>. O Reitor, então, impondo as mãos sobre a 

cabeça do Doutorando, pronuncia «Ego ... hujus almae Conimbrigensis Academiae Rector, creo 

te doctorem praeclarae ... Facultatis, in nomine et auctoritate ejusdem Academie. Et committo 

clarissimo domino Doctori .... Patrono tuo, ut te insigniis doctoralibus decoret». 

Doutoramcnto hOllOri.' caiba do Doutor Dario OliYi('ri. ~OO(). O Heitor (Doutor Fnnando Rehelo) 
atribui, solenemente, () grau dc (loutor. 

!)Olltor;lllH'nlo hOIJ()ris callsa do Doutor José :\Iaria Carn'fa, 19~)(j. () PrcsidcIlIt: do Consdho 
Direcrivo da FaClllda(lc, Doutor Luís Pro\'idi'llcia, coloca a 1>0r];1 na cah('(;1 do 1101'0 D(Jl1tor 



o novo Doutor, acompanhado do Secretário, aprOXIma-se então do Presidente do 

Conselho Directivo da Faculdade. O Presidente do Conselho Directivo explica, numa ligeira 

oração, o simbolismo da borla, do anel e do livro, e coloca a borla na cabeça do novo Doutor, 

entrega-lhe o livro, aberto, e põe-lhe o anel no dedo próprio da mão esquerda. Em seguida 

abraça o novo Doutor. Nesta altura todos se descobrem. Começa a tocar a charamela. 

DO\ltoramen to hOJ]o fÍ" causa do Doutor \VaJt(~r Pinotei o 1999. O Presidente da Assembleia de 
Rcpresent;mtes. Doutor Armando Porto, como ·'padrinho oficial>· - em rcpresentl<}\o do Presidente 
elo Conselho Direcüvo - entl"ega o li\TO 

Dou!.orarncnto hOJJorÍ.' CiW,.;;t do Doutor Jmé Ángel García-Rodrigucz, ~()()::L O Presidente do 
Conselho Cientifico, Doutor Caiitro c Sousa, corno «padrinho otjcial" - cm representação do Presidente 
do C<l!lselho Dircclj\'() - coloca () anel 
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Os Oradores vão ocupar os seus lugares nos doutorais. O Apresentante, sendo Doutor, 

vai também para o lugar que lhe compete na respectiva Faculdade; caso contrário, senta-se nos 

bancos que ficam no topo da Sala, à direita e à esquerda do Reitor. Os Bedéis retomam os 

seus lugares, com excepção do Bedel da Faculdade em que se realiza o Doutoramento; este 

sobe ao estrado e acompanha o Secretário, o Presidente do Conselho Directivo da Faculdade 

e o novo Doutor durante a cerimónia dos abraços. 

O Presidente do Conselho Directivo da Faculdade apresenta o novo Doutor ao Reitor 

que o abraça. 

Em seguida, o novo Doutor, precedido do Presidente do Conselho Directivo da 

Faculdade, do Secretário e do Bedel, dirige-se à bancada dos convidados especiais, que fica à 

direita do Reitor, abraçando os que ali se encontrarem, e passa ao doutoral desse lado, e dá o 

abraço a todos os Doutores. 

DOI!ti)]';uneIHO hOI1oris callsa do:; Doutore, Santiago Ikxem Tria, t' Jo,é \l;u'ia Carrera I\bci{l, 19~)(). 

(),., novo!'> doutores abr<l\am os scu!'> colegas. Da esqllerda para a direita vêm-se os Doutore, Lub TOlllé, 
Teixeira Ril>ciro, José \ledeiros, que abra,,-,I Santiago DCXl:\b Tria" J()s(~ Maria Carrera \laci;1 " Scgorhc 
Luís (úllilllO ;, direita). 

Descem os quatro ao fundo do doutoral, voltam pelo melO da Sala, indo à direita do novo 

Doutor e Presidente do Conselho Directivo da Faculdade, à esquerda o Secretário e à frente 

o Bedel, sobem ao estrado, fazem uma vénia ao Reitor, e o novo Doutor, acompanhado sempre, 



vai então abraçar as pessoas que se encontram na bancada da esquerda e no doutoral desse 

lado. (Quando se aproximam de cada uma das Faculdades devem os respectivos Doutores 

erguer-se em conjunto, e sentar-se só depois de dado o abraço todos. Nessa altura, o Presidente 

do Conselho Directivo, voltando-se para trás, faz uma vénia de agradecimento). 

Terminados os abraços nos doutorais, o Secretário convida então o novo Doutor a 

sentar-se na cadeira que fica entre a do Reitor e a do Presidente do Conselho Directivo da 

Faculdade, a qual até este momento se conservou vaga. O novo Doutor senta-se e cobre-se. 

(Cala-se em seguida a charamela, que está a tocar desde o inicio da cerimónia dos abraços) . 

Doutoramento !IOIloriS ca.usa do Doutor Dario Olivieri, \!OOO. Depois elos abra<:os !lOS d"lllorais () 
!lO\'O doutor ucupa o «Iug,lr de honra» entre () Reitor. Doutor Fernanclo Rcbdo, e () I'rc,idcntc do 
COlbdho Dirccti\'o da Faculdade ele j'v1cdicina, Doutor Cunll,l-Vaz 

O novo Doutor, levantando-se e tirando a borla da cabeça, profere a fórmula de 

agradecimento «Nunc restat mihi agere gratias pro tot tantisque beneficiis erga me collatis». 

Acabada ela, senta-se. 

Volta a charamela a fazer-se ouvir, e o novo Doutor, precedido do Presidente do 

Conselho Directivo da Faculdade, do Secretário e do Bedel, vai tomar o seu lugar na respectiva 

Faculdade (o último) . Feito isto, o Presidente do Conselho Directivo senta-se também no lugar 

dos doutorais que lhe compete . O Secretário e o Bedel regressam aos seus lugares . 
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DOlltor;Ullt'llto hOIloris cama elos Doutorl's l.ní, DéCOUrl c F.1Ir)'clidc, 7.erbini. 1982. Os ll<l\'O> 

doutores OCUp;Ull os seus lup;ares !lOS doutorais, os últilllos da sua Faculdade. :\a 1'010. da dire ita para 
a esquerda, Doutores Ilelena Saldanha, :\L\rio Freitas. Castro e Sousa. \-1elic;o-Sil"esLre e os 1100'OS 

doutores, Eurydiclcs Zcrbini c Luís l)(:court 

Chegado ao seu lugar, manda o Secretário calar a charamela; e logo a seguir, manda tocar o 

Hino Académico, ouvido de pé. Terminado ele, todos se sentan1. Momentos depois, o Secretário 

dirige-se ao Reitor, pede-lhe vénia e coloca-se-lhe à esquerda, um pouco atrás. O Reitor levanta-se 

e põe a borla, no que é imitado pelos Doutores, e, com simples gesto, indica o fim da cerimónia. 

Reorganiza-se o préstito com as seguintes modificações: o Presidente do Conselho 

Directivo da Faculdade, os Oradores o novo Doutor e o Apresentante, se for Doutor, tomam 

os seus lugares nas respectivas Faculdades; O Reitor vai entre o Presidente do Conselho 

Directivo da Faculdade de Letras, à direita, e o Presidente do Conselho Directivo da Faculdade 

de Direito, à esquerda; o Apresentante, se não for Doutor, segue atrás do Reitor. 

O cortejo dirige-se à Sala do Senado. 

DOlltor;ullento !JOllOriS Gil IS,? do DoutorJosé Augel G;uTía-Rodrigucz. ;2()():3 . Leitura da acta na "Sala 
do SCllado» pelo Sccrd;írio-Ger;d da G!livcr,idade. O IlO\'() doutor. () Reitor, o Pre,ic!clllc do Conselho 
Directi"o da Faculdade e dois doutores, "\T\'indo de te:,l.clllunhas, assillar;\o depois a acta. i'\a rolo, da 
esquerda para a direita, D()utor Seabra Santos (Heitor), José Ánge! G;U'cí;l-Rodriguez (douLorando), 
\'le!iço-Sil\'\~stre (padrinho), Doutora Helena Saldanha e Dr. António Cirão Mendes 



Doutoramento !JOIlOÚI causiI de Jme' Angel Carcía-Hodríguez. :lOO.'L Entrega do diploma. Na J')to. 
da esquerda par,l a direita, Doutore., Castro l' Sou,a, Seabra Santo, (Rcitm) , José !\ru;cI García-Hodrig1leJ: 
(do1ltorando) c ;\'1eliço-Silvc,trc (padrinho) 

DnUlOr;Ullellto !Jol1oris callSiI dn Doutor Ilenri BislllUlh. J D!)(j. Aõ,inatura da acta pelo Reitor. 
Doutor Rui de Alarc;jo. Da l'õqucrda par;1 a direita. Doulnr .lo;tO Patrício, Reitor, D01ltores Henri 
BislIllltlJ, L1lís Provid[:ncia. c I-knriqm' \Ii;;ud de OIÍ\'('Ír;1 l ' Dr. Cario, LllzÍo Vaz 

Assinale-se que nem sempre o ritual foi (ou é) exactamente o descrito, tendo surgido ao 

longo dos anos algumas alterações (que o tempo se encarregou de legitimar) e sendo por vezes 

necessário proceder a adaptações pontuais motivadas por circunstâncias diversas. Por exemplo, 

quando as condições metereológicas são adversas, o cortejo não sai da Biblioteca Joanina mas 

sim dos Claustros do Paço das Escolas. No caso do doutoramento de Sua Santidade o Papa 

João Paulo II, a cerimónia teve características absolutamente distintas e, face ao elevado número 

de assistentes, decorreu no pátio do Paço das Escolas. Ainda a titulo de exemplo das alterações 

protocolares por vezes introduzidas, assinale-se a circunstância dos elogios do doutorando e do 

apresentante (padrinho) nem sempre serem proferidos pelos dois doutores mais novos, sendo 

por vezes essa missão cometida a professores mais antigos, e nomeadamente a professores 

catedráticos, ou o facto de, por vezes, ser um Vice-Reitor ou o Presidente do Conselho 

Cientifico da Faculdade a exercerem as funções que protocolarmente competiriam ao Reitor e 

ao Presidente do Conselho Directivo da Faculdade, respectivamente. 
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